
 

 

  

การยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมีความสมัพนัธต์อ่การตดัสนิใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
 

กนัตา แสงศกัดิ ์ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระค่าสนิคา้ผ่านสมารท์โฟนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 

กนัตา แสงศกัดิ ์ 

สารนิพนธนี์เ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  

คณะบริหารธรุกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2562 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY ACCEPTANCE, 
RISK PERCEPTION AND DECISIONS TO USE QR CODE PAYMENTS 

THROUGH SMART PHONES AMONG CONSUMERS IN SAMUT PRAKAN 
PROVINCE 

 

KANTA SANGSAK 
 

A Master’s Project Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Business Administration(Management))  

Faculty of Business Administration for Society Srinakharinwirot University 
2019 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

สารนิพนธ ์
เรื่อง 

การยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมีความสมัพนัธต์อ่การตดัสนิใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ของ 
กนัตา แสงศกัดิ ์

  
ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
ของมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

  

  

   
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่สารนิพนธ ์
  

.............................................. ท่ีปรกึษาหลกั 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กลุเชษฐ์ มงคล) 

.............................................. ประธาน 
(อาจารย ์ดร.กานตจิ์รา ลิมศิริธง) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.วสนัต ์สกลุกิจกาญจน)์ 

 

  



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมีความสมัพนัธต์อ่การ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ผูวิ้จยั กนัตา แสงศกัดิ ์
ปริญญา บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. กลุเชษฐ์ มงคล  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีและการรบัรูค้วาม

เสี่ยงท่ีมีความสมัพนัธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหค์วามแตกต่างโดยสถิติทดสอบค่าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว  และการ
วิเคราะหค์วามสมัพันธโ์ดยสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั ผลการวิจัยพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 บาทขึน้ไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในบางขัน้ตอน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 และพบว่าการยอมรบัเทคโนโลยี และการรบัรูค้วามเสี่ยง มีความสมัพันธต์อ่การตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
และ 0.05 
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The purpose of this research is to study the of relationship between 

technology acceptance, risk perception and decisions to use QR Code services to pay 
for goods via smart phones among consumers in the Samut Prakan Province. The sample 
group population used in this research lived in the Samut Prakan Province, where the 
statistical data used for data analysis was collected. A total of four hundred samples 
completed the questionnaires, which were used as a tool for data collection. The data 
analysis statistics included descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation; inferential statistics for hypotheses testing; Independent Sample t-test 
statistics; the One-Way ANOVA, and the Pearson product moment correlation coefficient 
method. The results of the hypothesis testing found that users of a different age, marital 
status, educational level, and average monthly income made different decisions 
regarding the use of QR Code services to pay for goods via smartphone with a statistically 
significant level of 0.01 and 0.05, for in some steps. The acceptance of technology 
and risk perception had a relationship with decisions to use QR Code services to pay for 
goods via smartphone with a statistical significance level of 0.01 and 0.05 

 
Keyword : Technology acceptance, QR code payment decisions, Smart phones, 
Consumers, Samut Prakan province, Risk perception 
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บทน า 

 

ภูมิหลัง 
QR Code มาจากค าว่า “ Quick Response Code” ซึ่งเป็นรหัสท่ีพฒันาตอ่ยอดมาจาก 

Barcode ใหส้ามารถใชง้านง่ายขึน้และยังเก็บขอ้มลูไดม้ากกว่าเพียงแค่มีสมารท์โฟนก็สามารถ
สแกนขอ้มลูผ่าน QR Code ไดท้  าใหจ้ะเห็นว่าปัจจุบันนิยมน า QR Code มาเป็นช่องทางเขา้ถึง
ขอ้มลูในเวบ็ไซด ์หรือแอปพลิเคชนัตา่งๆ ดว้ยความสามารถของ QR Code ท  าใหใ้นหลายประเทศ
มีการพัฒนา QR Code มาเป็นสื่อกลางเพ่ือช าระค่าสินคา้ โดยใส่ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส  าหรับการ
จ่ายเงินซือ้สินคา้ และน ามาใชค้วบคูก่บัแอปพลิเคชนัในมือถือท่ีเช่ือมต่อกบับตัรเครดิต บตัรเดบิต 
หรือบัญชีธนาคารของเรา ซึ่งเป็นการช าระเงินท่ีไดร้ับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศจีน ท่ีมีการใช้ QR Code อย่างแพร่หลาย  ท าให้การซื้อสินคา้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และสะดวกสบาย ส่งผลใหร้า้นคา้ออฟไลนจ์  านวนมากหันมารองรบัการใชจ้่ายผ่าน QR 
Code เพ่ือเพ่ิมยอดขาย จากความร่วมมือกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับผูใ้หบ้ริการ
เครือข่ายบัตรต่างๆ ได้แก่  American Express, JCB International (Thailand), Mastercard, 
UnionPay International และ VISA พรอ้มทัง้ผูใ้หบ้ริการทางการเงินในประเทศไทย ประกอบดว้ย 
สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมการคา้ผู้
ให้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสไ์ทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ ์บริษัท National ITMX จ ากดั และบริษัท Thai Payment Network จ ากดั (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2560, 13 ธนัวาคม) โดยมีหลกัการพฒันาและผลกัดนัระบบการช าระเงินผา่นคิวอาร์
โคด้ โดยมีประโยชนส์  าคญัใน 4 ดา้น คือ(1)เป็นมาตรฐานกลางท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล 
เปิดโอกาสใหผู้ใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงและใชง้านรว่มกนัได ้ทัง้รายการช าระเงินใน
ประเทศและต่างประเทศ ร้านค้ามี  QR Code เดียวก็สามารถรับช าระเงินผ่านช่องทางท่ี
หลากหลายจากลูกคา้ได ้(2)เป็นการเพ่ิมช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวกและมีตน้ทุนต  ่าใหแ้ก่
ประชาชนและรา้นคา้ ตอบโจทยก์ารใชชี้วิตประจ าวนั ซึ่งตอ้งพกโทรศพัทม์ือถือติดตวักนัอยู่ตลอด 
เราสามารถใชโ้ทรศพัทม์ือถือเป็นเครื่องมือช าระเงินได ้โดยใช ้mobile application อา่น QR Code 
ของรา้นคา้ เพ่ือซือ้ของหรือช  าระเงินไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ดา้นรา้นคา้ก็จะมีตน้ทุนการช าระ
เงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ต  ่าลง โดยเฉพาะรา้นคา้ขนาดกลางและขนาดเลก็ สามารถพิมพ ์QR Code 
ติดไวเ้พ่ือใหล้กูคา้สแกนไดท้นัที นอกจากนี ้ รา้นคา้ยงัสามารถรบัเงินโดยตรงเขา้บญัชีฝากธนาคาร
หรือบัญชี e-Wallet ท่ีผกูกับบริการพรอ้มเพยไ์ดด้ว้ย ช่วยใหร้า้นคา้จดัการเงินสดไดด้ีขึน้ (3) เพ่ิม
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ความปลอดภัยในการช าระเงิน การสแกน QR Codeผ่าน mobile application ช่วยเพ่ิมความ
ปลอดภยัใหก้ารใชบ้ัตร เพราะเจา้ของบัตรไม่ตอ้งใหบ้ัตรหรือขอ้มลูบนบัตรแก่รา้นคา้ จึงไม่ตอ้ง
กังวลเรื่องการทุจริต นอกจากนี ้การจ่ายเงินดว้ย QR Code เป็นระบบท่ีพัฒนาอยู่บนโครงสรา้ง
พืน้ฐานการช าระเงินของธนาคารและผูใ้หบ้ริการในปัจจบุนั เช่น การโอนเงินพรอ้มเพย ์ซึ่งมีความ
ปลอดภยั ไดม้าตรฐานสากล (4) สามารถตอ่ยอดนวตักรรมและสามารถน าเอาขอ้มลูการช าระเงิน
เหลา่นีไ้ปเสริมสรา้งธรุกิจอ่ืนไดใ้นอนาคต สรา้งโอกาสทางธรุกิจไดม้ากขึน้ นอกจากระบบการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกสจ์ะเอือ้ใหก้ารช าระเงินมีความสะดวกแลว้ ยังเป็นรากฐานส าคญัของรา้นคา้
ขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีจะเก็บขอ้มลูการช าระเงินอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์น
หลายดา้น โดยเฉพาะการขอสินเช่ือ ซึ่งสถาบันการเงินในหลายประเทศก็ไดเ้ริ่มใหส้ินเช่ือโดยใช้
ขอ้มูลช าระเงินเป็นขอ้มูลอา้งอิง ( information based lending) แทนการใชส้ินทรัพย์ถาวรเป็น
หลกัประกัน จากทั้ง 4 ดา้นของ QR Code นี ้จะน าไปสู่การกระจายตวัของบริการช าระเงินดว้ย 
QR Code ท่ีเขา้ถึงรา้นคา้ในชีวิตประจ าวนัของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสินคา้ ตลาดสด 
รา้นกาแฟ รา้นสะดวกซือ้รา้นคา้ขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่ รา้นคา้ออนไลน ์และสามารถขยายตวัไป
ยงัทั่วทกุพืน้ท่ีไมว่า่จะเป็นแหลง่ธรุกิจ แหล่งท่องเท่ียว หรือเขตตา่งจงัหวดั 

จากการศกึษางานวิจยัของ (พรไพลิน อมัพผลิน, 2561) ไดศ้กึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความ
ตัง้ใจและการใชร้ะบบช าระเงินดว้ยคิวอารโ์คด้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
คาดหวงัตอ่คณุภาพการใหบ้ริการทางอิเลก็ทรอนิกสด์า้น การตอบสนองความตอ้งการ การรบัรูถ้ึง
ประโยชน ์และการรบัรูถ้ึงความง่ายมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีในการช าระ
เงินผ่าน QR Code  ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (ฐิตินี  จิตรัตนมงคล, 2560) พบว่า การรับรู ้
ประโยชน ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยีการช าระเงินผ่าน QR Code  โดยผูบ้ริโภค
รบัรูว้า่การช าระเงินผา่น QR Code ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถช าระเงินไดร้วดเร็ว มีความปลอดภยัใน
การไม่ตอ้งพกเงินสดในจ านวนมาก สามารถช่วยลดภาระและความยุ่งยากในการช าระเงิน ส่วน
การรบัรูถ้ึงความง่ายในการช าระเงินผา่น QR Code ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงความง่ายมากท่ีสดุในเรื่อง การ
ช าระเงินผา่น QR Code ง่ายตอ่การใชง้าน รองลงมาคือ การช าระเงินผา่น QR Code จะท าใหง้่าย
ตอ่การช าระเงินไดต้ามท่ีตอ้งการ จากขอ้มลูดงักลา่วจึงท าใหผู้วิ้จยั ตอ้งการศกึษากลุม่ตวัอย่างอ่ืน 
โดยขยายขอบเขตของการศกึษาไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ ในเขตปริมณฑล เพ่ือน าผลท่ีไดน้ัน้มาปรบัปรุง 
พัฒนา การใหบ้ริการช าระเงินผา่น QR Code ท่ีตรงกับความคาดหวงัและการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน
มากขึน้ และช่วยเพ่ิมช่องทางในการช าระคา่สินคา้ใหก้บัผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชง้าน โดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลสถิติจ  านวนผูใ้ช้งานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย พบว่าภาคกลางมีจ  านวนผูใ้ช้งาน
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โทรศพัทม์ากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 83.2% และเมื่อจ  าแนกตามจ านวนประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไป ตาม
การมีการใชเ้ครื่องมือ/อปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2560 พบว่าจังหวดัสมทุรปราการมีการ
ใชโ้ทรศพัทม์ือถือ 1,851,092 คน และมีการใชอิ้นเทอรเ์น็ต 1,304,131 คน มากเป็นอนัดบัสอง รอง
จาก กรุงเทพมหานคร (ส  านกังานสถิติแห่งชาติ) และมีจ  านวนสถานประกอบการ จ  านวน 54,382 
แห่ง (ส  านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การยอมรบัการใช้
เทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ  โดยคาดวา่การวิจยันีจ้ะเป็น
ประโยชนช์่วยใหผู้บ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ทราบถึงประโยชนข์องการใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ และหันมาใชง้าน QR Code ใหม้ากขึน้ เน่ืองจากผูใ้ชง้านสามารถช าระคา่
สินคา้ และบริการต่างๆ ไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร และไม่ตอ้งพกเงินสดเป็น
จ านวนมากก็สามารถซือ้สินคา้ได ้ช่วยแกปั้ญหาการเขา้ไม่ถึงบริการทางการเงินของผูท่ี้ไม่สะดวก
ในการเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินและไม่มีเวลาว่างเน่ืองจากสภาวะหนา้ท่ีการงานและ
สภาพแวดลอ้ม ดงันัน้จึงเป็นอีกทางเลือกของผูท่ี้สนใจใชบ้ริการ  
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1.เพ่ือศึกษาลกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี แตกตา่งกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ  

2.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรู ้
ถึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ ดา้นทศันคติตอ่การใชบ้ริการ 
และความตัง้ใจในการใช้บริการ กับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3.เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเสี่ยง ประกอบดว้ย ดา้นการเงิน ดา้น
ประสิทธิภาพ   ดา้นความปลอดภยั ดา้นสังคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา กับการตดัสินใจบริการ 
QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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ความส าคัญของการวจิัย 
1.เพ่ือช่วยใหผู้บ้ริโภคทราบถึงประโยชนข์องการใชบ้ริการ QR Code และหนัมาใชบ้ริการ

เพ่ิมมากขึน้ 
2.เพ่ือช่วยใหผู้ใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัสามารถเขา้ถึงบริการ QR 

Code ไดง้่ายขึน้ และช่วยใหผู้ท่ี้อยู่ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัมีช่องทางในการช าระคา่สินคา้เพ่ิมมากขึน้ 
3.เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการหาความสมัพันธข์องปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรู ้

ความเสี่ยง มาปรบัปรุงพฒันา การใหบ้ริการช าระเงินผา่น QR Code ท่ีตรงกบัความคาดหวังและ
การเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการมากขึน้ 

 
ขอบเขตการวิจยั 

การศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ คลอบคลุมการ
ใหบ้ริการตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้นญุาตใหส้ถาบนัการเงินเขา้รว่มทดสอบโครงการQR 
Code Payment ใหส้ามารถใหบ้ริการทั่วไปได ้จ  านวน 8 ราย คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย
พานิชย ์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหาร
ไทย  และธนาคารธนชาต (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560, 13 ธันวาคม) โดยจะไม่รวมถึงระบบ
QR Code ผ่าน  E Wallet ต่างๆ เช่ น  True Money Wallet หรือ  AIS M-Pay การใช้ง านผ่าน 
แอปพลิเคชั่นบนโทรศพัทม์ือถือ ท่ีเช่ือมโยงกบับญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ สแกน QR Code ตาม
รา้นคา้ท่ีใหบ้ริการ ไดม้ีการก าหนดขอบเขตในการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ ใน พื้นท่ีจังหวัด

สมทุรปราการ ตามทะเบียนราษฎร จ  านวน 1,301,560  คน (ส  านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ณ 30 มิถุนายน 2560) ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึง
ใช้วิธีค  านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ (Taro 
Yamane, 1973) และก าหนดคา่ความเช่ือมั่น 95% คา่ความคาดเคลื่อนในการประมาณการไมเ่กิน 
5% จากการค  านวณไดข้นาดกลุม่ตวัอย่าง 399.88 คน ปัดขึน้เป็น 400 คน  

กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจัิย 
ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การศึกษาครัง้นี ้

ผูวิ้จัยก าหนดขอบเขตของประชากร คือผูท่ี้อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีจังหวดัสมทุรปราการ โดยขอความ
รว่มมือในการช่วยตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนด
สดัสว่นกลุม่ตวัอย่าง จากประชากรในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งแบ่งเขตการปกครองภายในจงัหวดั
ออกเป็น 6 อ  าเภอ ประกอบดว้ย อ  าเภอเมืองสมทุรปราการ อ  าเภอบางบ่อ อ  าเภอบางพลี อ  าเภอ
พระประแดง อ  าเภอพระสมทุรเจดีย ์อ  าเภอบางเสาธง จ  านวน 400 ตวัอย่าง ดงันี ้

 
อ าเภอ จ านวนตัวอยา่ง (คน) 
เมืองสมทุรปราการ 67 
บางบ่อ  67 
บางพลี 67 
พระประแดง 67 
พระสมทุรเจดีย ์ 66 
บางเสาธง 66 
รวม 400 

 

ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ตามขั้นตอนท่ี 2 เ พ่ือแจก
แบบสอบถาม ตามความสะดวกของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตัวแปรทีศึ่กษา 
1.ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent Variables) มีอยู่ 2 ตวัแปรดงันี ้

1.1 ลกัษณะสว่นบคุคลประกอบดว้ย 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1  หญิง 

1.1.1.2  ชาย 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1  นอ้ยกวา่หรือ เท่ากบั 20 ปี 

1.1.2.2  21 -30 ปี 

1.1.2.3  31 - 40 ปี 

1.1.2.4  41 ปี ขึน้ไป 
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1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1  โสด 

1.1.3.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

1.1.3.3  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

1.1.4.2  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

1.1.4.3  สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1  นิสิต/นกัศกึษา 

1.1.5.2  รบัราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

1.1.5.3  พนกังานบริษัทเอกชน 

1.1.5.4  ธรุกิจสว่นตวั / อาชีอิสระ 

1.1.5.5 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

1.1.6 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.6.1  นอ้ยกวา่หรือ เท่ากบั 10,000 บาท 

1.1.6.2  10,001-20,000 บาท 

1.1.6.3  20,001-30,000 บาท 

1.1.6.4  30,001บาทขึน้ไป 

1.2 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี 
1.2.1 การรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน QR Code 
1.2.2 การรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชง้าน QR Code 
1.2.3 ทศันคติตอ่การใชง้าน QR Code 
1.2.4 ความตัง้ใจในการใชง้าน QR Code 

1.3 ปัจจยัการรบัรูค้วามเสี่ยง (Perceived of Risk) 
1.3.1 ดา้นการเงิน (Financial Risk) 
1.3.2 ดา้นประสิทธิภาพ (Performance Risk) 
1.3.3 ดา้นความปลอดภยั (Security Risk) 
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1.3.4 ดา้นสงัคม (Social Risk) 
1.3.5 ดา้นจิตใจ (Psychological Risk) 
1.3.6 ดา้นเวลา (Time Risk) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables ) ไดแ้ก่ การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1.QR Code เป็นรหสัท่ีพฒันาตอ่ยอดมาจาก Barcode สามารถใชง้านไดง้่ายขึน้และยัง
เก็บขอ้มลูไดม้ากกว่า เพียงแค่มีสมารท์โฟนก็สามารถสแกนขอ้มลูผ่าน QR Code ได ้ท าใหเ้ป็น
สื่อกลางเพ่ือช าระคา่สินคา้ 

2.สมารท์โฟน หมายถึง โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีท่ีมีความสามารถเพ่ิมเติมนอกเหนือจากใช้โทร
ออก-รบัสาย โดยสามารถดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั่นตา่งๆ มาใชก้บัโทรศพัทไ์ด ้ 

3. ลกัษณะสว่นบุคคล หมายถึง ประชากรท่ีมีลกัษณะตา่งกนั จะมีพฤติกรรมการเรียนรู ้
การซือ้สินคา้ และพฤติกรรมอ่ืนๆ ต่างกัน แบ่งลกัษณะประชากรเป็น ดงันี ้เพศ, อายุ, สถานภาพ, 
ระดบัการศกึษา, อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

4. การยอมรบัเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางพฤติกรรมท่ีประกอบดว้ยความสนใจ 
การแสวงหา การเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี จนตัดสินใจน ามาใช้ และเผยแพร่สู่บุคคลอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

4.1 การรบัรูถ้ึงประโยชน ์หมายถึง ระดบัท่ีบุคคลเช่ือวา่การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะเพ่ิมสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึน้การท่ีบุคคลรับรูว้่าเทคโนโลยีท่ี
น  ามาใชน้ัน้ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละเสนอทางเลือกท่ีมีคณุคา่ส  าหรบัการปฏิบตัิงานเดียวกนั รวมทัง้
ถา้ใชเ้ทคโนโลยีใหมนี่จ้ะท าใหง้านท่ีท ามีคณุภาพดีขึน้ หรือเสรจ็เรว็ขึน้ สง่ผลมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ 

4.2 การรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน หมายถึง ระดบัท่ีผูใ้ชค้าดหวงัต่อเทคโนโลยีท่ีเป็น
เป้าหมายท่ีจะใชว้า่ตอ้งมีความง่ายและมีความเป็นอิสระจากความมานะพยายาม เทคโนโลยีท่ีใช้
งานง่ายสะดวกไมซ่บัซอ้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดร้บัการยอมรบั  

4.3 ทศันคติตอ่การใชง้าน หมายถึง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีรบัรู ้และแสดงความ
คิดเห็นตอ่การใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ หรือความพอใจของผูใ้ชท่ี้มีตอ่เทคโนโลยี 

4.4 ความตัง้ใจในการใชง้าน หมายถึง การแสดงออกในการรบัรูก้ับความพรอ้มของ
บคุคลท่ีจะกระท า ทดลอง หรือความตัง้ใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ 
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5.การรบัรูค้วามเสี่ยง หมายถึง ความสามารถในการประเมิณคา่ความเสี่ยงท่ีลกูคา้ตอ้ง
เผชิญ ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ความไม่แน่ใจในผลท่ีจะเกิดขึน้จากการตดัสินใจซือ้ เป็นปัจจยั
ภายในซึ่งเป็นสิ่งหน่วงการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภครบัรูห้รือรูส้กึขึน้มา หรือเช่ือ
ว่ามีความเสี่ยงหากตดัสินใจซือ้ หรือผูบ้ริโภครบัรู ้หรือรูส้ึกวา่จะเกิดผลเสียหายมากหากตดัสินใจ
ผิดพลาด (Marketeer, 2546) การรบัรูค้วามเสี่ยงของลกูคา้ประกอบดว้ย 

5.1 ความเสี่ยงดา้นการเงิน หมายถึง ความเช่ือเก่ียวกับค่าใชจ้่ายหรือจ  านวนเงินท่ี
อาจสญูเสียมากกว่าปกติจากการใช้บริการ QR Code หรือความรูส้ึกว่าการตดัสินใจใชบ้ริการ
ในตอนนีอ้าจจะไมคุ่ม้คา่ 

5.2 ความเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพ หมายถึง ขอ้บกพรอ่งหรือขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้
ในระหว่างการใชบ้ริการท่ีเกิดจากผูใ้หบ้ริการ หรือระบบทางการสื่อสาร ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหาย เช่น การโอนเงินไม่ตรงเวลาหรืออุปสรรคในการเขา้สู่ระบบรวมถึงความรูส้ึกว่าหาก
ตดัสินใจใชบ้ริการแลว้จะใชไ้มเ่ป็น หรือใชผ้ิดวิธีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

5.3 ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือและความรูส้กึวา่อาจ
ไมไ่ดร้บัความปลอดภยัจากการใชบ้ริการท่ีเพียงพอ อาจก่อใหเ้กิดความสญูเสียตา่งๆ เช่น การถกู
โจรกรรมทรพัยส์ินผา่นทางเครืออขา่ยอินเทอรเ์น็ต, การถกูลกัลอบเขา้ถึงขอ้มลูสว่นตวัโดยไม่ไดร้บั
อนญุาต 

5.4 ความเสี่ยงดา้นสงัคม หมายถึง การรบัรูร้ะดบับคุคลท่ีเกิดขึน้จากบคุคลอ่ืน ซึ่งมี
อิทธิพลแสดงความคิดเห็นวา่ลกูคา้ควรใชง้านระบบใหม่ๆหรือไม ่ อิทธิพลนีส้ามารถก าหนดใหเ้กิด
การยอมรบัหรือสรา้งพฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ได ้ 

5.5 ความเสี่ยงดา้นจิตใจ หมายถึง ความรูส้ึกว่าการใชบ้ริการ QR Code นีอ้าจไม่
เหมาะกับตวัเอง เช่นไม่เหมาะกับวยั หรือความเสี่ยงท่ีเป็นผลกระทบตอ่ความรูส้ึก เช่น มีประสบ
การใช้งานท่ีไม่ตรงกับความคาดหวัง หรือเ กิดข้อผิดพลาด ส่งผลกระทบท าให้จิตใจถูก
กระทบกระเทือน ท าใหเ้กิดความเครียด หรือกงัวล  

5.6 ความเสี่ยงด้านเวลา หมายถึง การท าธุรกรรมแล้วไม่ไดผ้ลลัพธ์ตามท่ีคาด 
ความผิดผลาดท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการท าธุรกรรม หรือสญูเสียเวลาจากการศึกษาวิธีการใชง้าน
และการเขา้ถึงบริการ  

6. การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด การตดัสินใจจึงเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการ
อย่างรอบคอบ ประกอบดว้ย  
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6.1 ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะอยากได้
สินคา้นัน้มาครอบครอง อาจไดร้บัแรงกระตุน้ความตอ้งการจากคนรอบขา้ง สื่อโฆษณาตา่งๆ ท่ีใช้
หรือพูดถึงสินคา้นั้น หรือรูส้ึกถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเจริญเติบโต
หรือกระทั่งสภาพจิตใจท่ีก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการใหม่ๆ  

6.2 ดา้นการคน้หาขอ้มลู หมายถึง หลงัจากผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการแลว้จะเกิด
การคน้หาขอ้มลู ศกึษาขอ้มลูของสินคา้และบริการนัน้ๆ เป็นการหาขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ 

6.3 ดา้นการประเมินผลทางเลือก หมายถึง เมื่อผูบ้ริโภคมีการเสาะหาขอ้มลูแลว้จะ
เกิดความเขา้ใจและประเมิณทางเลือกตา่งๆ คือมีการตดัสินใจก่อนท่ีจะใชบ้ริการ  

6.4 ดา้นการตดัสินใจใช ้หมายถึง จากการประเมิณทางเลือกในการตดัสินใจท าให้
ผูบ้ริโภคจะทราบขอ้ดี ขอ้เสีย หลงัจากนัน้จะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

6.5 ดา้นพฤติกรรมภายหลังการใช ้หมายถึง หลังจากท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการแลว้จะ
ไดร้บัประสบการณใ์นการใชบ้ริการซึ่งอาจจะไดร้บัความพอใจหรือไมพ่อใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภค
จะเกิดการใชบ้ริการซ า้หรือแนะน าใหผู้อ่ื้นใช ้แตถ่า้ไมพ่อใจก็อาจจะเลิกใชบ้ริการนัน้ๆ 
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กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมีความสมัพันธต์่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 
ตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตัวแปรตาม 

การยอมรับเทคโนโลย ี 
1.การรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน QR Code 
2.การรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชง้าน QR Code 
3.ทศันคตท่ีิมตีอ่การใชง้าน QR Code 
4.ความตัง้ใจในการใชง้าน QR Code 
TAM Model, Davis (1989) 

 
การรับรู้ความเสีย่ง  
1.ดา้นการเงิน 
2.ดา้นประสิทธิภาพ 
3.ดา้นความปลอดภยั 
4.ดา้นทางดา้นสงัคม 
5.ดา้นจิตใจ 
6.ดา้นเวลา 
(Littler and Melanthiou, 2006)  
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศกึษา 
5.อาชีพ 
6.รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

 

 

 

 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
1.ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ 
2.ดา้นการคน้หาขอ้มลู 
3.ดา้นการประเมนิผลทางเลือก 
4.ดา้นการตดัสินใจใช ้
5.ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการใช ้
(ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2541) 
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สมมติฐานในการวจิัย 
1.ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้
ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

2. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ ดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายตอ่การใชบ้ริการ  ทศันคติตอ่การใชบ้ริการ  ความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพันธ ์
ตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดั
สมทุรปราการ 

3.การรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั ทางดา้น
สงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพันธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้  าเสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1.ความหมายเก่ียวกบัระบบการช าระเงินแบบ QR Code  
2.ขอ้มลูจงัหวดัสมทุรปราการ  
3.แนวคิดเก่ียวกบัสมารท์โฟน 
4.แนวคิดดา้นประชากรศาสตร ์ 
5.แนวคิดและทฤษฎีการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.แนวคิดและทฤษฎีการรบัรูค้วามเสี่ยง 
7.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
8.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ความหมายเกี่ยวกับระบบการช าระเงนิแบบ QR Code  
 จากขอ้มลูธนาคารแห่งประเทศไทย QR (Quick Response) Code คือ รหสัชนิดนึงท่ีถกู

พฒันามาจาก barcode แตใ่ชง้านง่ายกวา่หรือเก็บขอ้มลูไดม้ากกว่า ปัจจบุนัจึงถกูน ามาใชห้ลาย
รูปแบบ เช่น ใชเ้ป็นช่องทางการช าระเงินท่ีรา้นคา้ ใชเ้ก็บเว็บไซดข์องบริษัทเพ่ือใหผู้ส้นใจเขา้ดู
ขอ้มูลต่างๆ ไดส้ะดวก ซึ่งเราสามารถอ่าน QR Code ผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่
(smartphone) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 

