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การวิจัยครัง้นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซื ้อสินคา้กับการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้
สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้คา่ยหน่ึงในกรุงเทพฯ จ านวน 385 ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจยั มีค่าความเชื่อมั่นดา้นการรบัรูป้ระโยชนเ์ท่ากับ .745 และค่าความเชื่อมั่นดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการ
ใชเ้ท่ากับ 0.883 วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณาโดยวิเคราะหค์่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัดว้ยการวิเคราะหค์่าที (t-test) วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
วิเคราะหค์่าสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการ
ยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.00, SD = 0.759) เมื่อพิจารณารายดา้น
ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านการรับรูว้่ามีประโยชน์อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.19, SD = 0.822) 
รองลงมาเป็นดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชอ้ยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.81, SD = 0.835) 2) อายุและรายได้
เฉล่ียที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าใน
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนเพศ ระดบัการศึกษาและอาชีพที่ต่างกันมีผลต่อระดบัความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหน่ึงในกรุงเทพฯ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 3) ความถ่ีในการซือ้สินคา้มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกับการรบัรูว้่ามีประโยชน์  (r = 
.681*, p < .05 ) ความถ่ีในการซือ้สินคา้มีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางกบัการรบัรูว้่างา่ยต่อการใช ้(r 
= .796*, p < .05 ) ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มีความสมัพันธท์างบวกในระดับปานกลางกับการรบัรูว้่ามี
ประโยชน ์(r = .633*, p < .05 ) และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มีความสมัพันธท์างบวกในระดบัปานกลาง
กบัการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช ้(r = .718*, p < .05 ) 
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The objectives of this research were as follows: (1) to study the level of acceptance 

regarding e-Receipts; (2) to compare differences in acceptance of e-Receipts in terms of individual 
factors; and (3) to study the relationship between buying behavior and acceptance of e-Receipts for 
consumers who shop at a supermarket in a department store. The sample consisted of 385 
consumers who shopped in a department store supermarket in Bangkok. The questionnaire was 
used as a tool to collect data in this research. The perceived usefulness reliability value was .745 and 
perceived ease of use reliability value was 0.883. The data were analyzed by descriptive statistics 
with mean and standard deviation. Research hypothesis testing by T-Test, One-way ANOVA and 
Pearson Product Moment Correlation. The results indicated that: (1) the overall level of acceptance of 
e-Receipts was at a high level (Mean = 4.00, SD = 0.759). Considering the aspect with the highest 
average value, the perceived usefulness was at a high level (Mean = 4.19, SD = 0.822), followed by 
perceived ease of use at a high level (Mean = 3.81, SD = 0.835). The results of this study were as 
follows: (1) differences in age and average income affect the level of acceptance of e-Receipts 
among consumers who shopped at a supermarket in a department store in Bangkok with a statistical 
significance level of 0.5, while gender, the educational level and the occupation of consumers who 
shopped at a supermarket in a department store in Bangkok were not affected by the level of 
acceptance of e-Receipt with statistical significance; (2) purchase frequency was moderately 
positively correlated with perceived usefulness (r = .681*, p < .05);  purchase frequency was 
moderately positively correlated with perceived ease of use (r = .796*, p < .05); the value per 
purchase was moderately positively correlated with perceived usefulness (r = .633*, p < .05); and 
value per purchase was moderately positively correlated with perceived ease of use (r = .718*, p < 
.05). 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ดว้ยรฐับาลมีนโยบายผลกัดันระบบการช าระเงินของประเทศใหเ้ขา้สู่ระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ (National e-Payment) โครงการ National e-Payment เริ่มเป็นรูป
เป็นร่างขึน้อย่างชดัเจนเมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื ้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และ
มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ์  นี ้ National e-Payment 
(2559) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช าระเงินของไทยใหส้ามารถรองรบัธุรกรรมทาง
การเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(National e-Payment) อย่าง
ครบวงจร ถือเป็นกลไกส าคญัในการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อขบัเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
ด าเนินไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึน้ของภาคธุรกิจของประเทศไทย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบันโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเนน้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งกรมสรรพากรไดม้ีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Tax Invoice) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนนุการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของภาคเอกชน และพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) ของภาครฐั 
กรมสรรพากรจึงไดพ้ัฒนาระบบบริการจดัท าและน าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบ
รบัอิเล็กทรอนิกส ์(e-Tax invoice & e-Receipt) ในรูปแบบใหม่ขึน้ ให้เป็นมาตรฐานสากลตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) สพธอ.) (กรมสรรพากร, 2560) 

วตัถุประสงคแ์ละประโยชนข์อง e-tax invoice และ e-Receipt ตามแผนยุทธศาสตร์
ฯ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดส่งและเก็บเอกสารแบบกระดาษ ลดขั้นตอนในการจัดท า
รวมทั้งการน าส่งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินการน าส่งภาษี  โดยเมื่อมีการช าระเงินผ่าน
ระบบe-Payment ระบบเชื่อมโยงการช าระเงินกับระบบภาษีและการส่ งเอกสารที่ เก่ียวข้อง 
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ท าใหผู้ป้ระกอบการลดระยะเวลา ประหยดัค่าใชจ้่ายในการท าจดัการน าส่ง
ภาษี ทัง้ยงัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี และการตรวจสอบของกรมสรรพากร ปัจจุบนั
กรมสรรพากรไดด้ าเนินการคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านพรอ้มเพยแ์ลว้ในปีภาษี 2560 และมี
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การจดัท า ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ซึ่งไดเ้ปิดใหบ้ริการแลว้ในปี 2560 นอกจากนี ้ยงั
ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากรเพื่อรองรบัระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตามแผนยุทธศาสตร ์National e-Payment ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบญัญัติแห่งชาติแลว้
เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 (กระทรวงการคลงั, 2562) 

นโยบายของรฐับาลและกรมสรรพากร ปัจจุบนัยงัไม่มีการบงัคบัใชแ้ต่รฐับาลก็มีนโยบาย
ใหเ้ริ่มตน้ที่กลุ่มผูป้ระกอบการรายกลางกับรายใหญ่จะตอ้งออกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
สรรพากรก็ประชาสมัพนัธอ์ย่างมากเพื่อกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการเขา้สู่ระบบ e-Tax Invoice ส่งผล
ใหผู้ป้ระกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีแนวโน้มที่จะตอ้งเตรียมตัวใหเ้ขา้สู่ระบบ  
e-Tax Invoice ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว โดยทางสรรพากรมีแผนการด าเนินงานดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 แผนการด าเนินงานของสรรพากรกบันโยบายใหใ้ช ้e-Tax Invoice ปี 2562 

 
ที่มา : กรมพฒันาธุรกิจ (2563) 

  
นอกจาก e-Tax Invoice ที่รฐัมีนโยบายบงัคบัใชแ้ลว้ รฐับาลและกรมสรรพากรยงัมีแผน

ที่จะขยายการบริการของรฐัในอนาคตเก่ียวกับ e-Receipt , e-Withholding Tax, e-filling ในการ
น าส่งภาษีต่างๆที่เก่ียวขอ้งซึ่งต่อยอดจากการ e-Tax Invoice ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มสินคา้และ
บริการใหผู้ป้ระกอบการต่อไปไดด้ว้ย อย่างไรก็ตาม e-Tax Invoice จะเกิดประโยชนต่์อภาพรวม
ของเศรษฐกิจไดน้ัน้จะตอ้งรณรงคแ์ละสนับสนุนมีใหผู้ป้ระกอบการเกิดการยอมรบัและตัดสินใจ
เปลี่ยนมาใช้ระบบ  e-Tax Invoice ให้เกิดความแพร่หลาย และทั่ วถึง แต่ทั้งนี ้นอกจากการ
ปรบัเปลี่ยนมาการออกใบก ากับภาษีและใบเสร็จรบัเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ม่ไดข้ึน้อยู่กับ
ผูป้ระกอบการในฐานะผูข้ายอย่างเดียว ตอ้งขึน้อยู่กบัการยอมรบัของผูซ้ือ้สินคา้ดว้ยว่าตอ้งการจะ
รบัใบก ากบัภาษี และใบเสร็จรบัเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยหรือไม่ ดว้ยการซือ้ขายที่เกิดขึน้

กลุม่ผูป้ระกอบการแบ่งตามรายไดต่้อปี นโยบายใหใ้ช ้ 
e-Tax Invoice 

จ านวน(ราย) สดัสว่น 

นอ้ยกว่า 1.8 ลา้น 2565 
360,000 81% 

1.8-30 ลา้น 2563 
30-500 ลา้น 2561 70,000 17% 
มากกว่า 500 ลา้น 2561 8,000 2% 



  3 

ในหา้งสรรพสินคา้ เป็นจุดที่มีผูบ้ริโภคและมีการซือ้ขายเกิดขึน้จ านวนมาก ท าใหป้ริมาณการออก
ใบเสร็จ และใบก ากบัภาษีเกิดขึน้มากตามไปดว้ย โดยเฉพาะหา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นเหมืองหลวงของประเทศเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การคา้ และมีประชากรมากที่สุดใน
ประเทศไทย ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้
สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ 
น าข้อค้นพบนีไ้ด้ไปใช้ประโยชน์จากงานสารนิพนธ์นี ้เพื่อใช้ในการวางแผน และปรบัปรุงการ
ใหบ้ริการใบก ากบัภาษีและใบเสร็จรบัเงิน ใบก ากับภาษี ทัง้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายรฐับาล 
รวมไปถึงเป็นขอ้มูลประจักษ์ในการน าไปใชก้ารการบริการอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ ของภาครฐับาล 
และภาคเอกชนต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ด้  าเนินการวิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าใน

ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภค

ที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย
สว่นบคุคล 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมในการซือ้สินคา้กับการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความคาดหวงั ใหเ้กิดประโยชน ์ดงันี ้

1. ทราบถึงปัจจยัสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคที่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสซ์ือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

2. ขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปเป็นประเด็นตัง้ตน้ใหธุ้รกิจ สามารถน าไปพฒันา
ปรับเปลี่ยนการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส ์
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3. น าขอ้มลูใชว้างแผนรณรงคใ์หผู้ป้ระกอบการและผูบ้ริโภคโดยทั่วไป เห็นประโยชนแ์ละ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสต่์อไปในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้มุ่งศึกษาปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้
ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มขีอบเขตการศกึษาดงันี ้

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรเป็นผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นประชากรที่ไม่สามารถนบัจ านวนได ้
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง 
โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใชสู้ตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ  กัลยา วานิชย์บัญชา 
(2560) และผูว้ิจยัไดก้ าหนด ค่าความเชื่อมั่น รอ้ยละ 95 ความผิดพลาดที่ยอมรบัได ้ไม่เกินรอ้ยละ 
5 ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 385 คน  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
วิ ธีการสุ่มตัวอย่ าง เป็นแบบออนไลน์ (online) โดยผ่ านสื่ อสังคมออนไลน ์

ประกอบดว้ย  www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line Application จ านวน 385 คน ซึ่งเป็น
สื่อสังคมออนไลน ์ที่คนไทยนิยมเขา้ใชง้านติด 10 อันดับ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จาก
การส ารวจขอ้มลูของ We Are Social และ Hootsuite SIMON KEMP (2563) 

วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน ์เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามซ า้จากบุคคลเดิม 
ทางผูว้ิจัยไดจ้ ากัดการกรอกแบบสอบถามตอบได้แค่คนละ 1 ครัง้เท่านั้น โดยกระจายไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line 
Application  
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) จ านวน 2 ตัวแปร และตัวแปรตาม (Dependent Variables) จ านวน 
1 ตวัแปร รายละเอียดดงันี ้

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบดว้ย 

1.1 เพศ 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1 อายอุยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี 
1.2.2 อายอุยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี 
1.2.3 อายอุยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี 
1.2.4 อาย ุ50 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษา 
1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.4 อาชีพ 
1.4.1 นิสิต/นกัศกึษา 
1.4.2 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.4.3 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั  
1.4.4 ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 

1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
1.5.1 นอ้ยกว่า 20,000 บาท  
1.5.2 รายไดช้่วง 20,000 – 29,999 บาท 
1.5.3 รายไดช้่วง 30,000 – 39,999 บาท 
1.5.4 รายไดช้่วง 40,000 – 49,999 บาท 
1.5.5 รายไดช้่วง 50,000 บาท ขึน้ไป 
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2. พฤติกรรมการซือ้สินคา้ 
2.1 ซือ้สินคา้ใหใ้คร 
2.2 ประเภทของสินคา้ 
2.3 ความถ่ีในการซือ้/เดือน 
2.4 ช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร 
2.5 จ านวนเงิน/ครัง้ 
2.6 ผูม้ีอิทธิพลต่อการซือ้ 
2.7 วตัถปุระสงคข์องการรบัใบเสรจ็ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  การยอมรับ เทคโนโลยี  (Technology 
Acceptance Model: TAM) มี 2 ขอ้ย่อย ประกอบดว้ย 

2.1 การรบัรูว้่ามีประโยชน ์(Perceived Usefulness) 
2.2 การรบัรูว้่าง่ายต่อการใช ้(Perceived Ease of Use) 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ใบเสร็จรบัเงินอิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานการช าระค่าสินคา้ใน

ซูปเปอรม์ารเ์ก็ต โดยซูปเปอรม์ารเ์ก็ตเป็นผูอ้อกใหแ้กผู่ซ้ือ้สินคา้แทนใบเสร็จรบัเงินที่พิมพอ์อกเป็น
กระดาษ โดยใบรบัอิเล็กทรอนิกส์มีการลงลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และไดม้ีการ
ประทบัรบัรองเวลาตามประมวลรษัฎากร ตามที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

2. การยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) หมายถึง การน า
เทคโนโลยีที่ยอมรบัมาใชง้าน ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรม ทัศนคติและการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึน้ ซึ่งการยอมรบัเทคโนโลยีนี ้
ประกอบดว้ย 

2.1 การรบัรูว้่ามีประโยชน ์(Perceived Usefulness) หมายถึง ปัจจัยที่ก าหนดการ
รบัรูใ้นแต่ละบุคคลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้
อย่างไร และเป็นปัจจยัที่ส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใชด้ว้ย การซือ้สินคา้และ
รบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสผ์่านช่องทางออนไลน ์ผูบ้รโิภคไม่ตอ้งรบักระดาษ ท าใหล้ดปรมิาณขยะที่
จะเกิดขึน้ได ้อีกทัง้ยงัสามารถเลือกดขูอ้มลูยอ้นหลงัไดจ้ากอีเมลไ์ดต้ามความตอ้งการ 

2.2 การรบัรูว้่าง่ายต่อการใช ้(Perceived Ease of Use) หมายถึง ปัจจยัที่ก าหนดใน
แง่ปริมาณหรือความส าเร็จที่ไดร้บัว่าตรงกบัความตอ้งการหรือที่คาดหวงัไวห้รือไม่ ซึ่งเป็นปัจจยัที่  
สง่ผลต่อการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย  

3. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท้ี่ซือ้สินคา้หรือบรกิาร ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่าย
หนึ่งในกรุงเทพมหานครทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน ์ที่พิจารณาใชบ้รกิารรบัใบเสร็จรบัเงินดว้ยระบบ
ใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ผ่านช่องทางออนไลน ์

4. พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคแสดงออกมาเก่ียวกบั พฤติกรรมที่
ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมิน การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละการบริการซึ่งคาดว่า
จะสนองความตอ้งการของเขา 

5. ซูปเปอรม์ารเ์ก็ต หมายถึงรา้นคา้ รา้นขายสินคา้ แบบบริการตนเองเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของรา้นขายของช า ซึ่งขายสินคา้ อาหารและของใชใ้นครวัเรือนหลายประเภท โดยจัดจ าแนกไว้
ตามแผนก จ าหน่ายสินคา้ที่พบไดป้กติในรา้นสะดวกซือ้ ซูเปอรม์ารเ์ก็ตโดยทั่วไปประกอบดว้ย
แผนกเนือ้สัตว ์พืชผักผลไม ้ผลิตภัณฑน์ม และขนมปัง เป็นตน้ ซึ่งผูบ้ริโภคสามารถเขา้เลือกซือ้
สินคา้และบรกิารไดจ้ากสถานที่แห่งนี ้
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าใน

ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดงันี ้

 
   ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ( Conceptual Framework ) 
  

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร ์
  1. เพศ 
   2. อาย ุ
   3. ระดบัการศกึษา 
   4. อาชีพ 
   5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมการซือ้สินค้า 

1. ซือ้สินคา้ใหใ้คร 

2. ประเภทของสินคา้ 

3. ความถ่ีในการซือ้/เดือน 

4. ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

5. จ านวนเงิน/ครัง้ 

6. ผูม้ีอิทธิพลต่อการซือ้ 

7. วตัถุประสงคข์องการรบัใบเสรจ็ 

 
 
 
การยอมรับเทคโนโลยี 
1. ดา้นการรบัรูแ้ละเขา้ใจประโยชน์
จากการใชง้าน 
2. ดา้นการรบัรูแ้ละเขา้ใจความง่ายต่อ
การใชง้าน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการซือ้สินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าใน

ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่คน้ควา้เรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมและการยอมรบัเทคโนโลยี เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางใช้ในการศึกษาวิจัย และเกิดความเข้าใจในเนื ้องานที่ผู ้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดปัจจยัการยอมรบัทางเทคโนโลยี 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
4. แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

ความหมาย 
ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถึง การศึกษาในเชิงปรมิาณที่เก่ียวกบัประชากร

โดยใชข้อ้มลูที่มาจากการส ามะโนประชากร (Census) เพื่อศกึษาดา้นปรมิาณของประชากร ความ
หนาแน่นในที่อยู่ของประชากรรวมถึงการกระจายตัวของประชากร ราชบณัฑิตยสถาน (2524) ให้
ค านิยามของค าว่า “ประชากร” ไว ้2 ความหมายดงันี ้

1. ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถึง จ านวนคนทัง้หมดในพืน้ที่แห่งหนึ่งในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือในช่วงขณะหนึ่ง 

2. สถิติ หมายถึง คน หรือสตัว ์หรือสิ่งของ ซึ่งอยู่ในข่ายท่ีจะรบัการศกึษาหรือสุม่ตวัอย่าง 
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) กล่าวถึง ประชากรศาสตร์ ไว้ว่า แนวความคิดด้าน

ประชากรศาสตร ์เป็นทฤษฎีที่ใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์
เกิดขึน้ตามแรงบังคับ ที่มาจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรที่แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัไปดว้ย  

สุวสา ชัยสุรตัน ์(2552) กล่าวถึง ประชากรศาสตร ์(Demographic) หมายถึง ปัจจัยที่
เป็นหลักเกณฑ์บ่งบอก หรือแบ่งแยกถึงลักษณะทางประชากรที่อยู่ ในตัวประเภทบุคคล 
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ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดสมาชิกในครอบครวั รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวิต 
ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาติสญัชาติ และสถานภาพทางสงัคม (Social class) เป็นตน้ 

ศิริวรรณ  เสรีรตัน์และคณะ (2560) ได้กล่าวถึง การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตาม
ประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใชห้ลกั
ด้านประชากรศาสตร ์โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อาย ุ
ขัน้ตอนในวฎัจกัรชีวิตครอบครวั คอตเลอร ์P. Kotler (2010) หรือเป็นการแบ่งสว่นตลาดตามขนาด 
โครงสรา้งและการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ี่นิยม
ใชก้นัอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดสมาชิกในครอบครวั รายได ้การศึกษา และอาชีพ ซึ่ง
ใชใ้นการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้ โดยถือเกณฑจ์ากความตอ้งการของลูกคา้ และ
พฤติกรรมการใชผ้ลิตภัณฑ์ของลูกคา้ ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางประชากรศาสตร ์
ดงันี ้

1. อายุ ความชอบและความสามารถของลกูคา้จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ แต่อย่างไรก็
ตามตวัแปรชนิดนีอ้าจเป็นตวัแปรลวงก็ได ้เช่น การขายสินคา้ที่มีคนวยัหนุ่มสาวเป็นกลุม่เปา้หมาย 
แต่กลบัมีผูส้งูอายุมาซือ้แทน ทัง้นีม้ีสาเหตมุาจากตลาดเป้าหมายนัน้ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มที่มีอายุต่างกนั
ตามปีเกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่าตวัเองยงัเป็นหนุ่มสาว 

2. ขัน้ของวงจรชีวิต บุคคลที่อยู่ในขัน้ของวงจรชีวิตเดียวกนั อาจจะมีความตอ้งการและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกนั โดยขัน้ของวงจรชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของบุคคล
ต่างๆ เช่น โสด แต่งงานใหม่ ผูสู้งอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะสรา้งโอกาสใหก้ับนักการตลาดในการ
เสนอการบรกิาร และผลิตภณัฑท์ี่สามารถใชต้อบสนอง ความตอ้งการของตลาด 

3. เพศ ผูห้ญิงและผูช้ายมีแนวโนม้ที่จะมีทศันคติ และ พฤติกรรมที่แตกต่างกนั โดยเพศ
หญิงมกัจะมีความละเอียดอ่อนและตอ้งการคน้หาขอ้มลูต่างๆ ใหม้ากขึน้ก่อนท าการตดัสินใจ สว่น
เพศชายมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และมักจะมุ่งเน้นไปที่บางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยใหเ้ขา
สามารถบรรลสุูเ่ปา้หมายได ้

4. รายได้ เป็นเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดที่ใช้กันมานานแล้วส าหรบัสินค้าและบริการ 
อย่างไรก็ตาม รายไดอ้าจไม่สามารถบอกไดว้่าใครจะเป็นลกูคา้ที่ดีที่สดุส าหรบัผลิตภณัฑน์ัน้ๆ 

5. ยุคสมัยของคน คนในแต่ละรุ่นจะได้รบัอิทธิพลจากเวลาที่เปลี่ยนไป ท าให้มีความ
สนใจที่แตกต่างกัน เช่น ในดา้นดนตรี ภาพยนตร ์หรือการเมือง ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ซึ่งนัก
ประชากรศาสตรเ์รียกกลุ่มเหล่านีว้่า กลุ่มคนที่สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณใ์นเรื่องต่างๆ ร่วมกนั 
มีมุมมองและค านิยมเหมือนกัน นักการตลาดมักน าสัญลักษณ์และรูปภาพที่ เก่ียวข้องกับ
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ประสบการณท์ี่ส  าคญัของกลุ่มคนเหล่านีม้าใชใ้นการโฆษณา ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น  
7 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคนในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) (2) กลุ่มคนในช่วงสงครามโลกครัง้ 
ที่  2 (World war II) (3) กลุ่ มคนหลังส งคราม โลก  (Postwar) (4) กลุ่ มคนในช่ วงต้นก่ อน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 (Leading – Edge baby boomer) (5) กลุ่มคนในช่วงทา้ยของสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 (Trailing – Edge baby boomer) (6) กลุม่คน Generation X (7) กลุม่คน Generation Y 
 

ลักษณะส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร ์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร ์

ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ รายได ้การระดับศึกษา เป็นเกณฑท์ี่มักถูกใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดอยู่
บ่อยครัง้ ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ถือเป็นลักษณะที่ส  าคัญและค่าทางสถิติที่สามารถช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมายของประชากร รวมทั้งยังง่ายต่อการวัด มากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ ตัวแปรดา้น
ทางประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญั และคนที่มีลกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั จะพบว่ามีลกัษณะทาง
จิตวิทยาที่ต่างกนัไป โดยวิเคราะหจ์ากปัจจยัต่างๆดงันี ้

1. เพศ เพศที่แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ท าใหพ้ฤติกรรมของแต่ละคนในดา้นการ
ติดต่อสื่อสารต่างกัน กล่าวคือ ในเพศหญิงจะพบว่ามีแนวโน้ม มีความต้องการที่จะรบัและรส่ง
ขอ้มูลข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ไดเพียงแต่จะมีความตอ้งการที่จะรบัและส่ง
ข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยังตอ้งการที่จะสรา้งความสมัพันธ์อันดี ใหเ้กิดขึน้จากการปฎิ
สัมพันธ์กับข่าวสารนั้นด้วย เพศจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการแบ่งส่วนตลาด ท าใหน้ักการตลาด
จะตอ้งศึกษาและพยายามใหค้วามส าคญักบัตวัแปรนีอ้ย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัเพศเป็นตวั
แปร ที่ค่อนขา้งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมดา้นการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
อาจมีสาเหตจุากการที่เพศหญิงสว่นใหญ่ท างานมากขึน้ 

2. อายุ ผลิตภัณฑต่์างๆจะสามารถตอบสนอง ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีช่วง
อายุต่างกัน ซึ่งเหตุนี ้นักการตลาดจึงใช้ตัวแปลด้านอายุให้เป็นประโยชน์ โดยอายุเป็นตัวแปร
ส าคญัในการศึกษาดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างของส่วนการตลาด นกัการตลาดไดพ้บว่า จาก
การคน้ควา้ความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเล็ก ( หรือ Niche market) โดยมุ่งที่ตลาดอายุแต่ละ
ช่วงเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในด้านของความคิด เช่น คนที่มีอายุน้อย 
มกัจะพบว่าพฤติกรรมจะเก่ียวพนัความคิดทางดา้นเสรีนิยม โดยมกัจะมองโลกในแง่ดี และ ยึดถือ
อุดมการณ์ มากกว่าคนที่มีอายุมาก ในขณะคนอายุมาก มักมีความคิดโนเมเอียงไปทางด้าน
อนุรกัษ์นิยม ที่จะยึดถือหลกัการปฏิบติั ที่ค่อนขา้งระมัดระวังมากกว่า มองโลกในแง่รา้ยมากกว่า
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คนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะการใช ้
ช่องทางสื่อสารก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารดา้นสาระ และจริงจัง 
มากกว่าความบนัเทิง 

3. การศกึษา ถือเป็นปัจจยัที่มีผลต่อ แนวความคิด การยึดถือค่านิยม รวมถึงทศันคติ
และแสดงออกในทางพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มีการศึกษาในระดบัสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากใน
การรบัรูเ้นือ้หาและข่าวสารไดม้ีประสิทธิภาพ เพราะความรูค้วามกวา้งขวางและเขา้ใจในเรื่องราว
ต่างๆในข่าวสารไดดี้กว่าคนที่มีระดบัการศึกษาอ่ืน แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่อสารที่ไดร้บัง่ายๆ ถา้ไม่มี
หลกัฐานหรือเหตผุลที่มีคณุภาพและมีขอ้มลูที่มากพอ ในขณะที่คนมีการศกึษาต ่ากว่านัน้ มกัจะใช้
สื่อในช่องทางวิทยุ โทรทัศนแ์ละภาพยนตร ์หากผูม้ีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใชส้ื่อสิ่งพิมพ ์
วิทยุ โทรทัศน ์และภาพยนตร ์มาใชง้านประกอบกัน แต่หากมีเวลาจ ากัดก็มักจะมองหาขอ้มูล
ข่าวสารจากหนงัสือ หรือสื่อสิ่งพิมพม์ากกว่าประเภทอ่ืน 

4. รายได้ เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาด
มกัจะสนใจผูบ้รโิภคที่มีความสามารถในการใชจ้่าย แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มีรายไดต้ ่าจะเป็น
ตลาดกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ การแบ่งส่วนตลาดมีปัจจยัส าคญั ที่ใชเ้ป็นปัจจยัเดี่นวนั่นคือรายไดอ้ นั่น
ก็คือ รายได้อาจเป็นตัวชี ้วัด ก าลังซอ้นั้นคือเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการจ่ายเงินซอ้สินค้า
หรือไม่ 

โดยสรุปการเลือกซือ้สินค้าที่แท้จริง อาจจะถือเป็นกฏเกณฑ์รูปแบบ รสนิยม การ
ยึดถือค่านิยม ในการด ารงชีวิต อาชีพ ระดีบการศึกษา และอ่ืนๆ แมจ้ะเห็นว่าตัวแปรดา้นรายได ้
จะเป็นตัวแปรที่ถูกใชบ้่อย แต่มักจะใชเ้กณฑ์รายไดเ้ชื่อมโยงกับตัวแปรดว้ย กับตัวแปรทางดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรศาสตรห์รืออ่ืนๆ เพื่อให้สามารถก าหนด ตลาดเป้าหมายไดอ้ย่างลึกซึง้
ยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายได้ มักอาจเก่ียวข้องกับเกณฑ์ ช่วงอายุ และ กลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่มักถูก
น ามาใชร้ว่มกนัรว่มกนั  

อดุลย์ จาตุรงคก์ุล (2551) กล่าวถึง ลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์อันได้แก่ อาย ุ
เพศ ครอบครัว วงจรของชีวิต ระดับการศึกษา และจ านวนรายได้ เป็นต้น ซึ่งนักการตลาด
ความส าคญัต่อลกัษณะดงักล่าว เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบัอปุสงค ์(Demand) ดา้นตวัสินคา้ทัง้หลาย 
การเปลี่ยนแปลงทางดา้นประชากรศาสตร ์จะชีใ้หเ้ห็นแนว้โนม้และลกัาณะของตลาดใหม่ที่เกิดขึน้
หรือที่ก าลงัขยายตัว และลกัษณะหรือแนวโนม้ ตลาดอ่ืนๆ ก็จะหายไปหรือถูกลดความส าคัญลง 
จึงอาจกลา่วเป็นขอ้สรุปไดว้่าลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญัมีดงันี ้

1. อาย ุนกัการตลาดควรตอ้งค านึงถึง ความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงดา้นอาย ุ
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2. เพศ จ านวนสตรี ที่สมรสหรือโสด มีอตัราการออกท างานนอกบา้นหารายไดเ้องสงู
มากขึน้เรื่อยๆ ดงันัน้ปัจจุบนัสตรีที่ออกมาหารายไดเ้องเหล่านัน้ จึงเป็นกลุ่มที่มีอ  านาจซือ้มากขึน้
ตามรายได ้สตรีจึงถือเป็นผูต้ดัสินใจมากขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งจดัเป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ที่ก าลงัเพิ่มจ านวน
ขึน้เรื่อยๆ ซึ่งที่ผ่านมา เพศชายมกัเป็นผูต้ดัสินใจซือ้  

3. วงจรครอบครวั ขัน้ตอนและสถานะทางครอบครวัที่เกิดขึน้แต่ละช่วงตอนของวงจร
ชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครวั มกัถกูสรา้งเป็นตวัก าหนดที่ส  าคญัของพฤติกรรมที่เกิดขึน้แต่ก
ต่างกนัไปในแต่ละช่วงชีวิตตามวงจรครอยครวัของคนในแต่คน 

4. การศึกษา และรายได ้2 ปัจจัยนีม้ีมีอิทธิพลส าคัญต่อรายได ้เป็นอย่างมาก การ
รบัรูว้่าอะไรจะเกิดขึน้กับการศึกษาและรายได ้เป็นปัจจัยส าคัญเพราะแบบแผนการใชจ้่าย ส่วน
ใหญ่ขึน้อยู่กบัรายไดท้ี่ผูบ้รโิภคไดร้บัหรือหาได ้

ตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด โดยสรุปทฤษฎีประชากรศาสตรน์ั้น เป็นเรื่องของการ
เรียนรูเ้ก่ียวกับคุณลกัษณะนิสยั แนวความคิดดา้นประชากรศาสตร ์เป็นทฤษฎีที่ใชห้ลกัการของ
ความเป็นเหตุเป็นผล การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมจากประชากรศาสตร์จะท าให้นักการตลาด
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งแยกคุณลักษณะนิสัย โดยเชื่อที่ว่าแต่ละคนที่มี
คณุสมบติัทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัไปดว้ย ดงันัน้ผูว้ิจยั
จึงน าทฤษฏีของอดุลย์ จาตุรงค์กุล (2551) ใช้อ้างอิงในการออกแบบสอบถาม ตามหลักด้าน
ประชากรศาสตร ์

 
แนวคิดปัจจัยการยอมรับทางเทคโนโลยี 

รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
Davis F. D (1989) กลา่วว่า รูปแบบการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) เป็นทฤษฎีที่ไดพ้ฒันา

มาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA ของ Ajzen and 
Fishbein (1975)) ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบแผนในการท านายการยอมรบัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ TAM เป็นแนวคิดพืน้ฐานส าหรบัการอธิบายการเชื่อมโยงระหว่างตวัแปร 2 โครงสรา้ง 
คือ 

1. การรบัรูว้่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรูว้่าง่ายต่อการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) เป็นตัวแปรหลักที่ส  าคัญของ TAM ซึ่งหมายถึง ระดับที่บุคคลเชื่อว่า
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจะเขา้มาช่วย หรือส่งเสริมสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการท างาน
หรือการใชช้ีวิตใหดี้ขึน้ การที่บุคคลรบัรูว้่าเทคโนโลยีที่น ามาใชน้ัน้ จะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละจะ
เสนอทางเลือกที่มีคุณค่าส าหรบัการใช้ชีวิตประจ าวันหรือการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนได ้
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รวมทัง้ถา้ใชเ้ทคโนโลยีใหม่จะท าใหไ้ดง้านที่มีคณุภาพดีขึน้ หรือท าใหง้านนัน้ๆใชร้ะยะเวลานอ้ยลง 
ได้ผลลัพท์ที่ เร็วขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้มีต้นทุนที่ลดลงหรือมีรายได้เพิ่มมากขึ ้น ซึ่งจัดว่าเป็นเป็น
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ในทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือว่าเป็นการรับรู ้
ประโยชนเ์ป็นปัจจัยส าคญัที่ชีใ้หเ้ห็นถึงการยอมรบั (Adoption) หรือความตัง้ใจ ที่จะยอมรบัและ
การใชเ้ทคโนโลยี อนัเนื่องมาจากการรบัรูว้่ามีประโยชนม์ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรบัโดยตรง
ต่อผู้ใช้งาน และการรบัรูป้ระโยชน์จะส่งผ่านจากพฤติกรรมการยอมรับ จึงเป็นการมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อการใชง้าน Agarwal Ritu และ Prasad Jayesh (1999) โดยอาจจะใหค้วามหมาย ได้
ดงันี ้

การรบัรูว้่ามีประโยชน ์(Perceived Usefulness) คือระดบัความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการ
ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าจะช่วยด้านการเพิ่มขึน้ของประสิทธิภาพในการท างานของตนได้ และ
หมายถึงการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดใหม่ หรือเพิ่มขึ่นจากเดิม ที่เป้นผลจากจากใชง้าน ซึ่งก่อใหเ้กิด
ผลดา้นการรบัรูก้บัผูใ้ชง้านในแต่ละบุคคล กล่าวคือ แต่ละคนจะรบัรูไ้ดว้่าเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพปละประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาศักยภาพผลงานของตัวเอง หรือการท า
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างไรบา้ง 

การรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือ ความเชื่อว่าระดับ
ความพยายาม ไม่ว่าจะเป็น การลงทุน ลงแรง หรือเวลา การใชง้านนัน้ไม่สงูเกินไป หรือไม่ใชค้วาม
พยายามที่จะใชใ้ชง้าน แปลความว่าตอ้งใชง้านง่าย เขา้ถึงไดง้่ายนั่นเอง และรวมถึงการรบัรูค้วาม
ง่ายในการใชง้าน ซึ่งเป็นตัวก าหนดการรบัรูใ้นปริมาณผลลพัทห์รือระดบัความส าเร็จที่จะไดร้บัว่า
ตรงกบัที่คาดหวงั หรือ เหนือกว่าที่คาดหวงัหรือไม่ 

2. ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) และ พฤติกรรมความตั้งใจในการใช ้
(Behavioral Intentions to Use) รวมถึงขั้นตอน การใช้จริง (Actual System Use) เป็นตัวแปร
หลกัที่ส  าคัญอีกตวัแปรหนึ่ง ซึ่งหมายถึงระดบัที่ผูใ้ชค้าดหวงัต่อเทคโนโลยีที่เป็นเป้าหมายที่จะใช้
ว่าเทคโนโลยีนั้นจะตอ้งมีความง่ายในระดับที่ผูใ้ชง้านยอมรบั และมีปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับความ
มานะพยายามมาเป็นเงื่อนไขในเขา้ถึงหรือการการใชง้าน ซึ่งหากเทคโนโลยีที่เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น
ใชง้านง่าย สะดวก จะท าใหเ้ทคโนโลยีนัน้มีความน่าจะเป็นสงู ว่าจะไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ช ้การ
รบัรูค้วามง่ายในการใชง้านนัน้ จะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรบั หรือความตัง้ใจที่จะ
ใชแ้ละมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชโ้ดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรบั โดยอาจจะใหค้วามหมาย ได้
ดงันี ้
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ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อการใชว้่า แต่ละ
บคุคลมีความสนใจที่จะใชร้ะบบเทคโนโลยีหรือยอมรบัการใชง้าน 

พฤติกรรมความตัง้ใจในการใช ้(Behavioral Intentions to Use) หมายถึง การตัง้ใจที่จะ
ใชง้าน ซึ่งขึน้อยู่แต่ละบคุคลมีพฤติกรรมสนใจที่จะใชเ้ทคโนโลยี 

การใชจ้รงิ (Actual System Use) หมายถึง การที่แต่ละบุคคลการยอมรบัเทคโนโลยีและ
น าเทคโนโลยีนัน้มาใชง้านจรงิ 

 
ภาพประกอบ 2 แสดง Technology Acceptance Model: TAM 

 
ที่มา: Davis F. D (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user 

acceptance of information technology 
 
จากภาพประกอบ สามารถอธิบายว่าการรบัรูว้่ามีประโยชน ์จะรบัอิทธิพลตรงมาจากการ

รบัรูว้่าง่ายต่อการใช ้โดยการที่ผุใ้ชง้านรบัรูว้่ามีประโยชน ์(Perceived Usefulness) และการรบัรู ้
ว่าง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) จะสามารถน าไปใชใ้นการท านายทศันคติต่อการ
ใช ้รวมถึงถูกน าไปใชต่้อในการประเมินความพอใจของผูใ้ชท้ี่มีต่อระบบ นอกจากนัน้การที่ผูใ้ชง้าน
สามารถรบัรูว้่ามีประโยชน ์(Perceived Usefulness) และรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use) เป็นปัจจัยส าคัญที่มี อิทธิพล ต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ (Behavioral 
intentions to use) และโดยสรุปพฤติกรรมความตัง้ใจในการใชน้ัน้จะเป็นตวัท านายการใชง้านจริง
ของเทคโนโลยี 
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ลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ภานุพงศ ์เสกทวีลาภ (2558) ไดอ้ธิบายเก่ียวกับการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยีว่า

เป็นขัน้ตอน (Process) ที่จะเกิดขึน้ต่อความคิดและจิตใจภายในบุคคลหนึ่งๆ โดยเริ่มตน้จากมี่ได้
ยินหรือไดร้บัสารในเรื่องวิทยาการนั้นๆ พัฒนาไปแต่ละขัน้จนน าไปสู่การยอมรบัไปใชใ้นที่สุดซึ่ง
กระบวนนีเ้กิดขึน้ในลกัษณะใกลเ้คียงกบักระบวนการเรียนรูแ้ละการตดัสินใจ (Decision Making) 
โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรบัไดอ้อกมาเป็น 5 ขัน้ตอนคือ 

1. ขัน้รบัรูห้รือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขัน้ตอนแรกเริ่มของการบวนการการ
ยอมรับ เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิดการรูเ้ก่ียวกับสิ่งใหม่ๆ แนวคิดใหม่ หรือหรือวิธีการใหม่ๆ
นวัตกรรม ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมในชีวิตปะจ าวันของคน อาจเป็นไดร้บั
ข่าวสารเพียงบางส่วน ที่อาจยังเป็นขอ้มูลเบื่องตน้ ซึ่งการรบัรูส้่วนใหญ่ มักการรบัรูโ้ดยบังเอิญ 
หรือ หรือจากการแสวงหาแบบสุ่มของผูต้อ้งการใชง้าน จะท าใหเ้กิดความอยากรูแ้ละแกปั้ญหาที่
ตนเองมีอยู่ น าไปสูก่ารยอมรบัหรือปฏิเสธ 

2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) เริ่มให้ความสนใจ และต้องการรายละเอียดข้อมูล
เก่ียวกบัวิทยาการ นวตักรรม วิธีการ หรือเครื่องมือใหม่ๆ เป็นพฤติกรรมที่มีลกัษณะที่ประกอบดว้ย
ตัง้ใจและลงมือ ลงแรงใชค้วามพยายามในการคน้หาขอ้มูล ในขัน้นีผู้ค้น้หามักไดร้บัความรูใ้หม่
มากขึน้ มีรายลเอียดมากขึน้ และเริ่มีกระบวนการคิด และ หาเหตุผลมากกว่าขั้นแรก ซึ่งอาจ
สัมพันธ์บุคลิกภาพและค่านิยมของแต่ละคน ที่จะมีผลต่อการติดตาม แสวงหาข่าวสารหรือ
รายละเอียดของสิ่งใหม่หรือ วิทยาการใหม่ดว้ย 

3. ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่มคิดมีการประมวลผลข้อมูล พิจารณา
ไตร่ตรอง หาทางเลือก ความเป็นไปได ้โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างผลดีและผลเสีย ตน้ทุนและ
ผลตอบแทน หากว่ามีพิจารณาแลว้ผลทางบอกมีมากกว่าจะตดัสินใจใช ้ซึ่งอาจพิจารษเดานความ
เสี่ยงเขา้มาประกอบดว้ย ว่าความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดผลกระทบจากการทีผลลพัธท์ี่ไม่เป็นตามคาด
จเัป็นไปในรูปแบบดา้ง สิ่งตามมาจึงตอ้งมีการเพิ่มแรงผลกัดนั (Reinforcement) เพื่อใหเ้กิดความ
มี่นใจในผลลพัท ์โดยอาจมีค าแนะน าหรือชีแ้จงเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 

4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนทดลองกับส่วนงาน หรือคนส่วนน้อย และ
จ ากัดความเสียหาย อาจจะเกิดขึน้ เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ดูก่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ ว่า
เป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่ และ มีความจะเป็นที่ตอ้งปรบัเปลี่ยนวิธีการ หรือสภาพแวดลอ้ม 
ใหเ้ขา้กับสถานการณ์ของตนในขัน้นี ้จะสรรหาหาข่าวสารที่มีความเฉพาะเก่ียวกับวิทยาการใหม่
หรือนวตักรรมนัน้ 
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5. ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่ปฏิบัติน าไปใช้จริงซึ่งบุคคล
ยอมรบัวิทยาการใหม่ๆ ว่า เป็นประโยชนใ์นสิ่งนัน้แลว้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดของ Davis (1989) กล่าวว่า 
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นแบบแผนในการท านายการยอมรบัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งประกอบไปดว้ย การรบัรูว้่ามีประโยชน ์(Perceived Usefulness) หมายถึงการรบัรู ้
ถึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชเ้ทคโนโลยี และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease 
of Use) หมายถึง การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเทคโนโลยี ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและน ามาประยกุตเ์พื่อ
น ามาใช้ในการออกแบบกรอบแนวความคิดและเป็นข้อมูลในการออกแบบค าถามเครื่องมือ
แบบสอบถาม 
 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2550) ใหค้วามหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior) ว่าคือพฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคท าการสืบคน้หรือแสวหา การซือ้ การใชง้าน การประเมิน 
คณุค่าของควัผลิตภัณฑแ์ละบริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนองความตอ้งการของเขา หรือบุคคล
ในระดับที่บุคคลนัน้ๆยอมรบั  หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของ
ผูบ้รโิภคที่เก่ียวขอ้งในการซือ้และใชส้ินคา้ 

พฤติกรรมดา้นการซือ้ของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค ที่เกิดขึน้เป็น
ผลลพัทส์ดุทา้ยที่ตดัสินใจซือ้สินคา้และบริการไปเพื่อน าไปใชง้าน หรือ น าไปบริโภคเองหรือส่งต่อ
ผูอ่ื้น เช่นการใชง้านภายในครวัเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนที่ซือ้สินคา้และบรกิารไปเพื่อวตัถุประสงค์หนึ่ง
ที่คาดหวัง เช่นว่านี ้รวมกันเรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกนั้น มีความแตกต่างกันใน
ลกัษณะประชากรอยู่หลายประเด็น ที่อาจเป๋นไปได ้ว่ามีความสมัพันธ์ เก่ียวขอ้ง เช่นอายุ ระดับ
รายได ้ระดับการศึกษา ความแตกต่างดา้นศาสนา เชื่อชาติ วัฒนธรรม ขนธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยมและรสนิยม เป็นตน้ ท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคไม่วาจะเป็นการกินการใช ้การซือ้ และ
ความรูส้ึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตามแต่ละบุคคล ท าใหม้ีการซือ้การ
บรโิภคสินคา้และบริการหลายๆ ชนิดที่แตกต่างกนัออกไป นอกจากลกัษณะดา้นประชากรที่กล่าว
มานัน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ที่ท าใหม้ีการบรโิภคที่แตกต่างกนั 
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องคป์ระกอบโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
คอทเลอร ์P. A. Kotler, G (2015) ได้แสดงภาพโมเดลพฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบ้รโิภคโดยอาศยั S-R Theory โดยแสดงความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ือ้ ที่แสดงใหเ้ห็นแรงจูงใจต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซือ้ผลิตภณัฑ ์เริ่มจากการมีตัวที่เป็นสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ท าใหเ้กิด
อยากกิน อยากใช ้ซึ่งคือความความตอ้งการ โดยสิ่งกระตุน้เหล่านัน้จะส่งสารและขอ้มูลเขา้ไปสู่
กล่องด า (Black box) ที่อยู่ภายในในความรูส้ึกนึดคิดของผูบ้ริโภค ซื่งเป็นกรบวนการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการใชค้วามคิดความรูส้ึกตรรกะอารมณท์ี่ประกอบการตดัสินใจของผูบ้รโิภค แน่นอนว่าผูข้ายผ้
ผลิต หรือผู้ให้บริการไม่สามารถคาดคะเนได้อย่างแม่นย าว่าในเบือ้งหลังของความรูส้ึกนึกคิด
เหล่านั้นของผู้บริโภคจะได้รับหรือเคยได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะด้านต่างๆ ของผู้บริโภค 
หลงัจากนั้นจึงไดเ้กิดการตอบสนองของผูบ้ริโภค(Buyer’s response) นัน้ๆ ตามมา หรือเกิดการ
ตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Buyer’s purchasing decision) ดงัภาพประกอบ 3 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
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สิ่งกระตุ้นเร้า (Stimulus) หมายถึงสิ่งเร้าที่ท าการกระตุ้น อาจเกิดจากภายในของ
ผูบ้ริโภคเอง (Inside stimulus) ดังนั้นนักการตลาดจึงสนใจ และจัดการกับสิ่งกระตุน้ที่เกิดจาก
ภายนอก ทัง้นีเ้พื่อใหผู้บ้ริโภค มีความตอ้งการทางดา้นผลิตภัณฑ ์สิ่งกระตุน้นัน้ ถือว่าเป็นเหตุจูง
ใจส าคัญที่ท าให้เกิดการซือ้สินค้า (Buying Motive) ซึ่งผู้บริโภคอาจใช้แรงจูงใจในการซือ้ ด้าน
เหตุผล และแรงจูงใจซือ้ดา้นจิตวิทยา หรืออารมณ์ก็ได ้สิ่งกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ ้งเร้าที่กระตุ้นที่บรรดา
นักการตลาดส่วนใหญ่จะพยายามสรรหา และบริการจัดการ ควบคุมได้ดี ประกอบไปด้วย
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ ์(Product) เช่น รูป สี กลิน รส หรือ
คณุลกัษณะลกัษณ ์ความสวยงาม ราคา (Price) ไดแ้ก่ การก าหนดราคามลูค่าซือ้ขายแลกเปลี่ยน
ของสินคา้ใหเ้หมาะสม สถานที่ (Place) หรือช่องทางการกระจายสินคา้และการจดัจ าหน่าย เช่น 
การกระจายอย่างทั่วถึงของผลิตภัณฑ ์สะดวกต่อการซือ้และการสื่อสารการตลาด (Promotion) 
เช่น การโฆษณาอย่างสม ่าเสมอ การประชาสมัพนัธ ์การใชพ้นกังานขายและการสง่เสรมิการขาย 

2. สิ่งกระตุน้ดา้นอ่ืน ๆ (Other stimulus) เป็นตัวกระตุน้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของผูผ้ลิตหรือผูข้าย สิ่งกระตุน้เหลา่นี ้ประกอบดว้ย 

2.1 สิ่งกระตุน้ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ตัวอย่างเช่น สภาพของตลาดสภาวะ
เศรษฐกิจ รายไดแ้ละค่าครองชีพของผูบ้ริโภค สิ่งเหล่านี ้มีความสมัพันธ์กับความระดับตอ้งการ
ของบคุคล 

2.2 สิ่งกระตุน้ดา้นเทคโนโลยี (Technology) ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีใหม่ ดา้น
ระบบอปุกรณค์วามปลอดภัยในรถยนต ์เช่น ระบบการท างานของถุงลมนิรภัย ระบบเบรค ท าให้
กระตุน้ ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2.3 สิ่งกระตุ้นด้านกฏหมาย และสภาพด้านการเมือง (Law and political) 
ตัวอย่างเช่น การประกาศกฏหมายที่มีผลต่อการคา้ หรือราคาสินคา้เช่นเพิ่มหรือลดภาษีสินค้า
ต่างๆ จะมีความสมัพันธ์กับดา้นการการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ั้งในเง่บวก
และลบ 

2.4 สิ่งกระตุน้ดา้นวฒันธรรม ประกอบดว้ย ขนมธรรมเนียมประเพณีในเทศกาล
ต่างๆ จะสง่ผลเป็นตวักระตุน้ ทางดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

3. กล่องด าหรือ ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) 
ผู้ผลิต หรือผู้ขาย มักใช้พยายามในการค้นหา หาความรูส้ึกเหล่านี ้ ดังที่ร ับอิทธิพลที่มาจาก 
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ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Buyer Characteristics) ที่มีความแตกต่างกนัไป  กระบวนการตดัสินใจซือ้
ของผูบ้ริโภค (Buyer’s decision process) ประกอบไปดว้ย กระบวนการต่างที่เกิดขึน้อย่างเป็น
ขัน้ตอนในดา้นต่างๆ กล่าวคือ การรบัรูห้รือมองเห็นปัญหา น าไปสู่การการคน้หาขอ้มูลที่มากขึน้ 
การประเมินทางเลือกที่เป็นไปได ้การตดัสินใจซือ้หรือใชง้าน และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

4. การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค (Buyer’s response) หรือเรียกอีกอย่าง
นึ่งว่าการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Buyer’s purchase decision) หมายถึง ขั้นตอนที่เกิดการ
ตัดสินใจที่จะใช้หรือซือ้ในด้านประเด็นต่างๆ ดังนี ้การเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product 
choice) การเลือกจากตราของผลิตภัณฑ์ (Brand choice) การเลือกจากตัวผู้ขาย (Dealer 
choice) การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchasing timing) และรวมไปถึงการระบุปรมิาณที่ตง้การซือ้ 
(Purchase amount) 

 
แนวคิดการตัดสินใจ 
ความหมายของการตดัสินใจ 
ทิพย์วัลย์ สีจันทร ์และคณะ (2546) กล่าวว่า การตัดสินใจ ถูกก าหนดเป็นการเลือก

ทางเลือก มาเป็นแนวทางที่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ซึ่งควรตอ้งมีทางเลือกที่หลากหลายทางเกิดขึน้
ก่อน จากนัน้จึงน ามาเปรียบเทียบกัน จนสามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด แลว้จึงน ามาเป็น
แนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

กล่าวโดยสรุป การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกแนวคิด ที่ จะน าไปสู่การปฏิบัติ
หลากหลายทางเลือก เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งทางเลือก ที่เห็นว่าดีที่สุด พรอ้มน าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

Kotler Philip (2000) กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซือ้ว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ่งจะท าการตดัสินใจซือ้แบบมีขัน้ตอน กล่าวคือ ผูบ้ริโภคตอ้ง
มีความตอ้งการและลงมือท าการเสาะแสวงหาขอ้มูลเพื่อมาประกอบการพิจารณาก่อน เพื่อเป็น
การก าหนดแนวทาง และต่อมาผูบ้รโิภคจะประเมินหาทางเลือกที่หลากหลายและดคูวามเป็นไปได้
ว่าจะตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการนัน้หรือไม่ ซึ่งนักการตลาดตอ้งใหม้องใหเ้ห็นความส าคัญของ
พฤติกรรมหลงัการซือ้ หรือการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคใหม้าก เพื่อใหผู้บ้รโิภคใหเ้กิดความพงึพอใจม
สงูสดุเท่าที่จะเป็นไปได ้และหากผูบ้รโิภคไม่เกิดความพึงพอใจจากการซือ้สอนคา้หรือบริการไปใช้
แลว้ ผูข้ายจะตอ้งคน้หาใหไ้ดว้่าความพึงพอใจนัน้คือะไร เกิดจากปัญหาอะไรและจะตอ้งท าการ
ป้องกันและแกไ้ข เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการซือ้หรือใชส้ินคา้
หรือบรกิารนัน้ๆ ใหไ้ดม้ากที่สดุ 
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การรบัรูปั้ญหาหรือตระหนักถึง
ความตอ้งการ

