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การวิจยัครัง้นีมี้จดุหมายเพ่ือศกึษา การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมี

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment อาย ุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามท่ีมีคา่ความ
เช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.732-0.922 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกตา่ง
โดยการหาคา่ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู 
ด้วยวิธี Stepwise ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ15-34 ปี จบ
การศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง มีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนมากกวา่ 40,001 บาท ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ และรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
แตกตา่งกนั ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ, การรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งานและปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลทางบวกต่อการตดัสินใจ
ช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สามารถน ามาพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ได้ร้อย
ละ 35.5  และร้อยละ 33.2 ตามล าดบั  
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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  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในปัจจบุนัธุรกิจ E-Commerce เตบิโตอยา่งรวดเร็ว ระบบการช าระเงินได้ก้าวไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยัง้  ผู้ บริโภคในยุคดิจิตอลต้องการทางเลือกในการช าระเงินใหม่ๆ ท่ีมีความ
สะดวกสบายสูง แต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือเป็นหลกั ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในโลกการเงินอย่างรวดเร็วท าให้การท าธุรกรรมการเงินใน
ปัจจุบนัมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอและมีแนวโน้มว่าธุรกิจช าระเงินจะเติบโตได้
อีกเป็นอย่างมาก นอกจากนีจ้ะมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองจากสถาบันการเงินท่ี
หลากหลาย นัน่คือระบบ e-Payment และ QR payment ท่ีจะมาแทนท่ีเงินสด ท าให้ “เงิน” ไม่ได้
เป็นเพียงเหรียญ หรือ ธนบัตรท่ีเราคุ้นเคยอีกต่อไป เรียกว่าเป็น “สังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society)” การท าธุรกรรมทางการเงินในอนาคตท่ีเราไม่ต้องพกเงินสดอีกตอ่ไป เราอาจมีแคบ่ตัรใบ
เดียวหรือใช้สมาร์ทโฟนเคร่ืองเดียวท าธุรกรรมทางการเงินในทกุรูปแบบได้ ถือเป็นจดุ เร่ิมต้นความ
เปล่ียนแปลงทางการเงินครัง้ส าคญัและจะเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมการ
ช าระเงินของคนทัว่โลกก าลงัเปล่ียนแปลงจากการใช้เงินสดไปเป็นแบบ “ไม่ใช้เงินสด” มากขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช าระเงินผ่าน QR Code ท่ีสามารถท าได้โดยง่ายและสะดวกสบายตอ่ทัง้ผู้
ช าระเงินและผู้ รับเงิน ท่ีส าคญัคือร้านค้าทั่วไปสามารถใช้งานได้โดยลงทุนน้อยมากหรือแทบไม่
ต้องลงทนุเลย และยงัมีความมัน่คงปลอดภยัสูงกว่าการช าระเงินด้วยเงินสดอีกด้วย (อริญชยั วีร
ดษุฎีนนท์, 2560 )  

ธนาคารแหง่ประเทศไทยร่วมกบัสมาคมธนาคารไทยและสมาคมการค้าผู้ ให้บริการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยได้ประกาศใช้มาตรฐานการช าระเงินผ่าน QR Code ท่ีเป็นแพลตฟอร์ม
แบบเปิด สามารถใช้ช าระเงินได้ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศนัน้จะช่วยเจาะกลุ่มตลาดกลาง
และตลาดล่างให้ช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังเพิ่มความมั่นคง
ปลอดภยัในการท าธุรกรรม และลดภาระคา่ใช้จ่ายของรัฐในการจดัการธนบตัรอีกด้วย  การช าระ
เงินผ่าน QR Code โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซือ้สินค้าหรือช าระ
คา่บริการได้สะดวกยิ่งขึน้ ซึง่การท ารายการส่วนใหญ่ คงหนีไม่พ้น “การซือ้ของ-ช้อปปิง้” “การจ่าย
คา่เดินทาง” และ “ร้านค้ารายย่อย เพ่ือรับเงินจากลูกค้า”  การผลกัดนัให้ Cashless Society 
เกิดขึน้ได้ จึงไม่ใช่แคร่ะบบ “ระบบช าระเงินแบบใหม่ (Payment)” แต่เป็นการสร้าง “ระบบนิเวศ



  2 

สงัคมไร้เงินสด” ท่ีสอดคล้องไปกบัการด าเนินชีวิตให้ได้ (มาร์เก็ตเทียร์, 2560) ดงันัน้ การช าระเงิน
ผา่น QR Code โดยใช้มาตรฐานเดียวกนั จงึเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและน่าจบัตามองเป็นอย่างมากใน
แง่ของการยอมรับนวตักรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีทางสถาบนัการเงินต่างๆ พฒันา
ระบบขึน้มา เพ่ือดงึดดูให้ผู้บริโภคมาใช้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะช่วยขยายฐานลกูค้าและสร้างโอกาส
ทางธุรกิจท่ีปัจจบุนัมีการแขง่ขนัสงู และสามารถตอบสนอง lifestyle ยคุใหม่ของผู้บริโภคท่ีนิยมท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์มือถือได้ นบัเป็นอีกหนึ่งก้าวส าคญัของประเทศไทยท่ีจะพลิกโฉม
สูส่งัคมไร้เงินสดด้วยระบบมาตรฐานควิอาร์โค้ด ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยผลกัดนัให้ธนาคารหลกั
ทัว่ประเทศเปิดให้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือมากขึน้อีกทัง้ในอนาคต
อนัใกล้นีจ้ะมีแคมเปญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั QR Code ตามมาอีกมากมาย เพราะเช่ือว่า QR Code จะ
สามารถกลายเป็นอีกหนึง่ชอ่งทางส าหรับการช าระเงินของคนไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอน (มาร์
เก็ตเทียร์, 2560) 