QR Code ไดถู้กพัฒนาเพ่ือใชใ้นการช าระเงินค่าสินคา้และบริการท่ีรา้นคา้ทั่วไปและ
รา้นคา้ Online และนิยมใช้ในหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย โดย QR Code จะบรรจุขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นส  าหรบัการช าระเงิน และใชค้วบคูก่บั mobile application ส าหรบัประเทศไทยไดพ้ฒันาให้
สามารถเช่ือมต่อกับบัตรเดบิต บัตรเครดิต รวมทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี e-Wallet จึง
เพ่ิมความสะดวกในการช าระเงินใหแ้ก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ไม่ตอ้งพกตวับัตร หรือขอเลขท่ี
บญัชีของรา้นคา้เพ่ือโอนเงิน  
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รูปแบบการใช ้QR Code 
1.แบบ Static QR Code จะไมเ่ปลี่ยนแปลง รา้นคา้สามารถพิมพแ์ละติดไวท่ี้รา้นคา้

ไดต้ลอด จนกวา่ขอ้มลูการช าระเงินจะเปลี่ยนไป โดยลกูคา้เป็นผูใ้สจ่  านวนเงินเอง 
2.แบบ Dynamic QR Code จะเปลี่ยนในทุกรายการ เช่น การระบุราคาสินคา้ในแต่

ละรายการ โดยลูกค้าไม่ต ้องใส่จ  านวนเงิน กรณีนี้ QR Code จะถูกสร้างขึ ้นจาก mobile 
application ของรา้นคา้ในแตล่ะรายการ 

ประโยชนข์องการใชม้าตรฐาน QR Code เพ่ือการช าระเงิน 
1.ประโยชนต์อ่ระบบการเงินโดยรวม ช่วยลดตน้ทนุการพฒันาระบบ เพ่ือรองรบัการ

ใช ้QR Code ท่ีแตกตา่ง สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานการช าระเงิน ท่ีเปิดกวา้งใหเ้ช่ือมตอ่กนัได ้(open 
infrastructure และ interoperability) และลดการใชเ้งินสดของประเทศ 

2.ประโยชน์ต่อประชาชน มีความสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ตอ้งพกเงินสด มีความ
ปลอดภยัไมต่อ้งกลวัเงินสญูหาย ปลอดภยัจากการโจรกรรม ไมเ่สี่ยงตอ่การทจุริตท่ีรา้นคา้ ไมต่อ้ง
กงัวลเรื่องธนบตัรปลอม 

3.ประโยชนต์อ่รา้นคา้ เพ่ิมช่องทางการช าระเงิน ช่วยขยายฐานลกูคา้และโอกาสทาง
ธุรกิจ มีค่าใชจ้่ายถกู ไม่ตอ้งเสียคา่อปุกรณ ์เงินเขา้บญัชีโดยตรงไมห่ล่นสญูหาย และไม่ตอ้งทอน
เงิน ตอบสนอง lifestyle ยคุใหมข่องลกูคา้ ท่ีนิยมท าธรุกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทม์ือถือ 

ดา้นความปลอดภยั การช าระเงินดว้ย QR Code ช่วยเพ่ิมความปลอดภยัในการใชบ้ตัร
เน่ืองจากผูช้  าระเงินไมต่อ้งใหต้วับตัรหรือขอ้มลูบัตรโดยตรงแก่รา้นคา้ การรบั-จ่ายเงิน มีความถูก
ตอ้งแม่นย า ดว้ยขอ้มลูการช าระเงินท่ีบรรจุใน QR Code ระบบท่ีรองรบัพัฒนาอยู่บนโครงสรา้ง
พืน้ฐานการใหบ้ริการในปัจจบุัน ซึ่งมีความปลอดภยัไดม้าตรฐานสากล และมีการตรวจสอบเป็น
ประจ า การใช ้mobile application เพ่ือช าระเงินจะมี username และ password เพ่ือเขา้ใชง้าน 
ช่วยเพ่ิมความปลอดภยั  

การพฒันามาตรฐาน QR Code เพ่ิมส  าหรบัประเทศไทย ไดท้  าเพ่ือรองรบัการรบัเงินจาก 
บญัชีเงินฝากธนาคาร และบญัชี e-Wallet โดยตรงเพ่ิมเติม โดยการสง่ขอ้มลูช าระเงินท าผา่นระบบ
พรอ้มเพย ์ซึ่งไดอ้อกแบบใหร้องรบัการโอนเงินระหว่างธนาคาร ดว้ยค่าธรรมเนียมขัน้ต  ่า ผ่าน ID 
ประเภทต่างๆขณะนี ้คือเลขประจ าตวัประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 
และหมายเลข e-Wallet ดงันัน้รา้นคา้หรือผูร้บัเงินท่ีตอ้งการรบัเงินจาก บญัชีเงินฝากธนาคาร หรือ
บญัชี e-Wallet ของลกูคา้ ก็สามารถลงทะเบียนพรอ้มเพย ์เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงิน 
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รา้นท่ีตอ้งการรบัเงินดว้ย QR Code สามารถด  าเนินการได ้ดงันี ้
1.รา้นท่ีรับบัตรเครดิต/บัตรเดบิต อยู่แลว้ หรือยังไม่เคยรับบัตร สามารถติดต่อ

ส  านกังานท่ีใหบ้ริการ ทัง้บริการรบับตัร (acquirer)/ บริการพรอ้มเพย ์
2.ขอรบัช  าระเงินดว้ยบตัรผา่น QR Code และ/หรือ ลงทะเบียนพรอ้มเพย ์เพ่ือรบัเงิน

จากบญัชีเงินฝากธนาคาร / บญัชี e-Wallet ดว้ย QR Code 
ขัน้ตอนการใชบ้ริการ 

1.ศึกษาว่าผูใ้หบ้ริการท่ีท่านเลือกใช ้เช่น ธนาคาร หรือผูใ้หบ้ริการช าระเงินอ่ืนมีการ
จดัท า mobile application เพ่ือใหบ้ริการนีห้รือไม ่หากมีก็สามารถ download mobile application 
ท่ีตอ้งการ 

2.เมื่อจ่ายเงินซือ้ของเปิด application เพ่ือสแกน QR Code ของรา้นคา้เลือกวิธีการ
ช าระเงิน ใสจ่  านวนเงิน และยืนยนั 

3.ระบบ mobile application ของผูใ้ห้บริการจะมีการส่งยืนยันการช าระเงิน เช่น 
SMS หรือ การแจง้เตือนท่ีมือถือ เพ่ือใหล้กูคา้ทราบว่า ไดต้ดัเงินจากบัญชีแลว้ และใหร้ ้านคา้ได้
ทราบวา่ไดร้บัเงินแลว้ 

4.การคิดคา่ธรรมเนียมขึน้กบัผูใ้หบ้ริการแตล่ะราย ซึ่งมกัจะไมม่ีคา่ธรรมเนียมหรือมี
คา่ธรรมเนียมต  ่ามากตามอตัราของบริการพรอ้มเพย ์

การดแูลลกูคา้เมื่อเกิดปัญหา  
กรณีพบปัญหาในการใชบ้ริการ ใหล้กูคา้/รา้นคา้ ติดต่อส  านักงานหรือผูใ้หบ้ริการ

ตามช่องทางปกติ เช่น Call Center หรือสาขาส  านกังานผูใ้หบ้ริการจะดแูลลกูคา้ตามแนวปฏิบัติท่ี
ก  าหนด ซึ่งสอดคลอ้งกบักรณีการโอนเงินไปปลายทางผิดบญัชี กรณีโอนเงินซ า้ และกรณีโอนเงิน
แลว้ไมเ่ขา้บญัชีปลายทาง 

ขอ้แนะน า ขอ้ควรระวงั ในการใชง้านท่ีถกูตอ้ง 
กรณีเป็นลกูคา้ ใหต้รวจสอบขอ้มลูรา้นคา้ใหถู้กตอ้งก่อนการยืนยนัการจ่ายเงินทกุ

ครั้ง เช่น ช่ือผูร้ ับตอ้งตรงกับช่ือท่ีระบุไวท่ี้ QR Code ของรา้นคา้ และจ านวนเงินถูกตอ้ง ควร
ระมดัระวงัการตัง้รหสั username / password ของ mobile application ใหค้าดเดาไดย้าก และไม่
บอกรหัสกับผูอ่ื้น หรือเขียนเอาไวใ้นท่ีเปิดเผย  ส  าหรับรา้นคา้ ให้หมั่นตรวจเช็ค QR Code ให้
ถกูตอ้งวา่เป็น QR Code ของรา้นคา้จริง(บญัชีของรา้นคา้ท่ีใชร้บัเงิน) มิใหม้ิจฉาชีพน า QR Code 
ปลอมมาปิดทับได้ และควรระบุช่ือบัญชีท่ีใช้รับเงินไว้คู่กับ QR Code ให้ลูกค้าสามารถใช้
ตรวจสอบก่อนยืนยนัการจ่ายเงินอีกครัง้นึง 
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ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ  
จังหวดัสมทุรปราการตัง้อยู่ริมแม่น  า้เจา้พระยาตอนปลายสดุของแม่น  า้เจา้พระยา และ

เหนืออา่วไทย มีเนือ้ท่ีประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร ปัจจบุนัเป็นเมืองอตุสาหกรรมหลกั ท่ี
มีความตอ้งการใชแ้รงงานในภาคอตุสาหกรรมจ านวนมาก ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัของชมุชนท่ี
อยู่อาศยั และมีประชากรมาอาศยัอยู่ในจังหวดัเพ่ิมมากขึน้ รวมทั้งเป็นแหล่งสะสม Land bank 
ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มประชาชนท่ีมีรายไดห้รือเงินออมสูง ซึ่งจะส่งผลต่อ
แนวโนม้การเพ่ิมขึน้ของจ านวนประชากรและราคาท่ีดิน เมื่อรวมกับการขยายเสน้ทางรถไฟฟ้า 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีอยู่ไม่สามารถรองรบัความตอ้งการได้
อย่างเพียงพอ เกิดปัญหาสภาพการจราจรติดขดัโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งดว่น เน่ืองมาจากการ
เพ่ิมขึน้ชุมชน และบริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน (ขอ้มลูเพ่ือการพฒันาจงัหวดัสมทุรปราการ, 2562) 

ขอ้มลูการปกครองและประชาการ 
ดา้นการปกครอง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 6 อ  าเภอ ประกอบดว้ย อ  าเภอเมือง

สมทุรปราการ อ  าเภอบางบ่อ อ  าเภอบางพลี อ  าเภอพระประแดง อ  าเภอพระสมทุรเจดีย ์และอ าเภอ
บางเสาธง ซึ่งมี 50 ต  าบล 394 หมูบ่า้น มีองคก์ารบริหารราชการสว่นทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จ านวน 18 แห่ง (1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 
เทศบาลต าบล) และองคก์ารบริหารส่วนต  าบล จ  านวน 30 แห่ง จังหวดัสมทุรปราการมีจ  านวน
ประชากรมากเป็นอนัดบั 14 ของประเทศ และเป็นอนัดบั 2 ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีรองรบัการขยายตวัจากกรุงเทพฯและสนามบินสวุรรณภมูิ รวมทัง้รองรบัการ
ผลิตภาคอตุสาหกรรม การคา้ และการบริการ ท าใหม้ีจ  านวนประชากรยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอาศยัอยู่
จ  านวนมาก จากขอ้มลู ณ เดือนมิถุนายน 2560 พบว่าจังหวดัสมทุรปราการ มีจ  านวนประชากร
ทัง้สิน้ 1,301,560 คน (ส  านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2560, 30 มิถนุายน)  

เสน้ทางคมนาคมท่ีส  าคญั นอกจากทางหลวงสายหลกั สายรองแลว้ ยงัมีทางหลวงพิเศษ 
ไดแ้ก่ ทางพิเศษสายมอเตอรเ์วย ์และทางดว่นกาญจนาภิเษก ท่ีเช่ือมตอ่สายบางพลี สขุสวสัดิ ์ทาง
พิเศษบรูพาวิถี ถนนวงแหวนอตุสาหกรรม มีสะพานแขวนขา้มแมน่  า้เจา้พระยา 2 แห่ง คือ สะพาน
กาญจนาภิเษก สะพานภมูิพล 1 และสะพานภมูิพล 2 มีทางเช่ือมทางดว่นกาญจนาภิเษก สายบาง
พลี สขุสวสัดิก์บัถนนวงแหวนอตุสาหกรรม และทางพิเศษบรูพาวิถี ซึ่งเสน้ทางคมนาคมหลกั จะใช้
ในการขนส่งสินคา้ของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และพื้นท่ีใกลเ้คียง ท าให้เกิดปัญหา
การจราจรหนาแน่นและติดขดัในชั่วโมงเรง่ดว่น 
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โครงสรา้งประชากร พบว่าประชาการส่วนใหญ่อยู่ในวันแรงงาน ช่วงอายุ 15-59 ปี 
รองลงมาคือ วยัสงูอาย ุ60 ปีขึน้ไป วยัเรียน อาย ุ5-14 ปี และวยัเดก็ อายตุ  ่ากวา่ 5 ปี สถานการณ์
ดา้นครอบครวัพบวา่ มีครอบครวัเลีย้งเดี่ยวเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นเมืองอตุสาหกรรม 
ท่ีพ่อแมต่อ้งไปท างานท าใหไ้มม่ีเวลาดแูลบตุรหลาน 

 ดา้นเศรษฐกิจ 
1.จังหวดัสมทุรปราการ มีฐานเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในภาคอตุสาหกรรม และภาค

พาณิชยก์รรม โดยมีอตุสาหกรรมการผลิตท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ ยานยนตแ์ละชิน้ส่วนรถยนต ์อปุกรณ์
เครื่องจกัร ผลิตภณัฑโ์ลหะ เคมีภณัฑ ์พลาสติก เครื่องใชไ้ฟฟ้า/ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส ์อาหารแปร
รูป การขนส่งสินคา้และบริการ (Logistics) และธุรกิจคา้ขายของภาคเอกชน จากการวิเคราะห์
ขอ้มลู GPP ในปี พ.ศ.2558 พบว่า มีมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั จ  านวน 685,392 ลา้นบาท 
สงูเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ  โดยมีอตัราการขยายตวัจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นรอ้ยละ 2.3 และมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน อยู่ ท่ี  339,972 บาท สถานการณ์และแนวโน้ม
เศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรม พบวา่ขนาดของสถานประกอบการอตุสาหกรรม ในปี 2558 สว่นใหญ่
เป็นสถานประกอบการขนาดเลก็ มีจ  านวนคนงาน 1-4 คน จ านวน 3,142 ราย โดยพบวา่มีจ  านวน
ของสถานประกอบการขนาดเล็ก 1-4 คน เพ่ิมสงูขึน้ ทุกปี จากปี 2556 ถึงปี 2558 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 
14.13 จากภาพรวม จ านวนสถานประกอบการอตุสาหกรรมมีการเพ่ิมขึน้ ซึ่งในปี 2557 และ 2558 
เพ่ิมขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 3.29  และ 8.06 ตามล าดับ (กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน) 

2.เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นจังหวัดท่ีมีความไดเ้ปรียบทางด้าน
ภมูิศาสตรอ์ยู่ใกลศ้นูยก์ลางของประเทศ จึงท าให้เป็นศนูยก์ลางการขนสินคา้ท่ีส  าคญั ทั้งทางบก 
ทางน า้ และทางอากาศ ท าใหก้ารขนสง่สินคา้ มีความสะดวก รวดเรว็ ท  าใหเ้สียคา่ใชจ้่ายต  า่จึงเป็น
ปัจจัยหลกัท่ีท าใหต้น้ทนุในการผลิตของภาคอตุสาหกรรมลดลง ซึ่งเป็นผลใหน้กัลงทนุจากนานา
ประเทศเขา้มาด  าเนินธรุกิจโรงงานอตุสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยดจูากการยอดการจดทะเบียน
โรงงานและบริษัทของจังหวัดฯ มีโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนทั้งสิน้ 
7,567 แห่ง(รวมในนิคมอตุสาหกรรม) ขอ้มลู ณ วนัท่ี 20 กันยายน 2560 มีเงินทุน 607,873.984 
ลา้นบาท มีคนงานจ านวน 4 67,041 คน สมทุรปราการนบัไดว้า่เป็นจงัหวดัท่ีมีโรงงานอตุสาหกรรม
เป็นจ านวนมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีทั้งท่ีตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม และนอกเขต
นิคมอตุสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกบัปีท่ีแลว้ พบว่ามีจ  านวนโรงงาน
และบริษัทท่ีไดร้บัอนุญาตใหม่เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.8 และมีเงินลงทุนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4 ซึ่งเป็นผลมา
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จากนโยบายของภาครฐับาลท่ีเอือ้ใหม้ีการลงทุนในภาคอตุสาหกรรม ทั้งยังมีความพรอ้มในดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน มีเสน้ทางการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงกบัพืน้ท่ีต่างๆ ทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ 
สามารถรองรบัการขนสง่สินคา้ของภาคอตุสาหกรรมไปสูภ่มูิภาคตา่งๆ ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

3.เศรษกิจภาคเกษตรกรรม พบวา่พืน้ท่ีท  าเกษตรกรรมลดลง เน่ืองมาจากการพฒันา
เมือง การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม ความเจริญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และราคาท่ีดินท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ 

4.ดา้นการท่องเท่ียวและบริการ เน่ืองจากอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 29 กิโลเมตร ท า
ใหก้ารเดินทางจึงมีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางไดโ้ดยรถยนตส์่วนตวั รวมทั้งมีบริการ
ขนส่งสาธารณะ รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า ท าใหส้มทุรปราการเป็นตวัเลือกแรกๆในแง่ของ
การอยู่อาศยั การท่องเท่ียวหรือการมาพักผ่อน จะเห็นว่ามีจ  านวนผูม้าเย่ียมเยือนทั้งในส่วนของ
นกัท่องเท่ียวและนกัทศันาจรเพ่ิมสงูขึน้ทกุปี โดยสว่นใหญ่เป็นชาวไทย คิดเป็นรอ้ยละ 64.35 ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2558 พบวา่มีจ  านวนเพ่ิมสงูขึน้จากปีก่อนถึงรอ้ยละ18.13 และมีการใชจ้่ายเพ่ิมสงูขึน้ โดย
ในปี 2558 มีการใชจ้่ายเพ่ิมขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 6 ส่วนปี 2557 มีการใชจ้่ายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.2 
โดยมีคา่ใชจ้่ายเฉล่ีย 1,353 บาท และ 1,276 บาทตอ่คนตอ่วนั ตามล าดบั โดยนกัท่องเท่ียวมีการ
ใช้จ่ายต่อคนต่อวันเฉลี่ยมากท่ีสุด 1,710 บาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.8 ท าให้รายไดท่ี้มาจากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมสงูขึน้ทกุปี ในปี 2558 จังหวดัสมทุรปราการมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยู่ท่ี  4,901 
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากเดิมรอ้ยละ 21.2 โดยรายไดส้ว่นใหญ่มาจากคนไทย จ านวน 2,539 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 51.8  
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ตาราง 1 ขอ้มลูจ  านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาค และจงัหวดั 
พ.ศ. 2559 

ภาค จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) 

ปริมณฑล 197873 

สมทุรปราการ 54,382 

นนทบรุี 39,681 

ปทมุธานี 44,591 

นครปฐม 31,533 

สมทุรสาคร 27,686 

 
ท่ีมา: ส  ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) ส  านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

 
แนวคดิเกีย่วกับสมารท์โฟน  

พชันา สวุรรณแสน (2557) กลา่ววา่ การใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในปัจจบุนัไมเ่พียงแต่
การใหบ้ริการแบบเสียง คือการโทรออกและรบัสายเขา้เท่านัน้ ยงัมีบริการเสริม เช่น การบริการส่ง
ขอ้ความสัน้ๆ บริการเสริมรบัสายเรียกซอ้น บริการโอนสาย บริการประชุมทางสาย และโมบาย
อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ ซึ่งเป็นการให้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในรูปแบบสมารท์โฟน การท่ี
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีสามารถท างานไดห้ลากหลายและมีผูใ้ชบ้ริการหลากหลายกลุ่มมากขึน้ ท  าให้
ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีหันมาใหค้วามส าคญักับลกูคา้เฉพาะกลุ่มมากขึน้เน่ืองจากลกูคา้ใน
แต่ละกลุ่มมีความต้องการใช้บริการแตกต่างกัน  ผู้ให้บริการจึ งหันมาเน้นการพัฒนา
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีสมารท์โฟนในดา้นตา่งๆ เช่น ดา้นฮารด์แวร ์ดา้นซอฟทแ์วร ์ดา้นระบบปฏิบตัิการ 
ดา้นระบบเครือขา่ยการใหบ้ริการ  

เฉลิมพงษ์ ลินลา ( 2558) กลา่ววา่ โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน เป็น Mobile Device 
ท่ีได้รับความนิยมจากผูใ้ช้งานมากท่ีสุดในปัจจุบันและมีแนวโน้มเติบโตขึ ้นเรื่อยๆ เพราะมี
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ระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็น System Software ท่ีสามารถรองรับการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆบน
โทรศพัทม์ือถือได ้จึงสามารถตอบสนองตอ่ผูใ้ชง้านไดท้กุเพศทกุวยัในยคุดิจิตอลทกุวนันี ้ 

แอพพลิเคชั่นท่ีท  างานบนโทรศพัทม์ือถือ แบ่งออกเป็น 
1. Android พัฒนาโดยบริษัท Google เป็นระบบปฏิบัติการท่ีรองรับการเช่ือมต่อ

อินเทอรเ์น็ตแบบเรียลไทม ์ 
2. Symbian OS จุดเด่นอยู่ท่ีรูปแบบของส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน (UI) ท่ีดูเรียบง่ายมี

ฟังกช์ั่นการใชง้านพืน้ฐานอย่างครบครนั อีกทัง้ยงัติดตัง้แอพพลิเคชั่นและไฟลส์ื่อตา่งๆไมว่า่จะเป็น
รูปภาพ เพลง ภาพยนตไ์ดอ้ย่างสะดวก เพราะมีหน่วยความจ าในเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสะ
หรบัผูท่ี้ชอบความง่ายในการติดตัง้ 

3. iPhone OS พัฒนาโดยบริษัท Apple เพ่ือรองรับการท างานของแอพพลิเคชั่น
ตา่งๆของ iPhone โดยตรง  

4. Windows Mobile พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ลักษณะการใช้งานของ 
Windows Mobile จะมีความคลา้ยคลงึกบั Windows ในเครื่องคอมพิวเตอร ์

 
แนวคดิด้านประชากรศาสตร ์ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2538) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบ 
เหล่านี้เป็นเกณฑท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิ่งท่ี
ส  าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ท  า
ใหง้่ายตอ่การวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ ตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส  าคญั ประกอบดว้ย 

 1. อาย ุ(Age) หมายถึง อายขุองกลุม่ของผูบ้ริโภคซึ่งมีความสมัพนัธต์อ่การบริโภคสินคา้
หรือ บริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั นกัการตลาดจึง
ใช ้ประโยชนจ์ากดา้นอายเุพ่ือเป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนั ของสว่นตลาดได ้
ท าการคน้ควา้หาความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาด
อาย ุสว่นนัน้ๆ  

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน ดงันั้น
นกัการ ตลาดจึงตอ้งศกึษาตวัแปรนีอ้ย่างรอบครอบ เพราะวา่ในยคุปัจจบุนันัน้ตวัแปรทางดา้นเพศ
มีการ เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเมื่อก่อน การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมี
สาเหตจุาก การท่ีผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากขึน้  
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3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็น
เป้าหมาย ท่ีส  าคญัของการใชก้ลยุทธท์างการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอย่างย่ิงใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับ หน่วยของผูบ้ริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวน และลักษณะของบุคคลใน
ครวัเรือนท่ีใชส้ินคา้ใด สินคา้หนึ่งรวมถึงยังใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์
และโครงสรา้งดา้นสื่อท่ี เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตดัสินใจในครอบครวัเพ่ือท่ีจะช่วยท าใหพ้ฒันากล
ยทุธก์ารตลาดไดอ้ย่าง เหมาะสม 

 4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวั 
แปรท่ีส  าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปแลว้นักการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได ้สงู แตอ่ย่างไรก็ตามครอบครวัท่ีมีรายไดต้  ่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัของการ
แบ่งส่วน การตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เ พียงอย่ างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี ้วัด
ความสามารถของผูบ้ริโภค ในการซือ้สินคา้หรือไมม่ีความสามารถในการซือ้สินคา้ ในขณะเดียวกนั
การเลือกซือ้สินคา้ แทท่ี้จริง แลว้อาจใชเ้กณฑ ์รูปแบบการด  ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ 
เป็นตวัก าหนดเป้าหมายได ้ เช่นกัน แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีนิยมใชแ้ต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะ
เช่ือมโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวั แปรดา้นประชากรศาสตรห์รืออ่ืนๆ เพ่ือใหส้ามารถก าหนดตลาด
เป้าหมายใหช้ดัเจนมากย่ิงขึน้  

จากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร ์ ผูศ้ึกษาสนใจท่ีจะศึกษา
ลกัษณะ ประชากรศาสตรด์า้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่
เดือน เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีท  าใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความแตกตา่งกนั 

 
แนวคดิและทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

สัญชัย อุปะเดียร (2554) กล่าวว่า ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technological 
Acceptannce Model TAM (Davis, 1989) เ ป็นทฤษฎีท่ี นิยมอยู่ ใ นปัจจุบัน เ พ่ือใช้อ ธิบาย
พฤติกรรมการยอมรบัของบคุคล เมื่อน าระบบเทคโนโลยีหรือสาระสนเทศใหมม่าใชใ้นองคก์ร มีบท
วรรณกรรมท่ีสนบัสนนุเก่ียวกับความสมัพนัธข์องทฤษฎี TAM อย่างแพรห่ลายเช่น การศึกษาของ
Davis, Bagozzi, & Warshaw (1989). เก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ซึ่งไดน้  า TAM 
Model เขา้มาใชใ้นการศึกษา นอกจากนีก้ารศึกษาของนักวิจัยตา่งประเทศในสมยัปัจจบุันไดใ้ห้
ความส าคัญกับ TAM Model ในการศึกษาเช่นกัน อาทิ 1) Wang, Wang, Lin, & Tang (2003)
ท าการศึกษาตัวก าหนดพฤติกรรมการใช้งานธนาคารออนไลน์ 2) Kamarulzaman (2007) ได้
ท  าการศกึษาการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสใ์นการซือ้ผลิตภณัฑห์รือบริการ การท่องเท่ียวในประเทศ
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อังกฤษ จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดพบว่า TAM มีส่วนส  าคัญท่ีไปกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการ
ตดัสินใจในการใชง้าน  

TAM ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมท่ีเจตนาหรือตัง้ใจใช ้ (Behavioral intention to use) 
ระบบสาระสนเทศใหม ่ขึน้อยู่กบัการรบัรูใ้น 2 เรื่อง 

1.การรบัรูป้ระโยชน ์(Perceived usefulness: PU) เป็นปัจจยัหลกัท่ีส  าคญัของ TAM 
ซึ่งหมายถึงความเช่ือของผูใ้ชท่ี้คาดหวงัต่อระบบสาระสนเทศท่ีมีการพัฒนาขึน้มาใหม่และเป็น
เป้าหมายจะใช ้ตอ้งมีความง่ายในการเรียนรูท่ี้จะใชง้านและมีความเป็นอิสระจากประสบการณ  ์

2.การรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน (Perceived ease of use: PEOU) เป็นปัจจยัหลกัท่ีส
ส  าคญัของ TAM อีกปัจจยัหนึ่ง หมายถึงการวดัระดบัขัน้ของบุคคลท่ีเช่ือวา่ ถา้หากมีการใชร้ะบบ
สาระสนเทศท่ีมีการพัฒนาขึน้มาใหม่ ระบบสาระสนเทศท่ีมีการพัฒนาขึน้มาใหม่นั้นจะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานภายใตบ้ริบทขององคก์รณท่ี์ท างานอยู่นัน้ดีย่ิงขึน้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 Technology Acceptance Model (TAM) 
 

ท่ีมา : (Davis, 1989) 
 

จากภาพจะเห็นว่าแบบจ าลอง TAM แสดงให้เห็นถึงการรับรูป้ระโยชน์ (Perceived 
usefulness: PU) และการรับรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of use: PEOU) ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความตอ้งการใชง้าน และทา้ยท่ีสดุท าใหเ้กิดการใชง้านระบบท่ีแทจ้ริง 