การแสวงหาขา่วสาร 
และขอ้มลู

การประเมิน
ทางเลือก

การตดัสินใจซือ้
พฤติกรรมหลงั

การซือ้

กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค มีลกัษณะเป็นล าดบัขัน้ตอน ที่ใชใ้นการตัดสินใจ 
โดยมีล  าดบักระบวนการประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

 
ภาพประกอบ 4 แสดงกระบวนการที่ใชใ้นการตดัสินใจซือ้ 

 
ที่มา: Kotler Philip (2000). Marketing Management 

 

จากภาพตามแนวคิดของ Kotler Philip (2000) เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ได้นั้น 
ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. การรับรู ้ปัญหา หรือตระหนักถึงความต้องการ (Problem Recognition) เป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการซือ้ ซึ่งผู้บริโภคต้องเกิดความตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 
ผู้บริโภคต้อวมีความรูส้ึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ ผู ้บริโภคเป็นอยู่จริงกับสภาวะที่
ผูบ้ริโภคปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุ้น โดย ตัวกระตุ้นจากภายใน (Internal Stimuli) 
กระตุน้ความตอ้งการที่มีอยู่ปกติเช่น ความหิวกระหาย ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ในระดบัสูง
พอที่จะกลายเป็นแรงขับหรือแรงผลักดัน (Drive) นอกจากนั้นความตอ้งการอาจถูกกระตุน้จาก
ตวักระตุน้ภายนอก (External Stimuli) เช่น สภาวะแวดลอ้ม เป็นตน้ 

2. การแสวงหาข่าวสาร และข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคได้รบัการ
กระตุน้ หรือสิ่งเรา้ผลที่ตามมา ผูบ้ริโภคอาจจะเสาะแสวง หรือ ไม่อยากที่จะ แสวงหาหาข่าวสาร
ขอ้มูลเพิ่มเพิ่มมากขึน้ก็ได ้ถา้แรงผลกัดันของผูบ้ริโภคแข็งแกร่งและสินคา้ที่จะตอบสนองอยู่ ใกล ้
ผูบ้รโิภคมกัจะท าการซือ้สินคา้หรือบรกิารนัน้ แต่หากแรงผลกัดนัของผูบ้ริโภคไม่มีมากพอ ผูบ้รโิภค
ก็จะเพียงแค่เก็บคามตระหนกัปัญหา หรือความตอ้งการนัน้ถึงความตอ้งการเสาะแสวงหาข่าวสาร
นัน้ไวใ้นความทรงจ า หรือยงัไม่ลงมือหรือลงแรงในการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัตอ้งการ
ดงักลา่ว ทัง้นีผู้บ้รโิภคอาจหาข่าวสารไดจ้ากหลายช่องทาง เช่น 

2.1 แหล่งข่าวสารบุคคล ไดแ้ก่ ญาติพี่นอ้ง ครอบครวั เพื่อน เพื่อนบา้น ผูคุ้น้เคย 
ผูท้ี่มีประสบการณม์าก่อน 

2.2 แหล่งพาณิชย ์ไดแ้ก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย บูธแสดง
สินคา้  
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2.3 แหลง่สาธารณะ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน เว็บไซตท์างอินเตอรเ์น็ต 
2.4 แหล่งที่เกิดจากความช านาญ ไดแ้ก่  การที่ผูบ้ริโภคไดส้มัผัส ทดลองจสินคา้

และบรกิาร 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นขั้นตอนที่ผู ้บริโภคใช้

ขอ้มลู หรือข่าวสารที่ไดจ้ากการแสวงหาข่าวสาร เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลของตราสินคา้หรือบริการที่
เลือกไวเ้พื่อใชใ้นการพิจารณาตัดสินใจเป็นล าดับขั้นสุดทา้ย ผูบ้ริโภคที่ได้ท าการพิจารณาตรา
สินคา้หรือบรกิารดว้ยวิธีการใด นกัการตลาดที่ดีจะตอ้งรูเ้ก่ียวกบัหลกัดา้นการประเมินค่าทางเลือก
ของผูบ้ริโภค นั่นก็คือวิธีการที่ผูบ้ริโภคใชข้่าวสารเลือกตราสินคา้หรือบรกิาร ทัง้นีน้กัการตลาดตอ้ง
เลือกใชก้ลยทุธท์างการตลาดที่ก่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนการประเมินที่ เกิดขึน้โดย
ผูบ้ริโภค บรโิภคจะพิจารณาและจดัล าดบัความชอบในตวัสินคา้หรือตราสินคา้หรือบรกิารต่างๆใน
แต่ละตวัเลือกที่มีและก็จะสรา้งความตัง้ใจซือ้ของสินคา้แต่ละตัวขึน้มา โดยทั่วไปการตัดสินใจซือ้
ของผูบ้ริโภคมักจะท าการซือ้ตราสินคา้หรือบริการที่ชอบมากที่สุด แต่หากมีปัจจัยมากกว่าหนึ่ง 
อาจจะท าใหเ้กิดอปุสรรคในการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคได ้ 

5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post-purchase Behaviour) งานของนักการตลาดไม่ได้
หยุดอยู่ที่การซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่จะตอ้งติดตามเพื่อรบัรูใ้หไ้ดว้่า ผูบ้ริโภคนั้นๆเกิด
ความพอใจหรือไม่พอใจกบัสินคา้มากนอ้ยเพียงไร และจะก่อพฤติกรรมหลงัการซือ้ตามมาอย่างไร 
โดยปัญหาอยู่ที่ว่าอะไรเป็นตัวก าหนดว่าผูบ้ริโภคพอใจหรือไม่พอใจในการซือ้สินคา้หรือบริการ 
ค าตอบมกัขึน้อยู่กบัความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัของผูบ้รโิภค (Consumer’s Expectation) 
กับการรบัรูใ้นประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ (Products’Perceived Performance) ถ้าการ
รบัรูใ้นประสิทธิภาพของสินคา้หรือบรกิารนอ้ยกว่าความคาดหวงั ก็จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคผิดหวงั แต่
หากถา้การรบัรูใ้นประสิทธิภาพของสินคา้หรือบริการตรงกับความหมาย ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความ
พอใจ ถา้ดีเกินความคาดหมายผูบ้รโิภคจะปลืม้ปีติหรือยินดีมาก ผูบ้ริโภคจะตัง้ความคาดหมายที่
มีต่อสินคา้และบริการโดยมกัอิงอยู่กบัข่าวสารและขอ้มลูที่เขาไดร้บัจากผูข้าย จากเพื่อน รวมไปถึง
แหล่งอ่ืนที่ไดม้าจากการเก็บขอ้มลู ถา้ผูข้ายอา้งการรบัรูใ้นประสิทธิภาพของสินคา้หรือบริการ ว่า 
“เกินความเป็นจริง” หรือสิ่งที่ผูบ้รโิภครบัรูต้รงกนัขา้มกบัสิ่งที่ผูข้ายไดก้ล่าวอา้งผลก็คือ ผูบ้รโิภคจะ
ไม่พอใจ ดงันัน้ผูข้ายจะตอ้งซื่อสตัย ์หรือใหค้ ามั่นสญัญา ในการเสนอขอ้อา้งของสินคา้หรือบรกิาร 
ซึ่งถือเป็นปัจจยัที่ส  าคญั   
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จากแนวคิดสรุปได้ว่า การตัดสินใจ นั้นมีความหมาย คือการเลือกแนวความคิดที่จะ
น าไปสู่การปฏิบติัไดห้ลากหลายทางเลือก ทัง้นีก้็เพื่อใหเ้ชื่อมั่น แน่ใจไดว้่าทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สดุ
นัน้สามารถน าไปสู่การบรรลวุตัถุประสงคน์ัน้ๆ ตามปรารถนา ดงัที่ตามทฤษฏีการตดัสินใจซือ้ของ 
Kotler Philip (2000) กล่าวไวเ้ก่ียวกับความรูด้้านการตัดสินใจซือ้ เป็นจิตวิทยาขั้นพื ้นฐานของ
กระบวนการนั้น ท าให้ผู ้ประกอบการควรต้องศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ ในด้านกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคนั้น เกิดขึน้ได้อย่างไร โมเดล 5 ขั้นตอนที่ เก่ียวข้องต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นจะตอ้งท าตามกระบวนการทัง้ 5 ขั้นตอนตามล าดับก็ได ้บางครัง้
อาจจะขา้มขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งไป หรือสามารถยอ้นกลบักระบวนการขั้นตอนใดก่อนก็ได ้ซึ่ง
ผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการออกแบบกรอบแนวความคิดและเป็นขอ้มูลในการออกแบบค าถามเครื่องมือ
แบบสอบถาม 
 
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) 

กรมสรรพากร (2563) ใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) หมายถึง การรบัใบเสร็จรบัเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) จากรา้นคา้ที่ไดร้บัอนุมติัและขึน้ทะเบียนว่าไดร้บัอนุมติัการ
รบัรองว่า สามารถจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรบัอิเล็กทรอนิกส์ได้ ใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) คือ การจัดท าข้อมูล
ใบก ากับภาษี รวมถึงการออกเอกสาร ใบเพิ่มหนี ้ ใบลดหนี ้ และใบเสร็จรบั ให้อยู่ในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรบัรองเวลา (Time 
Stamp) ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ก่อนส่งมอบใหผู้ซ้ือ้สินคา้และบริการ มีวตัถุประสงค์
ดงันี ้

1. สง่เสรมิและสนบัสนนุนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment 
2. รองรบัการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างครบวงจร 
3. ลดตน้ทนุค่าใชจ้่ายและการบรหิารจดัการของภาครฐัและภาคเอกชน 
4. ลดการใชเ้อกสารในรูปแบบกระดาษช่วยลดการใชท้รพัยากรและลดภาวะโลกรอ้น 
5. ตรวจสอบความถกูตอ้ง ปอ้งกนัการปลอมแปลง ไดม้าตรฐานสากล 
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี และการตรวจสอบของกรมสรรพากร 

และมีประโยชนด์งันี ้
1. มีความมั่นคงปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสก์ารซือ้ขายสินคา้และ

บรกิาร 
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2. สนบัสนนุการท าธุรกรรมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) 
3. ลดตน้ทนุการจดัพิมพแ์ละจดัสง่เอกสารใบก ากบัภาษีและใบเสรจ็รบัเงิน 
4. ประหยดัพืน้ที่การจดัเก็บเอกสาร 
 

ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email

 
ภาพประกอบ 5 แสดงภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt 

และ e-Tax Invoice by Email 
 

ที่มา : เว็บไซตก์รมสรรพากร กรมสรรพากร (2563) 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงภาพรวมการน าสง่ขอ้มลูใหก้รมสรรพากร 
 

ที่มา : เว็บไซตก์รมสรรพากร กรมสรรพากร (2563) 
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ตาราง 2 แผนการแสดงการจดัท าใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส ์
สามารถท าได ้2 วิธีดงันี ้
 

วิธีที่ 1 
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt 

วิธีที่ 2 
ระบบ e-Tax Invoice by Email 

- ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือผูม้ีหนา้ที่ออกใบรบั (ไม่จ ากดัรายได)้ 

- จัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสห์รือใบ
รบัอิเล็กทรอนิกส ์ที่ต้องมีการลงลายมือ
ชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้
ผู้ซือ้สินค้าหรือผู้ร ับบริการ และมีหน้าที่
น าสง่ขอ้มลูใหส้รรพากร 

- ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มี
รายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี 

- จัดท าเอกสารใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสส์่ง
อีเมลถึงผู้ซื ้อสินค้าหรือผู้ร ับบริการพร้อม
ส าเนา CC ไปยังระบบกลาง เพื่อการประทับ
รบัรองเวลา (Time Stamp) ซึ่งระบบจะน าส่ง
ขอ้มลูใหก้รมสรรพากรโดยอตัโนมติั 

 
หมายเหต ุเลือกใชง้านผ่านระบบใดระบบหนึ่งเท่านัน้ 

ที่มา : เว็บไซตก์รมสรรพากร กรมสรรพากร (2563) 
ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt 

 
ภาพประกอบ 7 แสดงภาพรวมระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt 

 
ที่มา : เว็บไซตก์รมสรรพากร กรมสรรพากร (2563) 
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ผูป้ระกอบการสามารถจดัท าใบก ากบัภาษีและใบเสร็จรบัเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใ์ห้
อยู่ในรูปแบบ XML File หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอ่ื์น เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, 
PDF หรือ PDF/A-3 ซึ่งไดล้งลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) แลว้ท าการส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้ที่
สินคา้หรือผูร้บับริการทุกครัง้ที่เกอดการส่งมอบสิทธิ์ในตวัสินคา้หรือใหบ้ริการ หรือเมื่อมีการช าระ
เงินค่าสินค้าและบริการเกิดขึน้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ส าหรับวิธรการน าส่งข้อมูลให้
กรมสรรพากรนัน้ จะตอ้งจัดท าขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ใหอ้ยู่ในรูปแบบ XML File ซึ่งก าฆายก าหนด
ว่าใหส้รา้งขอ้ม,ูขึน้โดยเป็นไปตามมาตรฐาน (ขมธอ.3-2560) เท่านัน้ 

การส่งมอบใบก ากับและใบรับ  หรือเอกสารอ่ืนๆที่ เป็น รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู ้ซื ้อสินค้าหรือผู้ร ับบริการให้ด าเนินการ  อย่างถูกต้อง คือต้องพ้นความ
ครอบครองงของผ้ขาย และอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้รับอย่างสมบูรณ์ และตรวจสอบ
ยอ้นหลงัไดซ้ึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544  

ผูซ้ือ้สินคา้หรือผูร้บับริการเมื่อไดร้บัใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสห์รือใบรบัอิเล็กทรอนิกส์
ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร และเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

          
ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการจดัท าขอ้มลูใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรบัอิเล็กทรอนิกส  ์

ที่มา : เว็บไซตก์รมสรรพากร กรมสรรพากร (2563) 
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ผูป้ระกอบการที่มีความพรอ้มในการจัดท าขอ้มูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสห์รือใบรบั
อิเล็กทรอนิกส ์แฃะมีหน้าที่ที่จะตอ้งส่งมอบเอกสารหรือขอ้มูลใหก้ับผูซ้ือ้สินคา้หรือผูร้บับริการ
สามารถจัดท าขอ้มูล XML น าส่งกรมสรรพากรไดต้ามที่กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการได้ตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้ประกอบการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ์(Certification Authority - CA) 

2. ลงทะเบียนกบักรมสรรพากรดว้ยวิธีการหรือโปรแกรมที่กรมสรรพากรจดัหาให ้และเขา้
ใชร้ะบบงานผ่านเว็บไซต ์http://etax.rd.go.th 

3. จดัท าใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสห์รือใบเสร็จรบัอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งมีการลงลายมือชื่อ
ดิจิทลัทุกครัง้ที่มีการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ และจะตอ้งส่งมอบใหก้บัผูซ้ือ้สินคา้หรือผูร้บับริการ
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และจัดเตรียมขอ้มูลใบก ากับภาษีหรือใบรบัในรูปแบบโครงสรา้ง 
XML File ตามมาตรฐานที่ก าหนด ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส าหรบัน าส่ง
กรมสรรพากร 

4. น าส่งขอ้มูลใหก้รมสรรพากรดว้ยช่องทางการน าส่ง ไดแ้ก่ วิธีการติดตัง้ระบบและท า
การส่งแบบ Host to Host หรือ ใช้บริการจาก Service Provider ที่ได้รบัการสบมาตรฐานและ 
ไดร้บัประกาศแต่ตั้งจากกรมสรรพการแลว้ หรือ ใชว้ิธี การ Upload XML ผ่านทาง Website ของ
กรมสรรพากรทั้งนี ้วิธีการเลือกช่องทางน าส่งขึน้อยู่กับขนาดของกิจการ และความพรอ้มทาง
เทคโนโลยีของผูป้ระกอบการแต่ละราย 

5. เป็นหน้าที่ของผูข้ายที่จะตอ้งตรวจสอบ และติดตามและตรวจสอบผล ในการน าส่ง
ขอ้มลูใหก้รมสสรพากร ในระบบระบบ Tracking ผ่าน Website ของกรมสรรากร 

6. ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสใ์หถ้กูตอ้ง ในระบบทีมีความั่นคงปลอดภยั สามารถ
เรียกกลบั ติดตาม คน้หาไดต้าม พ.ร.บ. ว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2544 

โดยสรุปใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) หมายถึง ใบเสร็จรบัเงินที่ห้างสรรพสินค้า/
รา้นค้าผูร้บัช าระเงินเป็นผู้ออกให้ผู้ช  าระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยผูอ้อกใบเสร็จรบัเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นี ้จะต้องเป็นรา้นค้าที่ขึน้ทะเบียนและไดร้บัอนุมัติการรบัรองว่า สามารถจัดท า
ใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรบัอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ทัง้นีผู้ว้ิจยัมีความสนใจและไดศ้กึษาขอ้มลู
ของใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยผู้วิจัยน ามาใช้ในการออกแบบค าถามเครื่องมือ
แบบสอบถามเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริการนี ้

http://etax.rd.go.th/
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ตรีภพ รตันวิชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรบันวัตกรรมระดับองคก์ร การยอมรบั

เทคโนโลยีสารสนเทศและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 ตัวอย่าง 
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลดว้ย ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA และ Simple Linear Regression ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
1.การยอมรบันวัตกรรมระดับองค์กรของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครท านายการ
ยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศไดร้อ้ยละ 4.9 อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2.การยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานธนาคารด้านฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรก์ารใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ้มูลและการติดต่อสื่อสาร ท านายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 4.1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

