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This research has a purpose to study the technology acceptance and
perceived risk affecting the consumer decision-making process on paying goods and
services using the QR payment system in the Bangkok metropolitan area. The
sample 400 consumers, from the age of fifteen, which were obtained by sampling. A
questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used in the data
analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation with reliability of
0.732-0.922 on the hypothesis test for differences using t-values, ANOVA and multiple
regression analysis stepwise method. The results indicated that the majority of the
respondents were female, aged fifteen to thirty-four, held a Bachelor's degree or lower
and company employees, with an estimated income of over than 40,001 THB. The
results of the hypothesis testing showed that the different personal factors, such as
ages, career and income has the making decisions to pay the QR payment for goods
and services was different. The factors of technology adoption include perceived
usefulness, perceived ease of use and the factor of perceived risk have positive
influence on the decision to pay with QR payment at a statistically significant level of
0.05, which can be used to forecast decisions with QR payment were 35.5% and 33.2%.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปัจจุบนั ธุรกิจ E-Commerce เติบโตอย่างรวดเร็ว ระบบการชาระเงินได้ ก้าวไปข้ างหน้ า
อย่ า งไม่ ห ยุ ด ยัง้ ผู้บ ริ โ ภคในยุ ค ดิ จิ ต อลต้ อ งการทางเลื อ กในการช าระเงิ น ใหม่ ๆ ที่ มี ค วาม
สะดวกสบายสูง แต่ต้องคานึงถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็ นหลัก ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี ไ ด้ ถูกนามาประยุกต์ใช้ ในโลกการเงิ นอย่างรวดเร็ วทาให้ การทาธุ รกรรมการเงิ นใน
ปั จจุบนั มีการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยเสมอและมีแนวโน้ มว่าธุรกิจชาระเงินจะเติบโตได้
อี กเป็ นอย่างมาก นอกจากนี จ้ ะมี นวัตกรรมใหม่ๆ เกิ ดขึน้ อย่า งต่อ เนื่ อ งจากสถาบัน การเงิ น ที่
หลากหลาย นัน่ คือระบบ e-Payment และ QR payment ที่จะมาแทนที่เงินสด ทาให้ “เงิน” ไม่ได้
เป็ นเพี ย งเหรี ยญ หรื อ ธนบัต รที่ เ ราคุ้น เคยอี กต่อไป เรี ย กว่าเป็ น “สัง คมไร้ เงิ นสด (Cashless
Society)” การทาธุรกรรมทางการเงินในอนาคตที่เราไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป เราอาจมีแค่บตั รใบ
เดียวหรื อใช้ สมาร์ ทโฟนเครื่ องเดียวทาธุรกรรมทางการเงินในทุกรูปแบบได้ ถือเป็ นจุด เริ่ มต้ นความ
เปลี่ยนแปลงทางการเงินครัง้ สาคัญและจะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากปั จจุบนั พฤติกรรมการ
ชาระเงินของคนทัว่ โลกกาลังเปลี่ยนแปลงจากการใช้ เงินสดไปเป็ นแบบ “ไม่ใช้ เงินสด” มากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชาระเงินผ่าน QR Code ที่สามารถทาได้ โดยง่ายและสะดวกสบายต่อทังผู
้ ้
ชาระเงินและผู้รับเงิน ที่สาคัญคือร้ านค้ าทั่วไปสามารถใช้ งานได้ โดยลงทุนน้ อยมากหรื อแทบไม่
ต้ องลงทุนเลย และยังมีความมัน่ คงปลอดภัยสูงกว่าการชาระเงินด้ วยเงินสดอีกด้ วย (อริ ญชัย วีร
ดุษฎีนนท์, 2560 )
ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสมาคมการค้ าผู้ให้ บริ การชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการชาระเงินผ่าน QR Code ที่เป็ นแพลตฟอร์ ม
แบบเปิ ด สามารถใช้ ชาระเงินได้ ทงภายในประเทศและต่
ั้
างประเทศนันจะช่
้ วยเจาะกลุ่มตลาดกลาง
และตลาดล่างให้ ช าระเงิ น ผ่า นระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์ ม ากยิ่ ง ขึน้ นอกจากนี ย้ ัง เพิ่ม ความมั่นคง
ปลอดภัยในการทาธุรกรรม และลดภาระค่าใช้ จ่ายของรัฐในการจัดการธนบัตรอีกด้ วย การชาระ
เงินผ่าน QR Code โดยใช้ มาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถซือ้ สินค้ าหรื อชาระ
ค่าบริการได้ สะดวกยิ่งขึ ้น ซึง่ การทารายการส่วนใหญ่ คงหนีไม่พ้น “การซื ้อของ-ช้ อปปิ ง้ ” “การจ่าย
ค่าเดินทาง” และ “ร้ านค้ ารายย่อย เพื่อรับเงินจากลูกค้ า ” การผลักดันให้ Cashless Society
เกิดขึ ้นได้ จึงไม่ใช่แค่ระบบ “ระบบชาระเงินแบบใหม่ (Payment)” แต่เป็ นการสร้ าง “ระบบนิเวศ
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สังคมไร้ เงินสด” ที่สอดคล้ องไปกับการดาเนินชีวิตให้ ได้ (มาร์ เก็ตเทียร์ , 2560) ดังนัน้ การชาระเงิน
ผ่าน QR Code โดยใช้ มาตรฐานเดียวกัน จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็ นอย่างมากใน
แง่ของการยอมรับนวัตกรรมและความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีที่ทางสถาบันการเงินต่างๆ พัฒนา
ระบบขึ ้นมา เพื่อดึงดูดให้ ผ้ บู ริ โภคมาใช้ บริ การ ซึ่งเป็ นสิ่งที่จะช่วยขยายฐานลูกค้ าและสร้ างโอกาส
ทางธุรกิจที่ปัจจุบนั มีการแข่งขันสูง และสามารถตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของผู้บริ โภคที่นิยมทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ นับเป็ นอีกหนึ่งก้ าวสาคัญของประเทศไทยที่จะพลิกโฉม
สูส่ งั คมไร้ เงินสดด้ วยระบบมาตรฐานคิวอาร์ โค้ ด ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันให้ ธนาคารหลัก
ทัว่ ประเทศเปิ ดให้ บริ การการชาระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือมากขึ ้นอีกทังในอนาคต
้
อันใกล้ นี ้จะมีแคมเปญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ QR Code ตามมาอีกมากมาย เพราะเชื่อว่า QR Code จะ
สามารถกลายเป็ นอีกหนึง่ ช่องทางสาหรับการชาระเงินของคนไทยในอนาคตได้ อย่างแน่นอน (มาร์
เก็ตเทียร์ , 2560)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้
ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ทังปั
้ จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยี การ
รับรู้ความเสี่ยง และการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องทราบถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในระบบความปลอดภัยและส่ งผล
ทาให้ เกิ ดการใช้ งานจริ ง ในที่สุดซึ่งเป็ นสิ่ง ส าคัญต่อการเพิ่ม จ านวนผู้ใช้ ง านในการทาธุรกรรม
ทางการเงินด้ วยระบบ QR Payment และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าผู้ใช้ บริ การ
เทคโนโลยีทางการเงินต่อไป อีกทังยั
้ งให้ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการปรับ ปรุง
แก้ ไข พัฒนาเทคโนโลยีทางการชาระเงิน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อทาให้ การ
ชาระค่าสินค้ าหรื อบริ การเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและสะดวกสบายสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันกับคู่แข่งทังรายเก่
้
าและรายใหม่
ได้ มากขึ ้น และเพื่อเป็ นแนวทางให้ กบั งานวิจยั อื่นๆ ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบการชาระเงิน QR
Payment ต่อไปในอนาคต
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่อเดือ นกับ การตัดสิ นใจช าระเงิ นค่ าสิ นค้ า และบริ ก ารด้ วยระบบ QR
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีตอ่ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ ความเสี่ยงที่มีต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจชาระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็ นแนวทางและข้ อ มูลสาหรับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การชาระเงินด้ วยระบบ QR Payment ให้ เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายได้
3. เพื่อเป็ นแนวทางและข้ อมูลสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบ QR Payment ต่อไป
ในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีความมุง่ หมายที่จะศึกษา “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความ
เสี่ยงที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีขอบเขตการศึกษาดังนี ้
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
กาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้ สูตรในการคานวณหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560)ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนมาก
ที่สุดที่ยอมรับได้ 5% คานวณจากสูตร ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน และเพื่ อป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยั จึงได้ ทาการเพิ่ มจานวนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 15 คน ดังนัน้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบหลายขัน้ ตอน ( Multi-stage
Random Sampling) โดยแบ่งการสุม่ ตัวอย่าง 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
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ขันที
้ ่ 1 ใช้ วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยทา
การจับฉลากเพื่อคัดเลือกเขตในกรุ งเทพมหานครทังหมด
้
50 เขต เลือกมาเพียง 5 เขต ตามการ
แบ่งเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร (สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร, 2560) โดยการจับ
ฉลาก 5 เขตได้ ดงั นี ้ เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตจตุจกั ร เขตสาทร และเขตวัฒนา
ขันที
้ ่ 2 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ ซึ่งมีความหลากหลายตามลักษณะประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมการใช้ ชีวิต เช่น ห้ างสรรพสินค้ า สานักงาน หรื อ แหล่งช้ อปปิ ง้ ในแต่ละเขตดังนี ้
ตาราง 1สถานที่ในการสุม่ ตัวอย่าง
สถานที่
บริเวณเดอะแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ประตูน ้า
บริเวณสยาม สแควร์
ตลาดนัดจตุจกั ร
บริเวณอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม
บริเวณห้ างสรรพสินค้ า Terminal21

เขต

จานวน

เขตราชเทวี
เขตปทุมวัน
เขตจตุจกั ร
เขตบางรัก
เขตวัฒนา

80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด
80 ชุด

ขันที
้ ่ 3 วิธีการกาหนดโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละเขตที่ถูกเลือกจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ มีจานวน
เท่าๆ กัน ตามสัดส่วน จะได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต จานวน 5 เขตๆ ละ 80 คน รวมเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน
ขันที
้ ่ 4 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาการ
แจกแบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ กบั กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วในขันตอนที
้
่3
จนครบตามจานวน 400 ชุด
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1.1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
1.1.1 เพศ
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1.1.1.1. ชาย
1.1.1.2. หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1. 15 - 24 ปี
1.1.2.2. 25 - 34 ปี
1.1.2.3. 35 - 44 ปี
1.1.2.4. 45 - 54 ปี
1.1.2.5. 55 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.3.1. ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2. ปริญญาตรี
1.1.3.3. สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 อาชีพ
1.1.4.1. ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.4.2. พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
1.1.4.3. ค้ าขาย / อาชีพอิสระ
1.1.4.4. นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
1.1.4.5. ไม่ประกอบอาชีพ เช่น พ่อบ้ าน, แม่บ้าน
1.1.5 รายได้ ตอ่ เดือน
1.1.5.1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
1.1.5.2. 10,001 – 20,000 บาท
1.1.5.3. 20,001 – 30,000 บาท
1.1.5.4. 30,001 – 40,000 บาท
1.1.5.5. 40,001 บาทขึ ้นไป
1.2 ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
1.2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ (Perceived Usefulness: PU)
1.2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease of Use: PEOU)
1.3 ปัจจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง
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2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. QR Payment หมายถึง การรับชาระเงินด้ วย QR code คือวิธีการชาระเงินรูปแบบ
ใหม่ที่ใช้ QR Code เพื่อเป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลในการทาธุรกรรมชาระเงิน แทนการ
ใช้ ชอ่ งทาง อื่นๆ เช่น บัตรเครดิต หรื อ EDC เป็ นต้ น
2. ผู้ บริ โ ภค หมายถึ ง ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารการช าระเงิ น ผ่ า นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นพื น้ ที่ เ ขต
กรุงเทพมหานคร
3. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การนาเทคโนโลยี ที่ยอมรับมาใช้ ง านซึ่งก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ตวั บุคคลหรื อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับพฤติกรรมทัศนคติ และการใช้ งาน
เทคโนโลยี ที่ง่ ายขึน้ นอกจากนี ก้ ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ง านทาให้ แต่ละบุคคลมี ประสบการณ์
ความรู้ และทักษะในการใช้ งานเพิ่มเติม
3.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ หมายถึง ระดับที่ผ้ ใู ช้ บริ การเชื่อว่า ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ดังกล่าวจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั งานของตนซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติที่มีตอ่
การใช้ งานและพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการ
3.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน หมายถึง ระดับที่ผ้ ูใช้ บริ การเชื่อว่าเทคโนโลยี
ที่ น ามาใช้ มี ค วามง่ า ยในการใช้ ง าน สามารถใช้ ง านได้ โ ดยไม่ต้ อ งใช้ ค วามพยายามสูง ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้ถึงประโยชน์และทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน
4. การรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง ผลจากการรับรู้ข้อมูลที่ผิดพลาด ข้ อมูลที่ไม่แสดงให้ เห็น
ถึงความปลอดภัยของระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า
รวมถึงนาเสนอข้ อมูลของสินค้ าและบริ การที่ครบถ้ วน นาไปสู่ความผิดหวัง ความไม่พึงพอใจและ
ทาให้ ผ้ บู ริโภคหรื อลูกค้ าไม่ตดั สินใจใช้ บริการระบบ QR Payment
5. การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจเลือกใช้ บริ การระบบ QR Payment
แทนช่องทางการชาระเงินด้ านอื่นๆ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย “การยอมรั บเทคโนโลยี และการรั บรู้ ความเสี่ ยงที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ การ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั กาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบ
ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1.ลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ

- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
2. การยอมรับเทคโนโลยี

การตัดสินใจชาระเงินค่ าสินค้ า
และบริการด้ วยระบบ QR
Payment

- การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
3. การรั บรู้ ความเสี่ยง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และการ
รับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั
ได้ ทาการศึกษา ค้ นคว้ า รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการศึ ก ษาวิ จั ย และให้ เ กิ ด ความเข้ าใจในเนื อ้ งานที่ ผ้ ู วิ จัย ต้ อ งการศึ ก ษา ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับประชากรศาสตร์
2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับการยอมรับเทคโนโลยี
3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับการรับรู้ความเสี่ยง
4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
5 ข้ อมูลเกี่ยวกับ QR Payment
6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ให้ ความหมายลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ (Demographic)
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ ใน
การแบ่ง ส่วนตลาด ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่ส าคัญที่จ ะช่วยกาหนดตลาด
เป้าหมาย ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
1. เพศ สามารถแบ่งแยกความต้ องการของผู้บริ โภคได้ โดยดูเพศของผู้บริ โภคเป็ น
หลักในการตอบสนองความต้ องการซึ่งเป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาคัญ เพราะปั จจุบนั นี ้
ตัวแปรด้ านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทศั นคติ
การรับรู้และการตัดสินใจในเรื่ องการซื ้อสินค้ าบริโภคต่าง ๆ กัน
2. อายุ กลุ่มผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้ องการในสินค้ าและบริ การ
ที่แตกต่างกัน เช่น กลุม่ วัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้ าแฟชัน่ กลุ่มผู้สงู อายุจะสนใจ
สินค้ าเกี่ ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน และได้ ค้นหาความต้ องการของส่ วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market)
โดยมุง่ ความสาคัญที่ตลาดอายุสว่ นนัน้
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3. สถานภาพครอบครัว ลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ การเข้ าสู่ชีวิตสมรส (อายุ
แรก สมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู่, การหย่าร้ าง)
และการสมรสใหม่ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2541) สถานภาพสมรสเป็ นคุณลักษณะทางประชากร ที่
สาคัญที่เกี่ ยวกับเรื่ องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นสาคัญที่สุดในการศึกษาเกี่ ยวกับ
องค์ประกอบเกี่ ยวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือประเภทของสถานภาพสมรส องค์การ
สหประชาชาติได้ รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของ สถานภาพสมรส ดังนี ้
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 หม้ ายและไม่สมรสใหม่
3.4 หย่าร้ างและไม่สมรสใหม่
3.5 สมรสแต่แยกกันอยูโ่ ดยไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
สถานภาพสมรส มี ส่วนส าคัญ ต่อการตัด สินใจของบุคคล คนโสดจะมี อิสระทาง
ความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ ว การตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ จะใช้ เวลาน้ อยกว่าคนที่แต่งงาน
แล้ วเนื่องจากไม่มีภาระผูกพัน หรื อคนที่ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ ว
4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็ นตัว
แปรที่ สาคัญ ในการกาหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริ โภคที่ มีความ
ร่ ารวยแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ ปานกลางและรายได้ ต่าจะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มี
แนวโน้ มความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงบุ คคล
ที่มีการศึกษาต่าโอกาสที่จะหางานระดับสูงยากจึงทาให้ มีรายได้ ต่าในขณะเดียวกันการเลือกซื ้อ
สินค้ าที่แท้ จริ งอาจเป็ นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต ค่านิยมอาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการ
ตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้ รวมกับตัวแปรทางด้ านประชากรศาสตร์ ด้านอื่นๆ เพื่อให้ การกาหนด
ตลาดเป้าหมายได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายได้ สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถื อว่าใช้ เกณฑ์รายได้ ร่วมกับ
เกณฑ์อายุ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ กนั มากขึ ้น เกณฑ์รายได้ อาจจะเกี่ยวข้ องกับอายุและอาชีพร่วมกัน
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ วงจร
ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้ นลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักการตลาดเพราะ
มันเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้ าทังหลาย
้
การเปลี่ย นแปลงทาง ประชากรศาสตร์
ชี ้ให้ เห็นถึงการเกิดขึ ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลด ความสาคัญลง ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมีดงั นี ้
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1. อายุ นักการตลาดต้ องคานึงถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรใน
เรื่ องอายุด้วย
2. เพศ (สมรสหรื อโสด) ที่ ทางานนอกบ้ านเพิ่มมากขึน้ เรื่ อย ๆ นักการตลาด ต้ อง
คานึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผู้ซื ้อรายใหญ่ ซึ่งที่แล้ วมาผู้ขายเป็ นผู้ตดั สินใจซื ้อ นอกจากนัน้ บทบาท
ของสตรี และบุรุษบางส่วนที่ซ ้ากัน
3. วงจรชีวิตครอบครัว ขันตอนแต่
้
ละขันของวงจรชี
้
วิตของครอบครัวเป็ นตัวกาหนดที่
สาคัญของพฤติกรรม ขันตอนของวงจรชี
้
วิตของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขันตอน
้
ซึ่งแต่ละขันตอน
้
จะมีพฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ นักการตลาดต้ องสนใจในแนวโน้ มของรายได้ ส่วนบุคคล
เนื่องจากรายได้ จะมีผลต่ออานาจการซื ้อ ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้ มบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า เนื่องจากผู้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้ างรายได้ สงู
กว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า จึงสรุปได้ ว่าปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่นิยมนามาใช้ ศกึ ษากัน
มากที่สุดใน การแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริ โภค โดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ เชื ้อชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรื อวงจรชีวิตครอบครัวนัน้
นา มาวางแผนกาหนดกลยุทธ์สร้ างความต้ องการหรื อจูงใจ ให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การเพื่อให้ เข้ าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่ สุด เพราะจะทาให้ นกั การตลาดนัน้
สามารถประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายได้ ตามสัดส่วนที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตาราง 2 การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Kotler, 1997)
ตัวแปรประชากรศาสตร์
1. อายุ(Age)
2. เพศ (Sex)
3. ขนาดครอบครัว (Family Size)
4. วัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life
Cycle)

ตัวอย่ างการแบ่ งส่ วนตลาด
ต่ากว่า 6 ,6-11, 12-19 ,20-34,50-64 และ 65 ขึ ้นไป
หญิง ชาย
1-2 ,3-4, 5 ขึ ้นไป
โสดและยังหนุม่ แต่งงานแล้ วและยังไม่มีบตุ ร แต่งงาน
แล้ วมี บุตรยังเล็กอยู่ (เป็ นบุตรอายุต่ากว่า 6 ขวบ)
แต่งงานแล้ วมีบตุ ร โตแล้ ว(อายุ 6 ขวบขึ ้นไป) แต่ยงั
ศึกษาเล่าเรี ยนอยู่กบั พ่อแม่ แต่งงานมานานแล้ ว
ค่อนข้ างมีอายุมีบตุ รโตแล้ วแต่ยงั ไม่ แต่งงาน พ่อแม่
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปรประชากรศาสตร์
5. อาชีพ(Occupation)

6. การศึกษา (Education)
7. ศาสนา (Religion)
8. ผิว (Race)
9. เชื ้อชาติ (Nationality)
10. รายได้ (Income)

ตัวอย่ างการแบ่ งส่ วนตลาด
อายุมาก อยูค่ นเดียว และอื่น ๆ
มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพ ผู้จดั การ เจ้ าของ
กิจการ เสมียน พนักงาน ช่างฝี มือ ชาวนา ว่างงาน
นักศึกษา แม่บ้าน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ ้น
ไป
พุทธ คาทอลิค โปรแตสแตนท์ อิสลาม
ขาว ดา เหลือง ขาว ดา เหลือง
อเมริกนั อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ไทย จีน ญี่ปนุ่
สูง กลาง ต่า