น ้าทิพย์ ตระกูลเมฆี (2559) กล่าวว่า TAM  เป็นโมเดลท่ีนิยมมากโมเดลหนึ่งท่ีถูก
น ามาใชเ้พ่ือการศกึษาเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีและความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ  
ของผู้ใช้ Davis (1989) ได้ออกแบบ TAM เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน

Behavioral 
Intention to 
Use 

Actual 
System Use 

Attitude 
Toward 
Using 

Preceived 
Usefulness 

Preceived Ease of 
Use 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร ์(E-mail, XEDIT,Pendraw และ Chart-Master) จากผลการทดลองของ 
Davis (1989) พบวา่ 2 ปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่ทศันคติการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ ไดแ้ก่ การรบัรู ้
ถึงความง่ายต่อการใช้งาน  (Perceived ease of use) และการรับรู ้ถึงประโยชน์การใช้งาน 
(Perceived usefulness) ซึ่งสองปัจจยันีจ้ะสง่ผลตอ่เน่ืองไปยงัทศันคตนิ  าไปสูก่ารใชง้าน (Attitude 
Towards Use) พฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ช ้ (Behavioral Intention) และการใชง้านจริง (Actual 
Use) ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นภสัวนัต ์ชมภนูุช (2559) พบว่าปัจจัยส่งผลตอ่การตดัสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของคนในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าสิ่งท่ีผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านระบบ QR Code มากท่ีสดุ คือ การซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านระบบ 
QR Code มีความสะดวก  ขัน้ตอนการซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านระบบ QR Code มีความง่าย และ
เหมาะสมการการใชชี้วิตในปัจจบุนั 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผูวิ้จัยจึงไดศ้ึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ บนพื้นฐานของ TAM โดยศึกษาในส่วนของการรับรู ้
ประโยชน(์Perceived usefulness: PU)  การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน(Perceived ease of 
use)  ทัศนคติน  าไปสู่การใช้งาน (Attitude Towards Use)  และ  ความตั้งใจใช้งานของผู้ใช้ 
(Behavioral Intention) 

 
แนวคดิและทฤษฎีการรับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception) 

พงศกร ปาลกะวงศ ์(2558) การรับรูค้วามเสี่ยง คือ ความสามารถในการประเมินค่า
ความเสี่ยงท่ีลกูคา้ตอ้งเผชิญ ในการตดัสินใจใชบ้ริการ ซึ่งการมีความสามารถดงักล่าวท่ีแตกตา่ง
กันของลกูคา้ มีผลกระทบท าใหพ้ฤติกรรมของลกูคา้แตกตา่งกนัออกไป ความไม่แน่ใจในผลท่ีจะ
เกิดขึน้จากการตดัสินใจซือ้หรือใชบ้ริการ เป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภครบัรูห้รือรูส้ึกขึน้มาหรือเช่ือว่ามี
ความเสี่ยง หากตดัสินใจซือ้หรือใชบ้ริการ หรือผูบ้ริโภครบัรูห้รือรูส้กึวา่จะเกิดผลเสียหายมากหาก
ตดัสินใจผิดพลาด เป็นเหตใุหช้ะลอการตดัสินใจเพ่ือหาขอ้มลูมากขึน้ (Marketeer, 2546) 

แนวคิดของ การรบัรูค้วามเสี่ยง ซึ่งไดร้บัการแนะน าครัง้แรกโดย Baur (1960) อา้งถึงใน 
Osman Demirdogen (2010) หมายถึง อนัตรายและความไม่แน่นอนท่ีรบัรูร้ะหว่างและหลงัการ
ซือ้ การวิจยัเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเสี่ยงของลกูคา้และมิติความเสี่ยงยงัคงด  าเนินตอ่ไปและนักวิจัย
ท่ีแตกตา่งกนัไดจ้ดัหมวดหมูนี่ใ้นรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 
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Jacoby and Kaplan (1972) ก าหนดมิติความเสี่ยงออกเป็นหกกลุ่ม คือ 1. การเงิน
(financial) 2. ประสิทธิภาพ(performance) 3. จิตวิทยา(psychological) 4. กายภาพ(physical) 
5. สงัคม(social) และ 6. เวลา( time ) (Cases, 2002) 

Stone and Mason (1995) ระบุว่าการรับ รู ้ความเสี่ยงมี  6 มิติ  ได้แก่  1. การเ งิน 
(financial) 2. สังคม (social) 3. เวลา ( time )  4. ประสิทธิภาพ (performance)  5. จิตวิทยา 
(psychological) และ 6. รา่งกาย (physical) 

Littler and Melanthiou (2006) กล่าวถึงความเสี่ยง  6 ประเภทท่ีลูกค้าธนาคารทาง
อินเทอรเ์น็ตรับรู ้ประกอบดว้ย 1. การเงิน(financial) 2. ประสิทธิภาพ(performance) 3. เวลา
(time ) 4. สังคม(social) 5.จิตวิทยา(psychological) และ 6. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
(security risks) 

การรบัรูค้วามเสี่ยงของลกูคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการซื้อผลิตภณัฑอ์าจแตกต่างจากการซื้อ
บริการ การซือ้บริการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือการซือ้บริการทางการเงินบนอินเทอรเ์น็ต อาจท าให้
เกิดการรบัรูค้วามเสี่ยงในระดบัท่ีสงูขึน้ อย่างไรก็ตามลกัษณะเฉพาะของลกูคา้และประสบการณ์
การซือ้ก่อนหนา้นีส้ง่ผลโดยตรงตอ่การรบัรูค้วามเสี่ยง (Clarke III, Irvine, & Flaharety, 2005) 

ประเภทของการรบัรูค้วามเสี่ยง การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเสี่ยงของลกูคา้ 
พบว่า นักวิจัยไดม้ีการแบ่งมิติของการรบัรูค้วามเสี่ยงไวอ้ย่างหลากหลาย (Demirdogen et al., 
2010) แต่ยังคงแนวความคิดท่ีคลา้ยคลึงกัน หรือซ  ้ากันโดยเสนอความเสี่ยงในมุมมองของผู้
ใหบ้ริการธรุกรรมธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์ความเสี่ยงในมมุมองของระบบ
การสื่อสาร ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยสญัญาณ แตส่  าหรบังานศกึษาวิจยันีจ้ะพิจารณาความเสี่ยง
มมุมองของผูบ้ริโภค ซึ่งสามารถแจกแจงปัจจยัความเสี่ยงท่ีสามารถรบัรูไ้ด ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ทัศนคติ ความเช่ือเก่ียวกับ
ค่าใชจ้่ายหรือจ  านวนเงินท่ีอาจสญูเสียมากกว่าปกติจากการใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 
(Lim, 2003) หรืออีกนยัหนึ่งคือความรูส้กึวา่การตดัสินใจใชบ้ริการในตอนนีอ้าจจะไมคุ่ม้คา่ เพราะ
อาจจะมีบริการในลกัษณะเดียวกันของธนาคารผูใ้หบ้ริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตรายอ่ืนท่ี
น าเสนออตัราค่าธรรมเนียม หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นๆท่ีดีกว่า กรณีเช่นนี ้ลกูคา้จะไม่ตดัสินใจใช้
บริการตัง้แต่ครัง้แรก แต่จะสอบถามถึงอตัราค่าธรรมเนียมจากธนาคารผูใ้หบ้ริการธนาคารทาง
อินเทอรเ์น็ตรายอ่ืน เพราะมีความเช่ือว่าจะตอ้งมีธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีให้บริการด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่า หรืออาจจะมีเง่ือนไขท่ีท าใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมต่างๆถกูลงในอนาคตอนั
ใกล ้
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2. ความเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพ (Performance Risk) คือ ประสิทธิภาพในการใช้
บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต เก่ียวขอ้งโดยตรงกับคณุภาพของการเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต ซึ่ง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลัก คือ การเช่ือมต่อระหว่างธนาคารผูใ้หบ้ริการธนาคารทาง
อินเทอรเ์น็ต และผูใ้ห้บริการเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ( Internet Service Provider: ISP) และการ
เขา้ถึงเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของผูใ้ชง้าน ซึ่งคณุภาพการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ตท่ีไดร้บัจะขึน้อยู่กบั
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีลูกค้าเลือกใช้ อาทิ Wi-Fi, GPRS, EDGE, ADSL. เป็นต้น ทั้งนี ้หาก
องคป์ระกอบของการเช่ือมตอ่ทั้ง 2 ส่วนท าหนา้ท่ีไดไ้ม่ดีพอก็จะสง่ผลใหเ้กิดปัญหาในการใชง้าน
ของระบบธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต เช่น ขอ้บกพร่อง หรือขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการ
ใชบ้ริการ ท่ีเกิดจากผูใ้หบ้ริการ หรือระบบของการส่ือสาร ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย อาทิ การ
ถ่ายโอนเงินท่ีไมต่รงเวลา หรือ อปุสรรคในการเขา้สูร่ะบบ หรือปัญหาการเขา้ถึงหนา้เวบ็ไซต ์เป็น
ตน้ (Laroche et al., 2004) ทัง้นีค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพยงัรวมถึง ความรูส้กึวา่ หากตดัสินใจ
สมคัรใชบ้ริการแลว้อาจจะใชไ้ม่เป็น หรือใชผ้ิดวิธีแลว้จะก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือรวมทัง้เกรง
วา่ระบบการใหบ้ริการจะไมส่ามารถสรา้งประโยชนไ์ดจ้ริงตามท่ีตอ้งการ 

3. ความสี่ยงดา้นความปลอดภยั (Security Risk) คือ ทัศนคติ ความเช่ือ และ
ความรูส้ึกว่าอาจไม่ไดร้บัความปลอดภยัจากการใชบ้ริการท่ีเพียงพอ ซึ่งก่อใหเ้กิดความสญูเสีย
ตา่งๆ เช่น การถกูโจรกรรมทรพัยส์ินผ่านทางเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต, การถกูโจรกรรมโดยการแก้ไข
เลขท่ีบัญชีปลายทางในระหว่างการโอนเงิน , การถูกลักลอบเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตัวโดยไม่ไดร้ับ
อนุญาต เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังรวมถึง ทัศนคติ ความเช่ือดา้นความซ่ือสตัยข์องผูใ้หบ้ริการในการ
ปกปิดขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้ริการ 

4. ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม (Social Risk) เก่ียวขอ้งกับการรบัรูร้ะดบับุคคลท่ี
เกิดขึน้จากบุคคลอ่ืน ซึ่งมีอิทธิพลแสดงความคิดเห็นว่าลูกคา้ควรจะใชง้านระบบใหม่ๆหรือไม่ 
อิทธิพลนีส้ามารถก าหนดใหเ้กิดการยอมรบัหรือสรา้งพฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆได ้ (Venkatesh & Morris, 2000) และอิทธิพลทางสงัคมสามารถเทียบเคียงไดก้ับค่าเฉล่ีย
ทางความคิด (Subjective Norm) ซึ่งถูกก าหนดจากความคิดเห็นของผูอ่ื้น ทั้งนี ้การท่ีลูกคา้จะ
ตดัสินใจใชห้รือไมใ่ชบ้ริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตนัน้ อาจมีเหตผุลมาจากการใชง้านของบุคคล
ในครอบครวั และอิทธิพลจากคนใกลชิ้ด (Taylor & Todd, 1995) เช่น ความรูส้กึวา่คนรอบขา้งจะ
ไม่ยอมรับการตัดสินใจใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต หรือการถูกบิดเบือนความคิด และ
ทัศนคติ จากบุคคลรอบขา้ง รวมถึงข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับการใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 
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หรือผลกระทบของการทาธุรกรรมผา่นทางธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต อาทิ การโจรกรรมขอ้มลู หรือ
การหลอกลวงจากกลุม่มิจฉาชีพ เป็นตน้ 

5. ความเสี่ยงดา้นจิตใจ (Psychological Risk) เป็นความรูส้ึกว่าบริการธนาคาร
ทางอินเทอรเ์น็ตนีอ้าจจะไมเ่หมาะกบัตวัเอง ดว้ยเหตผุลตา่งๆ เช่น ไม่เหมาะสมกบัวยั หรือแมแ้ต่
ความเสี่ยงท่ีเป็นผลกระทบต่อความรูส้ึก เช่น การมีประสบการณ์การใช้งานท่ีไม่ตรงกับความ
คาดหวัง หรือการเกิดข้อผิดพลาด จะส่งผลกระทบให้จิตใจถูกกระทบกระเทือนท าให้เกิด
ความเครียด หรือความกงัวลใจ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงดา้นจิตใจ (Lim, 2003) 

6. ความเสี่ยงดา้นเวลา (Time Risk) เช่น การท าธรุกรรมแลว้ไม่ไดผ้ลลพัธต์ามท่ี
คาด ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการท าธุรกรรม หรือการสญูเสียเวลาจากการศกึษาเรียนรู ้
วิธีการใชง้านและการเขา้ถึงบริการใดๆ ของระบบธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต (Littler & Melanthiou, 
2006) 

ผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายจะมีความสามารถในการรบัรูค้วามเสี่ยงแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกัน 
ทั้งนีข้ึน้อยู่กับประสบการณ ์การใหค้วามส าคญัของผูใ้ชบ้ริการ และการรบัรูค้วามเสี่ยงเหลา่นีจ้ะ
สง่ผล ไปยงัพฤติกรรมการการใชบ้ริการของลกูคา้แตล่ะราย 
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 3 โมเดลการรบัรูค้วามเสี่ยง (Demirdogen et al., 2001) 
 
ตวัแบบขา้งตน้เป็นการใชก้ลุ่มตวัแปรท่ีพัฒนาโดย Littler and Melanthiou (2006) เพ่ือ

คน้หาการรบัรูค้วามเสี่ยงของลกูคา้โดยใชต้วัแปรความเสี่ยง 6 ประเภท คือ เวลา (Time), การเงิน 
(Financial), สงัคม (Social),การด  าเนินงาน (Performance), จิตใจ (Psychological) และความ
ปลอดภยั (Security)  

 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์  

การรบัรูค้วามเสี่ยงของ
ลกูคา้ 

ใชบ้รกิารธนาคารทาง
อินเทอรเ์น็ต 
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การจดัการความเสี่ยงของผูบ้ริโภค 
จิญาดา แก้วแทน (2557) ผูบ้ริโภคตอ้งหาวิธีการช่วยลดความรูเ้สี่ยง ช่วยเพ่ิมความ

เช่ือมั่นเมื่อตอ้งท าการตดัสินใจเลือกซือ้และใชบ้ริการ ซึ่งวิธีท่ีผูบ้ริโภคใชล้ดความเสี่ยงมีดงันี้ 
1. การคน้หาขอ้มลู (Consumer Seek Information) การคน้ควา้ขอ้มลูท่ีเก่ียวกับ

สินคา้บริการผ่านการสื่อสารแบบปากต่อปาก คือถามเพ่ือน ถามครอบครัว ถามคนรูจ้ัก เก่ียวกบั
ความคิดเห็นท่ีมีตอ่บริการ รวมถึงการสอบถามจากพนกังานขาย เป็นตน้ ย่ิงมีความรูส้กึเสี่ยงมาก 
ลกูคา้ย่ิงใชเ้วลามากขึน้ในการรวบรวมขอ้มลู เพ่ือใชเ้ป็นตวัเลือกเก่ียวกบับริการนัน้ๆ 

2. ความจงรกัภกัดีตอ่ผูใ้หบ้ริการ (Consumers are Brand Loyal) การหลกีเลี่ยง
ความเสี่ยงโดยการจงรกัภกัดี หรือยึดติดต่อผูใ้หบ้ริการรายใดรายหนึ่งท่ีท  าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจได ้
ซึ่งท  าใหผู้บ้ริโภคไมม่องหา หรือพยายามทดลองใชผู้ใ้หบ้ริการรายใหม่ 

3. การเลือกท่ีภาพลกัษณข์องผูใ้หบ้ริการ (Consumer Select by Brand Image) 
คือ ถา้ผูบ้ริโภคไมเ่คยมีประสบการณใ์นการเลือกใชบ้ริการมาก่อน ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ในการวางใจ
ท่ีจะเลือกบริการท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้ักดี เพราะคิดว่าผูบ้ริโภคท่ีมีช่ือเสียงน่าจะใหบ้ริการท่ีดีกว่า
และคุม้คา่กบัการเลือกซือ้ในแง่ของบริการซึ่งเป็นท่ียอมรบัหรือการนัตีถึงคณุภาพของบริการนัน้ 

4. การเลือกบริการท่ีราคาแพง (Consumer Seek Assurance) คือ หากผูบ้ริโภค
ไม่มีขอ้มลู ไม่เคยใชบ้ริการมาก่อน ย่อมเกิดความสงสยัว่าผูบ้ริการรายใด จะใหบ้ริการดีกวา่กนั 
ลกูคา้มกัใชร้าคาเป็นเครื่องมือประกอบการตดัสินใจ เพราะลกูคา้รูส้กึวา่การเลือกบริการท่ีมีราคา
แพง ย่อมไดร้บับริการท่ีมีคณุภาพดีตามมาดงันัน้ราคามีความสมัพนัธก์บัการรบัรูถ้ึงคณุภาพของ
ผูบ้ริโภค 

5. ผูบ้ริโภคตอ้งการส่ิงท่ีช่วยลดความรูส้กึเสี่ยง ดว้ยการมองหาการประกนัในการ
เลือกใชบ้ริการ ไมว่า่จะเป็นการประกนัความพึงพอใจหากใชบ้ริการแลว้ไมป่ระทบัใจสามารถเรียก
รบัเงินคืนหรือรบัของสมนาคณุชดเชย 

ซึ่งการวิจัยครัง้นีผู้วิ้จัยไดเ้ลือกแนวคิดเก่ียวกับการรบัรูค้วามเสี่ยง โดยใชต้วัแปรความ
เสี่ยงทัง้ 6 ดา้นมาใชใ้นการศกึษาในงานวิจยัครัง้นีด้ว้ย 

 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  

 Ajzen (1985) กล่าวว่า พฤติกรรมการตดัสินใจบ่งบอกถึงความพรอ้มของแต่ละบคุคล 
เกิดขึน้โดยทนัทีซึ่งขึน้อยู่กับทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม ความเช่ือเก่ียวกับกลุ่มอา้งอิง และการรบัรู ้
การควบคมุการประพฤติ 
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 Schiffman & Kanuk (2003) เช่ือการตัดสินใจซื้อของผูบ้ริโภคคือการเลือกซื้อผลิตท่ี
มากกว่าหนึ่งทางเลือก พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะตัดสินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจ ทั้งดา้น
พฤติกรรม และความรูส้กึ การซือ้ถือเป็นดา้นกายและใจ ซึ่งจะเกินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

กลัยลกัษณ ์ปานข  า (2560) การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการใน
การเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ  ท่ีมีอยู่ ซึ่งผูบ้ริโภคจะตอ้งตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้และบริการตามขอ้มลูและ
ขอ้จ  ากัดของสถานการณ ์การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส  าคญัและอยู่ในจิตใจของผูบ้ริโภค 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ขัน้ตอนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยมีล  าดบักระบวนการ 5ขัน้ตอน  
(ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2541) ดงันี ้

1.การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
ปัญญาหาเกิดขึน้เมื่อบคุคลรูส้กึถึงความแตกตา่งระหวา่งสภาพท่ีเป็นอดุมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ี
เขารูส้ึกว่าดีต่อตนเอล และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่างๆท่ี
เกิดขึน้กบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็สว่นตา่งระหวา่งสภาพอดุมคติกบัสภาพท่ี
เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตท่ีุแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า ปัญหาของ
ผูบ้ริโภคอาจเกิดขึน้จากหลายสาเหต ุเช่น ส่ิงของท่ีใชอ้ยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมท่ีใชใ้นการ
แกปั้ญหาเริ่มหมดลง จึงเกิดความตอ้งการใหมจ่ากการขาดหายของสิ่งของเดิมท่ีมีอยู่ ผูบ้ริโภคจึง
จ  าเป็นตอ้งการหาสิ่งใหม่มาทดแทน หรือผลของการแกปั้ญหาในอดีดน าไปสู่ปัญหาใหม่ ซึ่งเกิด
จากการท่ีใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่างหนึ่งในอดีดอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา นอกจากนีก้ารเติบโตของ
บุคคลทั้งดา้นวฒุิภาวะและคณุวฒุิหรือแมก้ระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเจริญเติบโต แมก้ระทั่งสภาพจิตใจท่ีก่อใหเ้กิดความ
เปลี่ยนแปลงและความตอ้งการใหม่ๆ ก็เป็นปัญหารดว้ยเช่นกนั 

2.การเสาะแสวงหาขอ้มลู (Search for Information) เมื่อเกิดปัญหาผูบ้ริโภคก็ตอ้ง
แสวงหาหนทางแกไ้ข โดยการหาขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มลูต่อไปนี ้
แหล่งบุคคล (Personal Search) แหล่งธุรกิจ (Commerccial Search) แหล่งข่าวทั่วไป (Public 
Search) จากประสบการณข์องผูบ้ริโภคเอง เมือผูบ้ริโภคไดข้อ้มลูจากการเสาะแสวงหาแลว้ ก็จะ
ประมิณทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุเป็นขัน้ตอนท่ี 3 ในการบวนการตดัสินใจ 

3.การประเมิณทางเลือก และตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุ เป็นวิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้น
การปนะเมิณทางเลือกอาจจะประเมิณโดยเปรียบเทียบขอ้มลูเก่ียวกับคณุสมบตัิของแต่ละสินคา้ 
และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซือ้จากหลากหลายย่ีหอ้ใหเ้หลือเพียงย่ีหอ้เดียวหรืออาจขึน้อยู่
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กบัประสบการณข์องผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีดและสถานการณข์องการตดัสินใจ รวมถึงทางเลือกท่ี
มีอยู่ดว้ย ทั้งนีม้ีแนวในการพิจารณา เพ่ือช่วยประเมิณแต่ละทางเลือก เพ่ือใหต้ดัสินใจไดง้่ายขึน้ 
โดยผูบ้ริโภคมกัค  านึงถึง คณุสมบตัิ(Attributes) และประโยชนข์องสินคา้ท่ีไดร้บั (Benefit) มาเป็น
อนัดบัแรก ตามมาดว้ยการพิจารณาถึงระดบัความส าคญั เรื่องของความเช่ือถือตอ่ย่ีหอ้ก็มีผลตอ่
การประเมิณดว้ยเช่นกนั  

4.การตดัสินใจซือ้ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการ
ขอ้มูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส  าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์
บางอย่างตอ้งการขอ้มลูมาก ตอ้งใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑก์็ไม่
ตอ้งการระยะเวลาในการตดัสินใจ 

5. พฤติกรรมหลงัซือ้ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ่ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะ
ไดร้บัประสบการณใ์นการบริโภค ซึ่งอาจจะไดร้บัความพอใจหรือไม่ก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดร้บั
ทราบถึงขอ้ดีตา่งๆของสินคา้ ท าใหเ้กิดการซือ้ซ  า้ไดห้รืออาจมีการแนะน าใหเ้กิดลกูคา้รายใหม ่แต่
ถา้ไมพ่อใจผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซือ้สินคา้นัน้ๆในครัง้ตอ่ไปและอาจสง่ผลเสียตอ่เน่ืองจาการบอกตอ่  

 นภสัวนัต ์ชมภนูชุ (2559) กลา่วถึง การบวนการตดัสินใจ หมายถึง การเลือกสินคา้ หรือ
บริการของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคจะค  านึงถึงสถานการของความจ าเป็นในการตดัสินใจ รวมถึง
ขอ้มลูและความตอ้งการในช่วงเวลาหนึ่ง  

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 พรไพลิน อมัพผลิน (2561) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจและการใชร้ะบบช าระ
เงินดว้ยคิวอารโ์คด้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ  านวน 403 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้
แบบพหุคณู พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี รายได ้15,001 – 30,000 บาท มีความถ่ีการใชร้ะบบช าระเงินดว้ยคิวอาร์
โคด้ในรอบท่ีผา่นมาเป็นจ านวน 1-2 ครัง้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) การรบัรูค้วามสะดวก
และรวดเรว็สง่ผลทางบวกต่อความคาดหมายดา้นความพยายามในการใชแ้ละดา้นผลการท างาน 
(2) ความคาดหมายดา้นความพยายามในการใชแ้ละคณุคา่ดา้นราคา และอิทธิพลทางสงัคมสง่ผล
ทางบวกตอ่ความตัง้ใจใชร้ะบบ (3) ความตัง้ใจใชร้ะบบและเง่ือนไขความสะดวกสง่ผลทางบวกต่อ
การใชง้านระบบการช าระเงินดว้ยคิวอารโ์คด้ 
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วีรวัฒน์ พุ่มพยอม ( 2018) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมและความเช่ือมั่นในการใชร้ะบบ QR 
Code ในการช าระเงิน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สถิติ เ ชิงอนุมานได้แก่  การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า ในเรื่องปัจจัยส่วนบคุคลตอ่ความสมัพันธต์่อความเช่ือมั่นในการใช ้QR Code 
ในการช าระเงิน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ในดา้นเพศ การศึกษา และสถานภาพการท างานไม่มี
ความสมัพันธก์ับความเช่ือมั่นในการใชร้ะบบ QR Code ในการช าระเงิน แต่ปัจจัยส่วนบคุคลใน
ดา้นอายแุละรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมีความสมัพนัธก์บัความเช่ือมั่นในการใช ้QR Code ในการช าระ
เงิน ซึ่งปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีความเช่ือมั่นในการใช ้QR Code ในการช าระเงินพบวา่ เพศหญิง อายุ 
21-30 ปี การศึกษานอ้ยกว่าปริญญาตรี รายไดต้่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท มีความเช่ือมั่นใน
การใช ้QR Code ในการช าระเงินสงูท่ีสดุ  

ฐิตินี  จิตรตันมงคล (2560) ไดศ้กึษาอิทธิพลของความคาดหวงัตอ่คณุภาพการใหบ้ริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์คุณประโยชน์ และความง่ายในการใช้งาน ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีการช าระเงินผ่าน QR Code ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณดว้ยวิธีส  ารวจ โดยประชากรในการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 17-36 ปี อาศยัอยู่ใน
จังหวดักรุงเทพมหานคร และใชแ้บบสอบถามเป็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู จ  านวน 
150 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
พบว่าผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยภาพรวม ดา้นการเขา้ถึง
การใหบ้ริการ ดา้นความเป็นสว่นตวั และดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ขณะท่ี
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรูถ้ึง
ประโยชน ์และความง่ายในการช าระสินคา้ผา่น QR Code ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และมีการ
ยอมรบัการช าระเงินผา่น QR Code ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส  าหรบัผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส ์ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ การรบัรูถ้ึงประโยชน ์และการรบัรูถ้ึงความง่าย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรบัการใช้
เทคโนโลยีในการช าระเงินผา่น QR Code อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ณัฐพงศ ์กริยาผล (2560) ไดศ้ึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจยัดา้นการรับรู ้ประโยชนใ์ช้
สอย ปัจจัยดา้นการบัรูถ้ึงความง่ายในการใช ้ปัจจัยดา้นความสอดคลอ้ง ปัจจัยดา้นบรรทัดฐาน
ทางสงัคม ปัจจัยดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง ปัจจัยดา้นคณุคา่ทางสงัคม ปัจจัยดา้นการรบัรูถ้ึงความ
น่าเช่ือถือ ปัจจัยดา้นการรบัรูถ้ึงค่าใชจ้่าย ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้ริการเงิน 
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อิเล็กทรอรนิ์กสข์องพนกังานในกรุงเทพมหานคร จ  านวน 239 ชุด และวิเคราะหโ์ดยโดยใชค้วาม
ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 41ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายไดต้่อเดือนรวม 25,001-50,000 
บาท มีสถานภาพโสด รูจ้กัหรือเคยใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส ์7-11 wallet มีเหตผุลท่ีจะใชบ้ริการ
เงินอิเล็กทรอนิกสค์ือไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคาร หรือท่านเดินทางบ่อย ซึ่งการใช ้Electronic 
Ccash ผ่าน Smartphone ท าให้สะดวกขึ ้น และเคยเห็นโฆษณาของอิเล็กท รอนิกส์จาก 
facebook/Line/ig/twitter และพบว่า มี เ พียงปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้ ค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณเ์ท่ากบั 0.313 ปัจจัยความสอดคลอ้ง ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ของตวัพยากรณเ์ท่ากบั 0.289 และปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวั
พยากรณเ์ท่ากบั 0.217 มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจในการใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส ์ถึงรอ้ย
ละ 49.3% อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันัน้ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการดา้นการตลาด
ควรวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ท่ีจะส่งผลให้พนักงานเลือกใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิ กส์โดย
พิจารณาจากปัจจยัดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช ้ปัจจัยดา้นความสอดคลอ้งและปัจจยัดา้น
บรรทดัฐานทางสงัคมเพ่ือก่อใหเ้กิดความตัง้ใจในการใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกสข์องพนกังานได ้ 