เกวรินทร ์ละเอียดดีนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์และ
จ านวน 260 ราย สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุ
ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีที่ช่วงอายุรหว่าง 20 ถึง 29 ปี มี
การศึกษาในระดบัปรญิญาตรี และเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา มีรายไดห้รือรายรบัเฉลี่ยต่อเดือนต ่า
กว่า 15,000 บาท ใชเ้วลาในการอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกสโ์ดยเฉลี่ยวนัละ 1 – 3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่
เคยตดัสินใจซือ้หนงัสือประเภทนวนิยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเคยซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
โดยตัดสินใจผ่านเวบโซทช์ื่อ Mebmarket.com สื่อออนไลน ์คือ เวปโซท ์Dek-d.com เป็นสื่อที่มี
ผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์โดยราคาเฉลี่ยของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครัง้
อยู่ที่มูลค่าระหว่าง 100 ถึง 300 บาท โดยที่ผูบ้ริโภคใชง้านหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ากที่สุด ส่วน
ใหญ่สั่งซือ้จากบา้น และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการน ามาใช้
งานจริงส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์
ดา้นทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน  พฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรูท้างออนไลน์ และการยอมรับ
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เทคโนโลยี ด้านความตั้งใจที่จะใช้ตามล าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื ้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ย
ละ 47.10 ในขณะที่การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ดา้นการรบัรูถ้ึงความเสี่ยง 
และดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้และพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นอารมณท์างออนไลน ์และดา้น
ความต่อเนื่องไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสผ์ูบ้ริโภค 

สทุธิพร บินอารีย ์(2560) การยอมรบัเทคโนโลยีและความไวว้างใจที่มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ แอพพลิเคชั่น ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย กลุม่ตวัอย่างคือ 
ผูใ้ชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ แอพพลิเคชั่น ในประเทศไทย จ านวน 385 คน ใชแ้บบสอบถาม
ออนไลนใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลูดว้ย ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test ANOVA และ พหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิ ธีการ Enter  
ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทยที่มีลกัษณะทางประชากรณศ์าสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันไม่มีความตั้งใจใชบ้ริการบัว
หลวง เอ็มแบงกก์ิง้ แอพพลิเคชั่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ 0.05 ปัจจัยดา้นการ
รบัรูป้ระโยชนใ์นการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิง้แอพพลิ เคชั่น
ของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายใน
การใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ แอพพลิเคชั่นของผูใ้ชบ้ริการใน
ประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัสถิติ 0.05 และปัจจยัดา้นความไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ แอพพลิเคชั่น ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดับสถิติ 0.05 ส่วนดา้นความไวว้างใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ ที่จะใชบ้ริการบัว
หลวง เอ็มแบงกก์ิง้ แอพพลิเคชั่น มากที่สดุ โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.373 ล ากับถัดมามาคือ การ
รบัรูป้ระโยชนจ์ากการใชง้าน มีค่า Beta เท่ากับ 0.319 และ และล าดับที่38nv ดา้นการรบัรูค้วาม
ง่ายในการใชง้าน มีค่า Beta เท่ากบั 0.123 

ภิญญา กลิ่นทองค า (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยง
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินคา้และบริการดว้ยระบบ QR Payment ของผูบ้ริโภคที่
ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้
ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่เคยช าระเงินค่าสินคา้และบริการดว้ยระบบ 
QR Payment โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูบ้ริโภค อายุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 
385 คน  วิเคราะหข์อ้มลูดว้ย ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA 
และ พหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดย
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ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูห้ญิง อายุรหว่าง 15 ถึง 34 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือต ่ากว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจา้ง และมีรายไดต่้อเดือนเฉลี่ยมากกว่า 40,001 
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั 
มีการตัดสินใจช าระเงินค่าสินคา้และบริการดว้ยระบบ QR Payment แตกต่างกัน ปัจจัยดา้นการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บั , การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน
และปัจจัยดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงมีอิทธิพลทางบวกต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินคา้และบริการ
ด้วยระบบ QR Payment อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถน ามาพยากรณ์การ
ตดัสินใจช าระเงินค่าสินคา้และบริการดว้ยระบบ QR Payment ไดร้อ้ยละ 35.5 และรอ้ยละ 33.2 
ตามล าดบั 

กันตา แสงศักดิ์  (2562) การยอมรับการใช้เทคโนโลยีและการรับรู ้ความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟนของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในการวิจัยครัง้นี ้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 385 คน 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหค์วามแตกต่างโดยสถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์โดยสถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์นั ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 บาทขึน้ไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคที่มี อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในบางขั้นตอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 
0.05 และพบว่าการยอมรบัเทคโนโลยี และการรบัรูค้วามเสี่ยง มีความสมัพันธต่์อการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน

ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรเป็นผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัจ านวนได ้
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง 
โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใชสู้ตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ  กัลยา วานิชยบ์ัญชา 
(2560) และผูว้ิจยัไดก้ าหนด ค่าความเชื่อมั่น รอ้ยละ 95 ความผิดพลาดที่ยอมรบัได ้ไม่เกินรอ้ยละ 
5 ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 385 คน จากสตูร 

n = 
𝑍2

4𝐸2 
 

โดย n  = จ านวนสมาชิกกลุม่ตวัอย่าง  
       Z = ค่าระดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้ค่า Z = 1.96  
       E = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรทัง้หมดที่ยอมรบั

ได ้7% 
ดงันัน้ E = 0.07  
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โดยแทนค่าดงันี ้ 

n =  
(1.96)2

4(0.05)2 

     =  384.16 หรือ 385 คน 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
วิ ธีการสุ่มตัวอย่ าง เป็นแบบออนไลน์ (online) โดยผ่ านสื่ อสังคมออนไลน ์

ประกอบดว้ย  www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line Application จ านวน 385 คน ซึ่งเป็น
เว็บไซตท์ี่คนไทยนิยมเขา้ใชง้านติด 10 อันดับ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จากการส ารวจ
ขอ้มลูของ We Are Social และ Hootsuite SIMON KEMP (2563) 

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามที่
สรา้งผ่านระบบออนไลน์ และกระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 
www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line Application 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรบัเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ผูว้ิจัยไดท้ าการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยโดยออก
แบบสอบถามออนไลน  ์(Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจัยไดค้น้ควา้และสรา้งขึน้มา รวมทั้งมีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งและศึกษาจากการใหค้ านิยาม โดยแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลประกอบไปดว้ย ค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 สว่นซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการสรา้งเครื่องที่ใชใ้นการวิจยัดงัต่อไปนี ้ 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์  
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบให้

เลือกตอบแบบค าตอบเดียว ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบประเภท นามบัญญัติ (Nominal 
Scale) และเป็นแบบสอบถามมีหลายค าตอบให้เลือก  (Multiple choice) และใช้ระดับการวัด
ขอ้มลูแบบประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จ านวน 5 ขอ้ แต่ละขอ้มีระดบัการวดัขอ้มลูดงันี ้ 

ขอ้ 1 เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
1. เพศชาย  
2. เพศหญิง 

ขอ้ 2 อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1. อายอุยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี 
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2. อายอุยู่ระหว่าง 30 - 39 ปี 
3. อายอุยู่ระหว่าง 40 - 49 ปี 
4. อาย ุ50 ปีขึน้ไป 

ขอ้ 3 ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตร ี
3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

ขอ้ 4 อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
1.  นิสิต/นกัศกึษา 
2.  พนกังานบรษิัทเอกชน 
3.  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั  
4.  ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 

ขอ้ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
โดยรายงานภาวะเศรษฐกิจปี ไตรมาส 3/2563  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2563) ขอ้มูลรายไดต่้อหัวทัง้ปีอยู่ที่ 243,467 บาท ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงก าหนดรายไดเ้ฉลี่ย 
เริ่มตน้ที่ 20,000 บาท แบ่งออกเป็น 5 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. นอ้ยกว่า 20,000 บาท 
2. รายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,000 – 29,999 บาท 
3. รายไดอ้ยู่ระหว่าง 30,000 – 39,999 บาท  
4. รายไดอ้ยู่ระหว่าง 40,000 – 49,999 บาท 
5. รายได ้50,000 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการซือ้สินคา้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานครของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถามมีลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended Question) มี
หลายตวัเลือกใหต้อบ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท นามบญัญัติ (Nominal Scale) จ านวน 5 ขอ้
และค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน 
(Ratio Scale) จ านวน 2 ขอ้ ดงันี ้

1. ค าถามเก่ียวกบัซือ้สินคา้ใหใ้คร นามบญัญัติ (Nominal Scale) 
2. ค าถามเก่ียวกบัประเภทของสินคา้ นามบญัญัติ (Nominal Scale) 
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3. ค าถามเก่ียวกบัความถ่ีในการซือ้/เดือน อตัราสว่น (Ratio Scale) 
4. ค าถามเก่ียวกบัช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร นามบญัญัต ิ(Nominal Scale) 
5. ค าถามเก่ียวกบัจ านวนเงิน/ครัง้ อตัราสว่น (Ratio Scale) 
6. ค าถามเก่ียวกบัผูม้ีอิทธิพลต่อการซือ้ นามบญัญัต ิ(Nominal Scale) 
7. ค าถามเก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องการรบัใบเสรจ็ นามบญัญัต ิ(Nominal Scale) 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านการยอมรับทางเทคโนโลยี เพื่อสอบถามความคิดเห็น 

จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูว้่ามีประโยชน ์(Perceived Usefulness) และ ดา้นการรบัรูว้่า
ง่ายต่อการใช ้(Perceived Ease of Use)  

โดยลักษณะแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ในส่วนที่  3 นี ้ เป็นค าถามที่มีลักษณะแบบ 
(Likert Scale Questions) โดยใชร้ะดับการวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตาม
ระดบัการประเมินผลมี 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

 
  คะแนน    ระดับความคิดเหน็ 

5  หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  หมายถึง เห็นดว้ย 
3  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2  หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน า้หนกัค าถาม เกณฑก์ารวดั ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะหส์ถิติ
เชิงพรรณนา โดยใชว้ิธีการแบ่งช่วงการแปรผลตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) โดยคะแนนสูงที่สุดคือ 5 คะแนน และคะแนนต ่าที่สุด คือ 1 คะแนน จะไดช้่วงความกวา้ง
ระดบัละ 0.8 ดงันี ้ 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
           จ านวนชัน้ 
         =  5 – 1 
                   5 
         =               0.8 
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การจดัระดบัคะแนนเฉลี่ย ค่าพิสยัที่ค  านวณได ้แปลค่าความเห็นในระดบัต่างๆ ดงันี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง การยอมรบัทางเทคโนโลยีในระดบัมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง การยอมรบัทางเทคโนโลยีในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง การยอมรบัทางเทคโนโลยีในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง การยอมรบัทางเทคโนโลยีในระดบันอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง การยอมรบัทางเทคโนโลยีในระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือวิจยัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต าราเอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจยั 
2. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
3. สรา้งค าถามจากค านิยามศพัทเ์ฉพาะ ศึกษาวิธีการสรา้งค าถามจากนิยามศพัทเ์ฉพาะ

ของการวิจยัในครัง้นี ้
4. น าข้อค าถามให้อาจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณาความสอดคล้องระหว่างค านิยามศัพท์

เฉพาะกับข้อค าถามรวมถึงปรบัเนื ้อหาให้อ่านง่าย ทุกวัยสามารถท าความเข้าใจได้ตรงตาม
ความหมายที่เขียนในค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 

5. แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ปรึกษาและรวบรวมข้อค าถามเพื่ อเสนอ
ผูท้รงคณุวฒุิ 3 คน พิจารณา 

6. น าแบบสอบถามที่ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคณุวฒุิใหแ้นะน าแลว้ไปทดสอบใช ้(Try out) กบั
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน แลว้น าผลไปวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า
สมัประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s alpha Coefficient) ค่า α ที่ไดจ้ะแสดงถึงระดับความคงที่ของ

แบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่ไดใ้กลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู 
โดยงานวิจัยนี ้ก าหนดค่าความเชื่อมั่ นที่ ยอมรับได้ต้องไม่ต ่ ากว่า 0.70 ซึ่ งวัดผลรวมของ
แบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธิ์อลัฟ่าของครอนบคั 

ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี      
การรบัรูว้่ามีประโยชน ์    มีค่าความเชื่อมั่น 0.745 
การรบัรูว้่าง่ายต่อการใช ้    มีค่าความเชื่อมั่น 0.883 

7. จัดท าน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แลว้น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจัย
ต่อไป  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวม

ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างที่ซื ้อสินค้าหรือใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  เพื่อ
ปอ้งกนัการตอบแบบสอบถามซ า้จากบุคคลเดิม ทางผูว้ิจยัไดจ้ ากดัการกรอกแบบสอบถามตอบได้
แค่คนละ 1 ครัง้เท่านัน้ 

 
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล  

การจัดกระท าข้อมูล ในการวิจัยในครัง้นีผู้ ้วิจัยไดน้ าแบบสอบถามที่ได้รบัทั้งหมดที่
รวบรวมไดม้าด าเนินการดงันี ้

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูท้  าวิจัยท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบรูณข์องแบบสอบถามที่กลุม่ตวัอย่างท าการตอบ 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบรอ้ยแล้ว 
น ามาลงรหสัตามที่ก าหนดไวล้ว่งหนา้ 

3.การประมวลผลข้อมูล (Data Entry) โดยน าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกและ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

4. การตรวจสอบข้อมู ล  (Data Cleaning) น าข้อมู ลทั้ งหมดที่ บั นทึ กล งใน
คอมพิวเตอรม์าตรวจสอบรายขอ้เพื่อแกไ้ขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ระหว่างการลงขอ้มลู 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการศึกษาวิจยัเรื่อง “ปัจจยัการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้

ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ และโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิในการวิเคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี ้

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย
การแจกแจงความถ่ีแสดงจ านวนค่ารอ้ยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เพื่อแสดงระดับ
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปร ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่อเป็นการอธิบายถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
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2. การทดสอบสมติฐานดว้ยการวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้
วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ซึ่งเป็นประชากร 2 กลุม่วิเคราะหด์ว้ย สถิติวิเคราะหค่์าที (t-test)  

2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็น
ประชากร 3 กลุ่มขึ ้นไป ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
variance) ในการวิเคราะห ์

2.3 วิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของพฤติกรรมการซือ้สินคา้มีความสมัพันธต่์อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน  (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการอธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก่ 

1.1 การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายลักษณะขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างใน
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ น ามาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage)  

สตูรค่ารอ้ยละ (Percentage) กลัยา วานชิยบ์ญัชา (2544) 

100
f

P
N

= 
  

เมื่อ  P  แทน   รอ้ยละ 
        f   แทน   ความถ่ีหรือจ านวนขอ้มลูที่ตอ้งการหารอ้ยละ 
       N  แทน   จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้
ส  าหรบัวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ที่มีต่อผูต้อบแบบสอบถาม แลว้น ามาหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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N

X
X


=

สตูร ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) 
  
 

เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ย 

  X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  N  แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุม่เปา้หมาย 
สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กัลยา วานิชย์บัญชา (2544)

  )(

)(
..

1NN

XXN
DS

22

−

−
=



 
เมื่อ      ..DS  แทน   สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             X   แทน   คะแนนแต่ละคน 

          
2X  แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 

        
2X )(  แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

             N   แทน   จ านวนคนในกลุม่เปา้หมาย 
 

1.3 สถิติส าหรบัการวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม ใชก้ารทดสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ของ (α -Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) โดยใชส้ตูรดงันี ้ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) 

สตูร  

 
 

เมื่อ      k      แทน   ชดุค าถาม 

 
𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

       แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 

     𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
        แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 

 
ผลลพัธค่์าสมัประสิทธิ์แอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดย

จะมีค่าระหว่าง 0 < α< 1 ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู 
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2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานต่างๆ ไดแ้ก่  

2.1 สถิติ Independent T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั ไดแ้ก่ เพศ และ ระดบัการศกึษา 

สตูรกรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากนั (𝑆1
2 =  𝑆2

2) 

 
สถิติที่ใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระdf (Degree of Freedom) = n1+n2–2 

เมื่อ 
𝑋1

 , 
𝑋2

 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ i ; i = 1 , 2 ตามล าดบั 

  Sp แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 

  n1 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 

  n2 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 2 

สตูรกรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากนั (𝑆1
2 ≠  𝑆2

2) 
 

    
 

     
 

เมื่อ t แทน ค่าสถิติใชใ้นการพิจารณาใน t-distribution  
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𝑋1

 , 
𝑋2

 แทน  ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ i ; i = 1 , 2 ตามล าดบั 

n 1 ,n 2  แทน ขนาดของกลุม่เปา้หมาย 1 และ 2 ตามล าดบั 

S 1 ,S 2  แทน ความแปรปรวนของกลุม่เปา้หมาย 1 และ 2 ตามล าดบั 
2.2 สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of variance) เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

สตูร   กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) 

F = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

เมื่อ F  แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-Distribution  
MSB  แทน  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่  
MSW  แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่  
โดยค่า df หรือชั้นแห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุ่มเท่ากับ (k-1) และภายในกลุ่ม

เท่ากับ (n-k)  สูตรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe สามารถเขียนไดด้ังนี ้
ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

β = 
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 โดย 𝑀𝑆𝑤  =   ∑  (1 −

𝑛𝑗

𝑁
)𝑘

𝑖=1 𝑆1
2 

 เมื่อ B แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe  

MSb  แทน  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่  

 𝑀𝑆𝑤  แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ค่าสถิติ Brown-Forsythe 
K แทน  จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 

     nj  แทน  จ านวนค่าสงัเกตในกลุม่ที่ j 

     N แทน  ขนาดของประชากร S1
2 

     S 1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

 
กรณีผลการทดสอบ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น

รายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) 
สามารถเขียนไดด้งันี ้
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เมื่อ
𝑑𝐷

     แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Dunnett Test  

 𝑞𝐷  แทน  ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett Test 

𝑀𝑆𝑆/𝐴 แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่  
S  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  

ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแลว้  ตอ้งท าการทดสอบเป็น
รายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) สามารถเขียนไดด้งันี ้ 

 
เมื่อ LSD  แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ที่ i และ j 

𝑡1− 
𝑎

2  
; 𝑛 − 𝑘 แทน ค่าที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และชัน้ห่างความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k 

MSE แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (𝑀𝑆𝑤 ) 

  𝑛𝑖  แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ i 

 𝑛𝑗  แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ j 

 𝛼  แทน  ระดบันยัส าคญั 
  k   แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 

2.3 สถิ ติ สหสัมพั นธ์อย่ างง่ าย  Pearson Correlation (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร  2 ตัวที่ เป็นอิสระต่อกันเป็น 
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่แต่ละตัวต่างมีระดับการวัดของขอ้มูลในระดับ
อนัตรภาค (Interval Scale) ขึน้ไป กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) 

 
เมื่อ 𝒓𝑿𝒀   แทนสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องชดุ X กบัชดุ Y 

      ∑ 𝑋  แทน ผลรวมของคะแนน X 

      ∑ 𝑌  แทน ผมรวมของคะแนน Y 

     ∑ 2 𝑥  แทน ผลรวมของชดุคะแนน X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
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     ∑ 2  𝑦 แทน ผลรวมของชดุคะแนน Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

     ∑ 𝑥𝑦 แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง X และ Y ทกุคู่ 
     n          แทน จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธจ์ะมีค่าระหว่าง -1≤ r ≤1 ส าหรบัการแปลความหมาย
ค่าความสมัพนัธ ์ค่า r มีดงันี ้กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) 

1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้มคือ  ถ้า X 
เพิ่ม Y จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่มขึน้ 

2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัคือ ถา้ X เพิ่ม 
Y จะลดแต่ถา้ X ลด Y จะลด 

3. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 

4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มและ
มีความสมัพนัธก์นัมาก 

5. ถา้ r เท่ากบั 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
6. ถ้า  r เข้า ใกล้  0 แสดงว่ า  X และ  Y มี ความสัมพันธ์กันน้อย  X และ  Y มี

ความสมัพนัธก์นันอ้ย 
การอ่านความหมายค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธด์ว้ยการอาศัยเกณฑด์ังนี ้กัลยา วานิชย์

บญัชา (2544); (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2553) 
0.0   หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
0.01 – 0.30 หมายถึง มีค่าความสมัพนัธต์  ่า 
0.31 – 0.70 หมายถึง มีค่าความสมัพนัธป์านกลาง 
0.71 – 0.90 หมายถึง มีค่าความสมัพนัธส์งู 
0.91 – 1.00 หมายถึง มีค่าความสมัพนัธส์งูมาก 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
             การวิจยัครัง้นีมุ้่งเนน้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้และความไวว้างใจ
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าแบรนดโ์พเมโลผ่านเว็บออนไลนใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัได้
ก าหนดสญัลกัษณต่์างๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

  
n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง (Standard Deviation) 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
F แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
SS แทน ผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Mean of Squares) 
p-Value แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานดว้ยโปรแกรม SPSS 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอออกเป็น  
2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้ 
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สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมการซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ต 
ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความคิดเห็นการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 

สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ

ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซือ้สินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่ารอ้ยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ์
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    

ชาย 177  46.0  
หญิง 208  54.0  

รวม 385          100.0 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ    

ช่วงอาย ุ20 - 29 ปี               203 52.7  
ช่วงอาย ุ30 - 39 ปี  80 20.8  
ช่วงอาย ุ40 - 49 ปี  81 21.0  
อาย ุ50 ปีขึน้ไป  21  5.5  

รวม 385         100.0 
ระดบัการศกึษา    

ต ่ากว่าปรญิญาตรี    5   1.2 
ปรญิญาตรี 269 70.0 
สงูกว่าปรญิญาตรี 111 28.8 

รวม 385         100.0 
อาชีพ    

นิสิต/นกัศกึษา  15  3.9 
พนกังานบรษิัทเอกชน 302 78.4 
เจ้าของกิ จการ/ประกอบธุ รกิ จ

สว่นตวั 
 44             11.4 

ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  24  6.2 
รวม 385         100.0 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน    
นอ้ยกว่า 20,000 บาท    28    7.3 
รายไดช้่วง 20,000 – 29,999 บาท  135  35.1 
รายไดช้่วง 30,000 – 39,999 บาท    67  17.4 
รายไดช้่วง 40,000 – 49,999 บาท    36    9.4 
รายได ้50,000 บาท ขึน้ไป   119 30.9 

รวม   385         100.0 
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จากตาราง 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 385 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
54.00 รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 177 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.00 ตามล าดบั 

อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 208 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 52.7 รองลงมาไดแ้ก่อายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21 ถัดมา
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 และอายุระหว่าง 50 ปีขึน้ไป จ านวน 
21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ
ปรญิญาตรี จ านวน 269 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.0 รองลงมาคือสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 111 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 28.8 และมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.2
ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 302 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 78.4 รองลงมาอาชีพเจา้ของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 44 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 11.4 ถดัมาอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.2 และ 
อาชีพนิสิต นกัศกึษา จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.9 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,000 – 29,999 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.1 รองลงมาคือ 50,000 บาท ขึน้ไป
จ านวน 119 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.9 และรองลงมาคือ 30,000 – 39,999 บาท จ านวน 67 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 17.4 และรองลงมาคือ 40,000 – 49,999 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 และ 
นอ้ยกว่า 20,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 3 พบว่า ขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

สถานภาพ มีความถ่ีของขอ้มลูกระจายตวัอย่างไม่สม ่าเสมอ และมีความถ่ีในบางช่วงขอ้มลูต ่ากว่า 
30 ข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการรวมกลุ่มข้อมูลใหม่ เพื่อให้การกระจายตัวของข้อมูลมีการ
กระจายตวัแบบปกติ ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่ารอ้ยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตรท์ี่จดักลุม่ใหม่ 
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ    

ช่วงอาย ุ20 - 29 ปี               203 52.7  
ช่วงอาย ุ30 - 39 ปี  80 20.8  
อาย ุ40 ปีขึน้ไป 102 26.5  

รวม 385         100.0 
ระดบัการศกึษา    

ต ่ากว่าปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 274 71.2 
สงูกว่าปรญิญาตรี 111 28.8 

รวม 385         100.0 
อาชีพ    

พนกังานบรษิัทเอกชน 302 78.4 
เจ้าของกิ จการ/ประกอบธุ รกิ จ

สว่นตวั 
 44             11.4 

อ่ื น ๆ  เช่ น  นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า /
ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 

 39 10.1 

รวม 385         100.0 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน    

นอ้ยกว่า 20,000 – 29,999 บาท  163  42.3 
รายไดช้่วง 30,000 – 39,999 บาท    67  17.4 
รายไดช้่วง 40,000 – 49,999 บาท    36    9.4 
รายได ้50,000 บาท ขึน้ไป   119 30.9 

รวม   385         100.0 

 
จากตาราง 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  สถานภาพที่จดักลุม่ใหม่ไดข้อ้มลูดงันี ้
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อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 203 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 52.7 รองลงมาไดแ้ก่อายุระหว่าง 40 ปีขึน้ไป จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.5  
ถดัมาอายรุะหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ 
ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 274 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.2 และรองลงมาคือสูงกว่า
ปรญิญาตรี จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.8 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 302 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 78.4 รองลงมาอาชีพเจา้ของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 44 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 11.4 และอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ/นิสิต นักศึกษา จ านวน 39 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 10.2 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
นอ้ยกว่า 20,000 – 29,999 บาท จ านวน 163 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.3 รองลงมาคือ 50,000 บาท  
ขึน้ไปจ านวน 119 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.9 และรองลงมาคือ 30,000 – 39,999 บาท จ านวน  
67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และ 40,000 – 49,999 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 
ตามล าดบั 

 
ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้สินค้าเพื่อสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้าในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 385 คน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่ารอ้ยละ (Percentage) ไดด้งันี ้

 
ตาราง 5 แสดงขอ้มลูพฤติกรรมการซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง 
 
ท่านซือ้สินค้าให้ใคร     จ านวน (คน)   ร้อยละ 

ตวัเอง 232                   60.3 

ครอบครวั 119 30.9 

คู่รกั  18                    4.7 
เพื่อน  16                    4.2 

รวม 385          100.0 
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จากตาราง 5 แสดงขอ้มลูพฤติกรรมการซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลือกซือ้สินคา้ใหต้วัเอง จ านวน 232 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 60.3 รองลงมาคือครอบครวั จ านวน 119 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.9 ถดัมาคือคู่รกั จ านวน 18 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 4.7 และล าดบัสดุทา้ยคือเพื่อน จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 แสดงประเภทของสินคา้ที่ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่าย
หน่ึง 
 
ประเภทของสินค้า     จ านวน (คน)   ร้อยละ 

อาหารส าเรจ็รูป 34                    8.8 
ของสด เช่น เนือ้สตัว ์ผกัและผลไม ้ 71                18.4 
ขนมขบเคีย้ว 50                   13.0 
สินคา้ใชใ้นบา้น เช่น ผงซกัฟอก แชมพ ูเป็นตน้ 230                   59.7 

รวม 385         100.0 

 
จากตาราง 6 แสดงประเภทของสินค้าที่ผู ้บริโภคซื ้อสินค้าในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ

หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้สินคา้ประเภทสินคา้ใชใ้น
บา้น เช่น ผงซักฟอก แชมพู เป็นตน้ จ านวน 230 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.7 รองลงมาคือประเภท 
ของสด เช่น เนือ้สตัว ์ผกัและผลไม ้จ านวน 71 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.4 รองลงมาคือประเภทขนม
ขบเคีย้ว จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.0 และประเภทอาหารส าเร็จรูป จ านวน 34 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 8.8 ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 ความถ่ีในการซือ้สินคา้ที่ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่าย
หน่ึง 
 

การซือ้สินค้า n Min Max X  S D 
ความถ่ีในการซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ต
ของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง (ครัง้/เดือน) 

385        1  3 1.31 0.580 
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จากตาราง 7 แสดงความถ่ีในการซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่าย
หนึ่ง (ครัง้/เดือน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความถ่ีในการซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง ต ่าสุด 1 (ครัง้/เดือน) และจ านวนสูงสุด 3 (ครัง้/เดือน) โดยเฉลี่ยความถ่ี
ในการซือ้ผลิตภณัฑ ์1 (ครัง้/เดือน) 

 
ตาราง 8 แสดงช่วงเวลาที่ผูบ้รโิภคซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง 
 
ช่วงเวลาทีผู่้บริโภคซือ้สินค้า      จ านวน (คน)   ร้อยละ 

ช่วงเวลา 10:00 - 14:00 น.  39                 10.1 
ช่วงเวลา 14:01 - 18:00 น. 128                   33.2 
ช่วงเวลา 18:01 - 22:00 น. 218                  56.6 

รวม 385         100.0 

 
จากตาราง 8 แสดงช่วงเวลาที่ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้

ค่ายหนึ่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้สินคา้ช่วงเวลา 18:01 - 22:00 น. จ านวน 
218 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.6 รองลงมาคือช่วงเวลา 14:01 - 18:00 น. จ านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 33.2 และช่วงเวลา 10:00 - 14:00 น. จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.1 ตามล าดบั 

 
ตาราง 9 แสดงค่าใชจ้่ายซือ้สินคา้ที่ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่าย
หน่ึง 

 
ค่าใช้จ่ายทีผู่้บริโภคซือ้สินค้า (บาท/คร้ัง)      จ านวน (คน)   ร้อยละ 

ต ่ากว่า 1,000 บาท 162                    42.1 
1,000 – 1,999 บาท 137    35.6 
2,000 – 2,999 บาท  63                    16.4 
3,000 บาทขึน้ไป  23                      6.0 

รวม 385           100.0 
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จากตาราง 9 แสดงค่าใชจ้่ายที่ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายซือ้สินค้าต ่ากว่า 1,000 (บาท/ครัง้) 
จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.1 รองลงมามีค่าใชจ้่ายซือ้สินคา้ 1,000 – 1,999 (บาท/ครัง้) 
จ านวน 137 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.6 รองลงมามีค่าใชจ้่ายซือ้สินคา้ 2,000 – 2,999 (บาท/ครัง้) 
จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.4 และมีค่าใชจ้่ายซือ้สินคา้ 3,000 บาทขึน้ไป (บาท/ครัง้) จ านวน 
23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 แสดงข้อมูลบุคคลที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าจากซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง 

 
บุคคลทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้า จ านวน (คน)   ร้อยละ 

ตวัเอง 279                    72.5 
กระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย   48 12.5 

เพื่อน    4                      1.0 
ครอบครวั  54                    14.0 

รวม   385           100.0 

 
จากตาราง 10 แสดงข้อมูลบุ คคลที่ มี อิท ธิพล ต่อการตัดสิน ใจซื ้อสิ นค้าจาก

ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือตัวเอง 
จ านวน 279 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.5 รองลงมาคือครอบครวั จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.6 
รองลงมาคือกระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5 และเพื่อน จ านวน  
4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงขอ้มลูวตัถปุระสงคใ์นการน าใบเสรจ็รบัเงินไปใช ้
 

วัตถุประสงคใ์นการน าใบเสร็จรับเงนิไปใช้  จ านวน (คน)   ร้อยละ 
เก็บบนัทกึบญัชีสว่นตวั 161                     41.8 
ลดหย่อนภาษีบคุคลธรรมดา  42 10.9 
เบิกค่าใชจ้่ายบรษิัทฯ  11                     2.9 
เก็บเป็นหลกัฐานเพื่อการเคลมสินคา้ 171                     44.4 

รวม   385            100.0 

 
จากตาราง 11 แสดงขอ้มูลวัตถุประสงคใ์นการน าใบเสร็จรบัเงินไปใช้จากการซือ้

สินคา้จากซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ
เก็บเป็นหลกัฐานเพื่อการเคลมสินคา้ จ านวน 171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.4 รองลงมาคือเก็บบนัทึก
บัญชีส่วนตัว จ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.8 รองลงมาคือลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.9 และเบิกค่าใชจ้่ายบริษัทฯ จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.9
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 
 
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 
 

                  การยอมรับด้านเทคโนโลยี x̄  S D แปลผล 

ดา้นการรบัรูว้่ามีประโยชน ์ 4.19 0.822 มาก 

ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช ้ 3.81 0.835 มาก 

การยอมรบัดา้นเทคโนโลยีในภาพรวม 4.00 0.759 มาก 

 
 จากตาราง 12 การวิเคราะหก์ารยอมรบัดา้นเทคโนโลยีในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการยอมรบัด้านเทคโนโลยีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูว้่ามี
ประโยชน ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และด้านการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 
ตามล าดบั 
 
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัดา้นเทคโนโลยีในภาพรวมเป็นราย
ดา้น 
 

การยอมรับด้านเทคโนโลยี x̄  S D แปลผล 
ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน ์    
1. การใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อเิล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ชว่ยท าใหเ้กิด

ความสะดวก 
 3.97  1.038  มาก 

2. การใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อเิล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ชว่ย ลด
ระยะเวลาการรอคอยในการพิมพห์ลกัฐานการช าระเงินมากยิง่ขึน้ 

 4.10  1.012  มาก 

3. การใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อเิล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ท าใหส้ามารถ 
ดขูอ้มลูยอ้นหลงัไดต้ามความตอ้งการ 

 4.23  0.983  มากที่สดุ 

4. การใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อเิล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) สามารถชว่ยลด
ขยะที่จะเกิดจากการรบักระดาษใบเสรจ็รบัเงิน 

 4.45  0.912  มากที่สดุ 

ดา้นการรบัรูว้่ามีประโยชนโ์ดยรวม 4.19 0.822 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัดา้นเทคโนโลยีในภาพรวม
เป็นรายดา้น 

 

การยอมรับด้านเทคโนโลยี x̄  S D แปลผล 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้    
5. รูปแบบของบริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สะดวก 

ไม่ซบัซอ้น 
3.72 0.978 มาก 

6. รูปแบบของบรกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ขัน้ตอน 
ไม่ยุ่งยาก 

3.72 0.985 มาก 

7. สามารถรบัใบเสรจ็อเิล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ไดอ้ย่างรวดเรว็ 3.96 1.008 มาก 
8. ขัน้ตอนในการใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt)  
    เป็นเรื่องที่ง่ายใครก็สามารถใชง้านได ้

3.71 1.035 มาก 

9. กรณีเกิดความผิดพลาดในการใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อเิล็กทรอนิกส ์ 
    (e-Receipt) สามารถแจง้และแกไ้ขปัญหาไดง้า่ย 