Hanna and Wozniak (2001) ศึกษาประชากรศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรมผู้บริ โภคว่า จะมี
วิธีการเลือกซื ้อ ใช้ หรื อเลิกใช้ ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างไร ผู้บริ โภคแต่ละคนนันจะมี
้
พฤติกรรม
และการรั บรู้ ต่อสิ่ ง ของหรื อสถานการณ์ หนึ่ง ๆ ที่ แตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กับเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากในอดีต
เกือ้ วงศ์บุญสิน (2545) ได้ กล่าวถึงการศึกษาประชากรศาสตร์ เชิงธุรกิจว่า การศึกษา
ประชากรศาสตร์ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ คือการนาข้ อมูลของประชากร เช่น อายุ รายได้ อาชี พ ที่ ส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจต่อองค์กร ไปพยากรณ์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตของธุรกิจ เพื่อ
นาไปใช้ ในการตัดสินใจในการดาเนินแผนการธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์นนั ้ ๆ มากไปกว่า
นี ้ การที่เราเข้ าใจข้ อมูลประชากร จะทาให้ สามารถจัดเตรี ยมสิ่งอานวยความสะดวกให้ แก่กลุ่ม
ประชากรบางช่วงอายุได้
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้ กล่าวถึงแนวความคิดด้ านประชากรนีเ้ ป็ นทฤษฎี ที่ใช้
หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ ้นตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุ้น เป็ นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคณ
ุ สมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน ไปด้ วย ซึ่งแนวความคิดนี ้ตรงกับ ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory)
ของ Defleur and Ball-Rokeach (DeFleur & Ball-Rokeach, 1996. ) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของ
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บุคคลเกี่ยวของกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรื อลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหล่านี ้สามารถ
อธิบายเป็ นกลุม่ ๆ ได้ คือบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ ายคลึงกัน มักจะอยู่ใน กลุ่มเดียวกัน ดังนัน้ บุคคล
ที่อยูใ่ นลาดับทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื ้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และ
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี ้ได้ รับการพัฒนา
จากแนวความคิดเรื่ องสิ่งเร้ าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R
Theory) ในสมัย ก่ อ นและได้ น ามาประยุก ต์ ใ ช้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารว่า ผู้รั บ สารที่ มี
คุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
จากแนวคิด และทฤษฎี ด้ านประชากรศาสตร์ ที่ก ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ ผู้วิจัยได้ หยิ บยก
ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) มาอ้ างอิงในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบ
เกี่ยวกับลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน เนื่องจากความแตกต่างเหล่านีม้ ีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
2.1 ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ ธนเจริ ญพิศาล และ จาลอง โพธิ์ บญ
ุ (2555)ให้ คานิยามของการยอมรับ
เทคโนโลยีว่า เป็ นการนาเทคโนโลยีนนมาใช้
ั้
ให้ เป็ นไปได้ โดยสิ่งที่ตามมา คือ ก่อให้ เกิดการลงทุน
กับการยอมรับ
สิ ง หะ ฉวี สุข และ สุนัน ทา วงศ์ จ ตุร ภัท ร (2555)ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของการยอมรั บ
เทคโนโลยี ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ท าให้ บุค คลเกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีใน 3 ด้ าน คือ 1) พฤติกรรม 2) ทัศนคติที่มีตอ่ เทคโนโลยีและ 3) การใช้ งานเทคโนโลยีที่
ง่ายขึ ้น
ศศิพร เหมือนศรี ชยั (2555) ได้ ให้ คานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นปั จจัย
สาคัญใน การใช้ งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ ใช้ เทคโนโลยีทาให้ เกิดประสบการณ์
ความรู้ทกั ษะ และความต้ องการใช้ งานเทคโนโลยี
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สรุปได้ ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็ นการ
นาเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้ งานซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตวั บุคคลหรื อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง กับพฤติกรรมทัศนคติ และการใช้ งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้การนาเทคโนโลยีมา
ใช้ งานทาให้ แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการใช้ งานเพิ่มเติม
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2.2 ลักษณะของการยอมรั บเทคโนโลยี
ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2558) ได้ อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นขันตอน
้
(Process) ที่เกิดขึ ้นทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากได้ ยินในเรื่ องวิทยาการนันๆ
้ จนยอมรับนาไปใช้
ใน ที่สดุ ซึ่งกระบวนนี ้มีลกั ษณะคล้ ายกับกระบวนการเรี ยนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making)
โดยได้ แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5 ขันตอนคื
้
อ
1) ขันรั
้ บรู้หรื อตื่นตน (Awareness Stage) เป็ นขันเริ
้ ่ มแรกที่นาไปสู่การยอมรับ
หรื อปฏิเสธ สิ่งใหม่หรื อวิธีการใหม่ขนนี
ั ้ ้เป็ นขันที
้ ่ได้ รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้ องกับ
การประกอบ อาชีพหรื อกิจกรรมของเขาแต่ยงั ได้ รับข่าวสารไม่ครบถ้ วนซึ่งการรับรู้ ส่วนใหญ่เป็ น
การรับรู้โดยบังเอิญ จะทาให้ เกิดความอยากรู้และแก้ ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
2) ขันสนใจ
้
(Interest Stage) เริ่ มให้ ความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการ
ใหม่ๆ เป็ นพฤติกรรมที่มีลกั ษณะตังใจและในขั
้
นนี
้ ้ได้ รับความรู้ เกี่ยวกับวิธีการใหม่มากขึ ้นและใช้
วิธีการคิด มากกว่าขันแรกบุ
้
คลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรื อรายละเอียดของ
สิ่งใหม่หรื อ วิทยาการใหม่ด้วย
3) ขันประเมิ
้
นค่า (Evaluation Stage) เริ่ มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้ วิธีการใหม่ๆ
โดยมีการ เปรี ยบเทียบระหว่างข้ อดีและข้ อเสียหากว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ โดยทัว่ ไปมักจะ
คิดว่าวิธีการนี ้ เป็ นวิธี ที่เ สี่ ยงไม่ทราบถึง ผลลัพ ธ์ ตามมาจึง ต้ องมีแรงผลักดัน (Reinforcement)
เพื่อให้ เกิดความแน่ใจ โดยอาจมีคาแนะนาเพื่อใช้ ประกอบในการตัดสินใจ
4) ขัน้ ทดลอง (Trial Stage) เป็ นขัน้ ตอนที่เริ่ มทดลองกับคนส่วนน้ อยเพื่อ
ตรวจสอบผลลัพธ์ ดูก่อนโดยทดลองใช้ วิธีการใหม่ๆ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ของตนในขันนี
้ ้จะสรรหา
หาข่าวสารที่มีความ เฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรื อนวัตกรรมนัน้
5) ขันตอนการยอมรั
้
บ (Adoption Stage) เป็ นขันที
้ ่ปฏิบตั ินาไปใช้ จริ งซึ่งบุคคล
ยอมรับ วิทยาการใหม่ๆ ว่า เป็ นประโยชน์ในสิ่งนันแล้
้ ว
Rogers (1983) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็ นผลมาจาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่องเป็ นกระบวนการดังนี ้
1) ขัน้ ตระหนักหรื อขัน้ ตื่นตัว (Awareness Stage) เป็ นขัน้ ที่บุคคลรู้ ว่ามี
เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ ้นแต่ยงั ขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนนั ้
2) ขันสนใจ
้
(Interest Stage) บุคคลเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยี และพยายาม
แสวงหาข้ อมูลหรื อความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนนั ้
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3) ขันประเมิ
้
นผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดย
ลองคิดว่าถ้ าการยอมรับเทคโนโลยีนนมาใช้
ั้
แล้ วจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั หรื ออนาคต
หรื อไม่จะส่งผล คุ้มค่ากับการเสี่ยงหรื อไม่
4) ขันทดลอง
้
(Trial Stage) บุคคลจะนาเทคโนโลยีมาลองใช้ หรื อลองปฏิบตั ิใน
วงจากัดก่อนเพื่อทดลองว่าเทคโนโลยีนนมี
ั ้ ประโยชน์สามารถเข้ ากับสถานการณ์ได้ หรื อไม่
5) ขันยอมรั
้
บ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยนาเทคโนโลยีนนั ้
มาใช้ อย่างเต็มที่สม่าเสมอ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptant
Model (TAM)
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ
Davis et al. (Davis et al., 1989) นันอยู
้ ่บนพื ้นฐานของทฤษฎีทางสังคมจิตวิทยา และรวมไปถึง
ทฤษฎีความเป็ นเหตุเป็ นผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen and Fishbein
(Vallerand, Deshaies, Cuerrier, Pelletier, & Mongeau, 1992) และทฤษฎีแบบแผนของ
พฤติกรรมของไอน เซ็น (Ajzen, 1991) แบบจาลอง TAM เป็ นทฤษฎีระบบสารสนเทศที่ว่าด้ วย
เรื่ องการทาอย่างไรให้ ผ้ ใู ช้ ยอมรับและใช้ เทคโนโลยีจากโมเดล (model) สามารถนาไปใช้ อธิบายได้
ว่าเมื่อผู้ใช้ ได้ รับการนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้
เกี่ยวกับการใช้ งานและระยะเวลาการใช้ งานหรื อการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้ วย 2 ปั จจัย
ดังนี ้
1. การรั บรู้ ถึงประโยชน์ จากการใช้ เทคโนโลยี หมายถึง ทัศนคติความ เชื่อ
ของบุคคลที่มีตอ่ การใช้ เทคโนโลยีหรื อระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานของบุคคล
นัน้ เป็ นความเชื่อหรื อมุมมองในการวิเคราะห์และตระหนักถึงคุณค่าหรื อประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้ รับจากเทคโนโลยี หากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกับความต้ องการของบุคคลจะนาไปสู่
การยอมรับและใช้ เทคโนโลยีนนต่
ั ้ อไป
Junadi and Sfenrianto (2015) ให้ ความหมายของการรับรู้ถึงประโยชน์จากการ
ใช้ เ ทคโนโลยี (Perceive usefulness) ว่า บุคคลเชื่อว่าการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศจะเพิ่ม
สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการทางานให้ มากขึ ้น การที่บุคคลรับรู้ ว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้ นนั ้
ก่อให้ เกิดประโยชน์และเป็ นทางเลือกที่มีคณ
ุ ค่า สาหรับนามาใช้ งาน รวมทังถ้
้ าใช้ เทคโนโลยีใหม่นี ้
จะท าให้ ง านที่ ท ามี คุณ ภาพดี ขึน้ หรื อ เสร็ จ เร็ ว ขึน้ ซึ่ง ส่ง ผลมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึน้ ถื อ เป็ น แรงจูง ใจ
ภายนอก ใน ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือว่าการรับรู้ ประโยชน์เป็ นปั จจัยสาคัญที่บ่งชีถ้ ึงการ
ยอมรับและการรับรู้ ประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการใช้ โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ
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Pikkarainen, Pahnila, Karjaluoto, and Pikkarainen (2004) รายงานว่า การ
รับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปั จจัยที่ กาหนดการรับรู้ ในแต่ละบุคคลว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ได้ อย่างไร และเป็ นปั จจัยที่
ส่งผลโดยตรงต่อความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ ด้วย
2. การรั บรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน หมายถึง ระดับความเชื่อ คาดหวัง ของผู้ที่
จะใช้ ร ะบบสารสนเทศว่า ระบบฯ ดัง กล่าวเป็ น ระบบที่ ส ามารถเรี ย นรู้ ได้ ง่ า ย ไม่ต้ อ งใช้ ความ
พยายามอย่างมากในการเรี ยนรู้ที่จะใช้ ระบบหรื อในการเข้ าใจระบบ โดยนิยามการรับรู้ความง่าย
ตามคาจากัดความของคาว่า “’ง่าย” และ “ปราศจากความยากหรื อความพยายาม”
Junadi and Sfenrianto (2015) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้ งาน (Perceive Ease of Use) ว่าการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (Perceive Ease of Use)
เป็ นตัวแปรหลักที่ผ้ ใู ช้ คาดหวังต่อเทคโนโลยีที่เป็ นเป้าหมายที่จะใช้ ว่าต้ องมีความง่ายและมีความ
เป็ นอิสระจากความมานะพยายาม เทคโนโลยีที่ใช้ งานง่ายและสะดวกไม่ซบั ซ้ อนมีความเป็ นไปได้
มากที่จะได้ รับการยอมรับจากผู้ใช้ การรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การยอมรับ หรื อความตังใจที
้ ่ จ ะใช้ และมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการใช้ โดยส่งผ่านพฤติกรรมการ
ยอมรับ และยังพบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้วย
Pikkarainen et al. (2004) กล่าวไว้ ว่า การรับรู้ว่าเป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน
คือ ปัจจัยที่กาหนดในแง่ปริ มาณหรื อความสาเร็ จที่ได้ รับว่าตรงกับความต้ องการหรื อที่คาดหวัง ไว้
หรื อไม่ ซึง่ เป็ นปัจจัยที่สง่ ผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้ วย
สาหรับทังสองปั
้
จจัยเปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอธิบายการเปลี่ยนความตังใจ
้
ของผู้บริโภคในการบริโภคเทคโนโลยี มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
TAM ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลขึ ้นอยู่กับปั จจัย
ภายนอกที่ มากระทบ โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรั บเทคโนโลยีสามารถนาไปใช้ อธิ บายการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี นวัต กรรมอื่ น ได้ อ ย่ า งหลากหลาย รวมถึ ง ระบบสารสนเทศ ( Information
System) ผลิตภัณฑ์ (Product) และการตลาด (Marketing)
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การรับรู้ถึงประโยชน์
(Perceived usefulness)
การรับรู้ความง่ายในการใช้

การยอมรับ
(Acceptance)