นภสัวนัต ์ชมภนูชุ (2559) ไดศ้กึษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้
ออนไลนผ์่านระบบ QR Code ของผูบ้ริโภคและปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้
ออนไลนผ์า่นระบบ QR Code ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ระดับความเ ช่ือมั่น 0.925 และแจกให้กับประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ  านวน 400 คน และวิธีการสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน จากการใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพห ุพบวา่จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอาย ุ20-30 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดีบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต้อ่
เดือนระดบั 10,00 – 20,000 บาท เหตผุลในการเลือกใชบ้ริการเพราะความสะดวกในการใชบ้ริการ 
และการใชส้ถิติหาความสัมพันธร์ะหว่างตวัแปรดว้ยวิธีการถดถอยอย่างง่ายพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด(4P) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจยัการยอมรบันวตักรรมและ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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อานนท ์บุญมา และ ปิยะนุช ปรีชานนท ์(2559) ไดศ้ึกษาผลกระทบของการรบัรูค้วาม
เสี่ยงและความไวว้างใจท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้แพคเกจทวัรอ์อนไลนข์องนักท่องเท่ียวชาวไทย โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
จ  านวน 400 ตวัอย่าง วิเคราะหผ์ลดว้ยคา่ความถ่ี รอ้ยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบผล
ดว้ยวิธีการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงพหคุณูเป็นขัน้ตอน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่น
ใหญ่เป็น เพศหญิง รอ้ยละ 61.20 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี รอ้ยละ 42.00 การศกึษาระดบัปริญญา
ตรี รอ้ยละ 50.00 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รอ้ยละ 42.80 มีรายไดต้่อเดือน 10,000 – 20,000 
บาท รอ้ยละ 33.00 มีระดบัการใชอิ้นเทอรเ์น็ตมากกว่า 12 ครัง้ต่อสปัดาห ์ ในส่วนของการรับรู ้
ความเสี่ยง มีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น จิตวิทยา การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคม และการรบัรูค้วาม
เสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ มีความไวว้างใจในการซื้อแพคเกจทัวร์
ออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมองว่ามีช่ือเสียง และฐานะทางการเงินท่ีดีของบริษัทขาย
แพคเกจทัวรอ์อนไลน์ สามารถสรา้งความเช่ือมั่นในการใช้งาน มีความตั้งใจซื้อเพจเกจทัวร์
ออนไลนอ์ยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 จากผลการทดสอบดว้ยวิธีการวิเคราะหส์มการ
ถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน พบว่า ความไวว้างใจมีผลต่อความตั้งใจซื้อแพคเกจทัวร์
ออนไลน ์

 ธัญญลกัษณ ์พลวนั (2557) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การยอมรบัเทคโนโลยี QR Code ของผูบ้ริโภค จากกลุม่ตวัอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ  านวน  400 ตัวอย่ าง  จากช่ องทางออนไลน์  (Web Survey)  และ เก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากผลการวิเคราะหท์างสถิติ ระบวุา่ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจัยท่ีใช้
ในการตดัสินใจเลือกใช ้QR Code มีดงันี ้ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บั รบัรูค้วามง่ายใน
การใชง้าน ทัศนคติท่ีมีตอ่การใชง้าน ความตัง้ใจในการใช้งาน อิทธิพลทางสงัคม ความเช่ือมั่นใน
เทคโนโลยีและความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ดงันัน้องคก์ารท่ีตอ้งผลกัดนัใหล้กูคา้ใช ้QR Code ใน
การเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการมากขึน้ควรพิจารณากลยทุธท์างการตลาดใหม้ีการประชาสมัพันธ์
เก่ียวกบัประโยชนท่ี์จะไดร้บัในเรื่องความสะดวกสบายในการใชง้าน ความปลอดภยั และวิธีการใช้
งานใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึงนวตักรรมดา้น QR Code ใหม้ากขึน้ซึ่งจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความ
จ าเป็นและความสะดวกในการใชง้าน QR Code ซึ่งจะสง่ผลถึงการยอมรบันวตักรรม และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้ผลการวิเคราะหท์างสถิติระบถุึงกลุม่ประชาการเป้าหมาย
ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี QR Code คือช่วงอายุของวยัรุ่นและวัยท างาน ท่ีมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,000-
20,000 บาท ดังนั้น องค์การหรือผู้เ ก่ียวข้องควรจะมุ่งเน้นส่งเสริมทางด้านการตลาดและ
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ประชาสมัพนัธส์ินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคกลุม่นีใ้หม้ากขึน้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุม่นีใ้ช ้QR Code ในการ
เลือกซือ้สินคา้หรือบริการมากท่ีสดุ ในเรื่องของปัจจยัและผลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยี QR Code 
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และสิ่งอ  านวยความสะดวกใน
การใชง้าน  

จิญาดา แกว้แทน (2557) ไดศ้ึกษาทัศนคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ความเช่ือมั่นใน
การออนไลน ์และการรบัรูค้วามเสี่ยง จากการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์่านอปุกรณ์
สมารท์โฟน และการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ความเช่ือมั่นในการ
ออนไลน ์และการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมีผลตอ่การยอมรบัการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกสผ์า่น
อุปกรณ์สมารท์โฟน กลุ่มตัวอย่างส  าหรับการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้อุปกรณ์สมารท์โฟนท่ีมี
อปุกรณส์มารท์โฟน เป็นของตนเองใขเขตกรุงเทพมหานครและปทมุธานี จ  านวน 550 คน และตอบ
กลบัแบบสอบถามจ านวน 437 คน คิดเป็นรอ้ยละ 79.4% ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้าร
เลือกตวัอย่างแบบสะดวก เครื่องมือท่ีใชค้ือ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราวดัประเมิณค่า 
5 ระดบั และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ณ ระดบันัยส  าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจัยดา้นทศันคติ ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความเช่ือมั่นในการออนไลน ์และดา้นการคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิง จากการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์่านอปุกรณส์มารท์โฟนมีคาเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากโดยมีคา่เฉลี่ย 4.37,4.27,4.01 และ 3.51 ตามล าดบั และปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้น
ความเช่ือมั่นในการออนไลน ์และดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการยอมรบัการใช้บริการ
ช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นอปุกรณส์มารท์โฟน อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ในการศกึษาเรื่อง“การยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมีความสมัพนัธต์่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของคนในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี ้ 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้  ได้แก่  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ ใน พื้นท่ีจังหวัด
สมทุรปราการ ตามทะเบียนราษฎร จ  านวน 1,301,560  คน (ส  านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ณ 30 มิถุนายน 2560) ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึง
ใช้วิธีค  านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ (Taro 
Yamane, 1973) และก าหนดคา่ความเช่ือมั่น 95% คา่ความคาดเคลื่อนในการประมาณการไมเ่กิน 
5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) ซึ่งมีวิธีการค  านวณดงันี ้

 

𝑛 = 
𝑛

1+𝑁(𝑒)2 

เมื่อ  𝑛 = จ ำนวนของกลุ่มตวัอยำ่ง 

  N = จ ำนวนประชำกำร 

  𝑒 = ควำมคำดเคลื่อนของกลุ่มตวัอยำ่ง 
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ค านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (แทนคา่ดงัแสดงในสตูร) 

  𝑛 = 
1,301,560

1+1,301,560(0.05)2 

  𝑛 = 399.88 คน 

จากการค  านวณไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 399 คน ปัดขึน้เป็น 400 คน ดงันั้นงานวิจัย
ครัง้นีจ้ะใชก้ลุม่ตวัอย่าง 400  คน 

การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง  
ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)การศึกษาครัง้นี ้

ผูวิ้จัยก าหนดขอบเขตของประชากร คือผูท่ี้อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีจังหวดัสมทุรปราการ โดยขอความ
รว่มมือในการช่วยตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการสุ่มจาก
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อ  าเภอ 
ประกอบดว้ย อ  าเภอเมืองสมทุรปราการ อ  าเภอบางบ่อ อ  าเภอบางพลี อ  าเภอพระประแดง อ  าเภอ
พระสมุทรเจดีย ์อ  าเภอบางเสาธง ซึ่งสามารถค  านวณตามรอ้ยละออกมาเป็นกลุ่มประชากรท่ี
ท าการศกึษาไดด้งันี ้

                  ขนำดกลุ่มตวัอยำ่งในแต่ละสถำนที ่= 
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด

จ านวนสถานทีท่ี่ถกูเลือก
 

           = 400

60
 

                  ขนาดกลุ่มตวัอยำ่งในแต่ละสถำนที ่= 66.67  

ดงันัน้ ผูวิ้จยัก  าหนดสดัสว่นของกลุม่ตวัอย่างดงันี ้   
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ตาราง 2 แสดงเขตการปกครองและจ านวนตวัอย่าง 

อ าเภอ จ านวนตวัอย่าง (คน) 
เมืองสมทุรปราการ 
บางบ่อ 
บางพลี 

67 
67 
67 

พระประแดง 67 
พระสมทุรเจดีย ์ 66 
บางเสาธง 66 
รวม 400 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดย

การเลือกกลุม่ตวัอย่างท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ตามขัน้ตอนท่ี 2 เพ่ือแจกแบบสอบถาม 
ตามความสะดวกของผูต้อบแบบสอบถาม  

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นีค้ือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี

ผูวิ้จยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัตอ่ไปนี ้
1.ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต  ารา หนังสือ ขอ้มูลจากอินเทอรเ์น็ต และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกับตวัแปรท่ีจะศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคิดของการวิจัยและการ
สรา้งแบบสอบถาม 

2.ส ารวจรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัและออกแบบสอบถาม 
3.น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ น  าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษา และคณะกรรมการผูค้วบคมุ

สารนิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบทางดา้นความถกูตอ้งของค  าถาม เนือ้หารวมถึงการแกไ้ขตามค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือใหแ้บบสอบถามมีความถกูตอ้งเหมาะสม 

4.น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพและปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณแ์ล้ว
น าไปเก็บขอ้มลูกลบักลุม่ตวัย่างในการวิจยัตอ่ไป 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามโดยแบ่ง

เนือ้หาออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี1 เป็นค  าถามเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ

เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended response question) มีทั้ง แบบค าตอบให้เลือก 2 
ทางเลือก (Two-way Question) และ แบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice question) 
จ านวนทัง้สิน้ 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
และสถานภาพ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ เป็นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมี
ค  าตอบใหเ้ลือก 2 ทางเลือก (Two-way Question) ไดแ้ก่ 

1. หญิง 
2. ชาย 

ขอ้ท่ี 2 อาย ุเป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรียงลาดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ 
1.นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
2. 21-30 ปี 
3. 31-40 ปี 
4. 41 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ เป็นการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ) โดย
มีค  าตอบหลายตวัเลือก (Multiple choice question) ไดแ้ก่ 

1. โสด 
2. สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
3. หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

ขอ้ท่ี 4 ระดบัการศึกษา เป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล  าดบั (Ordinal Scale) 
โดยมีค  าตอบหลายตวัเลือก (Multiple choice question) ไดแ้ก่ 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

ขอ้ท่ี 5 อาชีพ เป็นการวัดขอ้มูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมี
ค  าตอบหลายตวัเลือก (Multiple choice question) ไดแ้ก่ 
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1. นิสิต/นกัศกึษา 
2. พนกังานบริษัทเอกชน  
3. รบัราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ  
4. ธรุกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
5. อ่ืนๆโปรดระบ ุ

ขอ้ 6 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล  าดบั (Ordinal Scale) 
โดยมีค  าตอบหลายตวัเลือก (Multiple choice question) ไดแ้ก่ 

1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
2. 10,001-20,000 บาท 
3. 20,001-30,000 บาท 
4. 30,001บาท ขึน้ไป 

 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี QR Code ประกอบดว้ย 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน (Perceived usefulness) ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใช้
งาน (Perceived ease of use) ดา้นทัศนคติต่อการใชง้าน (Attitude Toward Using) และ ดา้น
ความตัง้ใจในการใชง้าน (Behavioral Intention to Use) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบใช้
มาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค  าตอบ (Likert Scale Questions) และใช้ระดบัการวัดขอ้มลู
ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยผูวิ้จัยแบ่งระดบัความคิดเห็นของปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั   ความคิดเห็น 
  5   เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
  4   เห็นดว้ยมาก 
  3   เห็นดว้ยปานกลาง 
  2   เห็นดว้ยนอ้ย 
  1   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิ้จัยใช้หลักเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศัยสูตรการค  านวณ
ช่วงกวา้งระหวา่งชัน้ ตามหลกัการหาคา่เฉล่ีย 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   = ขอ้มลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ 
          จ  านวนชัน้ 
             = (5 – 1) / 5 
             = 0.80 
จากนัน้ก  าหนดเกณฑค์ะแนนเฉล่ียการประเมิณผลแบบสอบถาม ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการรบัรูค้วามเสี่ยง ประกอบดว้ย ดา้น

การเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบใชม้าตรวดัแบบมาตราสว่นประเมินค  าตอบ (Likert Scale Questions) 
และใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยผูวิ้จยัแบ่งระดบัความคิดเหน็
ของปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั   ความคิดเห็น 
  5   เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
  4   เห็นดว้ยมาก 
  3   เห็นดว้ยปานกลาง 
  2   เห็นดว้ยนอ้ย 
  1   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิ้จัยใช้หลักเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศัยสูตรการค  านวณ
ช่วงกวา้งระหวา่งชัน้ ตามหลกัการหาคา่เฉล่ีย 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   = ขอ้มลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ 
          จ  านวนชัน้ 
             = (5 – 1) / 5 
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             = 0.80 
จากนัน้ก  าหนดเกณฑค์ะแนนเฉล่ียการประเมิณผลแบบสอบถาม ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

 
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่

สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจใช้ และด้านพฤติกรรมภายหลังการใช้ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบใชม้าตรวดัแบบมาตราสว่นประเมนิค  าตอบ (Likert Scale Questions) และ
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยผูวิ้จยัแบ่งระดบัความคิดเห็นของ
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 
ระดบั   ความคิดเห็น 
  5   เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
  4   เห็นดว้ยมาก 
  3   เห็นดว้ยปานกลาง 
  2   เห็นดว้ยนอ้ย 
  1   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิ้จัยใช้หลักเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศัยสูตรการค  านวณ
ช่วงกวา้งระหวา่งชัน้ ตามหลกัการหาคา่เฉล่ีย 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ 
          จ  านวนชัน้ 

    = (5 – 1) / 5 
    = 0.80 
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จากนัน้ก  าหนดเกณฑค์ะแนนเฉล่ียการประเมิณผลแบบสอบถาม ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 

4.21 – 5.00  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80  ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี ้
ผูวิ้จยัไดด้  าเนินสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี  ้

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ จากต  าราหนังสือ เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีจะศึกษา เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม 

2.น าแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาสารนิพนธ ์เป็นผูพิ้จารณา
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือให้
ค  าถามอา่นแลว้มีความเขา้ใจชดัเจน และครอบคลมุวตัถปุระสงค ์และนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

3.น  าแบบสอบถามท่ีผูวิ้จัยแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาเรียบรอ้ยแลว้
น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.น  าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กับกลุ่มตวัอย่างท่ีได้
ก  าหนดไว ้จ  านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือวดั โดยน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ความสอดคลอ้งภายใน ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-
Coefficient) โดยใช้สตูรของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 

2545) คา่แอลฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 
1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสงู การศึกษานีผู้วิ้จัยค  านวณค่าสมัประสิทธ์ิ

ความเช่ือมั่น (α) ดงันี ้โดยก าหนดคา่ α ท่ียอมรบัไดต้อ้งมีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั .7 
 
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค แต่ละด้าน 
ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี     สมัประสิทธ์ิอลัฟา 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ QR Code   0.796 
ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ QR Code  0.798 
ดา้นทศันคติตอ่การใชบ้ริการ QR Code    0.804 
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ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ QR Code   0.809 
ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง     สมัประสิทธ์ิอลัฟา 

ดา้นการเงิน       0.808 
ดา้นประสิทธิภาพ      0.810 
ดา้นความปลอดภยั      0.815 
ดา้นสงัคม       0.806 
ดา้นจิตใจ       0.787 
ดา้นเวลา       0.799 

การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ     0.801 
ดา้นการคน้หาขอ้มลู      0.803 
ดา้นการประเมินผลทางเลือก     0.790 
ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ     0.785 
ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ    0.812 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือน ามาวิเคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี ้

1.แหลง่ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) ผูวิ้จยัจะด  าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้ลุม่
ตัวอย่าง โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เพ่ือท่ีจะสามารถชี้แจงขอ้สงสัยของผู้ตอบ
แบบสอบถามได ้โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง โดยผูวิ้จัยจะด  าเนินเก็บรวบรวมขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นขอ้มลูหลกัท่ีใชใ้นการวิเคราะหต์ามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุป
ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2.แหลง่ขอ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มลู จากการคน้ควา้ขอ้มลู
ท่ีมีผูร้วบรวมไวท้ัง้หน่วยงานรฐั และเอกชน ไดแ้ก่ วารสารตา่งๆ บทความ วิทยานิพนธ ์รายงานการ
วิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 

 
การจัดท าข้อมูลและการวเิคราะหข้์อมูล 

ในการผูวิ้จัยครัง้นีผู้วิ้จัยไดน้  าแบบสอบถามท่ีไดร้บัทั้งหมดท่ีรวบรวมไดม้าด  าเนินการ 
ดงันี ้
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การจัดท าข้อมูล 
1.การตรวจสอบขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามท่ีไดร้ับกลับคืนมาตรวจสอบข้อมูล 

(Editing) และความสมบรูณข์องการตอบแบบสอบถาม 
2.การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูตอ้งสมบรูณม์าลงรหสัตามท่ีไดก้  าหนด

ไวล้ว่งหนา้ 
3.น  าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลด้วย

โปรแกรม SPSS (Statistic Package for Social Sciences) ในการประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลู
ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

การวเิคราะหข้์อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบาย

ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบักลุม่ตวัอย่าง โดยใชส้ถิติ ดงันี ้
แบบสอบถามตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ ยต่อเดือน 
วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี QR Code 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใช้
งาน ดา้นทศันคติท่ีมีตอ่การใชง้าน และดา้นความตัง้ใจในการใชง้าน สถิติท่ีใชวิ้เคราะหข์อ้มลู คือ 
คา่เฉล่ีย (Mean) และ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง ประกอบดว้ย 6 
ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้น
เวลา สถิติท่ีใชวิ้เคราะหข์อ้มลู คือ การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

แบบสอบถามตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้น
การประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใช ้และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการใช ้สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์
ขอ้มลู คือ การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหโ์ดยใชค้า่สถิติอนมุาน (Inferential Statistic) 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานในการวิจัย เพ่ือสรุปผล

อา้งอิงไปยังประชากรของการศึกษาในครัง้นี ้จะตัง้ระดบัความเช่ือมั่น 95%  ซึ่งจะน าขอ้มลูท่ีได้
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จากวิธีการส  ารวจโดยแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์สถิติด ้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานของแตล่ะขอ้ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหม์ีดงันี ้

2.1 ทดสอบสมมติฐาน ขอ้ 1 เป็นการหาความแตกตา่งระหว่างตวัแปร 2 กลุ่มท่ี
เป็นอิสระจากกนั ทดสอบตวัแปรดา้นเพศ โดยใชก้ารทดสอบแบบ T-test (Independent Sample 
t-test) โดยจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่กอ่นโดยใช ้Levene's test เมื่อคา่ 
Sig. มากกวา่ .05 จะอา่นคา่ t-test ท่ี Equal variances assumed และเมื่อ Sig. นอ้ยกวา่ .05 จะ
อา่นคา่ t-test ท่ี Equal variances not assumed 

สว่นตวัแปรดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ใช้
การวิเคราะหค์า่เอฟ (F-test) แบบคา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : 
One-way Anova) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One-way ANOVA) 
เริ่มจากการทดสอบ Levene's test เพ่ือทดสอบคา่ความแปรปรวนของขอ้มลู ถา้ Levene's test มี
ค่า Sig. มากกว่า .05 ผูวิ้จัยจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใชส้ถิติ F-test และ
หากพบวา่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส  าคญั เพ่ือใหท้ราบวา่มีคา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั จึง
ท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) และเมื่อ Levene's test มีคา่ Sig. นอ้ยกวา่ .05 ผูวิ้จยัจะท าการทดสอบความแตกตา่งของ
ค่าเฉลี่ยโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe เพ่ือใหท้ราบว่ามีค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกัน จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยหลายคู่ในเวลาเดียวกัน (Multiple Comparison) ดว้ยวิธี 
Dunnett T3 การทดสอบ Levene's test มีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
2.2 ทดสอบสมมติฐาน ขอ้ 2 เพ่ือศกึษาปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ ทัศนคติต่อการ
ใชบ้ริการ ความตัง้ใจในการใชบ้ริการ ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้สถิติและใช้สถิติ 
Person Product Moment Correlation Coefficient  

2.3 ทดสอบสมมติฐาน ขอ้ 3 เพ่ือศึกษา การรบัรูค้วามเสี่ยง ประกอบดว้ย ดา้น
การเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภัย ทางดา้นสังคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
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ผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ โดยใชส้ถิติและใชส้ถิติ Person Product Moment Correlation 
Coefficient  

สถติิทีใ่ช้ในการรวเิคราะหข้์อมูล 
1.คา่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูน าเสนอขอ้มลูและค านวณคา่สถิติเบือ้งตน้ซึ่งเป็นการอธิบายหรือบรรยายลกัษณะของขอ้มลู
ท่ีเก็บรวบรวมแตจ่ะไมส่ามารถอา้งอิงถึงลกัษณะประชากรได ้จึงสรุปถึงลกัษณะของขอ้มลูกลุม่ท่ี
ศกึษา (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555)  ประกอบดว้ย 

1.1 คา่สถิติรอ้ยละ (Percentage) โดยใชส้ตูรดงันี ้(ชศูรี  วงศร์ตันะ, 2553) 
 

𝑃 =
𝑓𝑥100

𝑛
 

เมื่อ 𝑃    แทน คา่รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์
  𝑓 แทน คา่ความถ่ีท่ีตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นคา่รอ้ยละ 
  𝑛 แทน คา่จ  านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 
1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) ใชส้ตูรดงันี ้(ชศูรี  วงศร์ตันะ, 2553) 

�̅� =
∑x

𝑛
 

เมื่อ  �̅� แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง 
  𝛴𝑥 แทน ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู 
  𝑛 แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
1.3 การหาคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ส  าหรบัวิเคราะห์

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือทราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มลู ใชส้ตูรดงันี ้(ชู
ศรี  วงศร์ตันะ, 2553) 
 

𝑆. 𝐷. =  √
𝑛∑x2−(∑x2)

𝑛(𝑛 − 1)
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เมื่อ  S. D.   แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  Σ𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัอย่างยกก าลงัสอง 

  (Σ𝑥2)  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  𝑛         แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอย่าง หรือจ  านวนขอ้มลูทัง้หมด 
  𝑛 − 1  แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
 
2.สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพแบบสอบถาม 

การหาค่าความเ ช่ือมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธีหาค่าแอลฟ่า (α-

Coefficient) ของครอนบัค (Crobach’s Alpha Coefficient) โดยจะมีค่าระหว่าง 0 <α<1 ค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่มีความเช่ือมั่นสงูซึ่งมีสตูรในการค  านวณดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชี, 2545) 

 

𝛼 =
𝑘𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (𝑘 − 1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

เมื่อ  α แทน คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
  k แทน จ านวนค าถาม 
𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค  าถามตา่งๆ 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค  าถาม 
 
3.สถิติอนมุาน (Inferential Statistic) ใชท้ดสอบสมมติฐานตา่งๆ ประกอบดว้ย 

3.1 สถิติ t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม กรณีทราบ
ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน ใช้
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัเพศ ในการทดสอบ t-test หากความแปรปรวนของขอ้มลู
เท่ากันทกุกลุม่ จะใช่ค่า t จากการทดสอบความแตกตา่งดว้ย Equal Variances assumed แต่ถา้
ความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัทกุกลุม่ จะใช่คา่ t จากการทดสอบความแตกตา่งดว้ย Equal 
Variances not assumed โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช ้Levene’s 
Test (ชศูรี  วงศร์ตันะ, 2553) 

3.1.1 กรณีความแปรปรวนของขอ้มลูทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั (S1
2 = S2

2) 
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𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛₁ − 1)𝑆₁²+(𝑛2 − 1)𝑆₂2

𝑛₁ + 𝑛₂ − 2
(

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

df = n1 + n2-2 
เมื่อ  xi  แทน คา่เฉล่ียตวัอย่างกลุม่ท่ี i ; i  = 1,2 
  ni แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ท่ี i 
  Si

2 แทน คา่แปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ท่ี i ; i = 1,2 
 

3.1.2 กรณีความแปรปรวนของขอ้มลูทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ท่ากนั (S1
2≠ S2

2) 
 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

เมื่อ    𝑑𝑓 =
(

𝑺𝟏
𝟐

𝒏𝟏
+

𝑺𝟐
𝟐

𝒏𝟐
)

𝟐

(
𝑺𝟏

𝟐

𝒏𝟏
)

𝟐

𝒏𝟏−𝟏
+

(
𝑺𝟐

𝟐

𝒏𝟐
)

𝟐

𝒏𝟐−𝟏

 

 

เมื่อ   𝑡 แทน คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t-distribution 
𝑥₁ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 
𝑥₂ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 
𝑠1

 2 แทน คา่ความแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ท่ี 1 
𝑠2

 2 แทน ความแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ท่ี 2 
𝑛1 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ท่ี 1 
𝑛2 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ท่ี 2 
3.2 สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-way Analysis of 

Variance) เป็นการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยของ
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กลุม่ตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุม่ขึน้ไป ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบั อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ประกอบดว้ย 

3.2.1 สถิติ F-test ส  าหรบัการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของแต่ละกลุ่มท่ีไม่
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 โดยใชส้ตูร ดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2553) 

 

𝐹 =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

 
เมื่อ  F แทน คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน F-distribution 
MS (B)  แทน ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean Squares between groups) 
MS (W)  แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Squares within groups)  
 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติต ้องท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปเพ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส  าคญั .05 หรือระดับความ
เช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 
2550) มีสตูรดงันี ้

 

𝐿𝑆𝐷 =  𝑡1−𝛼/ 2;𝑛−𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

โดย ni≠nj และ n= n-k 
เมื่อ LSD  แทน ผลตา่งนยัส  าคญัท่ีค  านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอย่างท่ี i และj 

 T1-α 2 / ;  n-k  แทน คา่ท่ีใชพิ้จารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ีระดบั 
ความเช่ือมั่น 95% , ชัน้ของความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k 
 MSE  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSW) 
 ni  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i  
 nj  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j 

 α  แทน คา่ความคาดเคลื่อน 
 



  48 

3.2.2 ใชส้ถิติ Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไมเ่ท่ากนั (Hartung, 2001) มีสตูรดงันี ้

 

𝛽 =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

 

โดยคำ่ 𝑀𝑆(W) ∑ [1 −
nj

N
]

k

i=1

𝑆1
2 

เมื่อ β แทน คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน Brown-Forsythe 
MS (B)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
MS (W)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
k  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
ni  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ท่ี i 
N  แทน ขนาดของประชากร 
Si

2  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี i 
 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบ
เป็นรายคูเ่พ่ือดวูา่มีคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนัโดยใชวิ้ธี  Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543) สตูรดงันี ้

 

𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊) (
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

)
 

เมื่อ t แทน คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t-distribute 
MS(W)  แทน คา่ประมาณความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบั Brown-Forsythe 

xi  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี i 
xj  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี j 
ni  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ท่ี i 
nj  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ท่ี j  
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3.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient)  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) 
 

rXY =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√(n ∑ X2 − (∑ X)2)(n ∑ Y2 − (∑ Y)2)
 

 
เมื่อ  rxy แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
 ∑X แทน ผลรวมของคะแนน X 
 ∑Y แทน ผลรวมของคะแนน Y 
 ∑X2 แทน ผลรวมของคะแนน X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 ∑Y2 แทน ผลรวมของคะแนน Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
∑XY แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X กบั Y ทกุคู ่ 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์จะมีคา่ระหวา่ง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของคา่ r  คือ 

1) ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธใ์นทิศทางตรงขา้มกัน คือ ถา้ X 
เพ่ิม Y จะลด แตถ่า้ X ลด Y จะเพ่ิม 

2) คา่ r เป็นบวก แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ X เพ่ิม 
Y จะเพ่ิมดว้ย แตถ่า้ X ลด Y จะลดลงดว้ย 

3) ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกัน และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 

4) ถา้ r มีคา่เขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม และ
มีความสมัพนัธก์นัมาก 