3.65 0.979 มาก 

10. ท าใหก้ารเก็บและหาขอ้มลูใบเสรจ็รบัเงินเป็นเรื่องง่าย 4.09 1.001 มาก 

ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชโ้ดยรวม 3.81 0.835 มาก 

         การยอมรับด้านเทคโนโลยีโดยรวม 4.00 0.759 มาก 

 
จากตาราง 13 การวิเคราะหก์ารยอมรบัดา้นเทคโนโลยีในภาพรวมพิจารณาเป็นรายดา้น 

ดงันี ้
ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นการยอมรบัทางเทคโนโลยีอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด อันดับแรก ไดแ้ก่การใชบ้ริการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) สามารถ
ช่วยลดขยะที่จะเกิดจากการรับกระดาษใบเสร็จรับเงิน  รองลงมาคือการใช้บริการรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ท าใหส้ามารถดูขอ้มูลยอ้นหลังไดต้ามความตอ้งการ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.45  และ 4.23 ตามล าดบั ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่การใชบ้รกิารรบั
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในการพิมพห์ลกัฐานการช าระเงิน
มากยิ่งขึน้ รองลงมาคือ การใชบ้ริการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ช่วยท าใหเ้กิดความ
สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 และ 3.97 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรก 
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ไดแ้ก่ ท าใหก้ารเก็บและหาขอ้มูลใบเสร็จรบัเงินเป็นเรื่องง่าย รองลงมา ไดแ้ก่ สามารถรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้อย่างรวดเร็ว  รองลงมา ได้แก่ รูปแบบของบริการรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) สะดวกไม่ซับซอ้น และรูปแบบของบริการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Receipt) ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก รองลงมา ไดแ้ก่ ขัน้ตอนในการใชบ้ริการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Receipt)  เป็นเรื่องที่ง่ายใครก็สามารถใชง้านได้ รองลงมา ไดแ้ก่ กรณีเกิดความผิดพลาดใน
การใชบ้ริการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) สามารถแจ้งและแก้ไขปัญหาได้ง่าย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09, 3.96, 3.72, 3.72, 3.71 และ 3.65 ตามล าดบั 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั แบ่งเป็นสมมติฐานย่อย 5 ขอ้ ไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั สามารถเขียนสมมติฐานได ้ดงันี ้

Ho: ผูบ้รโิภคที่มีปัจจยัสว่นบุคคลดา้นเพศที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้รโิภคที่มีปัจจยัสว่นบคุคลดา้นเพศที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่

เป็นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใชท้ี่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐาน
ไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามเพศ ใช ้Levene’s test 
 

การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

Levene’s test for Equality of Variances 

F p-Value 
การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

1.791 0.182 

 
จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์

ของผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามเพศ ใช้ Levene’s test พบว่า มีค่า p-Value เท่ากับ 0.182 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed)  
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ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหก์ารยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ  
 

การยอมรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภค
ที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ 

 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S D t df 
p-

Value 

การยอมรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภค
ที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ 

ชาย 4.02 0.776 0.594 383 0.553 
หญิง 3.98 0.746    

 
จากตาราง 15 ผลวิเคราะหก์ารยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน

หา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า 
การยอมรับใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีค่า p-Value เท่ากับ 0.553 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอายุ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอายุ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอายุ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า p-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดง
ว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า p-Value มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัว
แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่ นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า p-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า p-Value มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามอาย ุใช ้Levene’s test 
 

การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1 df2 p-Value 

การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

4.799* 2 382 0.009 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง

ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ โดยจ าแนกตามอายุ ใช้ Levene’s 
test พบว่า มีค่า p-Value เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ เมื่อจ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 p-Value 
การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

4.163* 2 279.728 0.017 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้  เมื่อจ าแนกตาม
อายุ พบว่า มี ค่า p-Value เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกนั มีการการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต
ของห้างสรรพสินค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว ้จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เมื่อ
จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อายุ x̄  
20 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 ปีขึน้ไป 

4.06 4.07 3.81 
20 - 29 ปี 4.06 - -0.12 

0.999 
0.247* 

    0.034 
 

30 - 39 ปี 4.07 - - 0.260 

0.064 
 

40 ปีขึน้ไป 3.81 - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี กบัผูบ้ริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป มีค่า p-Value เท่ากบั 0.034
ซึ่ งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคที่ มี ช่วงอายุ  20 - 29 ปี  มีการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร มากกว่าผูบ้ริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.247
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีผลต่อ
ระดับความ คิดเห็นการยอมรับใบ เสร็จ อิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้า ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่

เป็นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใชท้ี่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐาน
ไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามระดบัการศกึษา ใช ้Levene’s test 
 

การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

Levene’s test for Equality of Variances 

F p-Value 
การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

8.820* 0.003 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์

ของผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา ใช ้Levene’s test พบว่า มีค่า p-Value เท่ากบั 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่า
ความแปรปรวนแตกต่างกนั (Equal variances not assumed)  
 
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหก์ารยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ใช ้t-test 
 
การยอมรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์กต็
ของหา้งสรรพสินคา้ 

 
ระดบั

การศกึษา 

t-test of Equality of Means 

x̄  S D t df 
p-

Value 

การยอมรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์กต็
ของหา้งสรรพสินคา้ 

ต ่ากว่า
ปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า 

4.02 0.785 0.867 229.477 0.387 

สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

3.95 0.692    
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จากตาราง 20 ผลวิเคราะหก์ารยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน

ห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า การยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต
ของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีค่า p-Value เท่ากับ 0.387 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความ

คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นการ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า p-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดง
ว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า p-Value มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัว
แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่ นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า p-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า p-Value มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามอาชีพ ใช ้Levene’s test 
 

การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1 df2 p-Value 

การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

0.069 2 382 0.933 

 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง

ผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้า  โดยจ าแนกตามอาชีพ ใช ้
Levene’s test พบว่า มีค่า p-Value เท่ากับ 0.933 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ F-Test ในการทดสอบ 
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ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ เมื่อจ าแนกตามอาชีพ โดยใชก้าร
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test  
 

การยอมรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต
ของหา้งสรรพสินคา้ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

Value 

การยอมรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต
ของหา้งสรรพสินคา้ 

ระหว่างกลุม่ 0.424 2 0.212 0.366 0.694 

ภายในกลุม่ 221.011 382 0.579   

รวม 221.435 384    

 
จากตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้  เมื่อจ าแนกตาม
อาชีพ พบว่า มีค่า p-Value เท่ากับ 0.694 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกนั มีการการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต
ของหา้งสรรพสินคา้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่
ก าหนดไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้รโิภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกนัมีผลต่อ

ระดับความ คิดเห็นการยอมรับใบ เสร็จ อิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
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H1: ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า p-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดง
ว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า p-Value มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัว
แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่ นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า p-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้ถา้
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า p-Value มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใช ้Levene’s test 
 

การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1 df2 p-Value 

การยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ 

1.299 3 381 0.274 

 
จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง

ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินคา้  โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ใช ้Levene’s test พบว่า มีค่า p-Value เท่ากบั 0.274 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

 
ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินค้าในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้  เมื่อจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test  
 

การยอมรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต
ของหา้งสรรพสินคา้ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

Value 

การยอมรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต
ของหา้งสรรพสินคา้ 

ระหว่างกลุม่ 4.482 3 1.494 2.624* 0.050 

ภายในกลุม่ 216.953 381 0.569   

รวม 221.435 384    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินค้าในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้  เมื่อจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า มีค่า p-Value เท่ากับ 0.050 ซึ่งเท่ากบั 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตาราง 25 
 
ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เมื่อ
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน x̄  

นอ้ยกวา่ 
20,000 – 

29,999 บาท 

30,000 – 
39,999 บาท 

40,000 – 
49,999 บาท 

50,000 บาท  
ขึน้ไป 

3.90 4.16 3.88 4.08 
นอ้ยกวา่ 20,000 – 
29,999 บาท 

3.90 - -0.25* 
0.020 

0.03 
0.849 

-0.17 
0.055 

30,000 – 39,999 บาท 4.16 - - 0.28 
0.072 

0.08 
0.485 

40,000 – 49,999 บาท 3.88 - - - -0.20 
0.162 

50,000 บาท ขึน้ไป 4.08 - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
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กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่า 20,000 – 29,999 บาทกับผูบ้ริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท มีค่า p-Value เท่ากับ 0.020 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท มีการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.25 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซือ้สินคา้มีความสมัพนัธต่์อระดบัความคิดเห็นการยอมรบั

ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร  

Ho: พฤติกรรมการซือ้สินคา้ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 

H1: พฤติกรรมการซือ้สินคา้ มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์นการทดสอบความสมัพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อ
กันโดยใชค่้าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Correlation) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า 
p-Value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหอ์อกเป็น 2 ด้าน คือด้านความถ่ีในการซือ้
สินคา้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ต่อครัง้ 
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ตาราง 26 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซือ้สินคา้ มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับความ คิดเห็นการยอมรับใบ เสร็จ อิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้า ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรม 
การซื้อสินค้า 

 

การยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้บริโภค 

ด้านการรับรู้ว่า 
มีประโยชน์ 

ด้านการรับรู้ว่าง่าย 
ต่อการใช้ 

ด้านความถี่ใน
การซื้อสินค้า 

ค่า r 0.681* 0.796* 

p-Value 0.001 0.001 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง 

ความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน 
ด้านค่าใช้จ่ายใน

การซื้อ/ครั้ง  
ค่า r 0.633* 0.718* 

p-Value 0.015 0.001 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง 
ความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื ้อสินค้า มี

ความสมัพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
หา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น
สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี ้

ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ พบว่าพฤติกรรมการซือ้สินคา้ ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ มี
ค่า p-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการซื ้อสินค้าด้านความถ่ีในการซื ้อสินค้า มี
ความสมัพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
ห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรูว้่ามี
ประโยชน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่า r เท่ากับ 0.681 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มี
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ความสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคมีความถ่ีในการซือ้สินคา้
มากขึน้จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการยอมรบัเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสด์า้นการรบัรูว้่ามีประโยชน์
เพิ่มมากขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ พบว่าพฤติกรรมการซือ้สินคา้ ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ มี
ค่า p-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการซื ้อสินค้าด้านความถ่ีในการซื ้อสินค้า มี
ความสมัพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
หา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อ
การใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่า r เท่ากับ 0.796 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มี
ความสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคมีความถ่ีในการซือ้สินคา้
มากขึน้จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการยอมรบัเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการ
ใชเ้พิ่มมากขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ พบว่าพฤติกรรมการซือ้สินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ 
มีค่า p-Value เท่ากบั 0.015 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการซื ้อสินค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ/ครั้ง  มี
ความสมัพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
ห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรูว้่ามี
ประโยชน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่า r เท่ากับ 0.633 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มี
ความสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ/ครั้ง  มากขึ ้นจะท าให้ผู ้บริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการรับรูว้่ามีประโยชน์เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ พบว่าพฤติกรรมการซือ้สินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ 
มีค่า p-Value เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการซื ้อสินค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้อ/ครั้ง  มี
ความสมัพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
หา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อ
การใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่า r เท่ากับ 0.718 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มี
ความสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้สินคา้
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ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้มากขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการยอมรบัเทคโนโลยีใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส์
ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชเ้พิ่มมากขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 27 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบคุคลที่ตา่งกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้
ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั  

ปัจจยัส่วนบคุคลดา้นเพศ Independent t-test  

ปัจจยัส่วนบคุคลดา้นอาย ุ One-way ANOVA ✓ 

ปัจจยัส่วนบคุคลดา้นระดบัการศกึษา Independent t-test  

ปัจจยัส่วนบคุคลดา้นอาชีพ One-way ANOVA  

ปัจจยัส่วนบคุคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน One-way ANOVA ✓ 

2. พฤติกรรมการซือ้สินคา้มคีวามสมัพนัธต์่อระดบัความคดิเห็นการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่
ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้คา่ยหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ Pearson Correlation ✓ 

  ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้         Pearson Correlation    ✓ 

 

หมายเหต:ุ 
เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 
เครื่องหมาย   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 
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บทที ่5 
สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ

หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดการสรุปผลการวิจยัดงันี ้
1. สรุปผลการวิจยั  
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ด้  าเนินการวิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าใน

ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภค

ที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย
สว่นบคุคล 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมในการซือ้สินคา้กับการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความคาดหวงั ใหเ้กิดประโยชน ์ดงันี ้

1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบั
ใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสซ์ือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

2. ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจัยสามารถน าไปเป็นประเด็นตั้งตน้ใหธุ้รกิจ สามารถน าไป
พัฒนาปรบัเปลี่ยนการสื่อสารกับผูบ้ริโภคใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดการยอมรบัเทคโนโลยีใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส ์

3. น าขอ้มลูใชว้างแผนรณรงคใ์หผู้ป้ระกอบการและผูบ้รโิภคโดยทั่วไป เห็นประโยชน์
และตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสต่์อไปในอนาคต 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการซือ้สินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าใน
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งันี ้

สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้

ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 385 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.0 มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.7 มี
ระดบัการศึกษาสงูสดุ คือต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 274 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.2 มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 302 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,000 – 29,999 บาท จ านวน 163 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.3 

 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกับการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้สินคา้เพื่อสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการซื ้อสินค้าในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้สินค้าใหต้ัวเอง จ านวน 
232 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.3 ซือ้สินค้าประเภท สินคา้ใช้ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก แชมพู เป็นต้น 
จ านวน 230 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.7 มีความถ่ีในการซือ้สินคา้ต ่าสุด 1 (ครัง้/เดือน) และจ านวน
สงูสดุ 3 (ครัง้/เดือน) โดยเฉลี่ยความถ่ีในการซือ้ผลิตภณัฑ ์1 (ครัง้/เดือน) มีช่วงเวลาที่ผูบ้ริโภคซือ้
สินคา้คือ 18:01 - 22:00 น. จ านวน 218 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.6 มีค่าใชจ้่ายที่ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้
ต ่ากว่า 1,000 (บาท/ครัง้) มีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้คือ ตวัเอง จ านวน 279 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 72.5 มีวตัถปุระสงคใ์นการน าใบเสร็จรบัเงินไปใช ้คือเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อการเคลม
สินคา้ จ านวน 171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.4  

ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี  
ดา้นการรบัรูว้่ามีประโยชน์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ อนัดบัแรก ไดแ้ก่การใชบ้ริการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส  ์สามารถช่วย
ลดขยะที่จะเกิดจากการรับกระดาษใบเสร็จรับเงิน  รองลงมาคือการใช้บริการรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส ์ท าใหส้ามารถดขูอ้มลูยอ้นหลงัไดต้ามความตอ้งการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 และ 
4.23 ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่การใช้บริการรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส ์ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในการพิมพห์ลกัฐานการช าระเงินมากยิ่งขึน้ รองลงมา
คือ การใชบ้ริการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์ช่วยท าใหเ้กิดความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
และ 3.97 ตามล าดบั 

ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้ ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ไดแ้ก่ ท าใหก้ารเก็บและหาขอ้มูลใบเสร็จรบัเงินเป็นเรื่องง่าย 
รองลงมา ไดแ้ก่ สามารถรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว รองลงมา ไดแ้ก่รูปแบบของ
บรกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์สะดวกไม่ซบัซอ้น และรูปแบบของบรกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก รองลงมา ไดแ้ก่ ขัน้ตอนในการใชบ้ริการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์เป็นเรื่องที่ง่าย
ใครก็สามารถใช้งานได้ รองลงมา ได้แก่ กรณีเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส ์สามารถแจง้และแกไ้ขปัญหาไดง้่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 3.96, 3.72, 3.72, 
3.1 และ 3.65 ตามล าดบั 

 
สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบั
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน มีผลต่อ
ระดับความ คิดเห็นการยอมรับใบ เสร็จ อิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
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เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศที่ต่างกนั มีผลต่อระดบั
ความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอายุที่ต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุที่ต่างกนั มีผลต่อระดบั
ความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 

ผูบ้รโิภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้
สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มากกว่าผูบ้ริโภคที่
มีอายุ 40 ปีขึน้ไป แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้รโิภคที่มีปัจจยัสว่นบคุคลดา้นระดบัการศึกษาที่ต่างกนั มีผล
ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาที่ต่างกนั มี
ผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้รโิภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพที่ต่างกนั มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อ
ระดับความ คิดเห็นการยอมรับใบ เสร็จ อิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกนั 
มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท มีการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร นอ้ยกว่าผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท 

 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซือ้สินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการ

ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการทดสอบสมมติฐานผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหอ์อกเป็น 2 ดา้น คือดา้น
ความถ่ีในการซือ้สินคา้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ต่อครัง้ ผลการวิจยัพบว่า 

พฤติกรรมการซือ้สินคา้ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูว้่ามีประโยชน ์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการซือ้สินคา้มากขึน้จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการยอมรบัเทคโนโลยี
ใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสด์า้นการรบัรูว้่ามีประโยชนเ์พิ่มมากขึน้ ในระดบัปานกลาง 

พฤติกรรมการซือ้สินคา้ ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ มีความสมัพันธ์ต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์กนัระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการซือ้สินคา้มากขึน้จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการยอมรบัเทคโนโลยี
ใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสด์า้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชเ้พิ่มมากขึน้ ในระดบัปานกลาง 

พฤติกรรมการซือ้สินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ มีความสมัพนัธ์ต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
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หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูว้่ามีประโยชน ์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้สินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้/ครัง้ มากขึน้จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีการยอมรบัเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสด์า้นการรบัรูว้่ามีประโยชน์เพิ่มมากขึน้ ใน
ระดบัปานกลาง 