งาน
(Perceived Base of Use)
ภาพประกอบ 2 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
ที่มา : Davis, F. D. 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user
acceptance of information technology. MIS Quarterly. 13(3): 319-339
ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ถึงประโยชน์ (Perceive Usefulness) และการรับรู้
ความง่ายในการใช้ งาน (Perceive Ease of Use) พบว่า การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน
(Perceive Ease of Use) นันส่
้ งผลทาให้ เกิดการรับรู้ ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี (Perceive
Usefulness) นัน่ คือ การสามารถเรี ยนรู้ขนตอนวิ
ั้
ธีการใช้ งานเทคโนโลยีที่ง่ายทาให้ เกิดแรงกระตุ้น
ต่อผู้บริ โภคทาให้ เกิดความต้ องการทดลองใช้ เทคโนโลยี และเมื่อได้ สมั ผัสการใช้ งานฟั งก์ชนั่ ของ
เทคโนโลยีในหลากหลายมิติ ทาให้ เห็นถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากการใช้ เทคโนโลยีนนๆ
ั ้ และการรับรู้
ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี (Perceive Usefulness) ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการยอมรับและใช้
เทคโนโลยี
สาหรับงานวิจยั ด้ านการให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการใช้
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ประโยชน์และวิธีการใช้
งานง่ายของเทคโนโลยี เพื่ออธิบายพฤติกรรมการยอมรับบริ การธุรกรรมออนไลน์ดงั กล่าว พบว่า
TAM สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยทังสองต่
้
อการยอมรับบริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Luarn & Lin, 2005) ได้ เช่นกัน นอกจากนี ้มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาถึงปั จจัยที่สาคัญ
ใน การยอมรับบริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า TAM เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่
สาคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยีดงั กล่าว
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จากแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีที่กล่าวมาทังหมดนั
้
นผู
้ ้ วิจยั ได้ หยิบยก
ทฤษฎี แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis
et al. (Davis et al., 1989) มาอ้ างอิงในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบเกี่ยวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยี ได้ แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ (Perceived Usefulness: PU) และการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease of Use: PEOU) เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี ้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรั บรู้ ความเสี่ยง
3.1 ความหมายของการรั บรู้ ความเสี่ยง
Bauer (1960) ได้ เสนอแนวคิดการรับรู้ ความเสี่ยงว่ามักจะเป็ นความไม่แน่นอนที่
สาคัญต่อ พฤติกรรมผู้ใช้ บริการ โดยในเวลาต่อมาได้ มีผ้ นู าแนวคิดการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived
Risk) ไป ทาการค้ นคว้ าเป็ นจานวนมาก (Lilly, 1967) กล่าวว่าการรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง ความ
ไม่แน่นอนที่รับรู้ ได้ ถึง สินค้ าและบริ การหนึ่งๆของลูกค้ าที่ทาให้ เกิดผลกระทบด้ านลบกับการซือ้
หรื อใช้ บริการ หากลูกค้ ารับรู้ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริการในระดับที่มากแสดงว่าเกิดความ
ไม่แน่นอนในเชิงลบที่มีความสาคัญ
Heng, Hao, and Hock-Hai (2005) กล่าวว่า ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงจะส่งผล
เชิงลบและมีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อมัน่ และความตังใจกระท
้
า การรับรู้ความเสี่ ยงสามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น4 ด้ านได้ แก่ การรับรู้ความเสี่ยงด้ านเศรษฐกิจ , ด้ านการกระทา, ด้ านบุคคลและด้ าน
ความเป็ นส่วนตัว
San martín and Camarero (2009) กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยงใช้ การซื ้อสินค้ า
หรื อใช้ บริการ ออนไลน์ของลูกค้ านันขึ
้ ้นอยูก่ บั การรักษาความปลอดภัยและมีการเก็บข้ อมูลส่วนตัว
ของลูกค้ าที่เหมาะสม หากมีการนาเสนอข้ อมูลขององค์กรและข้ อมูลสินค้ าหรื อบริ การครบถ้ วน ก็
จะทาให้ เกิดการ รับรู้ความเสี่ยงในระดับที่ต่า
Zhou and Wu (2009) กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อความตังใจใช้
้
บริ การระบุ
ตาแหน่งในทาง ลบ โดยเฉพาะในเรื่ อ งของความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การ ที่กังวลเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการ ควบคุมที่ดี ซึ่งการรับรู้ ความเสี่ยงจะลดน้ อยลงเมื่อมีการใช้ โครงสร้ างทาง
กฎหมายและได้ รับรองจาก บุคคลที่สาม
ดังนัน้ ผู้วิจยั สามารถสรุ ปความหมายความการรับรู้ ความเสี่ย งได้ ว่า เป็ นการรับรู้ ถึง
ความไม่แน่นอนในการรั กษาความปลอดภัย การเก็ บรั กษาข้ อมูลส่วนตัวและความไม่ชัดเจน
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ครบถ้ วนของ ข้ อมูลที่ผ้ ูซือ้ หรื อผู้ใช้ บริ การได้ รับ ทาให้ เกิดผลกระทบทางลบนาไปสู่ความไม่พึง
พอใจและไม่ซื ้อสินค้ า หรื อใช้ บริการที่ได้ รับรู้ความเสี่ยงนัน้
Ennew, Winklhofer, and McKechnie (2006) ได้ ศกึ ษามิติเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะ
นาไปสูก่ ารยอมรับเทคโนโลยีได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงด้ านการเงิน หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อของผู้ใช้ บริ การว่าจะมี
ค่าใช้ จา่ ยมากกว่าที่ควรจะเป็ น
2. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่ อเกี่ ยวกับการ
สูญเสียที่ผ้ ใู ช้ บริการอาจ ได้ รับจากความไม่ปลอดภัยของระบบ
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การ หมายถึง การถูกละเมิดหรื อ
ลักลอบนาข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้ องกับทัศนคติ ความ
เชื่อด้ านความซื่อสัตย์ของผู้ให้ บริ การในการปกปิ ดข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การไม่ให้ รั่วไหลด้ วย
เช่นกัน
Lim (2003) ได้ ศกึ ษาแบบทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง
ซึ่ง พบว่าสามารถแจกแจงปั จจัยความเสี่ยงได้ 4 ประเภท ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี ความ
เสี่ยงจากผู้ให้ บริ การ ความเสี่ยงจากความผิดพลาดของผู้ใช้ บริ การ และความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดของสินค้ า และบริการ
3.2 การประเมินความเสี่ยง
วราพร วรเนตร (2554) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความเสี่ยง หมายถึง ผลจากการรับรู้ข้อมูลที่
ผิดพลาดข้ อมูลที่ไม่แสดงให้ เห็นถึงความปลอดภัยของระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บ
รักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า รวมถึงนาเสนอข้ อมูลของสินค้ าบริ การที่ครบถ้ วน นาไปสู่ความ
ผิ ดหวัง ความไม่พึง พอใจ และทาให้ ผ้ ูบ ริ โภคหรื อลูกค้ าไม่ตัดสิ นใจที่ จ ะทาการช าระเงิ นการ
ประเมินความเสี่ยงของลูกค้ า เป็ นขันตอนที
้
่มีความยุ่งยาก เพราะจะขึ ้นอยู่กั บค่านิยม มาตรฐาน
ของแต่ละคน หรื อแต่ละสังคม ว่าจะ กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไว้ ที่ระดับใด เปรี ยบเทียบ
โดยใช้ อะไรเป็ นมาตรฐาน พฤติกรรมที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ยง จาแนกออกเป็ น 4 ลักษณะคือ
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การที่ไม่ได้ มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบ
ความเสี่ยง กับความเสี่ยงอื่นหรื อประโยชน์ที่จะได้ รับ กระบวนการวิเคราะห์จะขึน้ อยู่กับเงื่อนไข
ทางสังคม เช่น เจต คติ ความเชื่อ
2. เปรี ยบเที ย บความเสี่ ยงที่ คาดคะเนได้ กับ ค่าความเสี่ ยงที่ กาหนดไว้ เป็ น
มาตรฐาน เนื่องจากในความเป็ นจริ งไม่ว่าเราจะทากิจกรรมใดๆ ต้ องมี ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
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อยู่แล้ วการ ประเมินความเสี่ ยงนี ้ มี หลักในการพิจารณาว่า ถ้ าความเสี่ยงที่เกิดจากกิ จกรรมที่
พิจารณาไม่มากกว่าระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น เป็ นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องสูญเสียไปในการ
ป้องกัน ไม่ ให้ ความเสี่ยงนันเกิ
้ ดขึ ้น
4. การประเมินความเสี่ยงโดยตัดสินใจจากผลตอบแทนที่ได้ รับ เช่น ในการเดิน
ทางบนท้ องถนน ถ้ าขับรถเร็ วหรื อใช้ มอเตอร์ ไซด์มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูง แต่ได้ รับผลตอบ
แทน คือ ประหยัดเวลา
จิรภา รุ่ งเรื องศักดิ์ (2557) อธิบายว่า การประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ บริ การนันเป็
้ น
ขันตอนที
้
่ซบั ซ้ อน โดยระดับความเสี่ยงของแต่ ละคนที่ยอมรับได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั มาตรฐานของบุคคล
รวมถึง ค่านิยมที่ แตกต่างกัน ซึ่ง พฤติกรรมที่ ใช้ ประเมิ นความเสี่ ยงสามารถแบ่ง ออกได้ เป็ น 4
ลักษณะดังนี ้
1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยไม่นาความเสี่ยงไปพิจารณาเปรี ยบเทียบกับความ
เสี่ยงอื่นตลอดจนประโยชน์ที่จะได้ รับ ซึ่งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี ้จะขึ ้นอยู่กับเงื่ อนไขทางสังคม
เช่น เจตคติ ความเชื่อต่าง
2. การกาหนดมาตรฐานความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคาดคะเนจากความเป็ น จริ ง
ว่าทุกการกระทานันย่
้ อมมีความเสี่ยงแล้ วนามาเปรี ยบเทียบกับความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐานว่าอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรื อไม่
3. ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นจากการ เผชิญ
ความเสี่ยงนันๆ
้
4. ประเมิ นความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จ ะได้ รับ เช่น การใช้
บริ การระบุตาแหน่งผ่านแอพพลิเคชันโดยเปิ ดให้ แสดงความเห็นเป็ นสาธารณะเพื่อให้ ได้ รับข้ อมูล
อย่าง รวดเร็ว ซึง่ มีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ อาจจะถูกติดตามโดยผู้ไม่ประสงค์ดีได้
3.3 ประเภทของการรั บรู้ ความเสี่ยง
Kotler and Armstrong (2001) อธิบายว่า ผู้บริ โภคสามารถรับรู้ ความเสี่ยงของ
สินค้ าที่ซื ้อได้ หลายประเภท ดังต่อไปนี ้
1. ความเสี่ยงด้ านหน้ าที่ของสินค้ า เป็ นองค์ประกอบรวมของสินค้ าทังหมด
้
ที่
สินค้ าไม่ได้ เป็ นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ เช่น การซื ้อตุ้มหูเพชร มาใส่แต่กลับได้ เพชรปลอม
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2. ความเสี่ยงต่อร่ างกายของตนเองและผู้อื่น เป็ นความปลอดภัยโดยรวมต่อ
ร่างกาย เช่น การซื ้อสินค้ าที่มีสารเคมีอนั ตรายเจือปนอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็ นอันตรายได้ หากเก็บรักษา
ไม่ดี
3. ความเสี่ยงจากความไม่ค้ มุ ค่าที่ซื ้อผลิตภัณฑ์มา เป็ นความรู้ สึกในด้ านราคา
เช่น การซื ้อพ่อพันธ์สนุ ขั มา แต่เมื่อถึงบ้ านได้ 2 วันกลับถูกรถชนตาย
4. ความเสี่ยงด้ านสังคม เป็ นความรู้ สึกในการยอมรับของคนทัว่ ไป ความเสี่ยง
จากการเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียง เช่น การทาสิ่งผิดกฎหมาย
5. ความเสี่ยงจากจิตใจถูกกระทบกระเทือน เป็ นความรู้สึกที่มีตอ่ มนุษยสัมพันธ์
ของบุค คล เช่ น การตัด สิ น ใจผ่ า ตัด สมอง ซึ่ ง อาจเสี ย ชี วิ ต ได้ ซึ่ ง ท าให้ จิ ต ใจคนรอบข้ า งถู ก
กระทบกระเทือน
6. ความเสี่ยงจากการเสียเวลา เป็ นความรู้สกึ ที่มีตอ่ เวลา เช่น การเจรจาไม่ได้ ผ ล
ตามที่คาดหวังผู้บริโภคแต่ละรายจะมีความสามารถในการรับรู้ความเสี่ยงแต่ละด้ านที่แตกต่างกัน
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับประสบการณ์ การให้ ความสาคัญของผู้บริ โภค และการรับรู้ คามเสี่ยงเหล่านีจ้ ะ
ส่งผลไปยัง พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภคแต่ละราย
3.4 การตระหนักถึงความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Concern) ต่ อการรั บรู้ ความเสี่ยง
T. Zhou, Lu, and Wang (2010) ได้ กล่าวถึงการตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัวว่า มี
ผลกระทบทางลบต่อความ เชื่อมัน่ ไว้ วางใจและมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการ
ใช้ บริ การระบุตาแหน่ง โดยมี แนวคิดของ Smith (Smith, Milberg, & Burke, 1996) ที่นาเสนอ
เกี่ยวกับ CPIF ที่กล่าวถึงการตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัวของ ผู้ใช้ งานซึ่งประกอบไปด้ วย 4 ส่วน
ดังนี ้
1 Collection คือความกังวลในการจัดเก็บข้ อมูลของผู้ใช้ งานว่าข้ อมูล นันได้
้ ถูก
จัดเก็บอย่างเหมาะสมหรื อไม่
2 Improper Access คือความกังวลในความปลอดภัยของข้ อมูลที่ถูกจัดเก็บ
ตังแต่
้ มาตรการในการป้องกันข้ อมูล ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้ าถึงข้ อมูลหรื อระบบนันๆ
้
3 Errors คือความกังวลในความถูกต้ องของข้ อมูลที่ถูกจัดเก็บ ซึ่งอาจทาให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพการให้ บริการได้ เช่นกัน
4 Secondary Use คือความกังวลถึงการถูกนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ของ
องค์กรหรื อบุคคลที่สามมากกว่าประโยชน์ของผู้ใช้ บริการ
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ยังมีแนวคิดของ Katherine & Heather (Strater Katherine & Lipford Heather
Richter, 2008) ที่กล่าวเพิ่มเติมถึงการตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัวว่า ผู้ใช้ งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์จะใช้ ประสบการณ์ตรงและบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) มาเป็ นตัวชี ้วัดว่า
ข้ อมูลส่วนใดของผู้ใช้ บริ การที่ควรเปิ ดเผยหรื อไม่ควรเปิ ดเผยหากผู้ใช้ งาน รู้สึกได้ ถึงการรุกล ้าหรื อ
ก้ าวก่ายความเป็ นส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการเปิ ดเผยข้ อมูล เรื่ องราวต่างๆ ก็จะทา
ให้ เกิดความตระหนักในการควบคุมการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวและจัดการกับ ข้ อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้ งานมากขึ ้น
จากแนวคิดและทฤษฎี การรั บรู้ ความเสี่ ยงที่ กล่าวมาทัง้ หมดนัน้ ผู้วิจัยได้ หยิบยก
ทฤษฎี ของ Martin & Camarero (San martín & Camarero, 2009) ที่กล่าวไว้ ว่า ความเสี่ยงใน
การซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริการ ออนไลน์ของลูกค้ านันขึ
้ ้นอยู่กบั การรักษาความปลอดภัยและมีการเก็บ
ข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าที่ เ หมาะสม หากมี การนาเสนอข้ อมูลขององค์กรและข้ อมูลสินค้ าหรื อ
บริ การครบถ้ วน ก็จะทาให้ เกิดการรับรู้ ความเสี่ยงในระดับที่ต่า มาใช้ อ้างอิงในการวิจยั เพื่อเป็ น
แนวทางในการค้ นหาคาตอบเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจช าระเงิ น ค่าสิ นค้ าและบริ การด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
4 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
4.1 ความหมายของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทาง เลือกขึ ้นไป เมื่อ
บุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจระหว่างสองตราสินค้ า บุคคลอยู่ในภาวะที่จะทาการตัดสินใจซื ้อ
(Schiffman, Hansen, & Kanuk, 2008) สรุ ปถึงรู ปแบบในการบริ โภคต่างๆ และตัดสินใจที่
เกี่ยวข้ องกับการซื ้อได้ ดงั นี ้
1. การซื ้อขันพื
้ ้นฐาน เป็ นการตัดสินใจว่าจะซื ้อหรื อบริ โภคสินค้ าหรื อบริ การใด
2. การเลือกซื ้อตราสินค้ า เป็ นการตัดสินใจว่าจะซื ้อหรื อบริโภคตราสินค้ าใด
3. การตัดสินใจในช่องทางการซื ้อ เป็ นการตัดสินใจว่าจะซือ้ หรื อบริ โภคสินค้ า
ร้ านค้ าใด
4. การตัดสินใจในการใช้ จ่ายในการซื ้อ เป็ นการตัดสินใจว่าจะซื ้อเป็ นเงินสดหรื อ
บัตรเครดิตหรื อเงินเชื่อ
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วิชยั โถสุวรรณจินดา (2535) ให้ ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง การเลือก
ทางเลื อกที่ มี อยู่หลาย ๆ ทางเลื อก โดยอาศัยทางเลื อกที่ ดีที่สุดเพี ยงทางเลื อกเดียวที่สามารถ
ตอบสนองเป้าหมาย หรื อความต้ องการของผู้เลือกได้
กรองแก้ ว อยูส่ ขุ (2537) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสิ นใจว่า หมายถึง การเลือกสิ่ง
หนึง่ หรื อหลาย ๆ สิ่ง หรื อเลือกที่จะปฏิบตั ทิ างใดทางหนึง่ จากหลาย ๆ ทางที่มีอยู่และวิธีการที่เลือก
นันย่
้ อมได้ รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ วว่าถูกต้ องเหมาะสมหรื อดีที่สุด และตรงกับเป้าหมาย
ขององค์การด้ วย
กวี วงศ์ พุฒ (2539) ให้ ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง การพิจ ารณา
ทางเลือกที่ดีที่สดุ จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผู้นาต้ องตัดสินใจด้ วยหลักเหตุผลเพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ การตัดสินใจดังกล่าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผู้ซือ้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ผู้บริ โภคต้ องเผชิญกับสภาพการณ์ ที่มีข้อมูลสินค้ าไม่
สมบูร ณ์ ก่ อ นการตัด สิ น ใจซื อ้ ผู้บ ริ โ ภคจ าเป็ น ต้ อ งรู้ จัก สิ น ค้ า แล้ ว จึ ง น าคุณ สมบัติต่า ง ๆ มา
พิจารณา ก่อนการตัดสินใจ ผู้บริ โภคทัว่ ไปจึงมีกระบวนการซื ้อ อันประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ 5
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็ นขันตอนแรกของกระบวนการ
้
ตัดสินใจซื ้อ ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เขามีอยู่กบั สิ่งที่เขาต้ องการ ซึ่ง
เกิดจาก
1.1 ตัวแปรภายใน หรื อปั จจัยด้ านจิตวิทยา ประกอบด้ วย ความต้ องการและ
การ จูงใจ บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนตัว การรับรู้ การเรี ยนรู้ และทัศนคติ
1.2 ตั ว แปรภายนอก หรื อปั จจั ย สิ่ ง แวดล้ อมด้ านสั ง คมวั ฒ นธรรม
ประกอบด้ วย กลุม่ อ้ างอิงครอบครัว ชันทางสั
้
งคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย
ปัจจัยเหล่านี ้จะส่งผลต่อการกาหนดความต้ องการของแต่ละบุคคล
2. การค้ นหาข้ อมูล (Search for Information) เมื่อบุคคลได้ รับรู้ถึงความต้ องการ
แล้ ว เขาจะค้ นหาวิธีการที่จะทาให้ ความต้ องการดังกล่าวได้ รับการตอบสนอง ซึ่งผู้บริ โภคสามารถ
ค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการได้ 2 ทาง คือ
2.1 การค้ นหาข้ อมูลจากภายใน โดยทบทวนความทรงจาในอดีตเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ หรื อตราสินค้ าที่ตนเองเคยซื ้อ
2.2 การค้ นหาข้ อมูลจากภายนอก ซึง่ สามารถค้ นหาได้ จาก 5 แหล่ง ดังนี ้
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2.2.1 แหล่งบุคคล ได้ แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั เป็ นต้ น
2.2.2 แหล่งการค้ า ได้ แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย เป็ นต้ น
2.2.3 แหล่งชุมชน ได้ แก่ สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เป็ นต้ น
2.2.4 แหล่งประสบการณ์ ได้ แก่ การควบคุม การตรวจสอบการใช้ สินค้ า
เป็ นต้ น
2.2.5 แหล่ง ทดลอง ได้ แก่ หน่วยงานที่ ส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรื อ
หน่วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ประสบการณ์ ตรงของผู้บริ โภคในการทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์
เป็ นต้ น
สินค้ าและบริ การที่มีความสลับซับซ้ อนในการตัดสินใจซื ้อต่า ผู้ซื ้ออาจใช้ การค้ นหา
ข้ อมูลจากภายใน โดยการเลือกตราสินค้ าที่ตนเองรู้ จั กหรื อเคยใช้ มาก่อน ดังนัน้ นักการตลาดจึง
ควรให้ ค วามส าคัญ ในการสร้ างตราสิ น ค้ าให้ เป็ น ที่ ร้ ู จัก ส่ว นสิน ค้ าและบริ ก ารที่ ต้ องใช้ ค วาม
สลับซับซ้ อนในการตัดสินใจซื ้อสูง นักการตลาดต้ องใช้ ความพยายามในการขายและการส่งเสริ ม
การตลาดเพื่อกระตุ้นให้ บคุ คลมีการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริการมากขึ ้น
3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หลังจากที่ได้ ค้นหาข้ อมูลแล้ ว
ผู้บริ โภคต้ องทาการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็ นไปได้ ก่อนทาการตัดสินใจ ในขันนี
้ ้ผู้บริ โภค
ต้ องกาหนดเกณฑ์การพิจารณาที่จะใช้ สาหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑ์การพิ จารณาเป็ นเรื่ องของ
เหตุผลที่มองเห็น เช่น ราคา ความคงทน หรื อคุณสมบัติของสินค้ า เป็ นต้ น หรื อเป็ นเรื่ องของความ
พอใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อเสียงของตราสินค้ า แบบ หรื อสี เป็ นต้ น ฉะนันผู
้ ้ บริ โภคจึงต้ องพิจารณา
เลือกทางเลือกที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจมากที่สดุ ดังนัน้ นักการตลาดจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑ์
ที่ผ้ บู ริ โภคใช้ สาหรับการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ซึ่งมีการกาหนดขึ ้นมา และได้ รับอิทธิพลจาก
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลพิจารณาจากปั จจัยด้ านจิตวิทยาและอิทธิพลจากสิ่งแวดล้ อมด้ าน
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง ปรากฏในรู ปของสิ่งจูงใจ (Motives) ค่านิยม (Value) รู ปแบบการ
ดารงชีวิต (Lifestyle) และอื่น ๆ
4. การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือก จะ
เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อ การซื ้อโดยทัว่ ไปเกิดขึ ้นในร้ านค้ าปลีก หรื ออาจเกิดขึ ้นในบ้ าน
หรื อสานักงานของลูกค้ าก็ได้
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post Purchase Behavior) ในขันนี
้ ้ผู้บริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบคุณค่าที่ได้ รับจริ ง (Perceived Value) จากการบริ โภคหรื อใช้ ผลิตภัณฑ์กับความ
คาดหวัง (Expectation) ถ้ าคุณค่าที่ได้ รับจริ งสูงกว่าความคาดหวังผู้บริ โภคจะเกิดความพึงพอใจ
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(Satisfied) แต่ ถ้ าคุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ จริ ง ต่ า กว่ า มาตรฐาน ผู้ บริ โ ภคจะเกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจ
(Dissatisfied)
Schiffman and Kanuk (2000) กระบวนการตัดสินใจซื ้อมีองค์ประกอบสาคัญ 3
ประการ ได้ แก่
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภค (Input) คือปั จจัยภายนอก
(External Influences) ซึ่งคือข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ านัน้ ๆที่ เกี่ ยวข้ องกับค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ปั จ จัยที่ เข้ ามาในระบบตัดสินใจมี ผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคของแต่ละบุคคล โดย
ปัจจัยนี ้มาจาก 2 แหล่งคือ
1.1 ปั จจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินค้ าและบริ การที่
ซึง่ คือกิจกรรมที่เกิดส่วนผสมทางการตลาด ที่บริ ษัทต้ องการสร้ างการรับรู้ให้ กบั ผู้บริ โภคและชักจูง
ให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อและใช้ สินค้ าที่ผลิตจากบริษัทนันๆ
้ กลยุทธ์จากส่วนผสมทางการตลาด ได้ แก่
1.1.1 ตัวสินค้ า รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรับประกันคุณภาพ
1.1.2 การประชาสัม พัน ธ์ โ ดยโฆษณาทางสื่ อ มวลชน การขายโดย
พนักงานขาย และ การประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
1.1.3 นโยบายด้ านราคา
1.1.4 การเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายจากผู้ผลิตส่งไปสูผ่ ้ บู ริโภค
1.2 ปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็ นอิทธิพลที่ไม่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ การค้ า เช่น การบอกต่อ จากเพื่ อ น บทความในหนัง สื อ พิ ม พ์ อิ ท ธิ พ ลจาก
ครอบครัวในการใช้ เครื่ อง อุปโภคหรื อบริ การ หรื อ บทความ รายงานเกี่ยวกับผู้บริ โภค และการ
ได้ รับอิทธิพลจากชนชันทาง
้
สังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย ที่กล่าวมาเป็ นส่วนสาคัญใน
การที่ผ้ บู ริโภคจะประเมินค่าของ สินค้ าว่าเป็ นอย่างไร
2. กระบวนการตัดสินใจซื ้อของบริ โภค (Process) คือ ขันตอนในการตั
้
ดสินใจ
ของผู้บริ โภค (Consumer Decision Making) ประกอบด้ วยปั จจัยภายใน ได้ แก่ แรงจูงใจ การรับรู้
การเรี ยนรู้ บุคลิก ภาพ และทัศนคติ ที่สะท้ อนถึง ความต้ องการ และการรับรู้ ว่ามี สินค้ าให้ เลื อก
หลากหลายรวมไป ถึงกิจกรรมที่ผ้ บู ริโภคเข้ ามาเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ข้ อมูลที่มีอยู่หรื อข้ อมูลที่ผ้ ผู ลิต
สร้ างการรับรู้ให้ แก่ ผู้บริโภคและขันสุ
้ ดท้ ายคือทาการประเมินค่าทางเลือกนันๆ
้
3. กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผู้บริ โภคจะ
ตัดสินใจซื ้อมีขนตอนที
ั้
่เกิดขึ ้น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
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3.1 การตระหนักในความต้ องการของผู้บริ โภค (Need Recognition) (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ , 2538) อธิบายว่านี่คือขันแรกของกระบวนการตั
้
ดสินใจ คือ การรับรู้ ถึงความ
แตกต่างของสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่มีอยู่ซึ่งสามารถกระตุ้นทาให้ เกิดกระบวนการตัดสินใจและการ
รับรู้นี ้จะเกิดขึ ้นต่อเมื่อ ผู้บริโภคมีปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ
3.1.1 มีปัญหากับสินค้ าที่เคยใช้ อยู่ซึ่งผู้บริ โภคไม่พอใจในสินค้ านัน้ อีก
ต่อไป
3.1.2 มีความต้ องการสินค้ าใหม่เพื่อตอบสนองความต้ องการที่เกิดขึ ้นอยู่
โดยสินค้ า ใหม่เป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดกระบวนการตัดสินใจตามมา
3.2 การหาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) ผู้บริ โภคจะเริ่ มหา
ข้ อมูลเมื่อ ตระหนักถึงความจาเป็ นนี ้ผู้บริ โภคจะหาข้ อมูลจากที่ตา่ ง ๆ เช่นจากประสบการณ์ และ
ความจาเป็ น เกี่ยวกับสินค้ าที่เคยรับรู้ ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้ คือ ข้ อมูลภายใน ซึ่งถ้ ามีข้อมูลภายในมาก
ข้ อมูลภายนอกก็จะส่งผลน้ อยลง แต่ถ้าผู้บริ โภคไม่เคยรู้ จกั สินค้ ามาก่อนเลยการหาข้ อมูลจะจาก
สิ่งแวดล้ อมรอบตัวที่มีความสัมพันธ์กับสินค้ านันๆ
้ ระดับความเสี่ยงจะมีผลต่อขันตอนนี
้
้ คือ ถ้ ามี
ความเสี่ยงสูง ผู้บริโภคจะหาข้ อมูลและการประเมินหลายขันตอน
้
แต่ถ้าความเสี่ยงต่าการหาข้ อมูล
และการประเมินทางเลือกจะไม่ซบั ซ้ อนนัก
3.3 ผลจากกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Output) เป็ นขันสุ
้ ดท้ าย
ของกระบวนการ ตัดสิ นใจ หลัง จากผ่ านขัน้ ตอนต่าง ๆ ผู้บริ โภคจะตัดสินใจซื อ้ สินค้ าที่ เป็ น ที่
ต้ องการมากที่สดุ จากหลายๆทางเลือก
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) ได้ กล่าว เกี่ยวกับขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อ มี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้

ภาพประกอบ 3 ขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อ
ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546, หน้ า 220)
1.การรับรู้ถึงความต้ องการหรื อปัญหา (Problem/Need Recognition)
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ในขันตอนแรกผู
้
้ บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรื อความต้ องการในสินค้ าหรื อการ
บริการซึง่ ความต้ องการหรื อปัญหานันเกิ
้ ดขึ ้นมาจากความจาเป็ น (Needs) ซึง่ เกิดจาก
(1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่นความรู้ สึกหิวข้ าว กระหายน ้า
เป็ นต้ น
(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของ
ส่วนประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้ กน่ากิน จึงรู้ สึกหิว , เห็นโฆษณาสินค้ าใน
โทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดจึงเกิดความรู้ สึกอยากซือ้ อยากได้ เห็นเพื่อนมี รถใหม่แล้ ว
อยากได้ เป็ นต้ น
2. การค้ นหาข้ อมูล (Information Search)
เมื่ อ ผู้บริ โภคทราบถึง ความต้ อ งการในสิน ค้ าหรื อ บริ ก ารแล้ ว ล าดับ ขัน้ ต่อไป
ผู้บริ โภคก็ จะทาการแสวงหาข้ อมูล เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้ อมูลของผู้บริ โภค
สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว
คนรู้จกั ที่มีประสบการณ์ในการใช้ สินค้ าหรื อบริการนันๆ
้
(2) แหล่งทางการค้ า (Commercial Sources) เช่นการหาข้ อมูลจากโฆษณา
ตามสื่อ ต่างๆ พนักงานขาย ร้ านค้ า บรรจุภณ
ั ฑ์
(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด
ของสินค้ าหรื อบริการจากสื่อมวลชน หรื อองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
ส่วนตัวของผู้บริโภคที่เคยทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์นนๆมาก่
ั้
อน
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
เมื่ อ ได้ ข้ อ มูล จากขัน้ ตอนที่ 2 แล้ ว ในขัน้ ต่อ ไปผู้บ ริ โ ภคก็ จ ะท าการประเมิ น
ทางเลือกโดยในการประเมินทางเลือกนัน้ ผู้บริ โภคต้ องกาหนดเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่จะใช้ ในการ
ประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็ นต้ น
4. การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision)
หลัง จากที่ ไ ด้ ท าการประเมิ น ทางเลื อ กแล้ ว ผู้บ ริ โภคก็ จ ะเข้ าสู่ใ นขัน้ ของการ
ตัดสินใจซื ้อซึง่ ต้ องมีการตัดสินใจในด้ านต่างๆ ดังนี ้
(1) ตรายี่ห้อที่ซื ้อ (Brand Decision)
(2) ร้ านค้ าที่ซื ้อ (Vendor Decision)
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(3) ปริมาณที่ซื ้อ (Quantity Decision)
(4) เวลาที่ซื ้อ (Timing Decision)
(5) วิธีการในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post purchase Behavior)
หลังจากที่ลูกค้ าได้ ทาการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การไปแล้ วนันนั
้ กการตลาด
จะต้ องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื ้อซึ่งความพึงพอใจนันเกิ
้ ดขึ ้นจากการที่ลกู ค้ า
ทาการเปรี ยบเทียบสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ งกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้ าคุณค่าของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับจริ งตรง
กับที่คาดหวังหรื อสูงกว่าที่ได้ คาดหวังเอาไว้ ลูกค้ าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้ าหรื อบริ การนัน้
โดยถ้ าลูกค้ ามี ความพึงพอใจก็ จะเกิ ดพฤติกรรมในการซื อ้ ซ า้ หรื อบอกต่อ เป็ นต้ น แต่เมื่ อใดก็
ตามที่คุณค่าที่ได้ รับจริ งต่ากว่าที่ได้ คาดหวังเอาไว้ ลูกค้ าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่
ตามมาก็คือลูกค้ าจะเปลี่ยนไปใช้ ผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริ โภคคนอื่นๆ
ด้ วย
ด้ วยเหตุนี ้นักการตลาดจึงต้ องทาการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้ าหลังจากที่
ลูกค้ าซื ้อสินค้ าหรื อบริ การไปแล้ ว โดยอาจจะทาผ่านการใช้ แบบสารวจความพึงพอใจ หรื อจัดตัง้
ศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า (Call Center) เป็ นต้ น
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า การตัดสินใจซือ้ เป็ นกระบวนการที่ผ้ ูบริ โภคตัดสินใจว่ าจะซือ้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการใด โดยมีปัจจัยคือ ข้ อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้ า สังคมและกลุ่มทางสังคม ทัศนคติ
ของผู้บริโภค เวลาและโอกาส
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจที่กล่าวมานัน้ ผู้วิจยั ได้ หยิบยกแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) ได้ กล่าว เกี่ยวกับขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อ มี 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การ
รับรู้ปัญหา การค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ และ ความรู้สึกภายหลังการซื ้อ
มาอ้ างอิงในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบเกี่ยวกับการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
5 ข้ อมูลเกี่ยวกับ QR Payment
5.1 QR Payment คืออะไร
QR Payment หรื อ การรับชาระเงินด้ วย QR code คือ วิธีการชาระเงินรูปแบบใหม่ที่
ใช้ QR Code เพื่อเป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลในการทาธุรกรรมชาระเงิน แทนการใช้
ช่องทางอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต หรื อ EDC เป็ นต้ น ด้ วยความสามารถของ QR Code ทาให้ ในหลาย
ประเทศมีการพัฒนา QR Code มาเป็ นสื่อกลางเพื่อชาระสินค้ า โดยใส่ข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
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จ่ายเงินซื ้อสินค้ า และนามาใช้ ควบคูก่ บั แอพพลิเคชันในมือถือที่เชื่อมต่อกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต
หรื อ บัญ ชี ธ นาคารของเรา ซึ่ง เป็ น การช าระเงิ นที่ ไ ด้ รับ ความนิ ย มอย่างมากในหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีน ที่มีการใช้ QR Code อย่างแพร่หลายในชีวิตประจาวัน ซึ่งนอกจากการซื ้อขาย-เช่าสินค้ าแล้ ว ยังมีการสแกน QR Code แจกแต๊ ะเอียลูก ๆ หลาน ๆ ในวันตรุษจีน , ให้ เงินเป็ น
ของขวัญแต่งงาน หรื อแม้ แต่ให้ ทิปพนักงาน ให้ เงินขอทาน ก็ยงั ใช้ QR Code เพราะใช้ งานได้ ง่าย
รวดเร็ว ไม่จาเป็ นต้ องพกเงินสด
5.2 บริการชาระเงินด้ วย QR Code คืออะไร
บริ การชาระเงินด้ วย QR Code เป็ นบริ การที่ใช้ QR code เป็ นสื่อในการชาระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ mobile application ของผู้ให้ บริ การที่ลกู ค้ าใช้ งานอยู่ QR Code นี ้เป็ น
มาตรฐานที่ ธปท. ได้ ผลัก ดันให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างผู้ให้ บริ การเครื อข่ายบัตรระดับสากล
ได้ แก่ Amex, JCB, Mastercard, UnionPay International และ Visa พร้ อมทังธนาคาร
้
และผู้
ให้ บริ การชาระเงิน (เช่น TrueMoney mPAY และ BluePay) ร่วมกันพัฒนาและใช้ มาตรฐาน QR
Code เดียวกัน ทาให้ ร้านค้ าสามารถใช้ QR Code ตามมาตรฐานเดียวกันในการรับชาระเงินได้
ทัว่ ไปจากธนาคารหรื อผู้ให้ บริ การชาระเงิน ในประเทศและรายการชาระเงินจากบัตรต่างประเทศ
รวมทังรองรั
้
บการจ่ายเงินของลูกค้ าจากช่องทางที่หลากหลาย เช่น จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต
บัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อบัญชี e-Wallet โดยลูกค้ าจะใช้ mobile application ของตนเองในการ
อ่าน QR Code และชาระเงิน
5.3 วิธีการใช้ งาน QR Payment ด้ านลูกค้ า
1. เข้ าสู่ Mobile Application ในสมาร์ ทโฟน
2. เลือกบริการการชาระเงินด้ วย QR Code
3. แสกน QR Code ที่ร้านค้ า
4. เลือกวิธีการชาระเงิน เช่น โอนผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต ฯลฯ
5. ตรวจสอบชื่อร้ านค้ าและระบุจานวนเงินให้ ถกู ต้ องจากนันกดช
้
าระเงิน
6. แสดงผลการชาระเงิน
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ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงวิธีการจ่ายเงินด้ วยระบบ QR Payment
ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/

ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงวิธีการจ่ายเงินด้ วยระบบ QR Payment
ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/
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5.4 ด้ านผู้บริโภคทั่วไป
1. รองรับการชาระเงินที่หลากหลาย เชื่อมต่อกับบัตรเดบิต บัตรเครดิต บัญชีเงินฝาก
ทุกธนาคาร บัญชี e-Wallet และรองรับการชาระเงินจากต่างประเทศ (เฉพาะบางประเทศ)
2. โอนเงินข้ ามธนาคารผ่านพร้ อมเพย์ ซึง่ มีคา่ ธรรมเนียมต่าหรื อไม่มีคา่ ธรรมเนียม
3. สแกน QR ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้
4. สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องพกเงินสด
5. ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการพกเงินสด การให้ ข้อมูลบัญชีธนาคาร/รหัส CVV
ของตัวเองแก่ร้านค้ า
6. ระบบที่รองรับถูกพัฒนาอยูบ่ นโครงสร้ างพื ้นฐานการให้ บริ การในปัจจุบนั
7. ตรวจสอบความถูกต้ องจากชื่อบัญชี จานวนเงินที่แสดงบน QR Code ของร้ านค้ า
8. ใช้ username และ password เพื่อเข้ าสู่ Mobile Application ก่อนเลือกชาระเงิน
5.5 ด้ านร้ านค้ า
1. เข้ าสู่ Mobile Application ในสมาร์ ทโฟน
2. กดสร้ าง QR Code
3. QR Code ของร้ านค้ าจะแสดงบนหน้ าจอเพื่อให้ ลกู ค้ าแสกนและชาระเงิน

ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงวิธีการจ่ายเงินด้ วยระบบ QR Payment
ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/
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ร้ านค้ ามี QR Code ให้ เลือกใช้ 2 ระบบด้ วยกันคือ
1. Static ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ร้ านค้ าสามารถพิมพ์และติดไว้ ที่ร้านค้ าได้ เลย
จนกว่าจะเปลี่ยนข้ อมูลชาระเงิน โดยลูกค้ าเป็ นคนใส่จานวนเงินเอง
2. Dynamic จะเปลี่ยนโค้ ดในทุกรายการ โดยร้ านค้ าจะเป็ นคน generate โค้ ด
แต่ละรายการ ลูกค้ าไม่ต้องใส่จานวนเงิน
จุดเด่น





เพิ่มช่องทางการชาระเงิน ทังส
้ าหรับร้ าน Physical และ Online
สามารถเลือกใช้ ได้ ทงระบบ
ั้
Static และ Dynamic
ลดการใช้ เงินสด
ลดค่าใช้ จา่ ยการติดตังเครื
้ ่ องรูดบัตร (EDC)

 ใช้ username และ password เพื่อเข้ าสู่ Mobile Application ก่อน
เลือกชาระเงิน

ภาพประกอบ 7 ภาพแสดงวิธีการจ่ายเงินด้ วยระบบ QR Payment
ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/
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ภาพประกอบ 8 ภาพแสดงวิธีการจ่ายเงินด้ วยระบบ QR Payment
ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/
5.6 ประโยชน์ ของการใช้ บริการชาระเงินด้ วย QR Code
ด้ านลูกค้ า : เป็ นการเพิ่มช่องทางการชาระเงินที่สะดวก และปลอดภัย ตอบโจทย์การ
ใช้ ชีวิตประจาวันที่ทนั สมัย โดยลูกค้ าสามารถใช้ mobile application อ่าน QR Code ของร้ านค้ า
ที่ธนาคารหรื อผู้ให้ บริการจัดให้ เพื่อซื ้อของหรื อชาระเงินได้ สะดวก รวดเร็ว
ด้ านร้ านค้ า : เพิ่มช่ องทางและความสะดวกการจ่ายเงิน ช่วยขยายฐานลูกค้ าและ
โอกาสทางธุรกิจ ลดภาระการจัดเก็บและบริ หารจัดการเงินสด และมีต้นทุนการรับชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่าลงมาก ไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์ โดยเฉพาะร้ านค้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก และ
สามารถรับเงินโดยตรงเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านระบบพร้ อมเพย์ได้ ช่วยให้ ร้านค้ าบริ หารจัด
การเงินสดได้ ดีขึ ้นการจัดทาบัญชีและกระทบยอดเงินเข้ าง่ายกว่าการทาธุรกรรมด้ วยเงินสดมาก
ลดภาระการบริหารจัดการและต้ นทุนการทาธุรกิจได้ อย่างดี
5.7 ระบบความปลอดภัย
การอ่าน QR Code ผ่าน mobile application ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชาระ
เงิน เช่น กรณีใช้ บตั ร เจ้ าของบัตรไม่ต้องให้ บตั รหรื อข้ อมูลบนบัตรแก่ร้านค้ า จึงไม่ต้องกังวลเรื่ อง
การทุจริ ต เพราะเจ้ าของบัตรจะใช้ โทรศัพท์มือถืออ่าน QR code ของร้ านค้ าและทาการจ่ายเงิน
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ตรง นอกจากนี ้ การจ่ายเงินด้ วย QR Code เป็ นระบบที่พฒ
ั นาอยู่บนโครงสร้ างพื ้นฐานการชาระ
เงินของธนาคารและผู้ให้ บริ การในปั จจุบนั เช่น การให้ บริ การบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หรื อการ
โอนเงินพร้ อมเพย์ จึงมีความปลอดภัย ได้ มาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบเป็ นประจา
อย่างไรก็ตาม ทางแบงก์ชาติก็ได้ ยืนยันเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจว่า QR Code มีความ
ปลอดภัย เป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก ซึ่ง EMVCo องค์กรต่างประเทศที่ดแู ลและสนับสนุนการเชื่อมต่อ
เครื อข่ายการชาระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นการร่ วมมือกับผู้ให้ บริ การเครื อข่ายบัตรระดับโลก 5
แห่ง คือ American Express, JCB, Mastercard, UnionPay และ VISA ก็ได้ ประกาศใช้
มาตรฐานสากล QR Code สาหรับการจ่ายเงินที่ผูกกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแล้ วเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2560 และแน่นอนว่าระบบ QR Code ของไทยก็ใช้ มาตรฐานเดียวกับ EMVCo เช่นกัน
อีกทัง้ เรายังสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้ ตวั เองได้ โดยเพิ่มความรอบคอบขณะ
จ่ายเงินผ่าน QR Code มากขึ ้น ด้ วยการตรวจสอบข้ อมูลร้ านค้ าให้ ถกู ต้ อง ก่อนทาการจ่ายเงินทุก
ครัง้ รวมถึงการตังรหั
้ ส username/password ให้ คาดเดายากและระมัดระวังไม่บอกรหัสกับผู้อื่น
(ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน), 2560)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง “การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษา
พบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอยูด่ งั นี ้
สุกฤตา ซึ ้งตระกูลชัย (2560) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การตัดสินใจใช้ บริ การไอแบงก์
กิ ้ง : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ใช้ บริ การไอแบงก์ กิง้ : กรณี ศึกษาธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณา (ค่า ความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน) และสถิ ติเ ชิ ง อนุม าน
(Inferential Statistics) คือการวิเคราะห์คา่ ความแตกต่างโดยสถิติคา่ ทีอิส ระ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ 26 -30 ปี
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี และรายได้ ต่อ
เดือน 20,000-30,00 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้ านการรับรู้ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้ านการรับรู้ ความเสี่ยงโดย
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รวมอยู่ในระดับมาก การตัดสินใจใช้ บริ การไอแบงก์ กิง้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้ บริ การในประเทศไทยที่ มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ
อายุ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้ บริ การไอแบงก์กิ ้งแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนผู้ใช้ บริ การในประเทศไทยที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่
สถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมี การตัดสินใจใช้ บริ การไอแบงก์กิ ้ง ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การไอแบงก์กิง้ : กรณีศกึ ษาธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปั จจัยด้ านการรับรู้ ประกอบด้ วย 1) ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ งาน 2) ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน 3) การรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การไอแบงก์กิง้ : กรณีศกึ ษาธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
สุทธิพร บินอารี ย์ (2560) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ การยอมรับเทคโนโลยีและการ
ไว้ วางใจที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ ้งแอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศไทย ” โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้ บริ การบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ในประเทศ
ไทย จานวน 400 คน โดยการใช้ แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สถิ ติที่ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข้ อมูล เชิ ง พรรณา (ค่าความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตราฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างโดย
สถิตคิ า่ ทีอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
จากการศึก ษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง อายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริ ษัท และส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อ
เดือนต่ากว่า 15,000-35,00 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้ งานโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก ส่วนด้ านความไว้ วางใจโดยรวมอยู่ในระดับเฉยๆ และความตังใจ
้
ใช้ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้ บริ การในประเทศไทยที่มี
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น
แตกต่างกันไม่มีความตัง้ ใจใช้ บริ การบัวหลวง เอ็มแบงก์ กิง้ แอพพลิเคชั่น แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อความตังใจ
้
ใช้ บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การบัว
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หลวง เอ็มแบงก์กิ ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และปั จ จัย ด้ านความไว้ วางใจ มี อิท ธิ พ ลต่อความตัง้ ใจใช้ บริ การบัว หลวง เอ็ม แบงก์ กิ ง้
แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้ บริการในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
กฤตโสภา ทิพย์ปญัญาวงศ์ (2559) ได้ ศกึ ษาวิจยั “การศึกษาปั ญหาและแรงจูงใจในการ
ใช้ งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย” กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้
บริ การ e-Money ในรูปแบบบัตร (Card-based) หรื อบน เครื อข่าย (Network-based) ที่รองรับ
การซือ้ ขายสินค้ าจากผู้ขายหลายราย ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูล คือ การแจกแบบสอบถาม ผ่านทาง
ออนไลน์ (Online Questionnaire)โดยเก็บ รวบรวมข้ อมูลเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 320 ตัวอย่าง สถิติที่
นามาใช้ ในงานวิจยั คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ เพื่อการอธิบายข้ อมูลเชิง
ประชากรศาสตร์ และข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบ สอบถาม แล้ วนาเสนอในรู ปแบบกราฟ ตาราง
และ การจาแนกร้ อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ใช้ เพื่อวัดความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่ องมือในการวิจยั สถิติสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) ใช้ เพื่อจัดกลุ่มตัว แปรที่มีความใกล้ เคียงกันหรื อมีความสัม พันธ์กนั มากให้ เป็ นตัวแปร
ใหม่ ซึ่ ง ท าให้ ตัว แปรลดลงและมี ค วามเที่ ย งตรงมากขึ น้ และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ( Inferential
Statistics) ใช้ ค่าสถิติที่ได้ จากการสารวจผ่าน แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการอธิบายแทน
ประชากร โดยใช้ การทดสอบการวิเคราะห์การ ถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี อาชีพนักศึกษา รายได้ อยู่ในช่วง 5,001 – 15,000
บาทต่อเดือนไม่มีประสบการณ์ในการใช้ งาน Mobile Wallet ณ จุดขาย ส่วนแบรนด์ e-Money ที่
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ งานมากที่สดุ คือ บัตร Rabbit Card โดยมีความถี่ในการใช้ งาน e-Money
สัปดาห์ ละ 1 – 2 ครัง้ จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน
(Perceived Ease of Use) และ ปั จจัยด้ านผลกระทบภายนอกจากเครื อข่ายทางอ้ อม (Indirect
Network Externalities) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
Usefulness) ปัจจัยที่สง่ ผลต่อทัศนคติในการใช้ งานทางบวกมีระดับสูงสุด คือ การรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ งาน (Perceived Usefulness) รองลงมาคือ ความปลอดภัยและความไว้ วางใจ (Security
and Trust) ภาพลักษณ์ ทางสังคม (Image) และอันดับสุดท้ าย คือ ผลกระทบภายนอกจาก
เครื อข่ายทางตรง (Direct Network Externalities) จากการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระด้ าน
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การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (PEOU) และผลกระทบภายนอกจากเครื อข่ายภายนอกทางอ้ อม
(INE) ต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (PU) พบว่าปั จจัยทังสองส่
้
งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ งาน e-Money บนโทรศัพท์มือถือ โดยมีระดับนัยสาคัญที่ 0.000 ทังสองปั
้
จจัย ส่วนปั จจัยที่
ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้ งานทางลบหรื อปั จ จัยอันเป็ นอุปสรรคต่อการยอมรั บการใช้ ง าน คือ
ความน่าดึงดูดของทางเลือกอื่น (Attractiveness of Alternatives) และปั จจัยด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ ทัศนคติในการใช้ งานเลย ด้ าน
ทัศนคติในการใช้ ง าน e-Money บนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อนัน้ ส่ง ผลกระทบต่อการใช้ ง านจริ ง ของ
ผู้ใช้ บริ การ โดยผู้ที่มีทศั นคติต่อการใช้ งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บนโทรศัพท์มือถื อใน
ระดับสูงจะมีความน่าจะเป็ นในการใช้ งาน (Probability) สูงกว่าผู้ที่มีทศั นคติในการใช้ งานต่า ส่วน
ผลกระทบของทัศนคติในการใช้ งาน e-Money บนโทรศัพท์มือถือต่อ ความตังใจในการใช้
้
งานใน
อนาคต กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับทัศนคติในการใช้ งานสูงมีระดับความตังใจที
้ ่จะใช้ งานสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีทศั นคติในการใช้ งานต่า
ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ได้ ศกึ ษาวิจยั “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ บริ การพร้ อม
เพย์ (PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยมีประชากรที่ทาการ
วิจยั คือ กลุม่ ประชากรสัญชาติไทยที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเคยได้ ยินชื่อ
หรื อรู้ จักบริ การพร้ อมเพย์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยนีค้ ือ
แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง พรรณา (Descriptive
Statistics) ใช้ เพื่ ออธิ บายข้ อมูล ของ กลุ่ม ตัวอย่าง โดยนาเสนอในรู ปตารางแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) แผนภูมิวงกลม (Pie chart) และแผนภูมิ แท่ง (Bar chart) พร้ อมด้ วยคาอธิบาย
ประกอบ และใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นการศึกษาข้ อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing)
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปั จจัยที่ทาการศึกษา การ
วิ เ คราะห์ การถดถอย (Regression) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านของงานวิ จัย การวิ เ คราะห์
Independent Samples T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็ นอิสระต่อ
กัน และการ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัว แปรมากกว่า 2 ตัวขึ ้นไป
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมีอายุน้อยกว่า หรื อ
เท่ากับ 35 ปี จบการศึกษาต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนมี
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รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 35,000 บาท ด้ านพฤติกรรมทัว่ ไปเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ ช่องทางการทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตมากที่สุดและปั จ จัยที่มีผลต่อการยอมรั บการใช้
บริการพร้ อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพ มหานครและปริ มณฑลมากที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านการ
รับรู้ความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากการทางานผิดพลาด หรื อความไม่แน่นอนของระบบพร้ อมเพย์
ความเสี่ ยงจากการถูกเจาะโดยผู้บุกรุ กที่ ไม่หวัง ดี ความเสี่ยงที่ส่งผลให้ สูญเสียทางด้ านข้ อมูล
ส่วนตัว สูญเสียทางด้ านการเงิน เป็ นต้ น จากการทดสอบเพศกับระดับการตัดสินใจใช้ บริ การด้ วย
การวิเคราะห์ IndependentSample T Test พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีระดับการยอมรับ
การใช้ บริการพร้ อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จึงไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการยอมรับการใช้ บริการพร้ อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล เมื่อนา
ปั จจัยด้ านอิทธิ พ ลทางสังคม ปั จจัยด้ านความคาดหวัง จากความพยายาม ปั จ จัยด้ านการรับรู้
ความเสี่ ยง ปั จ จัย ด้ านมูล ค่าตามราคา ปั จ จัยด้ านความคาดหวัง ด้ านสมรรถภาพ ปั จ จัยด้ า น
อุปนิสยั ส่วนบุคคล ไปวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิ ส ระ ด้ ว ยกัน เอง และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรตาม เพื่ อ ดูว่ า ตัว แปรอิ ส ระไม่ ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์กันเอง อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า
ทัง้ 6 ปัจจัย ที่ได้ จากการจัดกลุม่ ปัจจัย ไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ
ธัญญลักษณ์ พลวัน (2557) ได้ ศึกษาวิจยั “การศึกษาพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี และ
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร”
คณะผู้วิจยั ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ใช้ บริ การเทคโนโลยี QR
Code ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ วิจัยเป็ นแบบสอบ ถาม
ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช้ สถิติ T-Test สถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One - Way Analysis of Variance: ANOVA) และสถิติถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อคาถามในแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทรายได้ 10,000-20,000 บาท รู้จกั เทคโนโลยี
QR Code ผ่านทางหนังสือ/นิตยสาร/แผ่นพับและมีความคิดเห็นด้ านปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี QR Code ด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน QR Code มากที่สดุ เนื่องจาก ช่วย
ให้ เข้ าถึงบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ส่วนลดต่างๆ ได้ ง่ายขึ ้น ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
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ปั จจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกใช้ QR Code ที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ และรายได้
แตกต่างกันมีปัจจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกใช้ QR Code ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 และผู้บริ โภคที่มีระดับ การรับรู้ การใช้ เทคโนโลยี QR Code ที่แตกต่างกันจะ
ส่งผลทาให้ ปัจจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกใช้ QR Code ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้ วย นอกจากนี ้ขันตอนการใช้
้
งาน QR Code เป็ นเรื่ องง่ายสามารถเรี ยนรู้เองได้ และ
ยั ง ท าให้ ทราบถึ ง ความสะดวกในการใช้ งาน การดู ข้ อมู ล ของสิ น ค้ า การใช้ งานร่ ว มกั บ
โทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ส มาร์ ทโฟนที่มี การติดตัง้ แอพพลิเคชั่นทาให้ ใช้ ง านง่าย ไม่มี การกรอกข้ อมูล
มากมายแต่ต้องมีความปลอดภัย ซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การได้ หากยัง
ไม่สามารถตัดสินใจได้ ผู้บริ โภคก็ยังสามารถที่จะเก็บข้ อมูลไปประเมินทางเลือกในการนามาใช้
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริการในโอกาสต่อไปได้
ข้ อเสนอแนะผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เป็ นช่วงวัยรุ่นและวัยทางานที่มีรายได้ พอสมควร ดังนัน้
องค์กรหรื อผู้เกี่ยวข้ องควรทาการส่งเสริ มการ ตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้ าผ่าน QR Code
กับผู้บริโภคในกลุ่มนี ้ให้ มากขึ ้นเพราะเป็ นกลุ่มที่มีการตัดสินใจใช้ QR Code ในการเลือกซื ้อสินค้ า
หรื อบริ การ โดยจัดผลิตภัณฑ์และแคมเปญที่เหมาะสมและจูงใจ โดยเน้ นลูกค้ ากลุ่มนี ้ ในเรื่ อง
ปั จจัยที่มีความสาคัญ องค์กรหรื อผู้เกี่ ยวข้ อง ควรทาประชาสัมพันธ์ เพื่อเน้ นย ้าให้ ผ้ บู ริ โภคกลุ่ม
เป้าหมายรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน และสิ่งอานวย ความสะดวกในการใช้ งานเป็ นหลัก รวมถึง
ควรพัฒนา หรื อปรับปรุงในเรื่ องของความสะดวกและความง่ายในการใช้ งานให้ ดียิ่งขึ ้น เพราะเป็ น
เรื่ องที่ผ้ บู ริโภคให้ ความสาคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ งาน QR Code
วัชรพล คงเจริ ญ (2557) ได้ ศึกษาวิจยั “ปั จจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยในกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้ ธนาคารผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Banking) จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณใช้ ก ารบรรยายโดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) และ การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง เพื่ อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร
คุณลักษณะการยอมรับนวัตกรรม ประกอบด้ วย ประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ ความซับซ้ อน ความเข้ า
กันได้ การสังเกตได้ ความสามารถนาไปทดลองใช้ และการยอมรับความเสี่ยง
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 31–40 ปี จบ
การศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษัทเอกชนและมี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือ น
10,001–30,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ บริ การธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านบริ การฝากเงิน