5) ถา้ r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไมม่ีความสมัพนัธก์นั 
6) ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย และมีค่าระดับ

ความสมัพนัธข์องคา่สหสมัพนัธต์  ่า 
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การอา่นความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ 
   คา่ระดบัความสมัพนัธ ์ ระดบัความสมัพนัธ ์
   0.81 – 1.00  สงูมาก (Very strong) 
   0.61 – 0.80  คอ่นขา้งสงู (Strong) 
    0.41 – 0.60  ปานกลาง (Moderate) 
   0.21 – 0.40  คอ่นขา้งต  ่า (Weak) 
   0.01 – 0.20  ต ่ามาก (Very weak) 
   0.00    ไมม่ีความสมัพนัธ ์
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผลการวิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและการ

รบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยผูวิ้จยัไดก้  าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของ
ตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 

 n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 x̄  แทน คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอย่าง 
 S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t แทน คา่สถิติท่ีใชพิ้จารณาใน t – distribution  
 MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
 SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  

F-prob แทน คา่ความน่าจะเป็นส  าหรบับอกนยัส  าคญัทางสถิติ (ตาราง One-
Way ANOVA)  

 F-ratio แทน คา่ท่ีใชพิ้จารณา F-distribution  
 LSD แทน Least Significant Difference 
 r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
 H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 * แทน มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ** แทน มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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การเสนอผลการวเิคราะหข้์อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจัย

ครัง้นีผู้วิ้จยัไดวิ้เคราะหข์อ้มลูและน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที ่1 การวเิคราะหข้์อมูลเชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ียและ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงันี  ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด ้านการรับรูถ้ึง
ประโยชนก์ารใชบ้ริการ, ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ, ดา้นทัศนคติตอ่การใชบ้ริการ 
และความตัง้ใจในการใชบ้ริการ  

ตอนท่ี 3.การวิเคราะหข์อ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ 
ดา้นความปลอดภยั  ดา้นสงัคม  ดา้นจิตใจ ดา้นเวลา 

ตอนท่ี 4. การวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ ,ดา้นการคน้หา
ขอ้มลู ,ดา้นการประเมินทางเลือก, ดา้นการตดัสินใจใช,้ ดา้นพฤติกรรมหลงัการใช ้

 
ส่วนที่ 2  การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ

ดังนี ้
สมมติฐานท่ี 1.ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ ดา้น
การรับรูถ้ึงความง่ายต่อการใช้บริการ ดา้นทัศนคติต่อการใช้บริการ ดา้นความตั้งใจในการใช้
บริการ  มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สมมติฐานท่ี 3. การรับรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความ
ปลอดภยั ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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ผลการวเิคราะหข้์อมูล 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข้์อมูลเชงิพรรณนา 
ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งแผนการ

วิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 3 จ านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ เก่ียวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะสว่นบคุคล  จ านวน(คน) รอ้ยละ(%) 
เพศ 

หญิง 
  

223 
 

55.8 
ชาย  177 44.3 
รวม  400 100.0 

 

จากตาราง 3 ขอ้มลูเพศของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัจ  านวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 223 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.8 และเป็นเพศ ชาย จ  านวน 177 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 44.3 ตามล าดบั 
 

ตาราง 4 จ  านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ เก่ียวกบัอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะสว่นบคุคล  จ านวน(คน) รอ้ยละ(%) 
อาย ุ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
  

16 
 

4.0 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41 ปีขึน้ไป 

 129 
201 
54 

32.3 
50.2 
13.5 

รวม  400 100.0 
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จากตาราง 4 พบว่าขอ้มูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ  านวน 400 คน ผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.2 รองลงมา คือ ช่วง
อายุ 21-30 ปี จ  านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.3 และช่วงอายุ 41 ปีขึน้ไป จ  านวน 54 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 13.5 และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.0 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นอายมุีจ  านวนความถ่ีบาง
ช่วงของขอ้มลูต  ่ากว่า 30 ขอ้มลู ดงันั้นผูวิ้จัยไดท้  าการรวมขึน้ใหม่เพ่ือเป็นการทดสอบสมมติฐาน
ดงันี ้
 
ตาราง 5 จ  านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถามท่ีจดักลุม่ใหม ่

ลกัษณะสว่นบคุคล  จ านวน(คน) รอ้ยละ(%) 

 อาย ุ
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 
41 ปีขึน้ไป 

  
145 
201 
54 

 
36.3 
50.2 
13.5 

รวม  400 100.0 

 

จากตาราง 5 พบว่าขอ้มูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ  านวน 400 คนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีจัดกลุ่มใหม่ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 
รองลงมาคือ อายุ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.3 และอายุ 41 ปี
ขึน้ไป ตามล าดบั 
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ตาราง 6 จ  านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะสว่นบคุคล  จ านวน(คน) รอ้ยละ(%) 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 
หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ 

  
162 
188 
50 

 
40.5 
47.0 
12.5 

รวม  400 100.0 

 

จากตาราง 6 พบว่าขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ  านวน 400 คน 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ  านวน 188 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.0 
รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.5 และ สถานภาพหมา้ย/ หย่ารา้ง/ 
แยกกนัอยู่ จ  านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5 ตามล าดบั 
 

ตาราง 7 จ  านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะสว่นบคุคล  จ านวน(คน) รอ้ยละ(%) 

ระดบัการศกึษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

  
73 
239 
88 

 
18.3 
59.8 
22.0 

รวม  400 100.0 

 

จากตาราง 7 ขอ้มลูระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีจ้  านวน 400 คน พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 239 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 59.8 รองลงมาคือ สงูกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.0 และระดบัต  ่ากวา่
ปริญญาตรี จ  านวน  73 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.3 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 จ  านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ เก่ียวกบัอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะสว่นบคุคล  จ านวน(คน) รอ้ยละ(%) 

 อาชีพ 
นิสิต/ นกัศกึษา 
รบัราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
ธรุกิจสว่นตวั/ อาชีพอิสระ 

  
41 
72 
182 
105 

 
10.3 
18.0 
45.5 
26.3 

รวม  400 100.0 

 

จากตาราง 8 พบว่าขอ้มลูอาชีพของกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 400 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 182 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.5 
รองลงมาคือ ธรุกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ จ  านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.3  รบัราชการ/พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ จ  านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ18.0 และนิสิต/นกัศกึษา จ  านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
10.3 ตามล าดบั 

 
ตาราง 9 จ านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ เก่ียวกบัรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะสว่นบคุคล  จ านวน(คน) รอ้ยละ(%) 

 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาท ขึน้ไป 

  
47 
113 
106 
134 

 
11.8 
28.2 
26.5 
33.5 

รวม  400 100.0 

 

จากตาราง 9 พบวา่ขอ้มลูรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีจ้  านวน 400
คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 บาทขึน้ไป จ  านวน 134 คน  
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คิดเป็นรอ้ยละ 33.5 รองลงมา คือรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท จ  านวน 113 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 28.2  รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  20,001-30,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.5 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.8 
ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชนก์าร
ใชบ้ริการ, การรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ, ทัศนคติต่อการใชบ้ริการ และความตัง้ใจในการ
ใชบ้ริการ  
 

ตาราง 10 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชบ้ริการ QR Code 

ด้านการรับรู้ถงึประโยชนใ์นการใช้บริการ 
QR Code 

𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟนท าใหท้่านสามารถช าระเงินได้
รวดเรว็ขึน้ 
-การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟน ช่วยใหท้่านรูส้กึปลอดภยัไมต่อ้ง
พกเงินสดจ านวนมาก 
-การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟน ช่วยลดปัญหาการถอนเงินของท่าน 
-การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟน ช่วยใหท้่านซือ้สินคา้และบริการได้
สะดวกสะบายมากขึน้ 
-การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟน ช่วยใหป้ระสิทธิภาพงานของคณุดี
ย่ิงขึน้ 

3.95 
 
 

3.81 
 
 

3.86 
 

4.06 
 
 

3.90 

0.991 
 
 

1.023 
 
 

1.111 
 

1.163 
 
 

1.072 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.92 0.708 มาก 
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จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ในการใช้บริการ QR Code โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.92 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.708 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  

ล าดบัท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ช่วยใหท้่านซือ้สินคา้และบริการไดส้ะดวก
สะบายมากขึน้ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.06 และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.163 

ล าดบัท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านสามารถช าระเงินไดร้วดเรว็ขึน้ 

โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.991 

ล าดบัท่ี 3 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การการใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ช่วยใหป้ระสิทธิภาพงานของคุณดี
ย่ิงขึน้ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.072 

ล าดบัท่ี 4 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ช่วยลดปัญหาการถอนเงินของท่าน โดยมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.86 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.111 

ล าดบัท่ี 5 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ช่วยใหท้่านรูส้กึปลอดภยัไมต่อ้งพกเงินสด
จ านวนมาก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.81 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.023 
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ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ QR 
Code 

ด้านการรับรู้ถงึความง่ายต่อการใช้บริการ QR 
Code 

𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟนง่ายตอ่การใชง้าน 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟนสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจไดง้่าย 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟนง่ายในการเขา้ถึงเพ่ือใชง้านตาม
ความตอ้งการ 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านไมต่อ้งจดจ าหรือป้อน
ขอ้มลูตวัเลขยุ่งยาก 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟนง่ายกวา่การช าระดว้ยบตัรเครดิตหรือ
บตัรเดบิด 

3.90 
 

4.02 
 

4.05 
 
 

3.70 
 

 
3.60 

1.059 
 

1.119 
 

1.067 
 
 

1.012 
 

 
1.008 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

 
มาก 

รวม 3.85 0.681 มาก 

 
จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความ

ง่ายต่อการใชบ้ริการ QR Code โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.85 และ เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.681 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนง่ายในการเขา้ถึงเพ่ือใชง้านตามความ
ตอ้งการโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.067 

ล าดบัท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจไดง้่ายโดยมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.02 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.119 
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ล าดบัท่ี 3 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนง่ายต่อการใชง้านโดยมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.90 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.059 

ล าดบัท่ี 4 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนท าใหท้่านไม่ตอ้งจดจ าหรือป้อนขอ้มลู
ตัวเลขยุ่งยาก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.012 

ล าดบัท่ี 5 ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบั
การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนง่ายกว่าการช าระดว้ยบตัรเครดิตหรือบัตร
เดบิดโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.008 
 

ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นทศันคติท่ีมตีอ่การใชบ้ริการ QR Code 

ทัศนคติทีม่ีต่อการใช้บริการ QR Code 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มีความสะดวกในการใช้
งาน 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มคีวามง่ายในการใชง้าน 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มีความเหมาะสมกบัการ
ใชชี้วิตในปัจจบุนัของท่าน  

4.12 
 
 

3.98 
 

3.89 
 

1.035 
 
 

1.053 
 

1.072 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.00 0.927 มาก 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติท่ีมีตอ่การ

ใชบ้ริการ QR Code โดยรวมพบวา่ มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.00 และ คา่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.927 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
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ล าดบัท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติตอ่การใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบัการใชบ้ริการ QR 
Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มีความสะดวกในการใชง้าน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.12 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.035 

ล าดบัท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติตอ่การใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบัการใชบ้ริการ QR 
Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มีความง่ายในการใชง้าน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.98 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.053 

ล าดบัท่ี 3 ผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติตอ่การใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบัการใชบ้ริการ QR 
Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน มีความเหมาะสมกับการใชชี้วิตในปัจจบุันของท่าน โดยมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.89 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.072 

 
ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR Code 

ความต้ังใจในการใช้บริการ QR Code 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านตัง้ใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟนมากกวา่การช าระดว้ยวิธีอ่ืน 
-ท่านตัง้ใจใชบ้ริการQR Code ช าระคา่สนิคา้
ผา่นสมารท์โฟน มากขึน้กวา่เดิม 

3.63 
 

3.66 
 
 

1.097 
 

1.079 
 

 

มาก 
 

มาก 
 
 

รวม 3.64 0.878 มาก 

 
จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจในการ

ใชบ้ริการ QR Code โดยรวมพบวา่ มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.64 และ คา่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.878 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการมีความตัง้ใจใชบ้ริการQR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
มากขึน้กว่าเดิม โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.079 

 ล  าดบัท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการมีตัง้ใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนมาก 
กว่าการช าระดว้ยวิธีอ่ืน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.63 และ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.097 
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ตอนที ่3.การวิเคราะหข์อ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน 
ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นสงัคม  ดา้นจิตใจ ดา้นเวลา 
 

ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง จ  าแนกตามดา้น
การเงิน 

ด้านการเงนิ 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านเสียคา่ใชจ้่าย 
มากกวา่การช าระดว้ยวิธีอ่ืน เชน่
คา่ธรรมเนียม 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านรูส้กึไมคุ่ม้คา่ 
และอาจมีบริการอ่ืนๆท่ีดกีวา่ 

3.52 
 
 

 
3.49 

0.834 
 
 

 
0.878 

มาก 
 
 

 
มาก 

รวม 3.51 0.691 มาก 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงินโดยรวม 

พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.51 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.691 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงินเก่ียวกบัการใชบ้ริการ QR Code 
ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนท าให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการช าระด้วยวิธี อ่ืน เช่น 
ค่าธรรมเนียม โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.834 

 
ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงินเก่ียวกบัการใชบ้ริการ QR Code 

ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนท าใหท้่านรูส้ึกไม่คุม้ค่า และอาจมีบริการอ่ืนๆท่ีดีกว่า  โดยมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.49 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.878 
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ตาราง 15 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง จ  าแนกตามดา้น
ประสิทธิภาพ 

ด้านประสิทธิภาพ 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านคดิวา่อาจเกิดขอ้ผิดพลาดในระหวา่งการ
ใชบ้รกิาร อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย เช่น ผูร้บั
ช  าระเงินปลายทางอาจจะไมไ่ดร้บัเงิน 
-ท่านคดิวา่หากเกิดอปุสรรคในการเขา้สูร่ะบบ 
จะท าใหท้่านรูส้กึไมไ่ดร้บัประโยชนต์ามท่ี
ตอ้งการ 

3.52 
 
 

3.48 

0.828 
 
 

0.878 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 3.50 0.691 มาก 

 
จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพโดยรวม 

พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.691 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดับท่ี 1 ผู้บริโภคมีการรับรู ้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพโดยคิดว่าอาจเกิด
ขอ้ผิดพลาดในระหว่างการใชบ้ริการ อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย เช่น ผูร้บัช  าระเงินปลายทาง
อาจจะไม่ไดร้บัเงิน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.828 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพว่าหากเกิดอปุสรรคในการ
เขา้สู่ระบบ จะท าใหท้่านรูส้ึกไมไ่ดร้บัประโยชนต์ามท่ีตอ้งการ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
มีคา่ เฉล่ีย เท่ากบั 3.48 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.878 
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ตาราง 16 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง จ  าแนกตามดา้น
ความปลอดภยั 

ด้านความปลอดภัย 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านรูส้กึไมป่ลอดภยั 
เช่น อาจจะถกูโจรกรรมทรพัยส์นิผา่นทาง
เครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านอาจถกูลกัลอบ
เขา้ถึงขอ้มลูสว่นตวัโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

3.51 
 
 

 
3.53 

0.889 
 
 

 
0.828 

 

มาก 
 
 

 
มาก 

 

รวม 3.52 0.682 มาก 

 

จากตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลการรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภัย
โดยรวม พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.682 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภยัการใชบ้ริการ QR Code 
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนท าใหท้่านอาจถูกลกัลอบเขา้ถึงขอ้มลูสว่นตวัโดยมาไดร้บัอนญุาต
โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.53 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.828 

ล าดับท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการรับรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภัยว่าการใชบ้ริการ QR 
Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านรูส้กึไมป่ลอดภยั เช่น อาจจะถกูโจรกรรมทรพัยส์ิน
ผา่นทางเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.51และ คา่
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.889 
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ตาราง 17 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง จ  าแนกตามดา้น
สงัคม 

ด้านสังคม 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนไมเ่ป็นท่ียอมรบัจาก
บคุคลรอบขา้งหรือบคุคลในครอบครวัท่ีไดร้บั
ขา่วสาร ตา่งๆ เช่น การโจรกรรมขอ้มลู อาจท า
ใหท้่านตดัสินใจไมใ่ชบ้รกิาร 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านรูส้กึอบัอาย
เน่ืองจากเป็นบริการซึ่งไมเ่ป็นท่ียอมรบัในสงัคม 

3.48 
 
 
 
 

3.15 

0.844 
 
 
 
 

0.927 

มาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 

รวม 3.32 0.679 ปานกลาง 

 

จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคมโดยรวม พบวา่ 
มีผลรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.679 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคมว่าการใชบ้ริการ QR Code ช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนไมเ่ป็นท่ียอมรบัจากบคุคลรอบขา้งหรือบคุคลในครอบครวัท่ีไดร้บัขา่วสาร
ตา่งๆ เช่น การโจรกรรมขอ้มลู อาจท าใหท้่านตดัสินใจไมใ่ชบ้ริการ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.48 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.844 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคมว่าการใชบ้ริการ QR Code ช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านรูส้กึอบัอายเน่ืองจากเป็นบริการซึ่งไมเ่ป็นท่ียอมรบัในสงัคมโดย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.927 
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ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง จ  าแนกตามดา้น
จิตใจ 

ด้านจติใจ 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนไมเ่หมาะกบัตวัเอง 
เช่นไมเ่หมาะสมกบัวยั 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนไมต่รงกบัความ
คาดหวงั หรือเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด ท าใหท้่าน
รูส้กึกงัวลใจ 

3.27 
 
 

3.193 

0.956 
 
 

0.901 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 

รวม 3.23 0.734 ปานกลาง 

 

จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจโดยรวม พบวา่ 
มีผลรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.23 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.734 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจว่าการใชบ้ริการ QR Code ช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนไมเ่หมาะกบัตวัเอง เช่นไมเ่หมาะสมกบัวยั โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.27 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.956 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจว่าการใชบ้ริการ QR Code ช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนไมต่รงกบัความคาดหวงั หรือเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด ท าใหท้่านรูส้กึกงัวลใจ  
โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.19 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.901 
 
 
 
 
 



  67 

ตาราง 19 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง จ  าแนกตามดา้น
เวลา 

ด้านเวลา 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนอาจท าใหท้่านสญูเสยี
เวลาในการศกึษาวิธีการใชง้านและเขา้ถึง
บริการ 
-ท่านคดิวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนแลว้ไมไ่ดผ้ลลพัธ์
ตามท่ีคาดหรือเกิดขอ้ผิดผลาด อาจท าให้
ท่านรูส้กึเสียเวลา 

3.22 
 
 
 

3.29 

0.906 
 
 
 

0.957 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

รวม  3.26 0.737 ปานกลาง 

 

จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลาโดยรวม พบวา่ 
มีผลรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.26 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.737 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นเวลาวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนแลว้ไมไ่ดผ้ลลพัธต์ามท่ีคาดหรือเกิดขอ้ผิดผลาด อาจท าใหท้่านรูส้กึเสียเวลา
โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.29 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.957 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นเวลาวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนอาจท าใหท้่านสญูเสียเวลาในการศกึษาวิธีการใชง้านและเขา้ถึงบริการ โดย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.22 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.906 
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ตอนที่ 4. การวิเคราะห์การตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ ,ดา้นการคน้หา
ขอ้มลู ,ดา้นการประเมินทางเลือก, ดา้นการตดัสินใจใช,้ ดา้นพฤติกรรมหลงัการใช ้

 
ตาราง 20 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามดา้นการรบัรู ้
ความตอ้งการ 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน เน่ืองจากตอ้งการ
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ แทนวิธีการเดิม 
-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีช่วย
แกปั้ญหาการช าระสินคา้ใหท้่านได ้

3.71 
 
 

3.65 
 

1.070 
 
 

1.136 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 3.68 0.897 มาก 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ

คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ โดยรวม 
พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.897 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามตอ้งการ ดา้นตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน เน่ืองจากตอ้งการแสวงหาวิธีการใหม่ๆแทนวิธีการเดิม โดยมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.71 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.070 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามตอ้งการ ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีช่วยแกปั้ญหาการช าระสินคา้ใหท้่านได้ โดยมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.65 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.136 
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ตาราง 21 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จ าแนกตามดา้นการคน้หาขอ้มลู 

ด้านการค้นหาข้อมูล 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนโดยการหาขอ้มลู
ขา่วสารจากแหลง่ท่ีเป็นบคุคล เช่นครอบครวั 
มิตรสหายหรือผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน 
-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนโดยการหารขอ้มลู
ขา่วสารจากจดุขายสนิคา้หรือรา้นคา้ท่ีเป็นผู้
ใหบ้ริการ 

3.75 
 
 
 

3.77 
 

1.178 
 
 
 

1.034 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

รวม 3.76 0.903 มาก 

 
จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ

ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ดา้นการคน้หาขอ้มลูโดยรวม พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.76 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.903 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนโดยการหาขอ้มลูขา่วสารจากจดุขายสินคา้หรือรา้นคา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ โดย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.77 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.034 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟนโดยการหาขอ้มลูข่าวสารจากแหล่งท่ีเป็นบคุคล  เช่นครอบครวั มิตรสหาย
หรือผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 และ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.178 
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ตาราง 22 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จ าแนกตามดา้นการประเมินทางเลือก 

ด้านการประเมินทางเลือก 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน เน่ืองจากเป็น
ทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
ของท่านไดม้ากท่ีสดุเมื่อเทียบกบั
ประสบการณใ์นอดีตท่ีผา่นมาของท่าน 
-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน เน่ืองจากเป็น
ทางเลือกท่ีท าใหท้่านไดร้บัประโยชนจ์ากการ
ใชบ้รกิารมากท่ีสดุ 
-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จากประสบการณข์อง
ตวัท่านเอง ท่ีเคยไดล้องสมัผสัหรือทดลองใช้
มาก่อน 

3.49 
 
 
 
 

3.60 
 
 
 

4.00 
 

1.165 
 
 
 
 

1.045 
 
 
 

1.135 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

รวม 3.69 0.781 มาก 

 

จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ดา้นการประเมินทางเลือกโดยรวม พบวา่ มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.69 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.781 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จากประสบการณข์องตวัท่านเอง ท่ีเคยไดล้องสมัผสัหรือทดลองใช้
มาก่อน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.135 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน เน่ืองจากเป็นทางเลือกท่ีท าใหท้่านไดร้บัประโยชนจ์ากการใชบ้ริการ
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มากท่ีสดุ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.045 

ล าดบัท่ี 3 ผูบ้ริโภคมีการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน เน่ืองจากเป็นทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่าน
ไดม้ากท่ีสดุเมื่อเทียบกับประสบการณใ์นอดีตท่ีผ่านมาของท่าน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.49 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.165 
 
ตาราง 23 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จ าแนกตามดา้นการตดัสินใจใช ้

ด้านการตัดสินใจใช ้ 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนหากพบวา่รา้นคา้ผู้
ใหบ้ริการมกีารช าระเงินในรูปแบบดงักลา่ว 
-ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนเป็นตวัเลือกแรกในการ
ช าระคา่สินคา้ 

3.79 
 
 

3.49 
 
 

0.896 
 
 

1.054 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

รวม 3.56 0.813 มาก 

 

จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ดา้นการตัดสินใจใชโ้ดยรวม พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
คา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.56 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.813 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดบัท่ี 1 ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน หาก
พบว่ารา้นคา้ผูใ้หบ้ริการมีการช าระเงินในรูปแบบดงักล่าว โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.79 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.896 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนเป็น
ตวัเลือกแรกในการช าระสินคา้ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.49 และ คา่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.054 
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ตาราง 24 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จ าแนกตามดา้นพฤติกรรมหลงัการใช ้

ด้านพฤตกิรรมหลังการใช ้ 𝑿 S.D. ระดับ 
ความคดิเหน็ 

-ท่านมีความพงึพอใจในการใชบ้ริการ QR 
Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
-ท่านตดัสินใจท่ีจะใชบ้รกิาร QR Code ช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ตอ่ไปในอนาคต 
-ท่านคดิวา่จะแนะน าใหบ้คุคลรอบขา้งหรือ
บคุคลอ่ืนใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้
ผา่นสมารท์โฟน 

3.64 
 

3.89 
 
 

3.93 
 

1.064 
 

1.129 
 
 

1.016 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 3.82 0.774 มาก 

 
จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ

คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชโ้ดยรวม พบวา่ มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.82 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.774 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ล าดับท่ี 1 ผูบ้ริโภคจะแนะน าใหบุ้คคลรอบขา้งหรือบุคคลอ่ืนใชบ้ริการ QR Code 
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93 และ คา่
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.016 

ล าดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ต่อไปในอนาคต โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.129 

ล าดบัท่ี 3 ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.64 และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.064 
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ผลการวเิคราะหข้์อมูลเชงิอนุมาน 
ส่วนที ่2 การวเิคราะหข้์อมูลเชงิอนุมานเพือ่ทดสอบสมมติฐาน  
การทดสอบสมมติฐาน ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 .ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

สถิตติท่ีใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งเพศท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จะใชก้ารทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของ
กลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (Independent Sample t-test) ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรโดยใช้สถิติ 
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ซึ่งหากผลการทดสอบพบวา่ คา่ Sig มีคา่นอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกนั แต่ถา้หากคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัจะใชค้า่ Equal Variance not Assumed 
ส าหรับทดสอบความแตกต่างของตัวแปร ( t-test) และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนัจะใชค้า่ Equal Variance Assumed ส าหรบัทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร (t-test) 
ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
เมื่อคา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช้ 
Levene’s test 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code .ในการช าระคา่

สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

สมทุรปราการ 

Levene’s Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.184 0.668 

การคน้หาขอ้มลู 0.132 0.717 

การประเมินผลทางเลือก 0.538 0.464 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 16.829** 0.000 

พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 6.062* 0.014 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหส์มมติฐานคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ของแต่ละ
กลุม่เพศ โดยใช ้Levene’s Test พบวา่  

ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้นการประเมินทางเลือก มีคา่ 
Sig เท่ากบั 0.668 , 0.717 และ 0.464 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่ มีคา่ความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน 
(Equal Variances Assumed) 

ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.01 หมายความ
ว่า มีค่าความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั  (Equal Variance not Assumed) 
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ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกตา่งกนั จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความ
แปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  (Equal Variance not Assumed) 

 
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยจ าแนกตามเพศ 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 
QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 

t-test of Equality of Means 

เพศ x̄  S.D. t df Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ หญิง
ชาย 

3.7085 
6.3497 

0.87006 
0.93171 

0.651 398 0.516 

การคน้หาขอ้มลู หญิง
ชาย 

3.7623 
3.7627 

0.90520 
0.90307 

-0.004 398 0.997 

การประเมินผลทางเลือก หญิง
ชาย 

3.6457 
3.7665 

0.74774 
0.81925 

-1.537 398 0.125 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร หญิง
ชาย 

3.6121 
3.6751 

0.72191 
0.94319 

-0.735 322.456 0.463 

พฤติกรรมหลงัการใช้
บริการ 

หญิง
ชาย 

3.7728 
3.8870 

0.71324 
0.84300 

-1.439 344.616 0.151 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้

ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยจ าแนกตามเพศพบวา่ 
ขั้นตอนการรับรู ้ความต้องการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.516 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 

หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มีค่า Sig เท่ากับ 0.997 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก มีค่า Sig เท่ากับ 0.125 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.463 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.151 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ในขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ อย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที ่1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 

ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ

ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ

ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกตา่งจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  
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ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน  ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกันจะใชก้ารวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นถา้
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตอ่ไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมม่ีความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคู่
โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดบันัยส  าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคา่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกว่า 
0.05  

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ ของแต่ละกลุ่มตามอายุ โดยใช ้
Levene’s test 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code .ในการช าระคา่

สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

สมทุรปราการ 

Levene’s Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.972 0.379 

การคน้หาขอ้มลู 0.036 0.965 

การประเมินผลทางเลือก 2.265 0.105 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 4.924** 0.008 

พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 4.458* 0.012 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 

ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการของแตล่ะกลุม่อาย ุโดย
ใช ้Levene’s  Test พบวา่ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และ ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 และ 0.012 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 และ 0.05 จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe test 
ในการทดสอบ ส  าหรบัขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู และขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก  มีค่า Sig เท่ากับ 0.379, 0.965 และ 0.105 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test 
ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ  
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ตาราง 28  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสสมทุรปราการ จ าแนกตามกลุม่อาย ุ
โดยใช ้Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statisticsa df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจใชบ้รกิาร 3.416* 2 181.349 0.035 
พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 0.276 2 181.169 0.759 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 

ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของแตล่ะกลุม่อาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe test พบวา่ 
 ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.035 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 

หมายความวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผล ดงัตาราง 30 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.759 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
หมายความวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ในขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ อย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามกลุม่อายุ โดยใช ้
One way ANOVA 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 
QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 

F- test 

แหลง่ความ
แปรปรวนa 

SS df MS F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.409 
320.768 
321.178 