พฤติกรรมการซือ้สินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ มีความสมัพนัธ์ต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์กนัระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้สินค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้/ครั้งมากขึน้จะท าให้
ผูบ้รโิภคมีการยอมรบัเทคโนโลยีใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสด์า้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชเ้พิ่มมากขึน้ ใน
ระดบัปานกลาง 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัเรื่อง ปัจจยัการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามา
อภิปรายผลได ้ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศที่ต่างกนั มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว ้ทั้งนีอ้าจจะเป็นเพราะผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง สามารถมีความสนใจและยอมรบั
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จากการซื ้อสินค้าได้เหมือนกัน เพราะผู้บริโภคทุกเพศสามารถรับ
ใบเสร็จรบัเงินหลังการซือ้และทุกวันนีทุ้กคนมีสมารท์โฟนซึ่งเขา้ถึงระบบอินเตอรเ์น็ต ดังนัน้การ
ยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์จึงเป็นเรื่องที่ท าได้ง่าย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ประสิทธิ์ เย็น
คงคา (2546) ไดท้ าการศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีต่อการใชบ้ริการเครื่อง
ฝากเงินสดอตัโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
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(องค์การมหาชน) สพธอ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวถึง ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ทศันคติต่อการใชบ้ริการเครื่องฝากเงินอตัโนมัติโดยรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ กนัตา แสงศกัดิ ์(2562) ไดท้ าการศึกษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟนของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพ แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใชบ้ริการ 
และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายทุี่ต่างกนั มีผลต่อระดบัความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี 
มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป แตกต่างกัน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.247 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รโิภคที่มีอายุอยู่ในช่วงวยัรุ่นมกัจะเป็นกลุม่ที่
ชอบเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถเกิดการยอมรบัไดง้่ายกว่าผูบ้ริโภคที่มีอายอุยู่ในช่วงสงูวยั
ขึน้ไป ไม่ชอบเรียนรูเ้ทคโนโลยี จึงยงัอาจไม่เปิดใจยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่นการรบั
ใบเสร็จรบัเงินอิเล็คทรอนิค ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนัตา แสงศกัดิ์ (2562) ไดท้ าการศึกษา
เรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีความสมัพันธต่์อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปีมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้
ผ่านสมารท์โฟนมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 41 ปี ขึน้ไป ได้อา้งถึง Everett M. Rogers อา้งถึงใน 
ธัญญลกัษณ์ พลวัน et al. (2557) ที่พบว่า กลุ่มแนวหนา้มักจะเป็นกลุ่มที่ชอบเสี่ยงภัย อยู่ในวัย
หนุ่มสาว ฐานะทางสังคมค่อนดี เป็นผู้ที่มีความต่ืนตัวกับสิ่งใหม่ และมีพฤติกรรมชอบลอง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคนทันสมัย ซึ่งอยู่ในช่วงของกลุ่มนักศึกษาและคนวัย
ท างาน 

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาที่ต่างกนั มีผลต่อ
ระดับความ คิดเห็นการยอมรับใบ เสร็จ อิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้า ง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการยอมรบัการรบัใบเสร็จรบัเงินจากการซือ้สินคา้สามารถ
ตดัสินใจไดโ้ดยง่าย ไม่ซบัซอ้น จงึท าใหร้ะดบัความรูก้ารศกึษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร ซึ่ง
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สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุทธิพร บินอารีย ์(2560) ไดท้ าการศึกษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยี
และความไวว้างใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ แอพพลิเคชั่น ของ
ผู้ใช้บริการในประเทศไทย ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคอาจจะมีการใช้บริการตามค าแนะน าของ
พนกังานธนาคาร หรือบุคคลอ่ืนๆ หรืออาจมีความจ าเป็นตอ้งการใชเ้พื่อความสะดวก เนื่องจากตวั
บริการมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรบัของบุคคลทั่ วไป เหมาะส าหรบัทุกคน ดังนั้นผู้ที่มีระดับ
การศกึษาแตกต่างกนั ความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ แอพพลิเคชั่น่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ก าหนดไว ้ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความแตกต่างกนัเพราะว่าแต่ละอาชีพล้วนแต่มีความ
จ าเป็นในการซือ้สินคา้ ส่วนของการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสอ์าจเป็นเรื่องที่ผูบ้ริโภคมีความ
ยินดีที่จะยอมรบัหลังซือ้สินคา้ได้เนื่องจากไม่มีค่าใชจ้่ายในการรบับริการ สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ กนัตา แสงศกัดิ ์(2562) ไดท้ าการศึกษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟนของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพ แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใชบ้ริการ 
และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน  
มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้าง
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว ้โดยพบว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่า 20,000 – 29,999 บาท 
มีการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ ซื ้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 
39,999 บาท ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นกลุม่คนชัน้กลางที่มีรายไดเ้ฉลี่ยสงูและนิยม
ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต มีก าลงัซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยนอ้ยกว่า ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของภิญญา กลิ่นทองค า (2561) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและการ
รบัรูค้วามเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินคา้และบริการดว้ยระบบ QR Payment 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า รายไดจ้ะมีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจ
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ซือ้สินคา้และบรกิารของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยสงู จะมีก าลงัในการซือ้สินคา้และบริการ
ที่มากกว่าผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยนอ้ย ดว้ยเหตุนี ้จึงท าใหผู้ท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยสงู สามารถตัดสินใจช าระค่า
สินคา้และบรกิารผ่านระบบ QR Payment ไดม้ากกว่า 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซือ้สินคา้มีความสมัพนัธต่์อระดบัความคิดเห็นการยอมรบั
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ พบว่า พฤติกรรมการซือ้สินคา้ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ มี
ความสมัพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
ห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรูว้่ามี
ประโยชน ์และ ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช ้มีความสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั 
จะเห็นไดว้่า ถา้ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการซือ้สินคา้มากขึน้จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการยอมรบัเทคโนโลยี
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มมากขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัที่ก าหนดไว้
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้และใชบ้ริการบ่อยครัง้ มีความคุน้เคยและยอมรบัไดว้่าการ
รบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสท์ าไดง้่ายมีประโยชน ์สามารถดขูอ้มลูรายการยอ้นหลงัไดง้่าย ไม่ตอ้งเก็บ
ใบเสร็จที่เป็นกระดาษอีกต่อไป ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจน ์กุลวิทยน์รากรณ ์(2019) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงกก์ิง้ 5 
ธนาคารชั่นน าของเจเนอเรชั่น เบบีบู้นเมอร ์ผลวิจยัพบว่าการยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพนัธต่์อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ แอพพลิเคชั่นโมบายแบงกก์ิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์
ในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ พบว่า พฤติกรรมการซือ้สินคา้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ 
มีความสมัพันธ์ต่อระดบัความคิดเห็นการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
ห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรูว้่ามี
ประโยชนแ์ละดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้ มีความสมัพันธ์กนัระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
จะเห็นไดว้่า ถา้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ มากขึน้จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีการยอมรบัเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยัที่ก าหนดไว ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รโิภคที่ซือ้สินคา้ค่าใชจ้่ายในการซือ้/ครัง้ 
สงู หากซือ้สินคา้ปรมิาณมากมีค่าใชจ้่ายสงูก็จะยอมรบัเทคโนโลยีใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสไ์ดม้ากขึน้ 
เพราะสะดวกและไม่ต้องรอรับเอกสารใบเสร็จที่พิมพ์ยาวและยังสามารถดูข้อมูลจากระบบ
ย้อนหลังได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนาอารี มูฮัมหมัดอัลโคลเลซ (2563) ได้
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ท าการศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มี
ความสมัพันธต่์อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผลวิจัย
พบว่าการยอมรบัเทคโนโลยีมีความสมัพนัธก์ับการตัดสินใจใช ้สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ ระดับต ่า  และมี
ทิศทางเดียวกนั 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าใน
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. จัดท าการส่งเสริม รณรงค ์หรือการกระตุน้ใหเ้กิดการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์
โดยค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคล เพราะจากผลวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่มี
การตดัสินใจซือ้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 29 ปี มีระดบัการศึกษาสงูสดุคือต ่ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
20,000 – 29,999 บาท ใหค้วามสนใจยอมรบัเทคโนโลยใีบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์

2. ผู้ประกอบการควรเพิ่มการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคโดยเน้นการโฆษณาให้ข้อมูลหรือ
เลือกพรีเซนตเ์ตอรท์ี่อยู่ในช่วงอายุ 40 ปีขึน้ไป เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้เป็นตวัแทนของกลุ่มผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ที่ยังไม่เกิดการยอมรับ ให้เกิดการยอมรับการใช้บริการและน าเสนอในแง่มุมที่ เป็น
ประโยชน ์ง่ายต่อการใชง้านของการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์จากการวิจัยจะพบว่าผูบ้ริโภคที่มี
อายุ 20 - 29 ปี มีการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จากการที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ต 
มากกว่าผูบ้รโิภคที่มีอาย ุ40 ปีขึน้ไป 

3. ผู้ประกอบการควรจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเพิ่มการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ส่วนลดสินคา้ หรือรบัแตม้สะสมเพิ่มขึน้ จากการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับกลุ่มที่มี รายได้ปานกลางและบุคคลทั่ วไป  ให้รับ รู ้ถึงประโยชน์ของการรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส ์จากผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่า 20,000 – 29,999 
บาท มีการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคที่ซือ้สินค้าในห้างซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของ
หา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 
39,999 บาท 

4. ภาครฐัควรส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัสิทธิลดหย่อนทางภาษีที่เพิ่มมากขึน้ 3 เท่า 
(จากปัจจุบัน 2 เท่า) อาจยังไม่จูงใจพอเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับมาใช้ระบบออกใบเสร็จ
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อิเล็กทรอนิกส์ เนื่ องจากภาครัฐจะได้รับประโยชน์โดยตรง โดยสามารถรับ รู ้รายได้ของ
ผูป้ระกอบการและภาษีที่ตอ้งน าส่งให้ภาครฐั ไดง้่ายและถูกตอ้งมากยิ่งขึน้หากผูป้ระกอบการหัน
มาใชร้ะบบใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์

5. ภาครฐัควรส่งเสริมสิทธิลดหย่อนทางภาษีใหก้ับผูบ้ริโภคที่รบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
มากขึน้กว่าการรับใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับการใช้ใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มมากขึน้และสอดคลอ้งกบันโยบายของไทยแลนด ์4.0 ที่ตอ้งการน าใหป้ระชาชน
เข้าถึงเทคโนโลยีพรอ้มทั้งลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากการใช้กระดาษ และขยะที่เกิดจากการทิง้
ใบเสรจ็รบัเงิน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยการยอมรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้ใน
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรบัการ
วิจยัครัง้ต่อไปดงันี ้

1. ควรศึกษางานวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวขอ้ง ได้แก่ 
ผูบ้ริโภคกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ผูบ้ริโภคที่สั่งซือ้สินคา้ออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างใน
การรบัความคิดเห็น ในเรื่องการยอมรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภค 

2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และแนวโน้มในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ ความพึงพอใจต่อการรบัใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ เพื่อท าการวิเคราะหห์า 
ปัญหาหรือขอ้จ ากัดของผูบ้ริโภคที่ยังไม่ยอมรบัเทคโนโลยีใบเสร็จรบัเงิน อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มเติม 
นอกเหนือจากที่ผูว้ิจยัไดท้ าการศกึษาในครัง้นี ้เพื่อใหง้านวิจยักวา้งขวางและสมบรูณม์ากขึน้ 

3. ควรขยายการศึกษาในแง่มุมขององคก์ร รา้นคา้ ผูป้ระกอบการ เพิ่มเติม ส าหรบัดา้น
ประโยชนท์ี่ทางผูป้ระกอบการจะไดร้บัจากการเปลี่ยนมาใชใ้บเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
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แบบสอบถามงานวิจัย  
เร่ือง ปัจจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคทีซ่ือ้สินค้าในซูปเปอรม์ารเ์ก็ต 

ของห้างสรรพสินค้าค่ายหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามฉบับนี ้เป็นแบบสอบถามเพื่ อการวิจัยปัจจัยการยอมรับใบ เสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครประกอบไปดว้ย 3 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 สว่นที่ 2 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการซือ้สินคา้ 
 สว่นที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 
  

ผูว้ิจัยขอความกรุณาใหท้่านโปรดตอบค าถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง  เพราะค าตอบที่
เป็นจริงและสมบูรณเ์ท่านัน้จะช่วยในการวิจยัครัง้นีเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มที่และค าตอบของท่าน  
แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนิสิตปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผูว้ิจยัขอขอบพระท่านในความรว่มมือของท่านที่
สละเวลาตอบค าถามและใหค้ าแนะน า ขอ้มลูของท่านจะใชส้  าหรบังานวิจยันีเ้ท่านัน้ 

 
 
ค าถามเพ่ือใช้คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาท าเครื่องหมาย  เพื่อแสดงความยินยอมเขา้รว่มการวิจยั 
1. ท่านมีความยินยอมเขา้รว่มการวิจยั  

 ยินยอม   ไม่ยินยอม (สิน้สดุการตอบแบบสอบถาม) 
 

2. ท่านเคยซือ้สินคา้ในหา้งซูปเปอรม์ารเ์ก็ต (เซ็นทรลั) หรือไม่  
 เคย    ไม่เคย (สิน้สดุการตอบแบบสอบถาม) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัขอ้มลูของท่านมากที่สดุ 
(เลือกขอ้เดียว) 
 
1. เพศ 
  ชาย          หญิง 
2. อายุ 
   อายอุยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี     อายอุยู่ระหว่าง 30 - 39 ปี 
   อายอุยู่ระหว่าง 40 - 49 ปี     อาย ุ50 ปีขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา  
    ต ่ากว่าปรญิญาตรี      ปรญิญาตร ี

   สงูกว่าปรญิญาตรี 
4. อาชีพ 
    นิสิต/นกัศกึษา       พนกังานบรษิัทเอกชน  

   เจา้ของกิจการ/ประกอบธุรกิจสว่นตวั    ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
   นอ้ยกว่า 20,000 บาท     รายไดช้่วง 20,000 – 29,999 บาท 
                 รายไดช้่วง 30,000 – 39,999 บาท   รายไดช้่วง 40,000 – 49,999 บาท 
                 รายได ้50,000 บาท ขึน้ไป 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการซือ้สินคา้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรม
การซือ้สินคา้ในซูปเปอรม์ารเ์ก็ตของหา้งสรรพสินคา้ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัขอ้มลูของท่านมากที่สดุ 
(เลือกขอ้เดียว) 
 

1. ท่านซือ้สินคา้ใหใ้คร 
 ตวัเอง     ครอบครวั 
 คู่รกั      เพื่อน 

2. ท่านมกัเลือกซือ้สินคา้ประเภทใดจากซูปเปอรม์ารเ์ก็ตมากที่สดุ 
 อาหารส าเรจ็รูป          ของสด เช่น เนือ้สตัว ์ผกัและผลไม ้
 ขนมขบเคีย้ว     สินคา้ใชใ้นบา้นเช่น ผงซกัฟอก แชมพู 
 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………………. 

3. จ านวนครัง้ในการซือ้สินคา้จากซูปเปอรม์ารเ์ก็ตโดยเฉลี่ยประมาณก่ีครัง้/ เดือน 
 1-3 ครัง้     4-6 ครัง้ 
 7 ครัง้ขึน้ไป 

4. ท่านมกัเลือกซือ้สินคา้จากซูปเปอรม์ารเ์ก็ตในช่วงเวลาใด 
 ช่วงเวลา 10:00 -14:00 น.   ช่วงเวลา 14:01 - 18:00 น. 
 ช่วงเวลา 18:01 - 22:00 น. 

5. จ านวนค่าใชจ้่ายที่ท่านใชใ้นซูปเปอรม์ารเ์ก็ตโดยเฉลี่ยเป็นเงินก่ีบาท/ครัง้ 
 ต ่ากว่า 1,000 บาท    1,000 – 1,999 บาท 
 2,000 – 2,999 บาท     3,000 บาทขึน้ไป 

6. บคุคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้จากซูปเปอรม์ารเ์ก็ต 
 ตวัเอง     กระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
 เพื่อน     ครอบครวั 

7. ท่านตอ้งการน าใบเสรจ็รบัเงินใชก้บัวตัถุประสงคใ์ดมากที่สดุ 
 เก็บบนัทกึบญัชีสว่นตวั    ลดหย่อนภาษีบคุคลธรรมดา 
 เบิกค่าใชจ้่ายบรษิัทฯ     เก็บเป็นหลกัฐานเพื่อการเคลมสินคา้ 
 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………………. 
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ส่วนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความคิดเห็นการยอมรบัทางเทคโนโลยี 
ค าชีแ้จง: กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ✓  เพียงขอ้เดียวลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ 
 

ปัจจัยการยอมรับทางเทคโนโลยี 

ระดับความคิดเหน็ 

เห็น
ดว้ย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

การรับรู้ว่ามีประโยชน ์(Perceived 
Usefulness) 

5 4 3 2 1 

1. การใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-Receipt) ช่วยท าใหเ้กิดความสะดวก 

          

2. การใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Receipt) ช่วย ลดระยะเวลาการรอคอยในการ
พิมพห์ลกัฐานการช าระเงินมากย่ิงขึน้ 

     

3. การใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Receipt) ท าใหส้ามารถดขูอ้มลูยอ้นหลงัได้
ตามความตอ้งการ 

          

4. การใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Receipt) สามารถช่วยลดขยะที่จะเกิดจาก
การรบักระดาษใบเสรจ็รบัเงิน 

          

การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of 
Use) 

          

5. รูปแบบของบรกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Receipt) สะดวกไม่ซบัซอ้น 

          

6. รูปแบบของบรกิารรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Receipt) ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก 
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ปัจจัยการยอมรับทางเทคโนโลยี 

ระดับความคิดเหน็ 

เห็น
ดว้ย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

7. สามารถรบัใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) 
ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

     

8. ขัน้ตอนในการใชบ้รกิารรบัใบเสรจ็
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) เป็นเรื่องที่ง่ายใครก็
สามารถใชง้านได ้

          

9. กรณีเกิดความผิดพลาดในการใชบ้รกิารรบั
ใบเสรจ็อิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) สามารถแจง้
และแกไ้ขปัญหาไดง้่าย 

          

10. ท าใหก้ารเก็บและหาขอ้มลูใบเสรจ็รบัเงินเป็น
เรื่องง่าย 

     

 
 

*** ขอขอบพระท่านทกุคนที่สละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบบันี*้** 
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ภาคผนวก ข. 
 

              รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
  



  97 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

  รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. กาญณร์ะวี อนนัตอคัรกลุ  อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. อาจารย ์ดร. เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธิ์ อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล เจษฎา วานิชสมัพนัธ ์
วัน เดือน ปี เกิด 9 พฤษภาคม 2521 
สถานทีเ่กิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2544  

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
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