40
สดเข้ าบัญชีตนเองและผู้อื่น ช่วงเวลาที่ใช้ บริ การส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงเวลา 12.01–18.00 น. และ
ในระยะเวลา 1 เดือน จะมีการใช้ บริ การ 4–6 ครัง้ นอกจากนี ้ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่จะใช้ บริ การของ
ธนาคารกสิกรไทยมากที่สดุ ส่วนในด้ านระดับการยอมรับนวัตกรรมนันผู
้ ้ ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ยอมรับนวัตกรรมในการใช้ บริ การธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในระดับมาก และปั จจัย
การยอมรับนวัตกรรมที่มากที่สุดคือปั จจัยด้ านนาไปทดลองใช้ รองลงมาคือ ด้ านประโยชน์ในเชิง
เปรี ยบเทียบ ด้ านความเข้ ากันได้ ด้ านความซับซ้ อน ด้ านการสังเกตได้ และด้ านการรับรู้ความเสี่ยง
ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การธนาคารผ่านโทรศัพ ท์
เคลื่อนที่ โดยรวมพบว่าอยู่มีความพึงพอใจมาก ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้ นในรูปแบบการ
วิเคราะห์ความถดถอย เชิงพหุคณ
ู พบว่าปั จจัยการยอมรับนวัตกรรมด้ านการใช้ ประโยชน์ในเชิง
เปรี ยบเทียบ ด้ านความซับซ้ อน ด้ านความเข้ ากันได้ ด้ านการสังเกตได้ ด้ านการนาไปทดลองใช้
และสุดท้ ายด้ านการยอมรับความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การธนาคารผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ศนิ อนันต์รัตนโชติ (2553) ได้ ศึกษาวิจัย “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
ชาระเงินผ่านระบบเว็บไซต์ (Web payment) ของผู้ซื ้อสินค้ าและบริ การออนไลน์ ” กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ที่ใช้ งานพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ ได้ แก่ บริ การซื ้อ ขาย และชาระเงินค่าสินค้ าหรื อบริ การออนไลน์
จานวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้ อมูลครัง้ นี ้ 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิตเิ ชิงพรรณา (ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน)
และสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
โดยจากการศึกษาข้ อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 31-40
ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ากว่า 15,000 บาท มีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้ บริ การ Web
payment มีปริ มาณการใช้ บริ การ Web payment น้ อยกว่า 1 ครัง้ /เดือน เว็บไซต์ที่ให้ บริ การ Web
payment ที่ร้ ูจกั หรื อเคยใช้ บริ การ คือ PayPal (http://www.paypal.com) ด้ านความคิดเห็นของผู้
ซื ้อสินค้ าและบริการออนไลน์ที่มีตอ่ การยอมรับเทคโนโลยี Web payment ในปั จจัยด้ านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ พบว่า Web payment ทาให้ การชาระเงินง่ายขึ ้น เช่น สามารถชาระเงินจากที่บ้านได้
เลย เป็ นต้ น ด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน พบว่า Web payment ช่วยให้ การทาธุรกรรม
สาเร็ จง่ายมากยิ่งขึ ้น ด้ านทัศนคติที่มีต่อการใช้ งาน Web payment เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ และ
คาดหวังว่า Web payment จะทาให้ การทาธุรกรรมดีขึ ้นใน อนาคต เช่น เป็ นทางเลือกที่เพิ่มขึ ้น
ให้ แก่ผ้ ูบริ โภค เป็ นต้ น ส่วนปั จจัยด้ านกลุ่มอ้ างอิง พบว่า บุคคลที่ใกล้ ชิด ทราบว่าบริ การ Web
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payment มีประโยชน์ การรับรู้ ถึงความปลอดภัย พบว่า บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องไม่สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ การและรายการที่ทาในเว็บไซต์ได้ ด้ าน
การรั บ รู้ ถึ ง ความเชื่ อ มั่น นัน้ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ไ ว้ ว างใจผู้ใ ห้ บ ริ ก าร Web
payment รายเก่ามากกว่าผู้ให้ บริ การรายใหม่และด้ านพฤติกรรมของผู้ใช้ ง านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตังใจจะใช้
้
บริ การ Web payment เมื่อมีโอกาส ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปั จจัยด้ านทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน ปั จจัยด้ าน
การรับรู้ ถึงความเชื่อมัน่ ปั จจัยด้ านการรับรู้ ถึงประโยชน์ และปั จจัยด้ านกลุ่มอ้ างอิ งมีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน
อภิ ช าติ เทศสวัส ดิ์ว งศ์ (2553) ได้ ศึกษาวิจัย “ทัศ นคติและพฤติกรรมการใช้ บริ ก าร
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้ าที่เคย
ใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินบน มือถือในกรุ งเทพมหานครที่อยู่ในวัยทางาน กลุ่มตัวอย่างในการ
เก็บข้ อมูลจานวน 385 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ ส ถิติเ ชิง พรรณา เพื่อศึกษาถึ ง ทัศนคติ การยอมรั บและพฤติกรรมการใช้ บริ การธุ รกรรมทาง
การเงินบนมือถือของกลุ่มคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) แสดงผลเป็ นค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
จากการศึก ษาพบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุ 25-34 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัท และส่วนใหญ่มีรายได้ ตอ่ เดือน
30,001 บาทขึ ้นไป ด้ านข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของลูกค้ าที่มีตอ่ กลยุทธ์ทางการตลาดบริ การในทุกๆ
ด้ านอยู่ในระดับดี โดยด้ าน ขัน้ ตอนการใช้ งานธุรกรรมทางการเงินเป็ นด้ านที่มีความสาคัญสูงสุด
และการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น บนมื อถื อ ของผู้ต อบแบบสอบถามมี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย ที่
ประมาณ 9 เดือน ส่วนความถี่ในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินบนมือถือต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 3 ครัง้ /เดือน ส่วนในด้ านของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริ การธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
การใช้ ในระดับต่า ส่วนใหญ่จะใช้ งานเพื่อสอบถามยอดเงินคงเหลือและการโอนเงินระหว่างบัญชี
อยู่ในระดับสูงและมี ค่าเฉลี่ยสูง สุ ดในการใช้ บริ การ นอกจากนี ย้ ัง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น บนมื อ ถื อ อยู่ใ นระดับ สูง เพราะสะดวก รวดเร็ ว
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้ จ่ายมากกว่าอีกด้ วย การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้
บริ การธุรกรรมทาง การเงินบนมือถือ จาแนกตามรายได้ โดยใช้ สถิติ One-Way ANOVA ในการ
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ทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ตอ่ เดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ บริ การธุรกรรมทาง
การเงินบนมือถือเกี่ยว กับวัตถุประสงค์ในการใช้ บริการไม่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการใช้ บริ การ
โดยทั่วไปนัน้ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ ต่อเดื อนต่า งกัน มี พ ฤติก รรมการใช้ บ ริ ก าร
ธุรกรรมทางการเงินบนมือโดยทัว่ ไปถือแตกต่าง กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ มีวิธีดาเนินการวิจยั อย่างเป็ นขันตอนเพื
้
่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และนาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยชาระค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยชาระ
เงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
ที่แน่นอน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตรในการคานวณหาขนาดตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนมากที่สดุ ที่ยอมรับได้ 5% คานวณจากสูตร ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385
คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยั จึงได้ ทาการเพิ่ม
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 15 คน ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้เท่ากับ400
คน ซึง่ มีสตู รวิธีการหาค่าจานวนกลุม่ ตัวอย่างแบบที่ไม่ทราบจานวนประชากร ดังนี ้
แทนค่าสูตรการคานวณหา n (จานวนกลุม่ ตัวอย่าง)
n=
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โดยที่

ค่า n แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ค่า Z แทน ระดับความเชื่อมัน่
ค่า E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สดุ ที่ยอมรับได้
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งมีคา่ เท่ากับ
1.96 (Z1 - α/2 หรื อ Z0.975) และค่าความคลาดเคลื่อน (E) 5% ซึ่งเท่ากับความมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 แทนค่าในสูตรได้ ดังนี ้
n

=

= 384.16 หรื อ 385 คน
สารองประมาณ 4% ของขนาดตัวอย่าง = 385 x 4% = 15 คน
ดังนันขนาดของกลุ
้
ม่ ตัวอย่างที่ต้องการจานวน 385 คน สารอง 15 คน รวมเป็ นขนาด
ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบหลายขัน้ ตอน ( Multi-stage
Random Sampling) โดยแบ่งการสุม่ ตัวอย่าง 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ใช้ วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดย
ทาการจับฉลากเพื่อคัดเลือกเขตในกรุงเทพมหานครทังหมด
้
50 เขต เลือกมาเพียง 5 เขต ตามการ
แบ่งเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร (สานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร, 2560) โดยการจับ
ฉลาก 5 เขตได้ ดงั นี ้ เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตจตุจกั ร เขตสาทร และเขตวัฒนา
ขันที
้ ่ 2 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสถานที่ ซึ่ ง มี ค วามหลากหลายตามของลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ ชีวิต เช่น ห้ างสรรพสินค้ า สานักงาน หรื อ แหล่งช้ อปปิ ง้ ใน
แต่ละเขตดังนี ้
ตาราง 3 สถานที่ในการสุม่ ตัวอย่าง
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สถานที่

เขต

จานวน

บริเวณเดอะแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ประตูน ้า

เขตราชเทวี

80 ชุด

บริเวณสยาม สแควร์

เขตปทุมวัน

80 ชุด

ตลาดนัดจตุจกั ร

เขตจตุจกั ร

80 ชุด

บริเวณอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม

เขตบางรัก

80 ชุด

บริเวณห้ างสรรพสินค้ า Terminal21

เขตวัฒนา

80 ชุด

ขันที
้ ่ 3 วิธีการกาหนดโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละเขตที่ถูกเลือกจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ มีจานวน
เท่าๆ กัน ตามสัดส่วน จะได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต จานวน 5 เขตๆ ละ 80 คน รวมเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน
ขันที
้ ่ 4 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาการ
แจกแบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ กบั กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วในขันตอนที
้
่3
จนครบตามจานวน 400 ชุด
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจาก
การรวบรวมข้ อมูลที่ไ ด้ จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง มาใช้ เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบคาถามโดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามที่ เกี่ ย วกับข้ อมูล ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้ อ
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยทัง้ 5 คาถามเป็ นลักษณะ
คาถามปลายปิ ด (Close ended Question) ซึ่งแต่ละข้ อคาถามมีคาตอบแบบหลายตัวเลือก
(Multiple choices) โดยให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงข้ อเดียว ดังนี ้
ข้ อที่ 1 เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.1 ชาย
1.2 หญิง
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ข้ อที่ 2 อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) จานวน
ชันลั
้ กษณะคาถาม ที่มีหลายคาตอบให้ เลือก (Multiple Choices) โดยการกาหนดช่วงอายุ (ศิ
ริวรรณ เสรี รัตน์, 2549)
ความกว้ างอันตรภาคชัน้

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด

ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด

จานวนชัน้

ประชากรที่ทาการวิจยั ในครัง้ นี ้คือ ผู้บริ โภคที่อยู่ในช่วงอายุ 15-60 ปี ซึ่งเป็ นช่วง
ที่สามารถใช้ บริการระบบ QR Payment ได้ ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ จึงใช้ ช่วงอายุดงั กล่าว เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณการกาหนดช่วงอายุ ดังนี ้
ช่วงอายุ = (60-15)/5
=9
ดังนันจึ
้ งกาหนดช่วงอายุ ดังนี ้
2.1 15 - 24 ปี
2.2 25 - 34 ปี
2.3 35 - 44 ปี
2.4 45 - 54 ปี
2.5 55 ปี ขึ ้นไป
ข้ อ ที่ 3 ระดับ การศึก ษา ใช้ ระดับการวัด ข้ อมูล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal
scale) ลักษณะคาถามที่มีหลายคาตอบให้ เลือก (Multiple Choices) ดังนี ้
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
ข้ อที่ 4 อาชีพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลเป็ นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ลักษณะคาถาม มีหลายคาตอบให้ เลือก (Multiple Choices) ดังนี ้
4.1 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.2 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
4.3 ค้ าขาย / อาชีพอิสระ
4.4 นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
4.5 ไม่ประกอบอาชีพ เช่น พ่อบ้ าน, แม่บ้าน
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ข้ อที่ 5 รายได้ ตอ่ เดือน ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
ลักษณะ คาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก (Multiple Choices) การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แบ่งช่วงรายได้ ต่อ
เดือนออกเป็ น 5 ช่วง ดังนี ้
5.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
5.2 10,001 – 20,000 บาท
5.3 20,001 – 30,000 บาท
5.4 30,000 – 40,000 บาท
5.5 40,001 บาทขึ ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรั บเทคโนโลยี
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรับเทคโนโลยี QR
Payment ในปัจจัยต่างๆ ซึง่ จาแนกออกเป็ น 2 ปัจจัย คือ
- การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ
- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
มี จ านวนทัง้ หมด 7 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามชนิดคาถามปลายปิ ด (Closed-ended
Question) โดยให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ซึ่งใช้ ระดับวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้ วย
คะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
คะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
คะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลอันตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์ เฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคานวณได้ ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2560)

= 0.8
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ดังนัน้ จึงสามารถกาหนดเกณฑ์ในการแปรผลระดับความคิดเห็นด้ านการยอมรั บ
เทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ด้ านดังนี ้
ด้ านการรั บรู้ ถงึ ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80

ระดับความคิดเห็น
หมายถึง รับรู้ถึงประโยชน์มากที่สดุ
หมายถึง รับรู้ถึงประโยชน์มาก
หมายถึง รับรู้ถึงประโยชน์ปานกลาง
หมายถึง รับรู้ถึงประโยชน์น้อย
หมายถึง รับรู้ถึงประโยชน์น้อยที่สดุ

ด้ านการรั บรู้ ถงึ ความง่ ายในการใช้ งาน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80

ระดับความคิดเห็น
หมายถึง ง่ายต่อการใช้ งานมากที่สดุ
หมายถึง ง่ายต่อการใช้ งานมาก
หมายถึง ง่ายต่อการใช้ งานปานกลาง
หมายถึง ง่ายต่อการใช้ งานน้ อย
หมายถึง ง่ายต่อการใช้ งานน้ อยที่สดุ

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการรั บรู้ ความเสี่ยงจากการใช้ งาน
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงจากการใช้ งานระบบ QR Payment มี
จานวนทังหมด
้
5 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามชนิดคาถามปลายปิ ด (Closed-ended Question) โดยให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ซึ่งใช้ ระดับวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้ วย
คะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
คะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
คะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลอันตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคานวณได้ ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2560)

= 0.8
ดังนันจึ
้ งสามารถกาหนดเกณฑ์ในการแปรผลระดับความคิดเห็นด้ านการรับรู้ความ
เสี่ยงจากการใช้ งานระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80

ระดับความคิดเห็น
หมายถึง มีความเสี่ยงจากการใช้ งานมากที่สดุ
หมายถึง มีความเสี่ยงจากการใช้ งานมา
หมายถึง มีความเสี่ยงจากการใช้ งานปานกลาง
หมายถึง มีความเสี่ยงจากการใช้ งานน้ อย
หมายถึง มีความเสี่ยงจากการใช้ งานน้ อยที่สดุ

ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านระบบ
QR Payment มีจานวนทังหมด
้
3 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามชนิดคาถามปลายปิ ด (Closed-ended
Question) โดยให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ซึ่งใช้ ระดับวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้ วย
คะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
คะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
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คะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลอันตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคานวณได้ ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2560)

= 0.8
ดังนัน้ จึงสามารถกาหนดเกณฑ์ในการแปรผลระดับความคิดเห็นด้ านการตัดสินใจ
ชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งได้
ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
หมายถึง ตัดสินใจใช้ บริการมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
หมายถึง ตัดสินใจใช้ บริการมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
หมายถึง ตัดสินใจใช้ บริการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
หมายถึง ตัดสินใจใช้ บริการน้ อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80
หมายถึง ตัดสินใจใช้ บริการน้ อยที่สดุ
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือวิจัย
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การสร้ างเครื่ อ งมื อ
ตามลาดับ ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูล ทุติยภูมิ จ ากตารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง
ได้ แก่ ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ การยอมรั บเทคโนโลยี การรั บรู้ ความเสี่ ยง และการ
ตัดสินใจซื ้อ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
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2. รวบรวมข้ อมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องมาสร้ าง
วัตถุประสงค์ในงานวิจยั ความมุ่งหมายของงานวิจยั สมมติฐาน และกรอบแนวคิดเพื่อหาตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
3. กาหนดประเภทของแบบสอบถาม และประเภทของมาตรวัดข้ อมูลที่ต้องการ
ได้ จากแต่ละคาถาม เพื่อใช้ ในการแปลผลข้ อมูล พร้ อมทังเรี
้ ยบเรี ยงประโยคคาถามให้ เข้ าใจง่ าย
ไม่เกิดอคติ กับผู้ตอบแบบสอบถาม จากนันก
้ าหนดลาดับของคาถามเพื่อความเหมาะสมและง่าย
ต่อการตอบแล้ วสร้ างเป็ นชุดของแบบสอบถามขึ ้น โดยได้ แบบสอบถามความคิดเห็นทัง้ หมด 4
ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ด้ านการยอมรั บ เทคโนโลยี QR
Payment
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ ยวกับความคิดเห็นด้ านการรับรู้ ความเสี่ยงในการใช้ งาน
ระบบ QR Payment
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านระบบ
QR Payment
นาแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ไปเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ ก ษาสารนิพ นธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูก ต้ อ ง เหมาะสม และขอคาเสนอแนะเพิ่ ม เติม และน ามาปรั บปรุ ง แก้ ไ ขให้
เหมาะสม
4. นาแบบสอบถามไปที่ได้ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปทาการทดสอบ (Tryout) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ชุด เพื่อทดสอบหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และทาการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องเพื่อให้ ได้ ข้อคาถามที่สมบูรณ์
5. นาแบบสอบถามนัน้ มาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุด
คาถาม โดยใช้ สมั ประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้ วิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟ่ า (α Coefficient) สูตรของครอนบาค (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของชุดคาถาม ค่าแอลฟ่ าที่
ได้ จะแสดงถึงระดับ ความคงที่ของชุดคาถาม โดยมีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ซึ่งค่าที่ใ กล้ เคียงกับ 1
มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ คา่ α ที่ยอมรับได้ ที่ 0.70 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2560) โดยแบ่งผลการทดสอบความเชื่อมัน่ ดังนี ้
กรณีคา่ Cronbach’s Alpha น้ อยกว่า 0.6 ค่าความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับไม่ดี
กรณีคา่ Cronbach’s Alpha ใกล้ 0.7 ค่าความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับยอมรับได้
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กรณีคา่ Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.8 ค่าความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับดี
ผลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริ โภคในงานวิจัย การยอมรับเทคโนโลยี
และการรับรู้ ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 40 คน สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามดังนี ้
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.805
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.732
การรับรู้ความเสี่ยง
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.807
การตัดสินใจใช้ บริการ QR Payment มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.922
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยในครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ งสารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาการยอมรั บ
เทคโนโลยีและการรับรู้ ความเสี่ยงที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหล่งข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ า
ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
1. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสารที่มี
ผู้รวบรวมไว้ ดงั นี ้
1.1 วารสาร บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 ข้ อมูลจาก Internet
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานดังนี ้
2.1. ผู้วิจยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 400 ชุด
2.2. ดาเนินการเก็บข้ อมูลในสถานที่ที่ได้ คดั เลือกไว้ ในขันตอนการสุ
้
ม่ ตัวอย่าง
2.3 ระยะเวลาเก็ บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยจะดาเนินการส่ง แบบสอบถามให้ กับ
ผู้ตอบแบบสอบถามตามกลุม่ ตัวอย่างพร้ อมทังชี
้ ้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั ตลอดจนลักษณะ
ของแบบ สอบถาม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจตรงกั น โดยผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้ กรอก
แบบสอบถามด้ วยตนเอง
2.4 น าข้ อ มูล ฉบับ ที่ มี ค าตอบครบถ้ วนสมบูร ณ์ ม าท าการลงรหัส เพื่ อ น าไป
วิเคราะห์แปรผลข้ อมูลสถิตติ อ่ ไป
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4. การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่ได้ รับคาตอบแล้ ว มาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั
ได้ จดั กระทาข้ อมูลที่ได้ มาประมวลผล โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560) มี
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้วิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแแบ
บสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
2. การบันทึกข้ อมูลลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมาลง
รหัสตามที่ได้ กาหนดรหัสไว้ ล่วงหน้ า สาหรับแบบสอบถามที่เป็ นแบบปลายปิ ด (Close-ended)
ส่วนแบบสอบถามที่เป็ นปลายเปิ ด (Open-ended) ผู้วิจยั ได้ จดั กลุ่มคาตอบแล้ วจึงนับคะแนนใส่
รหัส โดยลงในแบบบันทึกข้ อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามลาดับ
3. น าข้ อ มูล มาบัน ทึก ลงในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ สถิตดิ งั นี ้
1.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดือ น โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
1.2 การวิเ คราะห์ ข้อ มูลเกี่ ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรั บเทคโนโลยี QR
Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้ วย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และ
การรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน เป็ นข้ อมูลที่ใช้ มาตรวัดอันตรภาค เนื่องจากผู้วิจยั ได้ กาหนดค่า
คะแนนให้ แต่ละระดับ และผู้วิจัยต้ องการทราบจ านวนตัวอย่างและค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละ
ระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้ จึงได้ แก่ ค่าความถี่( Frequency) ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ ความเสี่ ย งในการใช้ ง านระบบ QR
Payment เป็ นข้ อมูลที่ใช้ มาตรวัดอันตรภาค เนื่องจากผู้วิจยั ได้ กาหนดค่าคะแนนให้ แต่ละระดับ
และผู้วิจัยต้ องการทราบจ านวนตัวอย่างและค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของ
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ จึงได้ แก่ ค่าความถี่( Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านระบบ
QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นข้ อมูลที่ใช้ มาตรวัดอันตรภาค เนื่องจาก
ผู้วิจยั ได้ กาหนดค่าคะแนนให้ แต่ละระดับ และผู้วิจัยต้ องการทราบจานวนตัวอย่างและค่าเฉลี่ย
คะแนนของแต่ล ะระดับ ความคิด เห็ น ของตัว อย่า ง สถิ ติที่ ใ ช้ จึง ได้ แก่ ค่า ความถี่ ( Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ด้วยสถิติการทดสอบ t-test สาหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ข้ อมูลส่วน
บุคคล ด้ านเพศ
2.2 วิเ คราะห์ด้วยสถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way
analysis of Variance) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง กลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อ
ใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อ 1 ด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
2.3 วิเคราะห์ด้วยสถิติความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
หลายตัวคือ ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้ วย การรับรู้ ถึง
ประโยชน์ที่ไ ด้ รับ การรั บรู้ ถึงความง่ ายในการใช้ งาน และการรับรู้ ความเสี่ ยง มีอิทธิ พ ลกับการ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
5. สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิตพ
ิ นื ้ ฐาน
เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่
1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อใช้ แปลความหมายของข้ อมูลทัว่ ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560)
สูตร

P

= x 100

เมื่อ

P

แทน

ค่าร้ อยละ
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F
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็ นร้ อยละ
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรื อ ̅ ) เพื่อใช้ แปลความหมายของข้ อมูล
ด้ านต่างๆ โดยใช้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560)
สูตร

̅=

เมื่อ

̅

สูตร

S.D.