2 
397 
399 

0.205 
0.808 

 

0.253 0.776 

การคน้หาขอ้มลู ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3.012 
322.425 
325.438 

2 
397 
399 

1.506 
0.812 

 

1.855 0.158 

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.868 
242.820 
243.689 

2 
397 
399 

0.434 
0.612 

0.710 0.492 

*นยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จ าแนกตามกลุม่อาย ุโดยใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way 
ANOVA ในการทดสอบพบวา่ 

 ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ  การคน้หาขอ้มลู และ การประเมินทางเลือก มีคา่ Sig 
เท่ากบั 0.776, 0.158 และ0.492 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ในขัน้ตอน
การรบัรูค้วามตอ้งการ  การคน้หาขอ้มลู และ การประเมินทางเลือกอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ จ  าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 

  นอ้ยกวา่ 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
อาย ุ 𝑿 หรือเท่ากบั 30 ปี 

3.74 
 
3.62 

 
3.39 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.74  0.115 
(0.435) 

0.346 * 
(0.037) 

31-40 ปี 3.62   0.231 
(0.262) 

41 ปีขึน้ไป 3.39    

*นยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ จ  าแนกตามกลุม่อาย ุ เป็น
รายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากับ 30 ปีกับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.037 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้
บริการ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปีมี
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ
41 ปี ขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.34668  

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานที ่1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกตา่งจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกันจะใชก้ารวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นถา้
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตอ่ไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมม่ีความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลี่ยเป็นรายคู่
โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันท่ีระดบันัยส  าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคา่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ จ  าแนกตามสถานภาพ โดยใช้ 
Levene’s test 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code .ในการช าระคา่

สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

สมทุรปราการ 

Levene’s Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ 2.007 0.136 

การคน้หาขอ้มลู 4.951** 0.008 

การประเมินผลทางเลือก 0.756 0.470 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.446 0.640 

พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 0.698 0.498 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 31  แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 

ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ของแต่ละสถานภาพ 
โดยใช ้Levene’s Test พบว่า ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ การประเมินทางเลือก การตดัสินใจใชบ้ริการ และ
พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.136, 0.470, 0.640 และ 0.498 ซึ่งมากกวา่ 0.05, 
0.01 จึงใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ 
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามสถานภาพ 
โดยใช ้Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statisticsa df1 df2 Sig. 
การคน้หาขอ้มลู 6.315* 2 135.714 0.02 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน  ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ของแต่ละ
สถานภาพ โดยใช ้Brown-Forsythe test พบวา่ 

ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล มีค่า Sig เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกันกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้
ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนัในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s 3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 34 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามสถานภาพ 
โดยใช ้One way ANOVA 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 
QR Code ในการช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 

F- test 

แหลง่ความ
แปรปรวนa 

SS df MS F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

7.043 
314.134 
321.178 

2 
397 
399 

3.522 
0.791 

4.451 0.012* 

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

10.339 
233.350 
243.689 

2 
397 
399 

5.169 
0.588 

 

8.795 
 

0.000** 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

1.789 
270.871 
272.660 

2 
397 
399 

0.895 
0.682 

 

1.311 0.271 

พฤติกรรมหลงัการใช้
บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

13.408 
225.885 
239.293 

2 
397 
399 

6.704 
0.569 

 

11.783 0.000** 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน  ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อจ  าแนกตาม
สถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบวา่  

ขั้นตอนการการตดัสินใจใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.271 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ ต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
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สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ไม่แตกต่างกนั ในขัน้ตอนการการตดัสินใจใชบ้ริการ อย่างมีนัยส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.012 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ ต่างกัน  มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟน แตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 35 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 
ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.01  หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ ตา่งกนั  มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอน การประเมินทางเลือก และ
พฤติกรรมหลังการใช้บริการ อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผล ดงัตาราง 36 และ 37 

 
ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการค้นหา
ขอ้มลูจ าแนกตามสถานภาพ เป็นรายคูโ่ดยใช ้Dunnett’s T3 

  โสด สมรส/ หมา้ย/หย่ารา้ง/ 
สถานภาพ 𝑿  

3.79 
อยู่ดว้ยกนั 
3.85 

แยกกนัอยู ่
3.31 

โสด 3.79  -0.063 
(0.863) 

0.483* 
(0.019) 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 3.85   0.546** 
(0.007) 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่ 3.31    

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
คน้หาขอ้มลู จ  าแนกตามสถานภาพ เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด กบัหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.019 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู อย่างมีนัยส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลูมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ  หมา้ย/
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.483 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน กับผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกันอยู่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ 
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอน
การคน้หาขอ้มลู แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ 
สมรส/อยู่ดว้ยกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ใน
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ โดยมีผลตา่ง
ของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.546 
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วาม
ตอ้งการ จ  าแนกตามสถานภาพ เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

  โสด สมรส/ หมา้ย/หย่ารา้ง/ 
สถานภาพ  

𝑿 
 
3.64 

อยู่ดว้ยกนั 
3.79 

แยกกนัอยู ่
3.38 

โสด 3.64  -0.144 
(0.131) 

0.268 
(0.063) 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 3.79   0.412** 
(0.004) 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่ 3.38    

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
รบัรูค้วามตอ้งการ จ  าแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ในการทดสอบพบวา่  

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั กบัสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มี
ค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการรบัรู ้
ความตอ้งการ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนัมี
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วาม
ตอ้งการมากกวา่ สถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.412 
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ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการประเมนิ
ทางเลือก จ  าแนกตามสถานภาพ เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

  โสด สมรส/ หมา้ย/หย่ารา้ง/ 
สถานภาพ  

𝑿 
 
3.86 

อยู่ดว้ยกนั 
3.64 

แยกกนัอยู ่
3.36 

โสด 3.86  0.214** 
(0.009) 

0.495** 
(0.000) 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 3.64   0.280* 
(0.022) 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่ 3.36    

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใช้บริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก จ  าแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD)พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด กับผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมสีถานภาพ  แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมสีถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกมากกว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.214 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด กับผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกันอยู่  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ  
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
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ในขั้นตอนการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมี
สถานภาพโสด มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ใน
ขั้นตอนการประเมินทางเลือกมากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกัน โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.495 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน กับผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกันอยู่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ  
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
ในขั้นตอนการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมี
สถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกมากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั โดย
มีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.280 
 

ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนพฤติกรรมหลงั
การใชบ้รกิาร จ  าแนกตามสถานภาพ เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 

  โสด สมรส/ หมา้ย/หย่ารา้ง/ 
สถานภาพ  

𝑿 

 
3.85 

อยู่ดว้ยกนั 
3.92 

แยกกนัอยู ่
3.34 

โสด 3.85  -0.069 
(0.388) 

0.507** 
(0.000) 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 3.92   0.577** 
(0.000) 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่ 3.34    

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใช้บริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอน
พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ จ  าแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด กับผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ มี
ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนั มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขั้นตอน
พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพ
โสดมกีารตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใชบ้ริการมากกผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั โดยมีผลตา่งของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.507 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั กับผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกันอยู่  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
ในขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน ในขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใชบ้ริการมากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.577 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติ 
 

สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกตา่งจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดย
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ใชส้ถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไม่แตกตา่งกนัจะใชก้ารวิเคราะหค์า่ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นถา้
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยเป็นรายคูต่อ่ไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมม่ีความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกันทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดบันัยส  าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคา่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้
Levene’s test 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

Levene’s test for Equality of Variances 
F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.093 0.911 

การคน้หาขอ้มลู 0.316 0.729 

การประเมินทางเลือก 0.106 0.899 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 6.674** 0.001 

พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 1.249 0.288 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 38 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จ  าแนกตามระดับ
การศกึษา โดยใช ้Levene’s test พบวา่ ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส  าหรบัขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ
การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือก และ พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.911, 
0.729, 0.899 และ 0.288 ซึ่งมากกวา่ 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการ
ทดสอบ 
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ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามระดบั
การศกึษา โดยใช ้Brown-Forsythe 

Robust Tests of 
Equality of Means 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 5.746** 2 280.462 0.004 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ จ  าแนกตาม
ระดบัการศกึษา โดยใช ้Brown-Forsythe ในการทดสอบพบวา่ 

ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้
ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัส  าคญัทางสถิติ 0.01 จึง
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 40 
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามระดบั
การศกึษา โดยใช ้One way ANOVA 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

F- test 

แหลง่ความ
แปรปรวนa 

SS df MS F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

1.827 
319.350 
321.178 

2 
397 
399 

0.914 
0.804 

1.136 0.332 

การคน้หาขอ้มลู ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.845 
324.593 
325.438 

2 
397 
399 

0.422 
0.818 

 

0.517 
 

0.597 

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

1.742 
241.946 
243.689 

2 
397 
399 

0.871 
0.609 

 

1.430 0.241 

พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.607 
238.687 
239.293 

2 
397 
399 

0.303 
0.601 

 

0.505 0.604 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ จ  าแนกตาม
ระดบัการศกึษา โดยใช ้One Way ANOVA ในการทดสอบพบวา่  

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 
และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.322 ,0.597, 0.241และ 0.604 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ไม่แตกต่างกัน ในขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ 



  96 

ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 
อย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้
บริการ จ  าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 

ระดบัการศกึษา  ต ่ากวา่ ปริญญาตร ี สงูกวา่ 

  

𝑿 
ปริญญาตร ี
3.70 

หรือเทียบเท่า 
3.50 

ปริญญาตร ี
3.40 

ต ่ากวา่ปริญญาตร ี 3.70  -0.002 
(1.000) 

0.302* 
(0.020) 

ปริญญาตรหีรือ 
เทียบเท่า 

3.50   0.304** 
(0.008) 

สงูกวา่ปริญญาตร ี 3.40    

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ จ  าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบ พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต  ่ากว่าปริญญาตรี กับผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มีค่า Sig เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบั
การศึกษา แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
แตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัการศึกษาต  ่ากว่าปริญญาตรี  มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้
ผา่นสมารท์โฟน มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 0.302 



  97 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กบัผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษา
สงูกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบั
การศึกษา แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน 
แตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงู
กวา่ปริญญาตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.304 

 
สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน

การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่

สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่

สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกตา่งจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ย

ของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไม่แตกตา่งกนัจะใชก้ารวิเคราะหค์า่ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นถา้
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยเป็นรายคูต่อ่ไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมม่ีความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกันทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
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(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดบันัยส  าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคา่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐาน
ไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ จ  าแนกตามอาชีพ โดยใช้ 
Levene’s Test 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ในการ QR Codeใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภค 

Levene’s test for Equality of 
Variances 

ในจงัหวดัสมทุรปราการ F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ 1.399 0.243 

การคน้หาขอ้มลู 0.502 0.681 

การประเมินทางเลือก 0.384 0.765 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 3.339* 0.019 

พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 0.609 0.609 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 

ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามอาชีพ โดย
ใช ้Levene’s Test พบวา่ ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.019 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 
จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส  าหรบัขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ  การคน้หาขอ้มลู  
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การประเมินทางเลือก และพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.243, 0.681, 0.765 
และ 0.609 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.05 จึงใชส้ถิติ One Way ANOVA.ในการทดสอบ 

 
ตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามอาชีพ โดยใช ้
Brown-Forsythe  

Robust Tests of Equality of Means Statisticsa df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจใชบ้รกิาร 2.030 3 304.095 0.110 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ จ  าแนกตาม
อาชีพ โดยใช ้Brown-Forsythe ในการทดสอบ  พบวา่ 

ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.110 หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ไม่
แตกต่างกัน ในขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมา
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามอาชีพ โดยใช ้
One way ANOVA 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

F- test 

แหลง่ความ
แปรปรวนa 

SS df MS F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

1.853 
319.324 
321.178 

3 
396 
399 

0.618 
0.806 

0.766 0.514 

การคน้หาขอ้มลู ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2.152 
323.386 
325.437 

3 
396 
399 

0.717 
0.816 

0.879 0.452 

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3.079 
240.609 
243.689 

3 
396 
399 

1.026 
0.608 

1.689 1.169 

พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2.950 
236.344 
239.293 

3 
396 
399 

0.983 
0.597 

1.647 0.178 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ จ  าแนกตาม
อาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test ในตาราง One way ANOVA ในการทดสอบ พบวา่  

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือก และพฤติกรรม
หลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.514, 0.452, 0.169 และ0.178 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
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สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การประเมิน
ทางเลือก และพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ อย่างมนียัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที ่1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกตา่งจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไม่แตกตา่งกนัจะใชก้ารวิเคราะหค์า่ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นถา้
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยเป็นรายคูต่อ่ไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมม่ีความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกันทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดบันัยส  าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคา่ระดบันยัส  าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกว่า 
0.05 

 



  102 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน โดยใช ้Levene’s Test 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ในการช าระคา่สินคา้ Levene Statistic Sig. 
ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ F Sig. 
การรบัรูค้วามตอ้งการ 1.008 0.389 

การคน้หาขอ้มลู 4.067** 0.007 

การประเมินทางเลือก 0.699 0.553 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 5.147** 0.002 

พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 1.760 0.154 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ จ  าแนกตาม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s Test พบว่า ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล และขั้นตอนการ
ตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.007 และ 0.002  ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงใช้สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ ส  าหรับขั้นตอนการรับรู ้ความต้องการ การประเมินทางเลือก และ
พฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.389, 0.553 และ 0.154 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึง
ใชส้ถิติ F-test.ในตาราง One Way ANOVAในการทดสอบ  
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ตาราง 46 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ย
ตอ่เดือน โดยใช ้Brown-Forsythe 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 
QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 

Brown-Forsythe test 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การคน้หาขอ้มลู 0.670 3 235.348 0.571 
การตดัสินใจใชบ้รกิาร 1.127 3 390.456 0.338 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ  จ  าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใช ้Brown-Forsythe ในการทดสอบพบวา่ 

ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.571 และ 
0.338  ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ไมแ่ตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการ
คน้หาขอ้มูล และขั้นตอนการตัดสินใจใชบ้ริการ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่
เดือน โดยใช ้One way ANOVA 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 
QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 

F- test 

แหลง่ความ
แปรปรวนa 

SS df MS F Sig. 

การรบัรูค้วามตอ้งการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

9.263 
311.915 
321.178 

3 
396 
399 

3.088 
0.788 

3.920** 0.009 

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

6.721 
236.968 
243.689 

3 
396 
399 

2.240 
0.598 

3.744* 0.011 

พฤติกรรมหลงัการใช้
บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3.139 
236.155 
239.293 

3 
396 
399 

1.046 
0.596 

1.754 0.155 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ จ  าแนกตามรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ F-test ในตาราง One way ANOVA ในการทดสอบพบวา่  

ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.155 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ไม่แตกต่างกนั ในขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.009 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 48 
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ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก มีคา่ Sig เท่ากบั 0.011 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 จึงท า
การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 49 

 
ตาราง 48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วาม
ตอ้งการ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  นอ้ยกวา่ 
หรือเท่ากบั 

10,001-
20,000 

20,001- 
30,000 

30,001 
บาทขึน้ไป 

  

𝑿 

10,000 บาท 
3.37 

บาท 
3.59 

บาท 
3.86 

 
3.72 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

3.37  0.221 
(0.153) 

0.496** 
(0.002) 

0.348* 
(0.021) 

10,001 - 20,000 
บาท 

3.59   0.275* 
(0.022) 

0.127 
(0.262) 

20,001 - 30,000 
บาท 

3.86    0.148 
(0.201) 

30,001 บาท ขึน้ไป 3.72     

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
รับรูค้วามตอ้งการ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบ พบวา่  
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ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความ
วา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภครายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ นอ้ยกวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.496 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กับผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 บาท ขึน้ไป มีคา่ Sig เท่ากบั 0.021 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภครายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ นอ้ยกวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 บาท ขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.348 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท กับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากบั 0.022 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภค
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟน แตกตา่งกนั ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผูบ้ริโภครายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนใน ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.275 
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ตาราง 49 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด่ว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 

 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

 นอ้ยกวา่ 
หรือเท่ากบั 

10,001-
20,000 

20,001- 
30,000 

30,001 
บาทขึน้ไป 

  

𝑿 

10,000 บาท 
3.57 

บาท 
3.52 

บาท 
3.81 

 
3.79 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

3.57  0.046 
(0.730) 

0.243 
(0.074) 

0.219 
(0.096) 

10,001 - 20,000 
บาท 

3.52   0.289** 
(0.006) 

0.265** 
(0.008) 

20,001 - 30,000 
บาท 

3.81    0.024 
(0.811) 

30,001 บาท ขึน้ไป 3.79     

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก จ  าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท กับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากบั0.006 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่น
สมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 - 20,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.289 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท กับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 30,001 บาท ขึน้ไป มีคา่ Sig เท่ากบั 0.008 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน แตกต่างกัน ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 - 20,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 บาท ขึน้ไปโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.265  

ส าหรบัรายคูอ่ื่นพบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติ 
 

สมมติฐานที่ 2. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน ดา้น
การรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชง้าน ทศันคติตอ่การใชง้าน ความตัง้ใจในการใชง้าน มีความสมัพนัธ์
ตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดั
สมทุรปราการ 

สมมติฐานที ่2.1 
H0 : การยอมรับเทคโนโล ยี  ด้านการรับ รู ้ถึ งประโยชน์การใช้งาน  ไม่มี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน มีความสมัพนัธ์
ตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดั
สมทุรปราการ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรับรูถ้ึง
ประโยชนก์ารใชง้าน กับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

การยอมรบั

เทคโนโลยี 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

การรับรู ้ถึง

ประ โยชน์

การใชง้าน 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.414** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.463** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.556** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.541** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลังการใช้

บริการ 

0.653** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรู ้

ถึงประโยชนก์ารใชง้าน กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ 

ขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่ การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน มีความสมัพนัธก์ับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.414 โดย
มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความว่า ถ้าผูบ้ริโภคมีการรับรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการเพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  มีค่า  Sig เท่ากับ  เท่ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า  0.01 
หมายความวา่ การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน มีความสมัพนัธก์ับการ
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ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.463 โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความว่า ถ้าผูบ้ริโภคมีการรับรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการเพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล 
เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความวา่ การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน มีความสมัพนัธก์ับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.556 
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
หมายความว่า ถ้าผูบ้ริโภคมีการรับรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการเพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
ตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการประเมินผล
ทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่ การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน มีความสมัพนัธก์ับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.541 โดย
มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความว่า ถ้าผูบ้ริโภคมีการรับรู ้ถึงประโยชนก์ารใชบ้ริการเพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
ตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการตดัสินใจใช้
บริการ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.01 หมายความวา่ การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน มีความสมัพนัธก์บั
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 
0.653 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการเพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
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ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงั
การใชบ้ริการ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

สมมติฐานที ่2.2 
H0 : การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ ไม่มี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายตอ่การใชบ้ริการ กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

การยอมรบั

เทคโนโลยี 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

การรับรูถ้ึง

ความง่าย

ต่อการใช้

บริการ 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.503** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.423** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.472** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.450 ** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.พฤติกรรมภายหลังการใช้

บริการ 

0.497** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 51 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรู ้
ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ กับการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ 

ขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ มีความสมัพันธ์
กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.503 โดย
มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  มีค่า  Sig เท่ากับ  เท่ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ มีความสมัพันธ์
กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.423 โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีการรับรู ้ถึงประโยชนก์ารใชบ้ริการเพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล 
เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ มีความสมัพันธ์
กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.472 
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
ตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการประเมินผล
ทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ มีความสมัพันธ์
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กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.450 โดย
มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการ
ตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการตดัสินใจใช้
บริการ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.01 หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กับการตดัสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.497 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีการรบัรูถ้ึงความงา่ยต่อการใชบ้ริการ 
เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ในขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ เพ่ิมมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีวางไว ้

สมมติฐานที ่2.3 
H0 : การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติต่อการใชบ้ริการ ไม่มีความสมัพันธต์่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

H1 : การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติต่อการใชบ้ริการ มีความสมัพันธต์่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติตอ่การ
ใชบ้รกิาร กบัการตดัสนิใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

การยอมรบั

เทคโนโลยี 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

ทศันคต ิ

ตอ่การใช้

บริการ 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.436** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.304** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

3การประเมินผลทางเลือก 0.392** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.325 ** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลังการใช้

บริการ 

0.462** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติ

ต่อการใชบ้ริการ กับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ 

ขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติต่อการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.436 โดย
มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีทัศนคติตอ่การใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ เพ่ิมมาก
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  มีค่า  Sig เท่ากับ  เท่ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติต่อการใช้บริการ  มีความสัมพันธ์กับการ
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ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.304 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต  ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความ
ว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีทัศนคติต่อการใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติต่อการใช้บริการ  มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.392 
โดยมีความสัมพันธ์ระดับต  ่าและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีทศันคติตอ่การใชบ้ริการ  เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก เพ่ิม
มากขึน้ในระดบัต  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติต่อการใช้บริการ  มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.325 โดย
มีความสมัพนัธร์ะดบัต  ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความ
ว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีทัศนคติต่อการใชบ้ริการ  เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ เพ่ิมมากขึน้ในระดบั
ต  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.01 หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติตอ่การใชบ้ริการ  มีความสมัพนัธก์บัการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 
0.462 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 หมายความว่า ถ้าผูบ้ริโภคมีทัศนคติต่อการใช้บริการ  เพ่ิมขึน้ จะท าให้ผูบ้ริโภคมีการ
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ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงั
การใชบ้ริการ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

สมมติฐานที ่2.4 
H0: การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ ไมม่ีความสมัพนัธต์่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

H1 : การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพันธต์่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจใน
การใช้บริการ กับการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

การยอมรบั

เทคโนโลยี 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

ความตัง้ใจ

ในการใช้

บริการ 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.487** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.267** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.462** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.478 ** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลังการใช้

บริการ 

0.483** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 53 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความ
ตัง้ใจในการใชบ้ริการ กับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน 
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ 

ขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพันธก์ับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.487 โดย
มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจในการใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ เพ่ิมมาก
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  มีค่า  Sig เท่ากับ  เท่ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพันธก์ับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.267 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต  ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความ
วา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจในการใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู เพ่ิมมากขึน้ในระดบัต  ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพันธก์ับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.462 
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจในการใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก เพ่ิม
มากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพันธก์ับการ
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ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.478 โดย
มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจในการใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ เพ่ิมมาก
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.01 หมายความวา่ การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บัการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 
0.483 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 หมายความว่า ถ้าผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจในการใชบ้ริการ เพ่ิมขึน้ จะท าให้ผูบ้ริโภคมีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงั
การใชบ้ริการ เพ่ิมมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

 
สมมติฐานที่ 3.การรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความ

ปลอดภยั ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สมมติฐานที ่3.1 
H0 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน ไมม่ีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ 

QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
H1 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน กับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

การรบัรู ้

ความเสี่ยง 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

ดา้น

การเงิน 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.134** 0.007 ต ่ามาก เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.075 0.133 ไมม่ีความสมัพนัธ ์ - 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.144** 0.004 ต ่ามาก เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.103* 0.040 ต ่ามาก เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลงัการ 

ใชบ้ริการ 

0.125* 0.012 ต ่ามาก เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน กบั

การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ พบวา่ 

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.007 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความ
ว่าการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ  ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.134 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต  ่ามาก และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรับรู ้
ความเสี่ยง ดา้นการเงิน เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ เพ่ิมมากขึน้ ในระดับต  ่ามาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้
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ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มีคา่ Sig เท่ากบั 0.075 ซึ่งมากกวา่ 0.01 หมายความวา่การ
รบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน ไมม่ีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.097 อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีวางไว ้

 ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก  มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่าการรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.144 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต  ่า
มาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมี
การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.040 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
ว่าการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้
บริการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.103 โดยมีความสัมพันธ์ระดบัต  ่ามาก และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรับรู ้
ความเสี่ยง ดา้นการเงิน เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

 ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.012 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า การรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน มีความสัมพันธก์ับการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  ในขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.125 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดบัต  ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ถา้
ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มากขึน้ 
ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้
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สมมติฐานที ่3.2 
H0 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ ไม่มีความสมัพันธต์อ่การตดัสินใจใช้

บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
H1 : การรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใช้

บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ กับ
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

การรบัรู ้

ความเสี่ยง 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

ดา้นประ

สิทธิ 

ภาพ 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.129** 0.010 ต ่ามาก เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.069 0.167 ไมม่ีความสมัพนัธ ์ - 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.143** 0.004 ต ่ามาก เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.117* 0.020 ต ่ามาก เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลงัการ 

ใชบ้ริการ 

0.116* 0.021 ต ่ามาก เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี่ยง ด้าน
ประสิทธิภาพ กับการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ 

ขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่ การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
รบัรูค้วามตอ้งการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.129 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต  ่ามาก 
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการ
รบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ เพ่ิมมากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มีค่า Sig เท่ากับ 0.167  ซึ่งมากกว่า 0.01 หมายความว่า
การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ ไม่มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  ในขั้นตอนการคน้หา
ขอ้มลู โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.069 อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก  มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่ การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการ
การประเมินผลทางเลือก โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.143 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบั
ต  ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมี
มีการรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ เพ่ิมขึน้ จะท าให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มากขึน้ ในระดบั
ต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.020 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
ว่าการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้
บริการ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.117 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต  ่า และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง 
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ดา้นประสิทธิภาพ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั เท่ากบั 0.021 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.05 หมายความว่า การรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ มีความสัมพันธก์ับการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ใน
ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใชบ้ริการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเ์ท่ากับ 0.116 โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับต  ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมี
การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนพฤติกรรม
ภายหลงัการใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่3.3 
H0 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั ไม่มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใช้

บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
H1 : การรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้

บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั กบั
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

การรบัรู ้

ความ

เสี่ยง 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

ดา้นความ 

ปลอดภยั 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.123* 0.014 ต ่ามาก เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.071 0.155 ไมม่ีความสมัพนัธ ์ เดียวกนั 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.136** 0.006 ต ่ามาก เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.106* 0.034 ต ่ามาก เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลงัการ 

ใชบ้ริการ 

0.118* 0.018 ต ่ามาก เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างการรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นความ
ปลอดภยั กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ 

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.014 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
วา่การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วาม
ตอ้งการ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.123 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต  ่ามาก และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรับรู ้
ความเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ เพ่ิมมากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้



  125 

ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มีคา่ Sig เท่ากบั 0.155 ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่การ
รบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั ไมม่ีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.071 อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก  มีค่า Sig เท่ากับ 0.006 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่าการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอน
การประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.136 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบั
ต  ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมี
มีการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ ใน
ระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั  0.034 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
วา่การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้
บริการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.106 โดยมีความสัมพันธ์ระดบัต  ่ามาก และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรับรู ้
ความเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.018 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05
หมายความว่า การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั มีความสมัพันธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอน
พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.118 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดบัต  ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ถา้
ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้
บริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที ่3.4 
H0 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม ไม่มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
H1 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นสังคม กับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

การรบัรู ้

ความ

เสี่ยง 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

ดา้น 

สงัคม 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.132** 0.008 ต ่ามาก เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.073 0.146 ไมม่ีความสมัพนัธ ์ - 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.145** 0.004 ต ่ามาก เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.110* 0.027 ต ่ามาก เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลงัการ 

ใชบ้ริการ 

0.125* 0.012 ต ่ามาก เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 57 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม กับ
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ พบวา่ 

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.008 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความ
วา่การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.132 โดยมีความสัมพันธร์ะดบัต  ่ามาก และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยง 
ดา้นสงัคม เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ เพ่ิมมากขึน้ ในระดับต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มีคา่ Sig เท่ากบั 0.146 ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่การ
รบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม ไม่มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.073 อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก  มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  ในขั้นตอนการ
ประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.145 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต  ่า
มาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมี
การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.027 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
วา่การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.110 โดยมีความสัมพันธร์ะดบัต  ่ามาก และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง 
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ดา้นสงัคม เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.012 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05
หมายความวา่ การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนพฤติกรรม
ภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.125 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต  ่า
มาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมี
การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่า
มาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3.5 
H0 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ ไม่มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
H1 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ กับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

การรบัรู ้

ความเสี่ยง 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

ดา้นจิตใจ 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.142** 0.004 ต ่ามาก เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.084 0.094 ไมม่ีความสมัพนัธ ์ - 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.190* 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.147** 0.003 ต ่ามาก เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลงัการ 

ใชบ้ริการ 

0.117* 0.020 ต ่ามาก เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 58 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ กับ

การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ พบวา่ 

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.004 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความ
วา่การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเ์ท่ากับ 0.142 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต  ่ามาก และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง 
ดา้นจิตใจ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ เพ่ิมมากขึน้ ในระดับต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มีคา่ Sig เท่ากบั 0.094 ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความวา่การ
รบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ ไม่มีความสมัพันธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.084 อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่าการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  ในขั้นตอนการ
ประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.147 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต  ่า
มาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมี
การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขั้นตอนการตัดสินใจใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่าการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากบั 0.147 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต  ่ามาก และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรับรู ้
ความเสี่ยง ดา้นจิตใจ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.020 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่าการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนพฤติกรรม
ภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.117 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต  ่า
มาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมี
การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ เพ่ิมมากขึน้ ในระดบัต  ่า
มาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที ่3.6 
H0 : การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา ไม่มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
H1 : การรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR 

Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
เพ่ือวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา กับการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ 

การรบัรู ้

ความเสี่ยง 

การตดัสินใจ คา่ r Sig ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

 

ดา้นเวลา 

1.การรบัรูค้วามตอ้งการ 0.184** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

2.การคน้หาขอ้มลู 0.124* 0.013 ต ่ามาก เดียวกนั 

3.การประเมินผลทางเลือก 0.159** 0.001 ต ่ามาก เดียวกนั 

4.การตดัสินใจใชบ้ริการ 0.141** 0.005 ต ่ามาก เดียวกนั 

5.พฤติกรรมภายหลงัการ 

ใชบ้ริการ 

0.104* 0.038 ต ่ามาก เดียวกนั 

**มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 59 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา กับ
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ พบวา่ 

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความ
วา่การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเ์ท่ากับ 0.184 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต  ่ามาก และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง 
ดา้นเวลา เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ เพ่ิมมากขึน้ ในระดับต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู มีคา่ Sig เท่ากบั 0.013 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่การ
รับรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา มีความสัมพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ โดย
มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.124 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต  ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา 
เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู เพ่ิมมากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

 ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก  มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่าการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา มีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  ในขั้นตอนการ
ประเมินผลทางเลือก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.159 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต  ่า
มาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมี
การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก เพ่ิมมากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.005 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความ
วา่การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ 
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โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเ์ท่ากับ 0.141 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต  ่ามาก และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมีการรบัรูค้วามเสี่ยง 
ดา้นเวลา เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้

 ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.038 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05
หมายความวา่ การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนพฤติกรรม
ภายหลงัการใชบ้ริการ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.104 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต  ่า
มาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ถา้ผูบ้ริโภคมีมี
การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา เพ่ิมขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ มากขึน้ ในระดบัต  ่า
มาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 60 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1.ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้
สมมติฐานที ่1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกตา่งกนั มีการตดัสนิใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
คา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Independent  t-test ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Independent  t-test ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Independent  t-test ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Independent  t-test ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Independent  t-test ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัอาย ุแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Brown-Forsythe สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Brown-Forsythe ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกัน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ One-way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Brown-Forsythe สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก One-way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ One-way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 60 (ตอ่) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที ่1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Brown-Forsythe สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Brown-Forsythe ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ One-way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Brown-Forsythe ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก One-way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Brown-Forsythe ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ One-way ANOVA ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 60 (ตอ่) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที ่2. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ การรบัรูถ้ึง
ความง่ายตอ่การใชบ้ริการ  ทศันคติตอ่การใชบ้ริการ ความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพนัธ์
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 
การรับรู้ถงึประโยชนก์ารใช้บริการ   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
การรับรู้ถงึความง่ายต่อการใช้บริการ   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทัศนคติต่อการใช้บริการ 
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 60 (ตอ่) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที ่2. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ การรบัรูถ้ึง
ความง่ายตอ่การใชบ้ริการ  ทศันคติตอ่การใชบ้ริการ ความตัง้ใจในการใชบ้ริการ มีความสมัพนัธ์
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 
ความต้ังใจในการใช้บริการ   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 3. การรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั 
ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านการเงนิ   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ด้านประสิทธิภาพ   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง (ตอ่) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 3. การรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั 
ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านความปลอดภัย   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ด้านสังคม   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ด้านจติใจ   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 60 (ตอ่) 

สมมติฐานที่ 3. การรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั 
ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านเวลา   
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ Pearson Correlation สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีผู้วิ้จัยไดมุ้่งศึกษา เรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน  ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ผูวิ้จัยน าผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูโดยมีประเด็นส  าคญัมาสรุป 
อภิปรายผลและมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้

 
สังเขปการวจิัย 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1.เพ่ือศึกษาลกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ี แตกตา่งกนั กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้
ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ  

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรับรูถ้ึง
ประโยชนก์ารใชบ้ริการ ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ ดา้นทศันคติท่ีมีตอ่การใชบ้ริการ 
และความตัง้ใจในการใชบ้ริการ กับการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี่ยง ได้แก่ ด ้านการเงิน ด้าน
ประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั ดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา กบัการตดัสินใจบริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ความส าคัญของการวจิัย 
การวิจัยครัง้นีท้  าใหท้ราบถึงการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้

ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชน ์ ดงันี ้
1.เพ่ือช่วยใหผู้บ้ริโภคทราบถึงประโยชนข์องการใชบ้ริการ QR Code และหันมา

ใชบ้ริการเพ่ิมมากขึน้ 
2.เพ่ือช่วยใหผู้ใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีต่างจังหวดัสามารถเขา้ถึง

บริการ QR Code ไดง้่ายขึน้ และช่วยใหผู้ท่ี้อยู่ในพืน้ท่ีต่างจังหวดัมีช่องทางในการช าระคา่สินคา้
เพ่ิมมากขึน้ 
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3.เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการหาความสมัพันธข์องปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีและ
การรับรูค้วามเสี่ยง มาปรับปรุงพัฒนา การให้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ท่ีตรงกับความ
คาดหวงัและการเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการมากขึน้ 

สมมติฐานงานวจิัย 
1.ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้
ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

2. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ ดา้นการรบัรู ้
ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ  ทัศนคติต่อการใช้บริการ   ความตั้งใจในการใช้บริการ  มี
ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3.การรับรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั 
ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
สรุปผลการวเิคราะหข้์อมูล 

ผลการศกึษา เรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมคีวามสมัพนัธต์อ่การ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมทุรปราการ สรุปผลไดด้งันี ้

ผลการวเิคราะหข้์อมูลเชงิพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข้์อมูลลักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
จากการวิเคราะหพ์บว่า ผูต้อบแบบสอบสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 223 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 55.8 มีช่วงอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.2 มีสถานภาพ สมรส/
อยู่ดว้ยกัน จ  านวน 188 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.0  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ  านวน 239 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 182 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 45.5  มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 134 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 33.5 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 223 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 55.8 และเป็นเพศ ชาย จ  านวน 177 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.3  ตามล าดบั 
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อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 201 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 50.2  รองลงมาคือ อายุ นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
36.3 และอาย ุ41 ปีขึน้ไป จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ13.5 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
จ  านวน 188 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
40.5 และ สถานภาพหมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ จ  านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5  ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 239 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.8 รองลงมาคือ สงูกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และระดับต  ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน  73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 
ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 182 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.5 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ จ  านวน 105 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 26.3  รบัราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ  านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ18.0 และนิสิต/
นกัศกึษา จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.3 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 บาทขึน้ไป จ  านวน 134 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 33.5 รองลงมาคือรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
10,001-20,000 บาท จ  านวน 113 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.2 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  20,001-30,000 
บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.5 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.8ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข้์อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชนก์าร

ใชบ้ริการ, การรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ, ทัศนคติต่อการใชบ้ริการ และความตัง้ใจในการ
ใช้บริการ จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบั
เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

ด้านการรับรู้ถึงประโยชนก์ารใช้บริการ โดยรวมพบวา่ มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก 
มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.92  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีการรบัรูเ้ก่ียวกบัการใชบ้ริการ 
QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ช่วยใหท้่านซือ้สินคา้และบริการไดส้ะดวกสะบายมากขึน้ 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ท าใหท้่านสามารถช าระเงินไดร้วดเร็วขึน้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 
3.95 รองลงมาคือ ช่วยใหป้ระสิทธิภาพงานของคณุดีย่ิงขึน้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ 
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ช่วยลดปัญหาการถอนเงินของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และช่วยใหท้่านรูส้ึกปลอดภยัไม่ตอ้ง
พกเงินสดจ านวนมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.81  

ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีการการรบัรูถ้ึงความง่าย
ตอ่การใชบ้ริการ QR Code เก่ียวกบัการใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนง่ายใน
การเขา้ถึงเพ่ือใชง้านตามความตอ้งการ มากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ สามารถ
เรียนรูแ้ละเขา้ใจไดง้่าย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ การใชบ้ริการ QR Code ช าระค่า
สินคา้ผ่านสมารท์โฟนง่ายต่อการใชง้าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ ท าใหท้่านไม่ตอ้ง
จดจ าหรือป้อนขอ้มลูตวัเลขยุ่งยาก มีคา่เฉลี่ย เท่ากับ 3.70 และการใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟนง่ายกวา่การช าระดว้ยบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิด มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.60  

ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ โดยรวมพบวา่ มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 
เท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ช้บริการมีทัศนคติต่อการใช้บริการ QR Code 
เก่ียวกบัการใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มีความสะดวกในการใชง้านมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 รองลงมาคือมีความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 
รองลงมาคือมีความเหมาะสมกบัการใชชี้วิตในปัจจบุนัของท่าน มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.89  

ด้านความต้ังใจในการใช้บริการ โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความตัง้ใจใชบ้ริการQR Code 
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มากขึน้กวา่เดิม มีคา่เฉล่ีย 3.66 รองลงมาคือ ผูใ้ชบ้ริการมีตัง้ใจใช้
บริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนมาก กวา่การช าระดว้ยวิธีอ่ืน มีคา่เฉล่ีย 3.63  

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ ด ้านการเงิน ด้าน

ประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นสงัคม  ดา้นจิตใจ ดา้นเวลา เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ 

ด้านการเงิน โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงินเก่ียวกับการใชบ้ริการ QR 
Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนท าใหท้่านเสียค่าใชจ้่ายมากกว่าการช าระดว้ยวิธีอ่ืน เช่น 
คา่ธรรมเนียม มีคา่เฉล่ีย 3.52 รองลงมาคือ ท าใหท้่านรูส้กึไมคุ่ม้ค่า และอาจมีบริการอ่ืนๆท่ีดีกว่า 
มีคา่เฉล่ีย 3.49  
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 ด้านประสิทธิภาพ โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพโดยคิดว่าอาจเกิด
ขอ้ผิดพลาดในระหว่างการใชบ้ริการ อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย เช่น ผูร้บัช  าระเงินปลายทาง
อาจจะไมไ่ดร้บัเงิน มีคา่เฉล่ีย 3.52 รองลงมาคือ หากเกิดอปุสรรคในการเขา้สู่ระบบ จะท าใหท้่าน
รูส้กึไมไ่ดร้บัประโยชนต์ามท่ีตอ้งการ มีคา่เฉล่ีย 3.48  

ด้านความปลอดภัย โดยรวมพบวา่ มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภัยการใช้
บริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนท าใหท้่านอาจถกูลกัลอบเขา้ถึงขอ้มลูสว่นตวัโดย
มาไดร้บัอนญุาต มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.53 รองลงมาคือ การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผ่าน
สมาร์ทโฟนท าให้ท่านรู ้สึกไม่ปลอดภัย เช่น อาจจะถูกโจรกรรมทรัพย์สินผ่านทางเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.51 

 ด้านสังคม โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.32 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคมว่าการใชบ้ริการ QR Code 
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนไม่เป็นท่ียอมรบัจากบุคคลรอบขา้งหรือบุคคลในครอบครวัท่ีไดร้บั
ขา่วสารตา่งๆ เช่น การโจรกรรมขอ้มลู อาจท าใหท้่านตดัสินใจไมใ่ชบ้ริการ มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.48 
รองลงมาคือ การใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนท าให้ท่านรู ้สึกอับอาย
เน่ืองจากเป็นบริการซึ่งไมเ่ป็นท่ียอมรบัในสงัคม มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.15  

ด้านจติใจ โดยรวมพบวา่ มีผลรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.23 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจว่าการใชบ้ริการ QR Code 
ช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟนไม่เหมาะกับตวัเอง เช่นไม่เหมาะสมกบัวยั มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.27 
รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจว่าการใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้
ผ่านสมารท์โฟนไม่ตรงกับความคาดหวัง หรือเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด ท าให้ท่านรูส้ึกกังวลใจ  มี
คา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.19  

ด้านเวลา โดยรวมพบวา่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ีย 
เท่ากบั3.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นเวลาวา่การใชบ้ริการ 
QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนแลว้ไม่ไดผ้ลลพัธต์ามท่ีคาดหรือเกิดขอ้ผิดผลาด อาจท า
ใหท้่านรูส้กึเสียเวลามีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.29 รองลงมาคือ อาจท าใหท้่านสญูเสียเวลาในการศึกษา
วิธีการใชง้านและเขา้ถึงบริการ มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.22 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้
ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามตอ้งการ ,ดา้นการ
คน้หาขอ้มูล ,ดา้นการประเมินทางเลือก, ดา้นการตัดสินใจใช ,้ ดา้นพฤติกรรมหลังการใช้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ด้านการรับรู้ความต้องการ โดยรวม พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรูค้วามตอ้งการ ดา้น
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน เน่ืองจากตอ้งการแสวงหาวิธีการ
ใหม่ๆแทนวิธีการเดิม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.71 รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคมีการรบัรูค้วามตอ้งการ ดา้น
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีช่วยแกปั้ญหา
การช าระสินคา้ใหท้่านได ้มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั3.65  

ด้านการค้นหาข้อมูล โดยรวม พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั3.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนโดยการหาขอ้มลูขา่วสารจากจดุขายสินคา้หรือรา้นคา้ท่ี
เป็นผูใ้หบ้ริการ มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.77  รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคมีการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนโดยการหาขอ้มลูขา่วสารจากแหลง่ท่ีเป็นบคุคล  
เช่นครอบครวั มิตรสหายหรือผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.75  

ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวม พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคมีการประเมินทางเลือก  ดา้นการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน จากประสบการณข์องตวัท่านเอง ท่ี
เคยไดล้องสัมผัสหรือทดลองใช้มาก่อน  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคมีการ
ประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน เน่ืองจาก
เป็นทางเลือกท่ีท าให้ท่านไดร้ับประโยชน์จากการใช้บริการมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 
รองลงมาคือ เน่ืองจากเป็นทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดม้ากท่ีสดุเมื่อ
เทียบกบัประสบการณใ์นอดีตท่ีผา่นมาของท่าน มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.49  

ด้านการตัดสินใจใช้ โดยรวม พบว่ามีผลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั  3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้
ผ่านสมารท์โฟน หากพบว่ารา้นคา้ผูใ้หบ้ริการมีการช าระเงินในรูปแบบดงักล่าว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.79 รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคตัดสินใจใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนเป็น
ตวัเลือกแรกในการช าระสินคา้ มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.49  
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ด้านพฤติกรรมหลังการใช้ โดยรวม พบว่ามีผลรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคจะแนะน าใหบุ้คคลรอบขา้งหรือ
บคุคลอ่ืนใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.93 รองลงมาคือ 
ผูบ้ริโภคตัดสินใจท่ีจะใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ต่อไปในอนาคต มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ QR Code ช าระค่า
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.64  
 

ผลการวเิคราะหข้์อมูลเชงิอนุมานเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1.ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

เมื่อพิจารณาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการ
คน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใชบ้ริการ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดับอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน  ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกตา่ง
กนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

เมื่อพิจารณาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอน
การคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ แตกตา่ง
กนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

เมื่อพิจารณาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ 
แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการ
คน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใชบ้ริการ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน แตกตา่งกนั 

เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 2. การยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใช้

บริการ QR Code  ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชบ้ริการ QR Code  ทศันคติตอ่การใชบ้ริการ 
QR Code  ความตัง้ใจในการใชบ้ริการ QR Code  มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งสามารถ
อธิบายในแตล่ะดา้น ดงันี ้

2.1 ดา้นการรับรูถ้ึงประโยชน์การใช้บริการ QR Code เมื่อพิจารณาพบว่ามี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ใน
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 

2.2 ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ QR Code เมื่อพิจารณาพบว่ามี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ใน
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ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 

2.3 ดา้นทัศนคติต่อการใชบ้ริการ QR Code เมื่อพิจารณาพบว่ามีความสมัพนัธ์
ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรบัรู ้
ความตอ้งการ ขั้นตอนการคน้หาขอ้มลู ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจใช้
บริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 

2.4 ด้านความตั้ง ใ จ ในการใช้บริ การ  QR Code เ มื่ อ พิจารณาพบว่ามี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ใน
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 

 
สมมติฐานที่ 3. การรับรู้ความเสี่ยง ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้น

ความปลอดภยั ดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ซึ่งสามารถ
อธิบายในแตล่ะดา้น ดงันี ้

3.1 ดา้นการเงิน เมื่อพิจารณาพบวา่ การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการเงิน มีความสมัพนัธ์
ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรบัรู ้
ความตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใชบ้ริการ  

3.2 ดา้นประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาพบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นประสิทธิภาพ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ใน
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และ
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ บริการ 

3.3 ดา้นความปลอดภยั เมื่อพิจารณาพบวา่ การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นความปลอดภยั 
มีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ใน
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และ
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 

3.4 ดา้นสงัคม เมื่อพิจารณาพบวา่ การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นสงัคม มีความสมัพนัธต์อ่
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วาม
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ตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงั
การใชบ้ริการ 

3.5 ดา้นจิตใจ เมื่อพิจารณาพบวา่ การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นจิตใจ มีความสมัพนัธต์่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วาม
ตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงั
การใชบ้ริการ 

3.6 ดา้นเวลา เมื่อพิจารณาพบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นเวลา มีความสมัพันธต์อ่
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วาม
ตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และ
ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 

 
อภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู ้ความเสี่ยง ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ มีประเดน็ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

สมมติฐานที่1.ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่
เดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน 
แตกตา่งกนั ผลการวิจยัพบวา่ 

ผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและอาชีพ แตกต่างกัน มีการมีการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการ
คน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรม
หลงัการใชบ้ริการ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส  าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
วีรวฒัน ์พุ่มพยอม ( 2018) ไดศ้กึษาพฤติกรรมและความเช่ือมั่นในการใชร้ะบบ QR Code ในการ
ช าระเงิน พบวา่ปัจจยัสว่นบคุคลในดา้นเพศ และสภาพการงาน ไมม่ีความสมัพนัธก์บัความเช่ือมั่น
ในการใช ้QR Code ในการช าระเงิน 

ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกันมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปีมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปี ขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.346 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
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Everett M. Rogers อา้งถึงใน ธญัญลกัษณ ์พลวนั et al. (2557)   ท่ีพบวา่ กลุม่แนวหนา้มกัจะเป็น
กลุม่ท่ีชอบเสี่ยงภยั อยู่ในวยัหนุ่มสาว ฐานะทางสงัคมคอ่นดี เป็นผูท่ี้มีความตื่นตวักบัสิ่งใหม ่และ
มีพฤติกรรมชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคนทันสมยั ซึ่งอยู่ในช่วงของกลุ่ม
นักศึกษาและคนวยัท างาน ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรท าการโฆษณาประชาสมัพันธ ์ใน
สถานท่ีท างาน หรือมหาวิทยาลยั เป็นตน้ 

ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ แตกต่างกัน โดยพบว่า ขัน้ตอนการ
คน้หาขอ้มลู ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้
ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ  หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.483 และผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มี
การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู 
มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.546  
ในดา้นขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนัมีการตดัสินใจ
ใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ 
มากกวา่ สถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.412 ในดา้นขัน้ตอน
การประเมินทางเลือก พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.214 และผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ
โสด มีการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการ
ประเมินทางเลือกมากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.495 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผา่นสมารท์โฟน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สญัชัย อปุะเดียร (2554) 
พบว่า ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสแ์ตกต่างกนั ไดก้ล่าวว่าผูท่ี้มีสถาภาพโสดจะสามารถปฏิบัติตน หรือมีความเช่ือมั่น
ตามท่ีตนเองคิดและเช่ือมั่นมากกวา่บคุคลท่ีมี สถานภาพสมรส ท่ีจะไดร้บัผลกระทบจากความคิด 
ความเช่ือของคูค่รองสมรสท่ีเขา้มากระทบและสง่ผลใหม้ีทศันคติ และพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกตา่งกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
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การศึกษาต  ่ากว่าปริญญาตรีและผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.302 และ0.304 ตามล าดับ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สิริภกัตร ์ศิริโท และ เวทิศ สจิุตรจันทร ์(2557) ไดศ้ึกษาการรบัรูค้วาม
เสี่ยง และการยอมรบับริการธนาคารผ่านอินเทอรเ์น็ต พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันท าให้
ความกงัวลเก่ียวกบัระดบัความปลอดภยัในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั กลา่วคือ ระดบั
การศกึษาท่ีสงูขึน้จะท าใหม้ีความกงัวลในการยอมรบับริการธนาคารผา่นอินเทอรเ์น็ตมากขึน้  

สว่นผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 
แตกตา่งกนั ในในขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ พบวา่ ผูบ้ริโภครายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ใน
ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
และนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 บาท ขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 
0.496 และ 0.348 ตามล าดบั และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 10,001 - 20,000 บาท มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ น้อยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.275 ส่วนดา้นขัน้ตอนการประเมินทางเลือก พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือก นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 - 30,000 
บาทและนอ้ยกวา่นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 0.289 และ0.265 ตามล าดับ ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะผูใ้ช้บริการกลุ่มนี้มีรายไดไ้ม่มากนัก 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมกัเป็นตวัก าหนดอ านาจในการใชจ้่ายอปุโภค บริโภคและการซือ้บริการต่างๆ 

 
สมมติฐานที่ 2. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชง้าน ดา้น

การรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใชง้าน ทศันคติตอ่การใชง้าน ความตัง้ใจในการใชง้าน มีความสมัพนัธ์
ตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดั
สมทุรปราการ เมื่อวิเคราะหเ์ป็นรายขอ้พบวา่  

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนก์ารใชบ้ริการ มีความสมัพนัธต์อ่การการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอน
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ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอน
การตดัสินใจใชบ้ริการ 

และขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการใช้
บริการ QR Codeช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ช่วยใหท้่านซือ้สินคา้และบริการไดส้ะดวกสบาย
มากขึน้ รองลงมาคือการใชบ้ริการ QR Codeช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนท าใหท้่านสามารถ
ช าระเงินไดร้วดเรว็ขึน้ รองลงมาคือ การใชบ้ริการ QR Codeช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ช่วยให้
ประสิทธิภาพงานของคณุดีย่ิงขึน้ รองลงมาคือการใชบ้ริการ QR Codeช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์
โฟน ช่วยลดปัญหารการถอนเงินของท่าน และการใชบ้ริการ QR Codeช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์
โฟน ช่วยใหท้่านรูส้ึกปลอดภัยไม่ตอ้งพกเงินสดจ านวนมาก โดยผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ฐิตินี  จิตรตันมงคล (2560) ไดศ้ึกษาอิทธิพล
ของความคาดหวงัตอ่คณุภาพการใชบ้ริการทางอิเลก็ทรอนิกส ์คณุประโยชน ์และความง่ายในการ
ใช้งานท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการช าระเงินผ่าน QR Code พบว่าการรับรูถ้ึง
ประโยชน ์มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีในการช าระเงินผ่าน QR Code และ
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2554) ไดศ้ึกษาปัจจัยดา้นการรับรูเ้ก่ียวกับระบบ
พานิชยอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงินผ่านระบบพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
พบว่า การรบัรูป้ระโยชนต์่อการใชง้าน การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน การรบัรูค้วามเสี่ยงและ
ความไวว้างใจ มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบพานิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

 ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใช้บริการ พบว่าการรบัรูถ้ึงความง่ายตอ่การใช้บริการ 
QR Code มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์
โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ ในขัน้ตอนขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ ขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเก่ียวกับ การใชบ้ริการ QR Code 
ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนง่ายในการเขา้ถึงเพ่ือใชง้านตามความตอ้งการ มากท่ีสดุ รองลงมา
คือ สามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจไดง้่าย รองลงมาคือ การใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่าน
สมารท์โฟนง่ายต่อการใชง้าน รองลงมาคือ ท าใหท้่านไม่ตอ้งจดจ าหรือป้อนขอ้มลูตวัเลขยุ่งยาก 
และการใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนง่ายกวา่การช าระดว้ยบตัรเครดิตหรือ
บัตรเดบิต โดยผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ฐิตินี จิตรัตนมงคล (2561) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์คณุประโยชน ์และความง่ายในการใชง้านท่ีส่งผลตอ่การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยี
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การช าระเงินผ่าน QR Code พบว่าการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีในการช าระเงินผ่าน QR สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  ณัฐพงศ ์กริยาผล 
(2560) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนกังานในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชม้ีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตัง้ใจในการใชบ้ริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชง้าน 
เช่นสามารถใชง้านผา่นโทรศพัทม์ือถือได ้ขัน้ตอนการสมคัรใชง้านไมยุ่่งยาก  

ดา้นทัศนคติตอ่การใชบ้ริการ พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติตอ่การใชบ้ริการ มีความสมัพนัธ์
ผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 
โดยผูบ้ริโภคคิดวา่ การใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน มีความสะดวกในการ
ใชง้าน มากท่ีสดุ รองลงมาคือการใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน มีความง่าย
ในการใชง้าน และการใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน มีความเหมาะสมกับ
การใช้ชีวิตในปัจจุบันของท่าน โดยผูบ้ริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จิญาดา แกว้แทน (2557) ไดศ้ึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรบัการใช้
บริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นอปุกรณส์มารท์โฟน พบวา่ทศันคติ มีผลตอ่การยอมรบัการ
ใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์า่นอุปกรณส์มารท์โฟน และมีความสมัพันธก์ันในเชิงบวก 
คือถา้ผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติมากขึน้ การยอมรบัการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกสก์็จะมากขึน้ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฐัพล รกัษา (2018)  ไดศ้กึษาการรบัรูแ้ละทศันคติท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตแบง้กกิ์ง้ ของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร ์พบว่าทัศนคติตอ่
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตแบง้กกิ์ง้ ของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการ
ใช ้อินเทอรเ์น็ตแบง้กกิ์ง้  

ด้านความตั้งใจในการใช้บริการ พบว่าความตั้งใจในการใช้บริการ  QR Code มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของ
ผูบ้ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรูค้วามตอ้งการ ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล 
ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงั
การใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความตัง้ใจในการใชบ้ริการ  QR Code มากสดุ 
คือผูบ้ริโภคมีความตั้งใจใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน มากขึน้กว่าเดิม 
รองลงมาคือ ผูใ้ชบ้ริการมีความตัง้ใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนมากกว่า
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การช าระดว้ยวิธีการอ่ืน โดยผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ไพลิน อมัพผลิน (2561) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความตัง้ใจและการใชร้ะบบช าระ
เงินดว้ยคิวอารโ์คด้ พบวา่ความคาดหมายในความพยายามสง่ผลบวกต่อความตัง้ใจใชห้รือกล่าว
ไดว้่าถา้ผูใ้ชง้านรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชร้ะบบ จะท าใหผู้ใ้ชม้ีความตัง้ใจใชร้ะบบการช าระเงิน
ด้วย QR Code จะส่งผลให้เกิดการใช้งานจริง และอาจเป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภครับรูว้่า
เทคโนโลยี QR Code ท่ีใช้นั้นมีประโยชนแ์ละการรบัรูว้่าเทคโนโลยีนั้นใชง้านง่าย สะดวก ไม่มี
ความซับซอ้น ก็จะส่งผลตอ่ทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน จนกลายเป็นพฤติกรรม และส่งผลไปถึงการ
ยอมรบัการใชง้านจริงในท่ีสดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี TAM ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการรบัรูถ้ึงประโยชน์
และการรบัรูว้่าง่ายตอ่การใชง้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมความตอ้งการใชง้านและทา้ยท่ีสดุท าใหเ้กิด
การใชง้านระบบท่ีแทจ้ริง  

สมมติฐานที่ 3. การรบัรูค้วามเสี่ยง ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการเงิน ดา้นประสิทธิภาพ 
ดา้นความปลอดภยั ทางดา้นสงัคม ดา้นจิตใจ และดา้นเวลา มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  