เมื่อ

S.D.
Σx2
(Σx)2
N

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
Σx แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดในกลุ
้
ม่
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D. ) โดยใช้
สูตรดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560)
=
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
จานวนในกลุม่ ตัวอย่าง

2. สถิตทิ ่ ใี ช้ หาคุณภาพและหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบัค
(Cronbachs’ alpha coefficient) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560) ใช้ สตู รดังนี ้
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
เมื่อ

แทน จานวนคาถาม
แทน ค่าความคาดเคลื่อน
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างคาถามต่างๆ
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
ค่าแอลฟาที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยค่าที่มากกว่า 0.7
แสดงว่า ยอมรับว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่
3. สถิตทิ ่ ใี ช้ ทดสอบสมมติฐาน
3.1 ค่า t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน ใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ด้ านเพศ โดยใช้ สถิติ
Independent Sample t-test (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน ≠ ใช้ สตู ร
̅̅̅

̅̅̅

√
[

]

[

]

̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ เท่ากัน
̅̅̅̅
√

=

ใช้ สตู ร

̅
[

Degree of Freedom

เมื่อ

t

แทน ค่าเฉลี่ยที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution

]
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̅

แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และกลุม่ ตัวอย่างที่ 2 ตามลาดับ
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และกลุม่ ตัวอย่างที่ 2 ตามลาดับ
แทน องศาความอิสระ
̅

3.2 ค่า F-test (One-Way Analysis of Variance) หรื อการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว โดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดูคา่ ความ
แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใช้ สถิติวิเคราะห์จากค่า ANOVA หรื อ
ค่า Brown-Forsythe เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลด้ านอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560)
ตาราง 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่

รวม
เมื่อ

แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณาใน F-distribution
แทน ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุม่
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระระหว่างกลุม่
แทน ผลรวมกาลังสองภายในกลุม่ (Within Sum of Square)
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่
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แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Square
Between Groups)
แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square
Within Groups)
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2560) สามารถเขียนได้ ดังนี ้

โดยค่า
เมื่อ

∑

(

)

แทนค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
แทนค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean Square Between Groups)
แทนค่า ความแปรปรวนภายในกลุ่ม ส าหรั บ Brown-Forsythe (Mean
Square within Groups for Brown-Forsythe)
แทนจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทนขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

แทนขนาดประชากร
แทนค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ ที่ระดับนัยสาคัญ .05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ สูตรตามวิธี Least Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560)

√

เมื่อ

[

]

แทนค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับประชากรกลุม่ ที่ i และ j
แทนค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน
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แทนจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
แทนจานวนข้ อมูลตัวอย่างทังหมด
้
แทนความคาดเคลื่อน
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560)
สามารถเขียนได้ ดังนี ้
̅

√

√
เมื่อ ̅̅̅̅

แทนค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Dunnett test
แทนค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test
แทนค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
แทนขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ การรับรู้ ถึง
ความง่ายในการใช้ งาน และการรับรู้ความเสี่ยง โดยถ้ ามีตวั แปรอิสระ k ตัว (X1, X2, X3,…,Xk)ที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม Y โดยมีความสัมพันธ์ อยู่ในเชิงเส้ น จะได้ สมการเชิงถดถอยเชิงพหุ
นาม ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560)

โดยที่

= ตัวแปรตาม
= ตัวแปรต้ น
= ส่วนตัดแกน

ส่ ว น
(Partial Regression Coefficient) โดยที่

เมื่อกาหนดให้
เป็ นสั ม ประสิ ท ธ์ ค วามถดถอยเชิ ง ส่ ว น
เป็ นค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม
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เมื่ อ ตัว แปรอิส ระ เปลี่ ย นไปหนึ่ง หน่วย โดยที่ ตัว แปรอิส ระ อื่ นๆ มี ค่าคงที่ เช่น
เปลี่ยนไปหนึง่ หน่วย ค่า จะเปลี่ยนไป หน่วยโดยที่
มีคา่ คงที่
เงื่อนไขในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีดงั นี ้
1.ความคาดเคลื่อน เป็ นตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
2. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนเป็ นศูนย์ นัน่ คือ
3. ค่า ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อ นเป็ น ค่า คงที่ ที่ ไ ม่ ท ราบค่ า
4. และ เป็ นอิสระต่อกัน
นัน่ คือcovariance( และ
5. ตัวแปรอิสระ และ ต้ องเป็ นอิสระต่อกัน

)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาเรื่ อง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อ
การตัด สิ นใจช าระเงิ นค่าสิ นค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ และตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน จานวนหรื อกลุม่ ตัวอย่าง
̅ แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SE แทน ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
SS แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares)
df แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
t
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา t-Distribution
F
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-Distribution
R
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Sig. แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิตจิ ากการทดสอบที่คานวณได้ เพื่อใช้ ใน
การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
B
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุปกติ (Unstandardized)
Beta แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุมาตราฐาน (standardized)
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ หรื อ ค่าสัมประสิทธิ์กาหนดเชิงพหุ
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิตวิ ิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน ค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
Y
แทน การตัด สินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment
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X1
X2
X3

แทน
แทน
แทน

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
ปัจจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั ในครัง้
นี ้ ผู้วิ จัยได้ นาเสนอผลตามความมุ่ง หมายของการวิ จัย โดยแบ่ง การนาเสนอออกเป็ น 5 ส่ว น
ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรับเทคโนโลยี QR
Payment ประกอบด้ วย ด้ านการรับรู้ประโยชน์ และด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้
งานระบบ QR Payment
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment
ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยนาเสนอในรูปแบบของ
จานวนและร้ อยละ ดังนี ้
ตาราง 5 แสดงจานวนและร้ อยละเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

142
258
400

35.50
64.50
100.00
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

11
202
158
22
7
400

2.75
50.50
39.50
5.50
1.75
100.00

11
267
122
400

2.75
66.75
30.50
100.00

44
218
91
17

11.00
54.50
22.70
4.30

30
400

7.50
100.00

10
87
96
59
148
400

2.50
21.75
24.00
14.75
37.00
100.00

2. อายุ
15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55 ปี ขึ ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
ค้ าขาย / อาชีพอิสระ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
ไม่ประกอบอาชีพ เช่น พ่อบ้ าน,แม่บ้าน
รวม
5. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ ้นไป
รวม
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.50
และเป็ นเพศชาย จานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.50 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จานวน 202 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 50.50 รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 39.50 อายุ 45-54 ปี
จ านวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.50 อายุ 15-24 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 2.75 และอายุ 55 ปี ขึน้ ไป
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.75 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
267 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.75 รองลงมา คือ จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 122
คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 และจบการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.75
ตามลาดับ
อาชี พ ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ พนักงานบริ ษัท เอกชน/ลูกจ้ า ง
จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50 รองลงมา คือ อาชีพค้ าขาย / อาชีพอิสระ จานวน 91 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 22.70 อาชีพข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00
ไม่ประกอบอาชีพ เช่น พ่อบ้ าน, แม่บ้าน จานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.50 และเป็ นนักเรี ยน/
นิสิต/นักศึกษา จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.30 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 40,001
บาทขึน้ ไป จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.00 รองลงมา คือ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาท จานวน 96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.00 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
จานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.75 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 59 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 14.75 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ
2.50 ตามลาดับ
เนื่องจากข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน มีความถี่ของข้ อมูลกระจายตัวอย่างไม่สม่าเสมอ และมีจานวนความถี่น้อยเกินไป ผู้วิจยั
จึงได้ ทาการรวบรวมกลุม่ ข้ อมูลใหม่เพื่อให้ การกระจายของข้ อมูลมีความสม่าเสมอ และเพื่อทาการ
ทดสอบสมมติฐาน ซึง่ ได้ กลุม่ ใหม่ ดังนี ้
ตาราง 6 แสดงจานวน และร้ อยละ เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล (จัดกลุม่ ใหม่)

65
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

15-34 ปี

213

53.30

35-44 ปี

158

39.50

45 ปี ขึ ้นไป

29

7.20

400

100.00

ปริญญาตรี หรื อต่ากว่า

278

69.50

สูงกว่าปริญญาตรี

122

30.50

รวม

400

100.00

ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

44

11.00

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง

218

54.50

ค้ าขาย / อาชีพอิสระ

91

22.75

47

11.75

400

100.00

ต่ากว่า 20,001 บาท

97

24.30

20,001-30,000 บาท

96

24.00

30,001-40,000 บาท

59

14.70

40,001 บาทขึ ้นไป

148

37.00

รวม

400

100.00

อายุ

รวม
ระดับการศึกษา

อาชีพ

ไม่ป ระกอบอาชี พ
,นักเรี ยน/นักศึกษา
รวม

พ่อ บ้ า น,แม่บ้ า น

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
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จากตาราง 6 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ที่ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการจัดกลุ่มใหม่ ในข้ ออายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนจานวน 400 คน พบว่า
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี อายุ 15-34 ปี จ านวน 213 คน คิด เป็ นร้ อยละ
53.30 รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี จานวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.50 และอายุ 45 ปี ขึน้ ไป
จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.20 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อต่า
กว่า จานวน 278 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.50 รองลงมา คือ จบการศึกษาในระดับสูงกว่ าปริ ญญาตรี
จานวน 122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 ตามลาดับ
อาชี พ ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ พนักงานบริ ษัท เอกชน/ลูกจ้ า ง
จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50 รองลงมา คือ อาชีพค้ าขาย / อาชีพอิสระ จานวน 91 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 22.75 ไม่ประกอบอาชีพ เช่น พ่อบ้ าน, แม่บ้าน, นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 47
คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.75 และอาชีพข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 11.00 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 40,001
บาทขึน้ ไป จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.00 รองลงมา คือ รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน ต่ากว่า
20,000 บาท จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.30 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
จานวน 96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.00 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 59
คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.70 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรั บเทคโนโลยี
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความคิด เห็ น ของผู้ต อบแบบสอบถามด้ า นการยอมรั บ
เทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้ งานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
ตาราง 7 แสดงการยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้ งาน
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ปั จจัยด้ านการรั บรู้ ประโยชน์ จากการใช้ งาน

̅

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. การใช้ บริ การ QR Payment ช่วยทาให้ การชาระ 4.22
เงินของท่าน มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น

0.572 รับรู้ถึงประโยชน์มาก
ที่สดุ

2. การใช้ บริ การ QR Payment ช่วยลดต้ นทุนใน 4.20
การดาเนินการทาธุรกรรมในรูปแบบเดิม

0.667 รับรู้ถึงประโยชน์มาก

3. การใช้ บริ การ QR Payment ช่วยลดข้ อผิดพลาด 3.92
ในการชาระเงิน

0.777 รับรู้ถึงประโยชน์มาก

4. รูปแบบของบริ การ QR Payment ตรงต่อความ 4.02
ต้ องการในการใช้ งาน

0.725 รับรู้ถึงประโยชน์มาก

รวม

4.09

0.483

รั บรู้ ถึงประโยชน์
มาก

จากตาราง 3 แสดงว่า การยอมรั บเทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ ประโยชน์ จ ากการใช้ ง าน
โดยรวมรับรู้ถึงประโยชน์มาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.483
เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ในข้ อการใช้ บริการ QR Payment ช่วยทาให้ การชาระเงินของ
ท่านมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยมากสุด
เท่ากับ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.572 รองลงมาคือ การใช้ บริ การ QR Payment ช่วย
ลดต้ นทุนในการดาเนินการทาธุรกรรมในรู ปแบบเดิม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ ถึงประโยชน์มาก
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.667 รูปแบบของบริ การ QR Payment
ตรงต่อความต้ องการในการใช้ งานผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.725 และการใช้ บริ การ QR Payment ช่วยลดข้ อผิดพลาดใน
การชาระเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ ถึงประโยชน์มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.777 ตามลาดับ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความคิด เห็ น ของผู้ต อบแบบสอบถามด้ า นการยอมรั บ
เทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งานที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนน
เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
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ตาราง 8 แสดงการยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
ปั จจัยด้ านการรั บรู้ ถงึ ความง่ ายในการใช้ งาน

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. รูปแบบของบริ การ QR Payment สะดวกไม่ 4.10
ซับซ้ อน ขันตอนไม่
้
ยงุ่ ยาก และรวดเร็ว

0.650

รับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้ งานมาก

2. ขันตอนในการใช้
้
บริ การ QR Payment เป็ น 3.98
เรื่ องที่ง่ายใครก็สามารถใช้ งานได้

0.693

รับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้ งานมาก

3. กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใช้ บริ การ QR 3.63
Payment ท่านสามารถแจ้ งและแก้ ไขปั ญหาได้
ง่าย

0.696

รับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้ งานมาก

รวม

̅

3.90

0.525

รั บรู้ ถึงความง่ ายใน
การใช้ งานมาก

จากตาราง 8 แสดงว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน
โดยรวมรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานมากมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.525
เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า รูปแบบของบริ การ QR Payment สะดวกไม่ซบั ซ้ อน ขันตอน
้
ไม่ยงุ่ ยาก และทารายการได้ อย่างรวดเร็ ว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นว่าระบบง่ายต่อการ
ใช้ งานมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.650 รองลงมาคือ
ขันตอนในการใช้
้
บริ การ QR Payment เป็ นเรื่ องที่ง่ายใครก็สามารถใช้ งานได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ความคิดเห็นว่าง่ายต่อการใช้ งานมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.693 และกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใช้ บริ การ QR Payment ท่านสามารถแจ้ งและแก้ ไข
ปั ญหาได้ ง่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นว่าง่ายต่อการใช้ งานมาก เช่นเดียวกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.696 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการรั บรู้ ความเสี่ยงใน
การใช้ งาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านการการรับรู้ความ
เสี่ ย งในการใช้ ง านที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR
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Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังนี ้
ตาราง 9 แสดงการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้ งานระบบ QR Payment
ปั จจัยด้ านการรั บรู้ ความเสี่ยงในการใช้ งาน

̅

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

1. บริ การ QR Payment มีระบบการรักษาความปลอดภัย 3.70 0.791 มีความเสี่ยงใน
จากการโจรกรรมทรัพย์สินผ่านอินเตอร์ เน็ตที่เชื่อถือได้
การใช้ งานมาก
2. ผู้ให้ บริ การ QR Payment มีการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล 3.72 0.712 มีความเสี่ยงใน
ของผู้ใช้ งานอย่างเหมาะสม ไม่นาข้ อมูลไปใช้ ในทางอื่นๆ
การใช้ งานมาก
นอกเหนือจากที่ได้ ตกลงกันไว้
3. บริ การ QR Payment มีมาตรการป้องกันที่ดี อนุญาตให้ 3.85 0.773 มีความเสี่ยงใน
เฉพาะผู้ที่ได้ รับสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลที่สามารถเข้ าไปใน
การใช้ งานมาก
ระบบ ผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้ าระบบได้
4. การใช้ งาน QR Payment มีระบบปฏิบตั ิการที่น่าเชื่อถือ 3.67 0.733 มีความเสี่ยงใน
ไม่ทาให้ ข้อมูลทางธุรกรรมการเงินของท่านรั่วไหล
การใช้ งานมาก
5. การใช้ งาน QR Payment มีโอกาสเกิดปั ญหาขัดข้ อง 3.65 0.793 มีความเสี่ยงใน
ระหว่างการทาธุรกรรมทางการเงินบนมือถือได้
การใช้ งานมาก
รวม

3.72 0.600

มีความเสี่ยงใน
การใช้ งานมาก

จากตาราง 9 แสดงว่า การการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้ งานโดยรวมมีความเสี่ยงจากการ
ใช้ งานมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.600
เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ในข้ อบริ การ QR Payment มีมาตรการป้องกันที่ดี มีการ
อนุญ าตให้ เ ฉพาะผู้ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล เท่ า นัน้ ที่ ส ามารถเข้ า ไปในระบบ ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นว่ามีความเสี่ยงจากการใช้ งานมาก โดยมีค่ าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ
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3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.773 รองลงมาคือ ผู้ให้ บริ การ QR Payment มีการจัดเก็บ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานอย่างเหมาะสม ไม่นาข้ อมูลไปใช้ ในทางอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นว่ามีความเสี่ยงจากการใช้ งานมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.712 บริ การ QR Payment มีระบบการรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สิน
ผ่านอินเตอร์ เน็ตที่เชื่อถือได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นว่ามีความเสี่ยงจากการใช้ งาน
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.791 ด้ านการใช้ งาน QR
Payment มีระบบปฏิบตั กิ ารที่นา่ เชื่อถือ ไม่ทาให้ ข้อมูลธุรกรรมการเงินรั่วไหล ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ค วามคิด เห็ น ว่า มี ค วามเสี่ ยงจากการใช้ ง านมาก โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 3.67 ค่า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.733 และการใช้ งาน QR Payment เกิดปั ญหาขัดข้ องระหว่างการดาเนิน
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นว่ามีความเสี่ยงจากการใช้ งาน
มากเช่นเดียวกัน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.793 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการตัดสินใจชาระค่ าสินค้ าและบริการผ่ านระบบ
QR Payment
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านการตัดสินใจชาระ
เงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหา
ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
ตาราง 10 แสดงการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment
ปั จจัยด้ านการตัดสินใจ

̅

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. ท่านจะเลือกใช้ บริ การ QR Payment เป็ น
อันดับแรกเมื่อต้ องการชาระค่าสินค้ าและบริการ

3.71

0.925

ตัดสินใจใช้ บริการมาก

2. ท่านจะชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment ทันทีที่มีโอกาส

3.77

0.959

ตัดสินใจใช้ บริการมาก

3. ท่านจะชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment อย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ นี ้

3.89

0.954

ตัดสินใจใช้ บริการมาก

รวม

3.78

0.872

ตัดสินใจใช้ บริการมาก
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จากตาราง 10 แสดงว่า การตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR
Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมตัดสินใจใช้ บริ การมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.872
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ในข้ อ ท่า นจะช าระค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR
Payment อย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ นี ้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้ บริ การมาก โดย
มีคา่ เฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.954 รองลงมาคือ ท่านจะชาระค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ทันทีที่มีโอกาส ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้
บริการมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.77ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.959 และข้ อท่านจะเลือกใช้
บริ การ QR Payment เป็ นอันดับแรกเมื่อต้ องการชาระค่าสินค้ าและบริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
การตัดสินใจใช้ บริ การมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.925
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0 : เพศแตกต่างกัน มี การตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment ไม่แตกต่างกัน
H1 : เพศแตกต่างกัน มี การตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) ซึ่งใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ดังนันจะ
้
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ตาราง 11แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เพศ โดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจ

Levene’s statistic

Sig.

เพศ

18.736*

0.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 11 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามเพศ โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งพิจารณาผลการ
ทดสอบค่า t กรณีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วย
ระบบ QR Payment จาแนกตามเพศ

การตัดสินใจ
เพศ

t-test for Equality of Means
จาแนก

̅

S.D.

t

df

ชาย

3.88 0.742 1.631 348.511

หญิง

3.74 0.933

Sig.
0.104

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.104 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงิน ค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0 : อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Paymentไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Paymentแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way
Analysis of Variance : One Way ANOVA โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีคา่
น้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคู่ จะนาไปเปรี ยบเทียบ
เชิ งซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธี ตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคูเ่ ฉลี่ยใดบ้ างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
โดยทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อายุ โดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจ

Levene’s statistic

df1

df2

Sig.

อายุ

0.034

2

397

0.967

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอายุ โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.967 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ดังนันจึ
้ งใช้ F-test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ
ด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอายุ โดยใช้ F-test
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุม่

9.557

2

4.779

6.456*

0.002

ภายในกลุม่

293.855

397

0.740

รวม

303.412

399

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอายุ โดยใช้ F-test มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.002
ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มี อายุ แตกต่างกัน มี การตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ดังนันจะท
้ าการทดสอบความแตกต่างรายคูต่ อ่ โดยใช้ สถิติ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD)
ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ
ด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอายุ ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ LSD
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อายุ

15-34 ปี

35-44 ปี

̅

3.91

15-34 ปี

35-44 ปี

45 ปี ขึน้ ไป

3.91

3.60

3.92

-

0.310*

-0.017

(0.001)

(0.966)

-

-0.322

3.60

(0.064)
45 ปี ขึน้ ไป

3.92

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอายุ ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบ LSD พบว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 15-34 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 35 - 44 ปี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า
0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีอายุ 15-34 ปี มีการ
ตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 35 - 44
ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.310
สาหรับรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment ไม่แตกต่างกัน
H1 : ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) ซึ่งใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้ น 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ดังนันจะ
้
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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โดยทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ ระดับการศึกษาโดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจ

Levene’s Statistic

Sig.

ระดับการศึกษา

6.673*

0.010

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment จ าแนกตามระดับการศึกษา โดย ใช้ การทดสอบ
Levene’s test มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งพิจารณาผล
การทดสอบค่า t กรณีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ
ด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามระดับการศึกษา

การตัดสินใจ
ระดับการศึกษา

t-test for Equality of Means
จาแนก

̅

S.D.

t

df

Sig.

ปริญญาตรี หรื อต่ากว่า 3.78 0.921 0.380 280.254 0.704
สูงกว่าปริญญาตรี

3.81 0.751

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามระดับการศึกษามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.704 ซึ่งมากกว่า
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0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่
มี ร ะดับ การศึก ษา แตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR
Payment แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : อาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment ไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way
Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ที่
ร้ อยละ 95 ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ
ค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่าเฉลี่ ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่ง คู่ จะนาไปเปรี ยบเที ยบเชิ ง ซ้ อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคูเ่ ฉลี่ยใดบ้ างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
โดยทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05

78
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อาชีพ โดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจ

Levene’s Statistic

df1

df2

Sig.

อาชีพ

6.405*

3

396

0.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้ BrownForsyth ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ
ด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsyth
การตัดสินใจ

Brown-Forsyth Statistic

df1

df2

Sig.

อาชีพ

3.579*

3

187.662

0.015

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsyth มีคา่ Sig. เท่ากับ
0.015 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ดังนันจะท
้ าการทดสอบความแตกต่างรายคูต่ อ่ โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ
ด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอาชีพ ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธี Dunnett’s T3
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̅

ข้ าราชการ พนักงาน
/ พนักงาน บริษัท/
รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้ าง

อาชีพ

ข้ าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

3.45

พนักงาน

3.90

บริษัท/ลูกจ้ าง
ค้ าขาย /อาชีพอิสระ

ค้ าขาย/ ไม่ ประกอบอาชีพ
อาชีพ เช่ น พ่ อบ้ าน, แม่ บ้าน
อิสระ ,นักเรียน/นักศึกษา

3.45

3.90

3.67

3.77

-

-0.416*

-0.192

-0.281

(0.004)

(0.225)

(0.122)

-

0.223*

0.135

(0.039)

(0.333)

-

-0.088

3.67

(0.570)
ไม่ ประกอบอาชีพเช่ น 3.77
พ่ อบ้ าน, แม่ บ้าน
,นักเรียน/นักศึกษา

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามอาชีพ ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธี Dunnett’s T3
พบว่า
ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ข้ า ราชการ/ พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ กับ ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ พนัก งาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2
กลุ่ม มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการ
ตัดสิ นใจชาระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.416
ผู้บริ โภคที่มีอาชี พพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ างกับผู้บริ โภคที่มี อาชีพ ค้ าขาย / อาชี พ
อิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.039 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มีการ
ตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ างมีการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพค้ าขาย / อาชีพอิสระ โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.223
สาหรับรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระ
เงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทาง
สถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0 : รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ไม่แตกต่างกัน
H1 : รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way
Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ที่
ร้ อยละ 95 ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ
ค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่าเฉลี่ ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่ง คู่ จะนาไปเปรี ยบเที ยบเชิ ง ซ้ อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคูเ่ ฉลี่ยใดบ้ างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
โดยทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 21แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่ รายได้ ตอ่ เดือน โดยใช้ Levene’s test
การตัดสินใจ

Levene’s Statistic

df1

df2

Sig.

รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

6.691*

3

396

0.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ การทดสอบ
Levene’s test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งใช้
Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ
ด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Brown-Forsyth
การตัดสินใจ

Brown-Forsyth Statistic

df1

รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

3.893*

3

df2

Sig.

322.124 0.009

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริการด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Brown-Forsyth มีคา่
Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจชาระค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ ดัง นัน้ จะท าการทดสอบความแตกต่า งรายคู่ต่อ โดยใช้ ส ถิ ติ
Dunnett’s T3
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ
ด้ วย QR Payment จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ Dunnett’s T3
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รายได้ เฉลี่ยต่ อ
เดือน

ต่ากว่า 20,001 บาท

̅

3.95

20,001–30,000 บาท 3.82

ต่ากว่ า
20,001– 30,001–40,000 40,001
20,001 บาท 30,000 บาท
บาท
บาทขึน้ ไป
3.95

3.82

3.90

3.61

-

0.142

0.060

0.344*

(0.642)

(0.998)

(0.014)

-

-0.082

0.201

(0.990)

(0.351)

-

0.283

30,001–40,000 บาท 3.90

(0.254)
40,001 บาทขึ ้นไป

3.61

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธี
Dunnett’s T3 พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 20,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 20,000
บาท มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment มากกว่า ผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.344 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สาหรับรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ถึงประโยชน์
ที่ได้ รับ และการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
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บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และการ
รับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยความเทคนิค Stepwise โดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อ Sig. มีคา่ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตนิ ้ อยกว่า 0.05
ตาราง 24 สรุปตัวแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทังหมดที
้
่เข้ าสมการความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของ
ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
แหล่ งความแปรปรวน
Regression

R
0.595

SE
0.355

0.351

0.702

จากตาราง 24 พบว่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สัม พัน ธ์ ข องตัว แปรทัง้ หมดที่ เ ข้ า สมการ มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.595 ตัวแปรอิสระสามารถนามาพยากรณ์การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment ด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ได้ ที่ระดับร้ อยละ 35.5 (ค่า R2
เท่ากับ 0.355) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ 0.702
ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี โดยใช้ การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
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แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

107.584

2

53.729

109.052*

0.000

Residual

195.828

397

0.493

Total

303.412

399

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
ได้ รับคัดเลือกเป็ นตัวพยากรณ์เข้ าสมการเพื่อพยากรณ์ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000
ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 จึงสามารถคานวนหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าน ้าหนักความสาคัญของ
ตัวพยากรณ์ ในรูปแบบคะแนนมาตราฐานและคะแนนดิบ รวมทังสร้
้ างสมการถดถอย ดังแสดงใน
ตาราง 26
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี โดย
ใช้ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
การตัดสินใจชาระเงินค่ าสินค้ าและบริการQR Payment

การยอมรับเทคโนโลยี

B

SE

Beta

t

Sig.

-3.252

0.001

ค่าคงที่ (Constant)

-1.101 0.339

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ

0.556* 0.079

0.308

7.047

0.000

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 0.670* 0.073

0.403

9.211

0.000

R = 0.595

= 0.355

= 0.351 SE= 0.702

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment (Y) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง เชิงบวกกับปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
ประกอบด้ วย การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ (X1) และการรับรู้ ถึง ความง่ายในการใช้ งาน (X2) ซึ่ง
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สามารถพยากรณ์ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ได้ ร้อยละ
35.1(
)
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) พบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ (X1) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เท่ากับ 0.556 หน่วย และ
ในส่วนของด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เท่ากับ
0.670 หน่วย ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัย การยอมรับเทคโนโลยี ด้ าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ (X1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี การตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment (Y) เพิ่มขึ ้น 0.556 หน่วย และเมื่อผู้บริ โภคมีความ
คิดเห็นต่อปั จ จัย การยอมรับเทคโนโลยี ในส่วนของด้ านการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน (X2)
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment (Y) เพิ่มขึ ้น 0.670 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีอีก 2 ด้ านมี
ค่าคงที่
หากไม่พิจารณาปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีทงั ้ 2 ด้ าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจชาระเงิน
ค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment (Y) จะพบว่า การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment (Y) มีคา่ คงที่อยูท่ ี่ระดับ -1.101 หน่วย
สามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
Y = -1.101 + 0.556 (X1) + 0.670 (X2)
ดังนัน้ จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า
ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และการรับรู้ ถึงความ
ง่ายในการใช้ งาน เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และจากผลการวิเคราะห์ข้างต้ นสามารถสรุ ปสมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านการยอมรับ
เทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งานมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และ
สามารถพยากรณ์ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ได้ ร้อยละ
35.1(
)
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สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบสมมติฐ าน คื อ การวิ เคราะห์ ค วามถดถอย (Regression
Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Stepwise ใช้ ระดับความเชื่อมัน่
95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อ Sig. มีคา่ ระดับนัยสาคัญทางสถิตนิ ้ อยกว่า 0.05
ตาราง 27 สรุปตัวแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทังหมดที
้
่เข้ าสมการความถดถอยของปัจจัยด้ าน
การรับรู้ความเสี่ยง
แหล่ งความแปรปรวน
Regression

R
0.576

SE
0.332

0.330

0.714

จากตาราง 27 พบว่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สัม พัน ธ์ ข องตัว แปรทัง้ หมดที่ เ ข้ า สมการ มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.576 ตัวแปรอิสระสามารถนามาพยากรณ์การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริการด้ วยระบบ QR Payment ด้ านการรับรู้ความเสี่ยง ได้ ที่ระดับร้ อยละ 33.2 (ค่า R2 เท่ากับ
0.332) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ 0.714
ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง โดยใช้ การ
วิเคราะห์ถดถอย (Linear Regression Analysis)
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แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

100.602

1

100.602

197.423*

0.000

Residual

200.811

398

0.510

Total

303.412

399

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยงได้ รับ
คัดเลือกเป็ นตัวพยากรณ์เข้ าสมการเพื่อพยากรณ์ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้ อยกว่า 0.05 จึงสามารถคานวนหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าน ้าหนักความสาคัญของตัว
พยากรณ์ ในรู ปแบบคะแนนมาตราฐานและคะแนนดิบ รวมทังสร้
้ างสมการถดถอย ดังแสดงใน
ตาราง 29
ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยของปัจจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง โดยใช้ การ
วิเคราะห์ถดถอย (Linear Regression Analysis)

การรั บรู้ ความเสี่ยง

การตัดสินใจชาระเงินค่ าสินค้ าและบริการด้ วย QR Payment
B

SE

ค่าคงที่ (Constant)

0.676

0.224

การรับรู้ความเสี่ยง

0.837*

0.060

R = 0.576

= 0.330

Beta

0.576

t

Sig.

3.011

0.003

14.051

0.000

= 0.332 SE = 0.714

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment (Y) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับ ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง (X3)
ซึง่ สามารถพยากรณ์การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ได้ ร้อยละ
33 (
)
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เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (B) พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง
(X3) มีคา่ สัมประสิทธิ์ ความถดถอย (B) เท่ากับ 0.837 หน่วย ซึ่งหมายความว่า เมื่ อผู้บริ โภคมี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านการรับรู้ ความเสี่ยง (X3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี การ
ตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment (Y) เพิ่มขึ ้น 0.837 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อ
กาหนดให้ ปัจจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยงมีคา่ คงที่
หากไม่พิจารณาปั จจัยด้ านการรับรู้ ความเสี่ยง (X3) ที่มีผลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment (Y) จะพบว่า การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment (Y) มีคา่ คงที่อยูท่ ี่ระดับ 0.676 หน่วย
สามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
Y = 0.676 + 0.837 (X3)
ดังนัน้ จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า
ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และจากผลการวิเคราะห์ข้างต้ นสามารถสรุปสมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านการรับรู้ความ
เสี่ยงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
และสามารถพยากรณ์การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ได้ ร้อย
ละ 33 (
)
ตาราง 30 สรุปตัวแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรทังหมดที
้
่เข้ าสมการความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของ
ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง
แหล่ งความแปรปรวน
Regression

R
0.650

SE
0.422

0.418

0.665

จากตาราง 30 พบว่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สัม พัน ธ์ ข องตัว แปรทัง้ หมดที่ เ ข้ า สมการ มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.650 ตัวแปรอิสระสามารถนามาพยากรณ์การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 42.2

89
หมายความว่า ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การที่เหลืออีกร้ อยละ 57.8
เป็ นเหตุอื่นที่ไม่ทราบ หรื อเรี ยกว่า เกิดจากตัวแปรอื่นๆ ร้ อยละ 57.8
ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัย
ด้ านการรับรู้ความเสี่ยง โดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

128.123

3

42.708

96.482*

0.000

Residual

175.289

396

0.443

Total

303.412

399

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยีและ
ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยงได้ รับคัดเลือกเป็ นตัวพยากรณ์เข้ าสมการเพื่อพยากรณ์ การตัดสินใจ
ชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 จึงสามารถคานวนหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ค่าน ้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์ ในรูปแบบคะแนนมาตราฐานและคะแนนดิบ
รวมทังสร้
้ างสมการถดถอย ดังแสดงในตาราง 32
ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยีและ
ปัจจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง โดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis)
การรั บรู้ เทคโนโลยีและ
การรั บรู้ ความเสี่ยง

การตัดสินใจชาระเงินค่ าสินค้ าบริการด้ วย QR Payment
B

SE

ค่าคงที่ (Constant)

-1.168

0.321

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ

0.339*

0.071

Beta

0.334

t

Sig.

-3.639

0.000

6.812

0.000
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ตาราง 32 (ต่อ)
การตัดสินใจชาระเงินค่ าสินค้ าบริการด้ วย QR Payment

การรั บรู้ เทคโนโลยีและ
การรั บรู้ ความเสี่ยง

B

SE

Beta

t

Sig.

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน

0.452*

0.076

0.272

5.947

0.000

การรับรู้ความเสี่ยง

0.468*

0.081

0.188

4.165

0.000

R = 0.650

=0.418

= 0.422 SE =0.665

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment (Y) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับ ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
ประกอบด้ วย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ (X1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (X2) และปั จจัย
ด้ านการรับรู้ ความเสี่ยง (X3) ซึ่งสามารถพยากรณ์ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ได้ ร้อยละ 41.8 (
)
เมื่ อ พิจ ารณาหาค่า สัม ประสิ ทธิ์ ค วามถดถอย (B) พบว่า ปั จ จัย ด้ า นการยอมรั บ
เทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ (X1) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เท่ากับ 0.339
ด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เท่ากับ 0.452 และ
ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความเสี่ยง (X3) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เท่ากับ 0.468 หน่วย ซึ่ง
หมายความว่า เมื่ อ ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ ปั จ จัย การยอมรั บ เทคโนโลยี ด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้ รับ (X1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริ การด้ วยระบบ QR Payment (Y) เพิ่มขึ ้น 0.339 หน่วย นอกจากนี ้เมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (X2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี
ผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment (Y) เพิ่มขึ ้น
0.452 หน่วย และเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง (X3) เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment
(Y) เพิ่มขึ ้น 0.468 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การ
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รับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ การรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน และปั จจัยด้ านการรับรู้ ความเสี่ยงมี
ค่าคงที่
หากไม่พิจารณาปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่
ได้ รับ (X1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (X2) และปั จจัยด้ านการรับรู้ ความเสี่ยง (X3) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment (Y) จะพบว่า การตัดสินใจ
ชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment (Y) มีคา่ คงที่อยูท่ ี่ระดับ -1.168 หน่วย
สามารถเขียนสมการได้ ดงั นี ้
Y = -1.168 + 0.339 (X1) + 0.452 (X2) + 0.468 (X3)
ดังนัน้ จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า
ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระ
เงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และจากผลการวิเคราะห์ข้างต้ นสามารถสรุปสมมติฐานข้ อที่ 2 และ ข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ าน
การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถพยากรณ์ การตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ได้ ร้อยละ 41.8 (
)
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 33 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริ โภคที่ มี ลักษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อ
เดื อ น แตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และ
บริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน

ผลการทดสอบ

สถิตทิ ่ ีใช้
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ตาราง 33 (ต่อ)
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

สถิตทิ ่ ีใช้

สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มี เพศแตกต่างกัน มี การ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ วยระบบ QR
Payment แตกต่างกัน

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

t-test

สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ วยระบบ QR
Payment แตกต่างกัน

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

F-test

สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment แตกต่างกัน

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

t-test

สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ วยระบบ QR
Payment แตกต่างกัน

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

BrownForsyth

สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มี การตัดสินใจชาระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน

สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

BrownForsyth

สมมติ ฐ านที่ 2
ปั จ จัย ด้ า นการยอมรั บ เทคโนโลยี
ประกอบด้ วย การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และการรับรู้ ถึง
ความง่ายในการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงิน
ค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