ดา้นการเงิน พบว่ามีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ในขั้นตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ 
ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงั
การใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนอาจ
ท าใหเ้สียค่าใชจ้่ายมากกว่าการช าระดว้ยวิธีอ่ืน เช่นค่าธรรมเนียม ท าใหรู้ส้ึกไม่คุม้ค่าและอาจมี
บริการอ่ืนๆท่ีดีกวา่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นราทิพย ์ณ ระนอง (2557) ท่ีศกึษาเรื่องการเปิดรบั
ขา่วสาร การรบัรูค้วามเสี่ยง และความตัง้ใจใชบ้ริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัทม์ือถือ
ของผูบ้ริโภค ท่ีพบว่าความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการ Mobile Banking สงูสดุ 3 
อนัดบัแรกคือความเสี่ยงทางดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั และความเสี่ยงดา้นการ
รกัษาขอ้มลูส่วนตวั ส่วนขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลูพบว่า ไม่มีความสมัพันธ ์กับดา้นการเงิน อาจ
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเคยมีประสบการณใ์นการใชบ้ริการมาก่อน จึงท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการ
ทนัทีโดยไมผ่า่นขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู 

ดา้นประสิทธิภาพ พบว่ามีความสัมพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรม
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ภายหลังการใช้บริการ โดยผูบ้ริโภคคิดว่า อาจเกิดขอ้ผิดพลาดในระหว่างการใชบ้ริการ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ผูร้ ับช  าระเงินปลายทางอาจจะไม่ไดร้ับเงิน และ คิดว่าหากเกิด
อุปสรรคในการเขา้สู่ระบบ จะท าให้ท่านรูส้ึกไม่ไดร้ับประโยชน์ตามท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2554) ได้ท  าการศึกษาปัจจัยการรับรู ้เก่ียวกับระบบพานิชย์
อิเล็กทรอนิกสด์า้นการรบัรูค้วามเสี่ยง พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงินผ่านระบบ
พานิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์โดยผูบ้ริโภคคิดว่าการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสม์ีความ
เสี่ยงท่ีผูร้บัช  าระเงินปลายทางจะไม่ไดร้ับเงินอยู่ในระดบัสงูมาก ส่วนขั้นตอนการคน้หาขอ้มลู 
พบวา่ ไมม่ีความสมัพนัธก์บัดา้นดา้นประสิทธิภาพ อาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคไมอ่ยากเสียเวลากบัการ
แสวงหาขอ้มลู เน่ืองจากบริการดงักลา่วยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสะดวก สบายในการช าระคา่สินคา้และบริการ 

ดา้นความปลอดภยั พบว่ามีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ในขั้นตอนการรับรูค้วาม
ตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรม
ภายหลงัการใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคคิดวา่ อาจถกูลกัลอบเขา้ถึงขอ้มลูส่วนตวัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
และ ท าใหท้่านรูส้ึกไม่ปลอดภยั เช่น อาจจะถูกโจรกรรมทรพัยส์ินผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นราทิพย ์ณ ระนอง (2557) พบวา่การรบัรูค้วามเสี่ยงของผูบ้ริโภคดา้น
ความปลอดภยัเป็นความเสี่ยงท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการธนาคารผา่นโมบายแบ้งกกิ์ง้
แอพพลิเคชั่นของผูบ้ริโภคมากท่ีสดุ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแนวคิดของ Martin และ Camarero 
อา้งถึงใน สัญชัย อุปะเดีย (2554) กล่าวว่าในสภาพแวดลอ้มออนไลน์ ความเสี่ยงมีผลต่อการ
ประเมินเลือกสินคา้ หรือบริการ โดยระบบรกัษาความปลอดภยั และการรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล
ของลกูคา้ ซึ่งจะไปกระทบตอ่การซือ้สินคา้ของลกูคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gao, et al. (2015) 
อา้งถึงใน สมฤดี ทองรกัษ์ (2561) กล่าวว่าความปลอดภยัคือความกงัวลของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบั
ความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้และความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวั ส่งผล
ต่อความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านโทรศพัย์มือถือ เช่นกลัวการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม 
หรือไม่ไดร้ับอนุญาต การฉ้อโกงและการสูญเสียทางการเงินระหว่างท าธุรกรรม สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ พรพรรณ อาชีวะเกษะ และ มฑปุายาส ทองมาก (2560) ไดศ้กึษาการยอมรบัการใช้
บริการทางธนาคารทางโทรศพัทม์ือถือ พบวา่อปุสรรคความเสี่ยงนัน้เป็นอปุสรรคหลกัท่ีกระทบกับ
การยอมรบัการใชบ้ริการทางธรุกรรมผ่านโทรศพัทม์ือถือ โดยเฉพาะการกังวลวา่ขอ้มลูอาจตกไป
อยู่กับผู้ไม่หวังดีหรืออาจถูกดัดแปลงข้อมูลได้ ส่วนขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  พบว่า ไม่มี
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ความสมัพันธ ์กับดา้นความปลอดภยั สอดคลอ้งกับ Heany & Goldsmith (1999) อา้งถึงใน นรา
ทิพย ์ณ ระนอง (2557) เน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจธนาคาร จัดเป็นการใหบ้ริการท่ีไม่สมารถจบั
ตอ้งไดเ้หมือนสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกว่าการคน้หาขอ้มลูเพ่ิมเติมก็ไม่สามารถช่วยลดระดบัการ
รบัรูค้วามเสี่ยงในการใชบ้ริการและท าใหก้ารตดัสินใจง่ายขึน้ 

ดา้นสงัคม พบว่ามีความสมัพันธต์่อการตัดสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ในขั้นตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ 
ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงั
การใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคคิดว่าการใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนไมเ่ป็นท่ี
ยอมรบัจากบุคคลรอบขา้งหรือบคุคลในครอบครวัท่ีไดร้บัข่าวสาร ต่างๆ เช่น การโจรกรรมขอ้มลู 
อาจท าใหท้่านตดัสินใจไม่ใชบ้ริการ และท าใหท้่านรูส้ึกอบัอายเน่ืองจากเป็นบริการซึ่งไม่เป็นท่ี
ยอมรบัในสงัคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวรส อมรแกว้ (2555) ไดศ้กึษาการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้อาหารจากตลาดสดในกรุงเทพมหานครของผูบ้ริโภค พบว่า
ปัจจัยการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้อาหารจากตลาดสด โดย
ผูบ้ริโภคสว่นใหญ่มีการรบัรูค้วามเสี่ยงในเรื่องของภาพลกัษณข์องตลาดสด ท่ียงัขาดความทนัสมยั 
ไม่เป็นท่ียอมรบัของผูค้นทั่วไป ส่วนขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู พบว่า ไม่มีความสมัพันธ ์ กับดา้น
สงัคม อาจเน่ืองเป็นบริการท่ีสามารถสอบสนองการใชชี้วิตในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคได ้ท่ีตอ้งการ
ความสะดวกสบายและไม่มีเวลาไปท าธุรกรรมทางการเงินเน่ืองจากสภาวะหน้าท่ีการงานและ
สภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งเรง่รีบ 

ดา้นจิตใจ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ในขั้นตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการใช้
บริการ โดยผูบ้ริโภคคิดว่าการใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนไม่เหมาะกับ
ตวัเอง เช่นไมเ่หมาะสมกบัวยัและไมต่รงกบัความคาดหวงั หรือเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด ท าใหท้่านรูส้กึ
กังวลใจ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อานนท์ บุญมา และ ปิยะนุช ปรีชานนท์ (2559) ศึกษา
ผลกระทบของการรบัรูค้วามเสี่ยงและความไวว้างใจ ต่อความตัง้ใจซือ้แพคเกจทวัรอ์อนไลนข์อง
นักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่านักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงในการซือ้แพคเกจ
ทัวรอ์อนไลน ์โดยการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตวิทยาจะมีผลมากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะโอกาสท่ีสินคา้
หรือบริการ รวมไปถึงลกัษณะในการซือ้ครัง้นัน้ๆ จะมีลกัษณะไมต่รงกบับคุลิกหรือภาพลกัษณข์อง
ผูบ้ริโภค ซึ่งการตดัสินใจซือ้ดงักลา่วจะไปสง่ผลกระทบดา้นลบตอ่การรบัรูต้วัตนของผูบ้ริโภค สว่น
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ขัน้ตอนคน้หาขอ้มลู พบวา่ไมม่ีความสมัพนัธก์บัดา้นจิตใจ อาจเน่ืองจากผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงประโยชน์
ในการใชบ้ริการท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถซือ้สินคา้และบริการไดส้ะดวกสบายและรวดเรว็มากขึน้ 
โดยไมต่อ้งพกเงินสดเป็นจ านวนมาก ท าใหต้ดัสินใจใชบ้ริการไดท้นัทีโดยไมต่อ้งมีการคน้หาขอ้มลู 

ดา้นเวลา พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่า
สินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ ในขั้นตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ 
ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และ
ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้
ผ่านสมารท์โฟนแลว้ไม่ไดผ้ลลพัธต์ามท่ีคาดหรือเกิดขอ้ผิดผลาด อาจท าใหท้่านรูส้ึกเสียเวลาและ
อาจท าใหท้่านสญูเสียเวลาในการศกึษาวิธีการใชง้านและเขา้ถึงบริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นราทิพย ์ณ ระนอง (2557) พบว่าการรบัรูค้วามเสี่ยงของผูบ้ริโภคมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ
ธนาคารผา่นโมบายแบง้กกิ์ง้แอพพลิเคชั่นของผูบ้ริโภค โดยกลุม่ตวัอย่างมีการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น
เวลาในประเดน็เรื่องการใชบ้ริการธนาคารผา่นโมบายแบง้กกิ์ง้แอพพลิเคชั่นท าใหไ้มไ่ดร้บัความไม่
สะดวกเพราะธนาคารตอ้งใชเ้วลานานในการแกปั้ญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดในการท าธรุกรรม
ทางการเงินสงูท่ีสดุ รองลงมาคือใชเ้วลานานในการเรียนรูก้บัวิธีการติดตัง้ ขัน้ตอนการใชง้านและ
ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ 

  
ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 

จากผลการวิจยั การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่การตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะดงันี ้

1.จากผลการวิจัยท าใหท้ราบว่าปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
การใชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน โดย
ผูบ้ริโภคมีการรบัถึงประโยชนก์ารใชบ้ริการมากท่ีสดุในเรื่อง ช่วยใหผู้บ้ริโภคซือ้สินคา้และบริการได้
สะดวกสะบายมากขึน้ รองลงมาคือท าใหส้ามารถช าระเงินไดร้วดเร็วขึน้ ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้
รา้นคา้ต่างๆเพ่ิมช่องทางการช าระเงินดว้ยระบบ QR Code ให้มากขึน้ เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการความสะดวกสะบายและการช าเงินท่ีรวดเรว็  

2.ดา้นการรับรูถ้ึงความง่ายต่อการใชบ้ริการพบว่ามีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน โดยผูบ้ริโภคมีการรบัรู ้ถึงความง่ายต่อการใชบ้ริการ
มากท่ีสดุในเรื่องของการใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟนง่ายในการเขา้ถึงเพ่ือ
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ใชง้านตามความตอ้งการ รองลงมา คือสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจไดง้่าย ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการ
ใช้งานเทคโนโลยีการช าระเงินผ่าน QR Code ในปัจจุบันมีขั้นตอนในการใชง้านท่ีง่ายขึน้ ไม่
ซับซอ้น ท าความเขา้ใจง่าย จึงไม่เป็นอปุสรรคต่อผูใ้ชง้านท่ีอยู่ในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัอีกตอ่ไป ดงันัน้
ภาครฐัหรือภาคเอกชนจึงควรสนบัสนุนใหผู้ใ้หบ้ริการตา่งๆเพ่ิมช่องทางการช าระคา่สินคา้โดยใช้
ระบบ QR Code ใหม้ากขึน้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภค ทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ สามารถเขา้ถึงบริการช าระ
เงินผ่าน QR Code และสามารถเขา้ถึงบริการต่างๆของภาครฐัท่ีอยู่ในรูปแบบของการช าระเงิน
ดว้ยระบบ QR Code ไดม้ากขึน้ รวมถึงการปรับปรุงระบบอินเทอรเ์น็ตใหท้ั่วถึงทุกพืน้ท่ีเพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลสามารถเขา้บริการไดง้่ายขึน้ 

3.ดา้นความตัง้ใจในการใชบ้ริการ QR Code พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิาร 
QR Code ช าระคา่สินคา้มากขึน้กวา่เดิม รองลงมาคือผูใ้ชบ้ริการมีความตัง้ใจใชบ้ริการ QR Code 
ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนมากกว่าการช าระดว้ยวิธีอ่ืน แสดงให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีอยู่ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ มีความตอ้งการใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ อาจเน่ืองมาจาก
บริการดงักล่าวสามารถตอบสนองการใชชี้วิตท่ีตอ้งการความสะดวกและรวดเร็ว ช่วยแกปั้ญหา
การเขา้ไม่ถึงบริการทางการเงินของผูท่ี้ไม่สะดวกในการเดินทางและไม่มีเวลาว่างเน่ืองจาก
ภาระหนา้ท่ีการงาน ดงันัน้จึงควรสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการ รา้นคา้ตา่งๆ เพ่ิมช่องทางในการช าระ
เงินดว้ยระบบ QR Code ใหม้ากขึน้ 

4.ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง พบว่ามีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมทุรปราการ ดงันั้นธนาคารควรและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะใหค้วามส าคญัในการสนบัสนนุ ส่งเสริม และเขา้มาใหค้วามรูใ้หก้บัผูใ้ห้
บริการและผูใ้ชบ้ริการ ให้มีความรูค้วามเขา้ใจ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการใช้
บริการระบบช าระเงินผา่นสมารท์โฟน เพ่ือเสริมสรา้งใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมั่นและไวว้างใจท่ีจะ
เลือกใชบ้ริการระบบดงักลา่วมากย่ิงขึน้ 

5.จากการวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์
โฟน ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมดา้นการรับรูค้วามตอ้งการ พบว่าผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจใช้
บริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน เน่ืองจากตอ้งการแสวงหาวิธีการใหม่ๆแทน
วิธีการเดิม ดงันั้นผูป้ระกอบการ รา้นคา้ต่างๆ จึงควรเพ่ิมช่องทางในการช าระคา่สินคา้ใหม้ีความ
หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคในการช าระเงิน ดา้นการคน้หาขอ้มลูพบวา่ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถหาขอ้มลูขา่วสารจากจดุขายสินคา้หรือรา้นคา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการได ้ดงันัน้ผูใ้หบ้ริการจึงควร
มีการประชาสัมพันธ์ถึงขึน้ตอนและกระบวนการช าระเงินผ่านระบบ QR Code เพ่ือให้ลูกคา้
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สามารถศึกษาวิธีการใชง้านไดต้ลอดเวลา ซึ่งจะท าใหผู้บ้ริโภคมีความเขา้ใจและปฏิบัติไดอ้ย่าง
ง่าย  ดา้นการประเมินทางเลือกพบว่าผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผ่าน
สมารท์โฟนจากประสบการณ์ของตวัท่านเองท่ีเคยไดล้องสัมผัสหรือทดลองใช้มาก่อน  ดังนั้น
ภาครฐัและเอกชนจึงควรมีระบบท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมั่นและความไวว้างใจในการช าระ
เงิน เช่นมีขอ้ความตอบรบัเมื่อมีการช าระเงินไปยงัผูใ้หบ้ริการเสร็จสิน้ ซึ่งจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิด
ความมั่นใจและอยากใชบ้ริการครัง้ตอ่ๆไป ดา้นการตดัสินใจใชพ้บวา่ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนหากพบว่ารา้นคา้ผูใ้ห้บริการมีการช าระเงินในรูปแบบ
ดงักล่าว ดงันั้นจึงควรสนับสนุนใหร้า้นคา้ ผูใ้หบ้ริการต่างเพ่ิมช่องทางการช าระค่าสินคา้โดยใช้
ระบบ QR Code ให้มากขึน้  ดา้นดา้นพฤติกรรมหลังการใช้ พบว่าผูใ้ช้บริการมีการแนะน าให้
บุคคลรอบขา้งหรือบุคคลอ่ืนใชบ้ริการ QR Code ช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ดังนั้นจึงควร
สนับสนุนการประชาสมัพันธ ์การสื่อสารดา้นโฆษณา เพ่ือตอกย า้ใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์
ไดร้บัจากการใชบ้ริการ QR Code ใหม้ากขึน้และหนัมาใชบ้ริการ QR Code มากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปจากผลการวิจยันี ้ มีประเดน็ท่ีน่าสนใจเพ่ือศกึษาเพ่ิมเติมในอนาคต 
ดงันี ้

1.ควรมีการขยายพืน้ท่ีศกึษาการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผ่าน
สมารท์โฟน ไปยงัจงัหวดัอ่ืนหรือในเขตนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ เพ่ือวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบการ
ยอมรับการใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน ในภูมิภาคต่างกันมีการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟน แตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือเป็น
ขอ้มลูใหภ้าครฐัและผูป้ระกอบการในการสง่เสริมการใหบ้ริการช าระเงินดว้ยระบบ QR Code มาก
ขึน้ 

2.ควรมีการศึกษาปัจจัยดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่นปัจจัยรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) 
คา่นิยม เน่ืองจากในแตล่ะพืน้ท่ีมีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนั ซึ่งจะช่วยใหท้ราบถึงพฤติกรรม
และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละพืน้ท่ีอย่างแทจ้ริง ท  าใหส้ามารถพัฒนาเทคโนโลยีการ
ช าระเงินดว้ยระบบ QR Code ใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิตไดง้่ายขึน้ 
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แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยทีีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code  

ในการช าระคา่สินค้าผ่านสมารท์โฟนของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
_______________________________________________________________________ 
ค าชีแ้จง 
 ผูวิ้จยั ไดจ้ดัท าแบบสอบถามนีเ้พ่ือเป็นสว่นหนึ่งของการเก็บขอ้มลู “การยอมรบัเทคโนโลยี
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ในการช าระค่าสินคา้ผ่านสมารท์โฟนของผูบ้ริโภคใน
จังหวดัสมทุรปราการ” เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจัยท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการ 
QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน จึงขอความกรุณาใหต้อบแบบสอบถามทกุขอ้ตาม
ขอ้เท็จจริง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็นทัง้หมด 4 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี  1 ลกัษณะสว่นบคุคล 
ตอนท่ี  2 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 4 สว่น 
ตอนท่ี  3 การรบัรูถ้ึงความเสีย่งตอ่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ตอนท่ี  4 การตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ในการช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
การตอบแบบสอบถามครัง้นีเ้พ่ือการศกึษา  ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่ไดร้บัผลกระทบใด 

ๆ จากการตอบแบบสอบถาม  โดยขอ้มลูท่ีไดจ้ะน าไปใชใ้นการน าเสนอผลวิจยัตอ่ไป 
 

ขอขอบคณุในความรว่มมือ 
นกัศกึษาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการ   

คณะบริหารธรุกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
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ค าถามคัดคุณสมบัต ิ
ท่านอาศยัอยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
       ใช ่      ไมใ่ช ่
 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
ค าชีแ้จง :  กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มลูสว่นตวัของท่าน 

1. เพศ 
      หญิง      ชาย 
 

2. อาย ุ
      นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี     21-30 ปี  
      31-40 ปี       41 ปีขึน้ไป  
 

3. สถานภาพ 
     โสด      สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 
     หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู ่
 

4. ระดบัการศกึษา 
     ต  ่ากวา่ปริญญาตร ี     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
       สงูกวา่ปริญญาตร ี
 

5. อาชีพ 
     นิสิต / นกัศกึษา      รบัราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
     พนกังานบรษัิทเอกชน     ธรุกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
     อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………………… 
 

6. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
     นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท   10,001 – 20,000 บาท 
     20,001 – 30,000 บาท    30,001 บาท ขึน้ไป 
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ตอนที ่2 การยอมรับเทคโนโลย ีQR Code 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง โดยเลือกค  าตอบท่ีใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสดุ โดยมีเครื่องหมายหรือขอ้บ่งชีใ้นการเลือกดงันี ้
 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างย่ิง 
 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
 3 หมายถึงเหน็ ไมแ่น่ใจ 
 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
 1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 
 
 

การยอมรับเทคโนโลย ีQR Code 
 

ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านการรับรู้ถงึประโยชนใ์นการใช้บริการ QR Code  
ช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟน 

     

1.การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์โฟนท า
ใหท้่านสามารถช าระเงินไดร้วดเรว็ขึน้ 

     

2.การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ช่วยใหท้่านรูส้กึปลอดภยัไมต่อ้งพกเงินสดจ านวนมาก 

     

3.การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ช่วยลดปัญหาการถอนเงินของท่าน 

     

4.การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ช่วยใหท้่านซือ้สินคา้และบรกิารไดส้ะดวกสบายมากขึน้ 

     

5.การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์โฟน 
ช่วยใหป้ระสิทธิภาพงานของคณุดย่ิีงขึน้ 

     

ด้านการรับรู้ถงึความง่ายต่อการใช้บริการ QR Code  
ช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟน 

     

6.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟนง่ายตอ่การใชง้าน  

     

7.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟนสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจไดง้่าย 
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ด้านการรับรู้ถงึความง่ายต่อการใช้บริการ QR Code 
ช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟน 

ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

8.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟนง่าย ในการเขา้ถึงเพ่ือใชง้านตามความตอ้งการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟนท าใหท้่านไมต่อ้งจดจ าหรือป้อนขอ้มลูตวัเลข
ยุ่งยาก 

     

10.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟนง่ายกวา่การช าระดว้ยบตัรเครดติหรือบตัรเดบิต 

     

ด้านทัศนคติทีม่ต่ีอการใช้บริการ QR Code ช าระคา่
สินค้าผ่านสมารท์โฟน 

     

11.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟนมีความสะดวกในการใชง้าน 

     

12.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟนมีความง่ายในการใชง้าน 

     

13.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟนมีความเหมาะสมกบัการใชชี้วิตในปัจจบุนัของ
ท่าน 

     

ด้านความต้ังใจในการใช้บริการ QR Code ช าระคา่
สินค้าผ่านสมารท์โฟน 

     

14.ท่านตัง้ใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟนมากกวา่การช าระดว้ยวิธีอ่ืน 

     

15.ท่านตัง้ใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟนมากขึน้กวา่เดิม 

     

 
 
 
 
 
 



  171 

ตอนที ่3 การรับรู้ถงึความเสีย่งต่อการใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟน 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง โดยเลือกค  าตอบท่ีใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสดุ โดยมีเครื่องหมายหรือขอ้บ่งชีใ้นการเลือกดงันี ้
 
 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างย่ิง 
 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
 3 หมายถึงเหน็ ไมแ่น่ใจ 
 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
 1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 
 

การรับรู้ถงึความเสี่ยงต่อการใช้บริการ QR Code 
ช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟน 

ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านการเงนิ      

1.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์
โฟนท าใหท้่านเสียคา่ใชจ้่ายมากกวา่การช าระดว้ยวิธีอ่ืน เช่น 
คา่ธรรมเนียม 

     

2.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์
โฟนท าใหท้่านรูส้กึไมคุ่ม้คา่ และอาจมีบริการอ่ืนๆท่ีดีกวา่ 

     

ด้านประสิทธิภาพ      

3.ท่านคิดวา่อาจเกิดขอ้ผิดพลาดในระหวา่งการใชบ้รกิาร อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย เช่น ผูร้บัช  าระเงินปลายทางอาจจะ
ไมไ่ดร้บัเงิน 

     

4.ท่านคิดวา่หากอาจเกิดอปุสรรคในการเขา้สูร่ะบบ จะท าให้
ท่านรูส้กึไมไ่ดร้บัประโยชนต์ามท่ีตอ้งการ 

     

ด้านความปลอดภัย      

5.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์
โฟนท าใหท้่านรูส้กึไมป่ลอดภยั เชน่ อาจจะถกูโจรกรรม
ทรพัยส์ินผา่นทางเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต 
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ด้านความปลอดภัย ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
6.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์
โฟนท าใหท้่าน อาจถกูลกัลอบเขา้ถึงขอ้มลูสว่นตวัโดยไมไ่ดร้บั
อนญุาต 

     

ด้านสังคม      

7.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์
โฟนไมเ่ป็นท่ียอมรบัจากบคุคลรอบขา้งหรือบคุคลในครอบครวั
ท่ีไดร้บัจากขา่วสารตา่งๆ เช่น การโจรกรรมขอ้มลู อาจท าให้
ท่านตดัสนิใจไมใ่ชบ้ริการ 

     

8.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์
โฟนท าใหท้่านรูส้กึอบัอายเน่ืองจากเป็นบริการซึ่งไมเ่ป็นท่ี
ยอมรบัในสงัคม 

     

ด้านจติใจ      

9.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่นสมารท์
โฟนไมเ่หมาะกบัตวัเอง เชน่ไมเ่หมาะสมกบัวยั 

     

10.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟนไมต่รงกบัความคาดหวงั หรือเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด 
ท าใหท้่านรูส้กึกงัวลใจ 

     

ด้านเวลา      

11.ท่านคิดวา่การใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่น
สมารท์โฟน  อาจท าใหท้่านสญูเสยีเวลาในการศกึษาวิธีการใช้
งานและเขา้ถึงบริการ  

     

12.ท่านคิดวา่หากใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟนแลว้ไมไ่ดผ้ลลพัธต์ามท่ีคาดหรือเกิดขอ้ผิดพลาด 
อาจท าใหท้่านรูส้กึเสียเวลา 
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ตอนที ่4  การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมารท์โฟน 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง โดยเลือกค  าตอบท่ีใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสดุ โดยมีเครื่องหมายหรือขอ้บ่งชีใ้นการเลือกดงันี ้
 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างย่ิง 
 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
 3 หมายถึงเหน็ ไมแ่น่ใจ 
 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
 1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 
 

การตัดสินใจใช้บริการ QR Code 
ในการช าระคา่สินค้าผ่านสมารท์โฟน 

ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านการรับรู้ความต้องการ      
1.ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน เน่ืองจากตอ้งการแสวงหาวิธีการใหม่ๆ แทนวิธีการเดมิ  

     

2. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีช่วยแกปั้ญหาการช าระคา่สนิคา้ใหท้่าน
ได ้

     

ด้านการค้นหาข้อมูล      
3.ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน โดยการหาขอ้มลูขา่วสารจากแหลง่ท่ีเป็นบคุคล เช่น 
ครอบครวั มิตรสหายหรือผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน 

     

4.ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน โดยหาขอ้มลูขา่วสารจากจดุขายสินคา้หรือรา้นคา้ท่ีเป็นผู้
ใหบ้ริการ  

     

ด้านการประเมินผลทางเลือก      
5.ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน เน่ืองจากเป็นทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของท่านไดม้ากท่ีสดุเมื่อเทียบกบัประสบการณใ์นอดีตท่ีผา่นมา
ของท่าน 
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ด้านการประเมินผลทางเลือก ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

6.ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน เน่ืองเป็นทางเลือกท่ีท าใหท้่านไดร้บัประโยชนจ์ากการใช้
บริการมากท่ีสดุ 

     

7.ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟน จากประสบการณข์องตวัท่านเอง ท่ีเคยไดล้องสมัผสั หรือ
ทดลองใชม้าก่อน 

     

ด้านการตัดสินใจใช ้      
8.ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟนหากพบวา่รา้นคา้ผูใ้หบ้ริการมีการช าระเงินในรูปแบบ
ดงักลา่ว 

     

9.ท่านตดัสินใจใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์
โฟนเป็นตวัเลือกแรกในการช าระคา่สินคา้ 

     

ด้านพฤตกิรรมหลังการใช ้      
10.ท่านมีความพึงพอใจในการใชบ้รกิาร QR Code ช าระคา่
สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 

     

11.ท่านตดัสินใจท่ีจะใชบ้ริการ QR Code ช าระคา่สนิคา้ผา่น
สมารท์โฟน ตอ่ไปในอนาคต 

     

12.ท่านคิดวา่จะแนะน าใหบ้คุคลรอบขา้งหรือบคุคลอ่ืนใช้
บริการ QR Code ช าระคา่สินคา้ผา่นสมารท์โฟน 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 
 

รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานที ่
 

1.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธิตนินัธุ ์ ชาญโกศล  ผูช้่วยศาสตราจารป์ระจ าคณะ 
       บริหารธรุกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยั 
       ศรีนครินทรวิโรฒ 
2.อาจารย ์ดร.วสนัต ์ สกลุกิจกาญจน ์   อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธรุกิจเพ่ือ- 
       สงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้เขยีน 
 

ชือ่-สกุล กนัตา แสงศกัดิ ์
วัน เดือน ปี เกิด 22 กมุภาพนัธ ์2529 
สถานทีเ่กิด ระยอง 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552  

วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ  
พ.ศ. 2562  
บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ   
มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 55/65 ซอย พทุธบชูา 32 แขวง บางมด เขตทุ่งครุ   
กรุงเทพมหานคร 10140   
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