สอดคล้ อง

Multiple
Regression

สมมติฐานข้ อที่ 3 ปัจจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

กับสมมติฐาน

สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน

Linear
Regression
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาเรื่ อง“การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจช าระเงิ น ค่าสิ นค้ าและบริ การด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยมีผลการศึกษาค้ นคว้ า ดังนี ้
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ตัง้ ความมุ่ง หมายไว้ ดัง นี ้ เพื่ อ ศึก ษาเปรี ย บเที ย บลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนกับ การตัดสินใจ
ชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทัง้
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีตอ่ การตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็ นแนวทางและข้ อมูลสาหรับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การชาระเงินด้ วยระบบ QR Payment ให้ เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายได้
3. เพื่อเป็ นแนวทางและข้ อมูลสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบ QR Payment ต่อไป
ในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยชาระค่า สินค้ า
และบริการด้ วยระบบ QR Payment ที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
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กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยชาระเงิน
ค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตรในการคานวณหาขนาดตัวอย่า งแบบไม่ทราบ
จานวนประชากร (กัลยา วานิช ย์ บัญชา, 2560) ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อนมากที่สดุ ที่ยอมรับได้ 5% ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน และเพิ่มจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างอีกจานวน 15 คน ดังนัน้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
( Multi-stage Random
Sampling) โดยแบ่งการสุม่ ตัวอย่าง 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ใช้ วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยทาการจับ
ฉลากเพื่อคัดเลือกเขตในกรุงเทพมหานครทังหมด
้
50 เขต เลือกมาเพียง 5 เขตได้ ดงั นี ้ เขตราชเทวี
เขตปทุมวัน เขตจตุจกั ร เขตสาทร และเขตวัฒนา
ขัน้ ที่ 2 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสถานที่ ซึ่ ง มี ค วามหลากหลายตามของลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ ชีวิต ในแต่ละเขตดังนี ้ 1) บริ เวณเดอะแพลทินัม แฟชั่น
มอลล์ ประตูน ้า เขตราชเทวี 2) บริ เวณสยาม สแควร์ เขต ปทุมวัน 3) ตลาดนัดจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
4) บริ เวณอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก 5) บริ เวณห้ างสรรพสินค้ า Terminal21 เขต
วัฒนา
ขัน้ ที่ 3 วิธีการกาหนดโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละเขตที่ถกู เลือกจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ มีจานวนเท่าๆ กัน
ตามสัด ส่ว น จะได้ ขนาดกลุ่ม ตัว อย่างในแต่ละเขต จ านวน 5 เขตๆ ละ 80 คน รวมเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน
ขัน้ ที่ 4 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาการแจก
แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ กับกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วในขันตอนที
้
่ 3 จน
ครบตามจานวน 400 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่วน ดังนี ้
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ส่ วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ ยวกับ
ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 5 ข้ อ เป็ นลักษณะคาถามปลายปิ ด (Close ended
Question) และมีระดับการวัดข้ อมูลดังต่อไปนี ้ เพศและอาชีพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal scale) อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล
ประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้ อมูลเกี่ ยวกับความคิดเห็น ด้ านการยอมรับ
เทคโนโลยี QR Payment ในปั จจัยต่างๆ มีจานวนทังหมด
้
7 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามชนิดคาถาม
ปลายปิ ด (Closed-ended Question) ใช้ ระดับวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale)
เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การรับรู้ ความเสี่ยงจากการใช้ งานระบบ QR
Payment มี จ านวนทัง้ หมด 5 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามชนิ ดค าถามปลายปิ ด (Closed-ended
Question) ใช้ ระดับวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale
มี 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่าน
ระบบ QR Payment มีจานวนทังหมด
้
3 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามชนิดคาถามปลายปิ ด (Closedended Question) ใช้ ระดับวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ
Likert Scale มี 5 ระดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามคืนมาแล้ ว ดาเนินการกับข้ อมูลดังนี ้
1. นาแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบและแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 40 คน เพื่อทดสอบหาความเชื่อมัน่ โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α - Coefficient)
สูตร ของครอนบาค (Cronbach) โดยค่าความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 และค่าความ
เชื่อมัน่ ที่ยอมรับทัว่ ไปมีค่าตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560) โดยผลการทดสอบ
ความเชื่อมัน่ มีดงั นี ้
ด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.805
ด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.732
ด้ านการรับรู้ความเสี่ยง
มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.807
ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ QR Payment มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.922
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เมื่อเก็บรวบรมแบบสอบถามได้ ครบจานวน 400 ชุดแล้ ว นามาตรวจดูความสมบูรณ์แล้ ว
จึงนามาลงรหัสเพื่อประมูลผลข้ อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์
2. การกาหนดรหัสแปลข้ อมูลจากข้ อความเป็ นตัวเลขเพื่อใช้ ในการคานวณ
3. นามาคานวณค่าทางสถิตขิ องข้ อมูลและทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร”
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยนาเสนอในรูปแบบของ
จานวนและร้ อยละ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ64.50
และเป็ นเพศชาย จานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.50 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 15-34 ปี จานวน 213 คน คิดเป็ นร้ อยละ
53.30 รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี จานวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.50 และอายุ 45 ปี ขึ ้นไป
จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.20 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อต่า
กว่า จานวน 278 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.50 รองลงมา คือ จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูก จ้ าง
จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50 รองลงมา คือ อาชีพค้ าขาย / อาชีพอิสระ จานวน 91 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 22.75 ไม่ประกอบอาชีพ เช่น พ่อบ้ าน, แม่บ้าน, นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 47
คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.75 และอาชีพข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 11.00 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001
บาทขึ ้นไป จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.00 รองลงมา คือ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า
20,000 บาท จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.30 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
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จานวน 96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.00 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 59
คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.70 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ด้ าน
การรับรู้ ประโยชน์จากการใช้ งาน และด้ านการรับรู้ ถึ งความง่ายในการใช้ งานที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุ ปผลได้
ดังนี ้
ปั จจัยการยอมรั บเทคโนโลยีด้านการรั บรู้ ประโยชน์ จากการใช้ งาน พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้ งานโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
รับรู้ ถึงประโยชน์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.483 เมื่ อ
พิจารณารายข้ อ พบว่า ในข้ อการใช้ บริ การ QR Payment ช่วยทาให้ การชาระเงินของท่านมีความ
รวดเร็ วมากยิ่งขึน้ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ ถึงประโยชน์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ
4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.572 รองลงมาคือ การใช้ บริ การ QR Payment ช่วยลด
ต้ นทุนในการดาเนินการทาธุรกรรมในรูปแบบเดิม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.667 รูปแบบของบริ การ QR Payment ตรง
ต่อความต้ องการในการใช้ งานผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ ถึงประโยชน์มาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.725 และในข้ อการใช้ บริ การ QR Payment ช่วยลด
ข้ อผิดพลาดในการชาระเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.777 ตามลาดับ
ปั จจัยการยอมรั บเทคโนโลยี ด้ านการรั บรู้ ถึงความง่ ายในการใช้ งาน พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ความคิดเห็นว่าระบบง่ายต่อการใช้ งานมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.525 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า รู ปแบบของบริ การ QR Payment สะดวกไม่ซบั ซ้ อน
ขันตอนไม่
้
ยงุ่ ยาก และทารายการได้ อย่างรวดเร็ว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ว่าระบบง่าย
ต่อการใช้ งานมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.650
รองลงมาคือ ขันตอนในการใช้
้
บริ การ QR Payment เป็ นเรื่ องที่ง่ายใครก็สามารถใช้ งานได้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความคิดเห็นว่าง่ายต่อการใช้ งานมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.693 และกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใช้ บริ การ QR Payment ท่าน
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สามารถแจ้ งและแก้ ไขปั ญหาได้ ง่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ว่าง่ายต่อการใช้ งานมาก
เช่นเดียวกัน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.696 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการรับรู้ ความเสี่ยงในการใช้
งาน(Perceived risk) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
ปั จ จั ยด้ า นการการรั บ รู้ ความเสี่ ยงในการใช้ งาน พบว่า ความคิดเห็น ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้ านการการรับรู้ ความเสี่ยงในการใช้ ง าน โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความ
คิดเห็นว่ามีความเสี่ยงจากการใช้ งานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.600 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ในข้ อบริ การ QR Payment มีมาตรการป้องกันที่ดี มีการ
อนุญาตให้ เฉพาะผู้ที่ได้ รับสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลเท่านันที
้ ่สามารถเข้ าไปในระบบและผู้ที่ไม่ได้ รั บ
อนุญาตจะไม่สามารถเข้ าระบบได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ว่ามีความเสี่ยงจากการใช้
งานมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.773 รองลงมาคือ ผู้
ให้ บริ การ QR Payment มีการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานอย่างเหมาะสม ไม่นาข้ อมูลไป
ใช้ ในทางอื่ นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ว่ามี ความเสี่ ยงจากการใช้ ง านมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.712 บริ การ QR Payment มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินผ่านอินเตอร์ เน็ตที่เชื่อถือได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นว่ามีความเสี่ยงจากการใช้ งานมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.791 การใช้ งาน QR Payment มีระบบปฏิบตั ิการที่น่าเชื่อถือ ไม่ทาให้ ข้อมูลทางธุรกรรม
การเงินของท่านรั่วไหลการใช้ งาน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ว่ามีความเสี่ยงจากการใช้
งานมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.733 และการใช้ งาน QR
Payment มีโอกาสเกิดปัญหาขัดข้ องระหว่างการดาเนินการในการทาธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
ได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ว่ามีความเสี่ยงจากการใช้ งานมากเช่นเดียวกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.793 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านระบบ QR
Payment ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
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การตัดสินใจชาระเงินค่ าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment พบว่า ความ
คิด เห็ น ของผู้ต อบแบบสอบถามด้ า นการตัด สิ น ใจช าระค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นระบบ QR
Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมมีการตัดสินใจใช้ บริ การมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.872 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ในข้ อท่านจะชาระ
ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment อย่า งต่อ เนื่ อ งในอนาคตอัน ใกล้ นี ้ ผู้ต อบ
แบบสอบถามมี ก ารตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารมาก โดยมี ค่า เฉลี่ ย มากสุด เท่า กับ 3.89 ค่า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.954 รองลงมาคือ ท่านจะชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment
ทันทีที่มีโอกาส ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้ บริ การมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.959 และข้ อท่านจะเลือกใช้ บริ การ QR Payment เป็ นอันดับแรกเมื่อ
ต้ องการชาระค่าสินค้ าและบริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้ บริ การมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.925 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
ผลการวิเคราะห์ด้านการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ผู้บริ โภคที่
มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ไม่แตกต่าง
กัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
ผลการวิเคราะห์ด้านการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ผู้บริ โภคที่
มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระ
เงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 พบว่า ผลการวิเ คราะห์ ด้านการตัดสินใจช าระเงิ นค่า สินค้ าและบริ ก ารด้ วยระบบ QR
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Payment ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ า
และบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
ผลการวิเคราะห์ด้านการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ผู้บริ โภคที่
มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี การตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่
ได้ รับ และการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งาน มี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและ
บริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สดุ คือ ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน มีคา่ Beta เท่ากับ 0.403 รองลงมา คือ ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ มีคา่ Beta เท่ากับ 0.308 ตามลาดับ หมายความว่า ปั จจัยด้ าน
การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมี อิทธิ พลกับตัวแปรตามในเชิ งบวกและสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบQR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยงเป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่
Beta เท่ากับ 0.576 ซึง่ มีอิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวกและสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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อภิปรายผล
จากการศึกษาค้ นคว้ า “การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า
เพศ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
หมายความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ของผู้ใช้ บริ การ QR
Payment นันไม่
้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment
เนื่องจากระบบ QR Payment เป็ นระบบที่ช่วยอานวยความสะดวกสบายในการชาระเงิน ไม่ว่าจะ
เป็ นการชาระเงินค่าสินค้ า การโอนเงิน ฯลฯ ที่สามารถทาได้ ง่ายๆ เพียงแค่ใช้ โทรศัพท์มือถือสแกน
QR Code เพื่อชาระเงินได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องพกเงินสด ด้ วยความสะดวกสบายของระบบจึงทาให้ ตวั
ระบบเองได้ รับการนิยมอย่างแพร่ หลาย เป็ นช่องทางการชาระเงินที่สะดวก และปลอดภัย ตอบ
โจทย์การใช้ ชีวิตประจาวันที่ทนั สมัย และสามารถใช้ งานได้ ทกุ เพศ ดังนันจึ
้ งทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีการ
ตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ไม่แตกต่างกันถึงแม้ ว่าจะมีเพศที่
แตกต่างกันก็ตาม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุทธิพร บินอารี ย์ (2560) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั
เรื่ อง “การยอมรับเทคโนโลยีและการไว้ วางใจที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การบัวหลวง เอ็ม
แบงก์กิ ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย” พบว่า ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความ
ตังใจใช้
้
บริ การบัวหลวงเอ็มแบงก์ กิง้ แอพพลิ เคชั่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
อายุ พบว่า ผู้บริ โภคที่อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ หมายความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุของผู้ใช้ บริ การมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment เนื่องจากผู้บริ โภคที่มีอายุ
แตกต่างกันจะมีความต้ องการสินค้ าและบริ การที่แตกต่างกัน โดยหากแบ่งกลุ่มผู้บริ โภคตามช่วง
อายุ จะพบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุระหว่าง 15-34 ปี มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment มากที่สุด เนื่องจากผู้บริ โภคในช่วงอายุดงั กล่าว เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ อยู่
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ในช่วงวัยเรี ยนและวัยทางาน มีความทันสมัย ชอบความสะดวกรวดเร็ ว ชอบทากิจกรรมต่าง ๆ บน
อินเทอร์ เน็ต เช่น ช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ ชอบเรี ยนรู้และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์การ
ใช้ ชีวิตประจาวันของผู้บริ โภคในยุคดิจิตอลได้ อีกทังผู
้ ้ บริ โภคในช่วงอายุนีส้ ่วนใหญ่จะอยู่ในวัย
ทางานหรื อเป็ นเจ้ าของกิจการที่มีการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตเป็ นประจา จึง
ทาให้ เกิดความสนใจในระบบ QR Payment ที่เป็ นระบบการชาระเงินรูปแบบใหม่และที่เป็ นที่นิยม
อย่างแพร่หลายทัว่ โลก ด้ วยเหตุนี ้จึง ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคในช่วงอายุนีต้ ดั สินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริ การด้ วยระบบ QR Payment มากกว่าผู้บริ โภคในช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิ
ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2538) ให้ ความหมายลั ก ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ( Demographic)
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ น เกณฑ์ที่นิยมใช้ ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญที่ จะช่วย กาหนดตลาด
เป้าหมาย โดยกล่าวว่า กลุ่มผู้บริ โภคที่ มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมี ความต้ องการในสินค้ าและ
บริ การที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้ าแฟชัน่ กลุ่มผู้สงู อายุ
จะสนใจสินค้ าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัว
แปรด้ าน ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน และได้ ค้นหาความต้ องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche
Market) โดยมุง่ ความสาคัญที่ตลาดอายุสว่ นนัน้
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงิน
ค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ หมายความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับ
การศึกษาของผู้ใช้ บริ การไม่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment เนื่องจากระบบ QR Payment เป็ นช่องทางการชาระเงินที่สะดวกและปลอดภัย ใช้ งาน
ง่าย ดังนันไม่
้ วา่ ผู้ที่มีการศึกษามากหรื อน้ อยก็สามารถใช้ งานระบบ QR Payment ได้ ด้ วยเหตุนี ้จึง
ทาให้ ผ้ ูบริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุทธิพร บินอารี ย์ (2560) ที่ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ การยอมรับเทคโนโลยีและการไว้ วางใจที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิ เคชั่น ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ” พบว่า ผู้บริ โภคที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความตังใจใช้
้
บริ การบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริ โภคอาจมีการใช้ บริ การตามคาแนะนาของ
พนักงานธนาคาร หรื อบุคคลอื่นๆ หรื ออาจมีความจาเป็ นต้ องการใช้ เพื่อความสะดวก เนื่องจากตัว
บริการมีความน่าเชื่อถือ เป็ นที่ยอมรับของบุคคลทัว่ ไป
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อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ หมายความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชี พของผู้ใช้ บริ การไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment เนื่องจากผู้บริ โภค
ในแต่ล ะอาชี พ มี รูปแบบการดาเนินชี วิต ความชอบ ความสนใจ รวมถึง สัง คมความเป็ นอยู่ใน
ชีวิตประจาวันที่แตกต่างกัน ทาให้ มีความต้ องการสินค้ าและบริ การที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ มีการ
ตัดสิ นใจช าระเงิ นค่าสิ นค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคที่
ประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment มากที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ์ (2553)ที่ได้ ทา
การ ศึกษาวิจยั “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือแตกต่างกันทัง้ 4 ด้ านได้ แก่ ระยะเวลาที่เคยใช้ บริ การ ความถี่ ในการ
ใช้ บริ การต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการใช้ บริ การ และพฤติกรรมการใช้ บริ การทัว่ ไปซึ่ง สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ นแตกต่า งกัน มี ก าร
ตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ หมายความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้ บริ การไม่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ
ด้ วยระบบ QR Payment เนื่องจากรายได้ จะมี ผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและ
บริการของผู้บริโภค ดังนันผู
้ ้ ที่มีรายได้ เฉลี่ยสูง จะมีกาลังในการซื ้อสิ ้นค้ าและบริ การที่มากกว่าผู้ที่มี
รายได้ เฉลี่ยน้ อย ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ผ้ ทู ี่มีรายได้ เฉลี่ยสูง สามารถตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริ การ
ผ่านระบบ QR Payment ได้ มากกว่า โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ ้นไป มี
การตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment มากที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ธัญญลักษณ์ พลวัน (2557)ได้ ศกึ ษาวิจยั “การศึกษาพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี และ
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร”
พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมีปัจจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกใช้ QR Code ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ ถึงประโยชน์ที่
ได้ รับ และการรั บรู้ ถึง ความง่ ายในการใช้ งาน มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า
ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้ งาน เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวก
แสดงให้ เห็นว่าการที่ผ้ บู ริ โภคมีความรู้ ความเข้ าใจในระบบ QR Payment รู้ ว่าเป็ นระบบที่ดี มี
ประโยชน์อย่างไร การที่ผ้ บู ริ โภครับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากการใช้ งานระบบเพียงอย่างเดียว อาจ
ไม่เพียงพอที่จะทาให้ เกิดการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ดังนัน้
ควรต้ องให้ ความรู้กับผู้บริ โภคในด้ านอื่นๆ ด้ วย เช่น การรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งานระบบ เป็ น
ต้ น เพราะจะช่วยทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดการตัดสินใจช าระเงิ นค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR
Payment มากยิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุทธิพร บินอารี ย์ (2560)ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั
เรื่ อง “ การยอมรับเทคโนโลยีและการไว้ วางใจที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การบัวหลวง เอ็ม
แบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย ” พบว่า ปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
ด้ านการรั บรู้ ประโยชน์ จ ากการใช้ ง านและด้ านการรั บ รู้ ความง่ ายในการใช้ ง าน เป็ นปั จ จัยที่ มี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ ง้ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
อีกทัง้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศนิ อนันต์รัตนโชติ (2553)ได้ ศึกษาวิจัย “ปั จจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการชาระเงินผ่านระบบเว็บไซต์ (Web payment) ของผู้ซื ้อสินค้ า
และบริการออนไลน์” พบว่า ปั จจัยด้ านความง่ายของการใช้ งานและด้ านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้ รับ
เป็ นปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลที่ จะก่อให้ เ กิดพฤติกรรมการช าระเงิ นผ่ านทาง Web payment อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุกฤตา ซึ ้งตระกูลชัย (2560)ได้
ศึกษาวิจยั การตัดสินใจใช้ บริการไอแบงก์กิ ้ง : กรณีศกึ ษาธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ ประกอบด้ วย 1) ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
2) ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน 3) การรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้ บริ การ
ไอแบงก์ กิ ง้ : กรณี ศึก ษาธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่า
สินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
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พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ความเสี่ยง เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริ การด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตาม
ในเชิงบวก แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคคานึง ถึงเรื่ องความปลอดภัยในการใช้ งานระบบ QR Payment
เป็ นอย่างมาก และมีผลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วยระบบ QR Payment
ดังนันการแนะน
้
า การให้ ความรู้ เรื่ องความปลอดภัยในการใช้ งานระบบถื อเป็ นเรื่ องสาคัญ ที่จะ
สามารถช่วยทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในระบบ QR Payment และตัดสินใจใช้ งานระบบมาก
ยิ่งขึ ้น โดยสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ของ สุกฤตา ซึ ้งตระกูลชัย (2560)ได้ ศกึ ษาวิจยั การตัดสินใจ
ใช้ บริการไอแบงก์กิ ้ง : กรณีศกึ ษาธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยด้ านการรับรู้ ประกอบด้ วย 1) ด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน 2) ด้ านการรับรู้ความง่าย
ในการใช้ งาน 3) การรับรู้ ความเสี่ยง มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การไอแบงก์กิง้ : กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิ จัย “การยอมรั บ เทคโนโลยี แ ละการรั บ รู้ ความเสี่ ย งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ผู้พฒ
ั นาระบบ QR Payment /นักการตลาด/บริ ษัท ควรมุ่งเน้ นในการนาเสนอเนื ้อหา
หรื อ คอนเทนต์ในเรื่ องของความทันสมัย ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ วในการใช้ งานระบบ QR
Payment โดยให้ ความสาคัญกับผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทางานที่มีอายุ 15-34 ปี ให้ มาก
ที่สดุ เนื่องจากกลุ่มผู้บริ โภคดังกล่าวเป็ นผู้บริ โภคกลุ่มใหญ่ที่มีความสนใจในการใช้ งานระบบ QR
Payment มากที่สดุ
2. นักการตลาด/บริษัท หรื อ สถาบันการเงินต่างๆ ควรนาเรื่ องของประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภคจะ
ได้ รับจากการทาธุรกรรมในรู ปแบบ QR Payment มาเป็ นจุดขายในการนาเสนอต่อผู้บริ โภค
เนื่องจาก QR Payment เป็ นรูปแบบการให้ บริ การทางการเงินรูปแบบใหม่ ดังนันอาจยั
้
งไม่เป็ นที่
รู้จกั มากนัก หากมีการแนะนาการบริ การอย่างต่อเนื่อง จะช่วยทาให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ ถึงประโยชน์ที่จะ
ได้ รับจากการใช้ บริ การ QR Payment ได้ และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ QR Payment
มากขึ ้นตามไปด้ วยเช่นกัน
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3. ผู้ให้ บริการ QR Payment ควรมีการพัฒนาระบบให้ สามารถเข้ าถึงและสามารถใช้ งาน
ได้ ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน มีความรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ต้องใช้ ความพยายามในการเรี ยนรู้
การใช้ งานระบบ QR Payment มากนัก
4. ผู้ให้ บริการ QR Payment ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงขันตอน
้
วิธีการใช้ งานระบบ QR
Payment แบบที่ สามารถเข้ าใจง่ ายมากที่ สุด เพื่ อที่ผ้ ูบริ โภคจะได้ สามารถทาการศึ กษาข้ อมูล
วิธีการใช้ งานเองได้ เมื่อผู้บริโภคเข้ าใจและรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานระบบ QR Payment แล้ ว
จะทาให้ เกิดการยอมรับในเทคโนโลยี QR Payment และส่งผลให้ เกิดการนาไปใช้ ตอ่ ไป
5. ผู้ให้ บริ การระบบ QR Payment ควรลงทุนทาการพัฒนาระบบให้ มีความปลอดภัย
มากยิ่งขึน้ โดยมีการอัพเดทระบบความปลอดภัยใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพ
และการโจรกรรมข้ อมูลทางการเงิน และนอกจากนี ้ควรดูและรักษาความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลที่
เป็ นความลับ โดยอนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสิทธิ์เท่านันที
้ ่จะสามารถเข้ าถึงและเรี ยกดูข้อมูลได้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1.ควรท าการศึก ษาปั จ จัย ทางด้ า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติม เนื่ อ งจากอาจจะมี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
ตัด สิ น ใจช าระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยระบบ QR Payment ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
2.ควรศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ อ าจมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาอยู่ นี ้ เช่ น
ประสิทธิ ภาพของการใช้ บริ การระบบ QR Payment เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาระบบ QR
Payment ให้ สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของกลุม่ เบ้ าหมายได้ มากยิ่งขึ ้น
3.ควรมีการวิจัยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ บริ การที่ไม่เคยมีประสบการณ์ การใช้ งานระบบ QR
Payment เพื่อจะได้ นาผลที่ได้ มาใช้ ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ QR Payment ให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ม ผู้ใ ช้ บริ ก ารที่ ไ ม่เคยมี ประสบการณ์ ในการใช้ ง านระบบ QR
Payment เป็ นการขยายกลุ่มผู้ใช้ บริ การกลุ่มใหม่และยังสามารถนามาใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับทุกกลุม่ ผู้ใช้ บริการได้
4.ควรศึกษาปัจจัยด้ านอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การด้ วย
ระบบ QR Payment เช่น ด้ านความไว้ วางใจ หรื อ ด้ านทัศนคติ เป็ นต้ น เพื่อจะได้ นาข้ อมูลมาใช้ ใน
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การในยุคปั จจุบนั ให้
มากที่สดุ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง
“การยอมรั บเทคโนโลยีและการรั บรู้ ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจชาระเงินค่ า
สินค้ าและบริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาระดับปริ ญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาเรื่ อง
“การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้ าและ
บริการด้ วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ข้ อมูลที่ทา่ นได้ ตอบใน
แบบสอบถามนี ้จะถูกเก็บเป็ นความลับและจะนาไปใช้ เพื่อการ ศึกษาในเรื่ องนี ้เท่านัน้ ผู้ศกึ ษา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ทา่ นได้ สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี ้
แบบสอบถามประกอบด้ วยคาถาม 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรับเทคโนโลยี QR Payment
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้ งานระบบ QR Payment
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจชาระค่าสินค้ าและบริการผ่านระบบ QR Payment
ส่ วนที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่ องหมาย✓ลงใน ที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
� 1. ชาย
� 2. หญิง
2. อายุ
15 - 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี

45 - 54 ปี

3. ระดับการศึกษา
� 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
� 3. สูงกว่าปริญญาตรี

� 2. ปริญญาตรี

� 5. 55 ปี ขึ ้นไป
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4. อาชีพ
�1. ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
� 3. ค้ าขาย / อาชีพอิสระ
�5. ไม่ประกอบอาชีพ เช่น พ่อบ้ าน, แม่บ้าน
5. รายได้ ตอ่ เดือน
�1. ต่ากว่า 10,000 บาท
�3. 20,001-30,000 บาท
�5. 40,001 บาทขึ ้นไป

�2.พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
�4.นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา

�2. 10,001-20,000 บาท
�4. 30,001-40,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้ านการยอมรั บเทคโนโลยี QR Payment
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับ
1. การใช้ บริการ QR Payment ช่วยทาให้
การชาระเงินของท่าน มีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ ้น
2. การใช้ บริการ QR Payment ช่วยลด
ต้ นทุนในการทาธุรกรรมในรูปแบบเดิม
3. การใช้ บริการ QR Payment ช่วยลด
ข้ อผิดพลาดในการชาระเงิน
4. รูปแบบของบริการ QR Payment ตรง
ต่อความต้ องการในการใช้ งาน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
5. รูปแบบของบริการ QR Payment
สะดวกไม่ซบั ซ้ อน ขันตอนไม่
้
ยงุ่ ยาก และ
รวดเร็ว
6. ขันตอนในการใช้
้
บริการ QR Payment
เป็ นเรื่ องที่ง่ายใครก็สามารถใช้ งานได้
7. กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใช้
บริการ QR Payment สามารถแจ้ งและ
แก้ ไขปัญหาได้ ง่าย

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

(4)

(3)

ไม่เห็น
ด้ วย
(2)

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการรั บรู้ ความเสี่ยงในการใช้ งานระบบ QR Payment
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ปั จจัยด้ านการรั บรู้ ความเสี่ยงในการใช้
งานระบบ QR Payment
1. บริการ QR Payment มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สิน
ผ่านอินเตอร์ เน็ตที่เชื่อถือได้
2. ผู้ให้ บริการ QR Payment มีการจัดเก็บ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ งานอย่าง
เหมาะสมไม่นาข้ อ มูลไปใช้ ในทางอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้
3. บริการ QR Payment มีมาตรการ
ป้องกันที่ดี มีการอนุญาตให้ เฉพาะผู้ที่
ได้ รับสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลเท่านันที
้ ่
สามารถเข้ าไปในระบบและผู้ที่ไม่ได้ รับ
อนุญาตจะไม่สามารถเข้ าระบบได้
4. การใช้ งาน QR Payment มี
ระบบปฏิบตั กิ ารที่น่าเชื่อถือ ไม่ทาให้ ข้อมูล
ทางธุรกรรมการเงินของท่านรั่วไหล
5. การใช้ งาน QR Payment มีโอกาสเกิด
ปัญหาขัดข้ องระหว่างการดาเนินการใน
การทาธุรกรรมทางการเงินบนมือถือได้

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
(5)

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

(4)

(3)

ไม่ เห็น
ด้ วย
(2)

ไม่ เห็น
ด้ วยอย่ าง
ยิ่ง (1)

117
ส่ วนที่ 4 ท่ านตัดสินใจเลือกชาระค่ าสินค้ าและบริการผ่ านระบบ QR Payment
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
การตัดสินใจชาระค่ าสินค้ าและบริการ
ผ่ านระบบ QR Payment
1. ท่านจะเลือกใช้ บริการ QR Payment
เป็ นอันดับแรกเมื่อต้ องการชาระค่าสินค้ า
และบริการ
2. ท่านจะชาระค่าสินค้ าและบริการด้ วย
ระบบ QR Payment ทันทีที่มีโอกาส
3. ท่านจะชาระค่าสินค้ าและบริการด้ วย
ระบบ QR Payment อย่างต่อเนื่องใน
อนาคตอันใกล้ นี ้

ระดับความคิดเห็น
มากที่สดุ
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สดุ
(1)

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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