จากเหตผุลดงักล่าว ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้
ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทัง้ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยี การ
รับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจช าระคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment เพ่ือให้ผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องทราบถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในระบบความปลอดภยัและส่งผล
ท าให้เกิดการใช้งานจริงในท่ีสุดซึ่งเป็นสิ่งส าคญัต่อการเพิ่มจ านวนผู้ ใช้งานในการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Payment และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าผู้ ใช้บริการ
เทคโนโลยีทางการเงินตอ่ไป อีกทัง้ยงัให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข พฒันาเทคโนโลยีทางการช าระเงิน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือท าให้การ
ช าระค่าสินค้าหรือบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขนักับคู่แข่งทัง้รายเก่าและรายใหม่
ได้มากขึน้ และเพ่ือเป็นแนวทางให้กบังานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกับระบบการช าระเงิน QR 
Payment ตอ่ไปในอนาคต 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเป็นแนวทางและข้อมลูส าหรับสถาบนัการเงินต่างๆ ในการพฒันาปรับปรุงระบบ
การช าระเงินด้วยระบบ QR Payment ให้เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลกูค้าเปา้หมายได้ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางและข้อมลูส าหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกบัระบบ QR Payment ตอ่ไป
ในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีความมุง่หมายท่ีจะศกึษา “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความ
เส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีขอบเขตการศกึษาดงันี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยช าระเงินคา่

สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้ผู้วิจยัจึง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สูตรในการค านวณหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และคา่ความคลาดเคล่ือนมาก
ท่ีสุดท่ียอมรับได้ 5% ค านวณจากสูตร ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัจึงได้ท าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 15 คน ดงันัน้ ขนาดกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัในครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน ( Multi-stage 

Random Sampling) โดยแบง่การสุม่ตวัอยา่ง 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยท า
การจบัฉลากเพ่ือคดัเลือกเขตในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต เลือกมาเพียง 5 เขต  ตามการ
แบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร (ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร, 2560) โดยการจับ
ฉลาก 5 เขตได้ดงันี ้ เขตราชเทวี เขตปทมุวนั เขตจตจุกัร เขตสาทร และเขตวฒันา 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีซึ่งมีความหลากหลายตามลกัษณะประชากรศาสตร์
และพฤตกิรรมการใช้ชีวิต เชน่ ห้างสรรพสินค้า ส านกังาน หรือ แหลง่ช้อปปิง้ ในแตล่ะเขตดงันี  ้

 
ตาราง 1สถานท่ีในการสุม่ตวัอยา่ง 

 

สถานที่ เขต จ านวน 

บริเวณเดอะแพลทินมั แฟชัน่มอลล์ ประตนู า้ เขตราชเทวี 80 ชดุ 
บริเวณสยาม สแควร์ เขตปทมุวนั 80 ชดุ 
ตลาดนดัจตจุกัร เขตจตจุกัร 80 ชดุ 
บริเวณอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก 80 ชดุ 
บริเวณห้างสรรพสินค้า Terminal21 เขตวฒันา 80 ชดุ 

 
ขัน้ท่ี 3 วิธีการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ในแตล่ะเขตท่ีถูกเลือกจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้มีจ านวน
เท่าๆ กัน ตามสดัส่วน จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขต จ านวน 5 เขตๆ ละ 80 คน รวมเป็น
กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ท่ี 4 วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการ
แจกแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว้ให้กบักลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 3 
จนครบตามจ านวน 400 ชดุ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
1.1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

1.1.1 เพศ 
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1.1.1.1. ชาย 
1.1.1.2. หญิง 

1.1.2 อาย ุ
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  ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
1.1.3.2. ปริญญาตรี 
1.1.3.3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.4 อาชีพ 
1.1.4.1. ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.4.2. พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 
1.1.4.3. ค้าขาย / อาชีพอิสระ 
1.1.4.4. นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
1.1.4.5. ไมป่ระกอบอาชีพ เชน่ พอ่บ้าน, แมบ้่าน 

1.1.5 รายได้ตอ่เดือน 
1.1.5.1. ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 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 บาทขึน้ไป 

1.2 ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
1.2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived Usefulness: PU) 
1.2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEOU) 

1.3 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง 
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2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. QR Payment หมายถึง การรับช าระเงินด้วย QR code คือวิธีการช าระเงินรูปแบบ
ใหม่ท่ีใช้ QR Code เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนข้อมลูในการท าธุรกรรมช าระเงิน แทนการ
ใช้ชอ่งทาง อ่ืนๆ เชน่ บตัรเครดติ หรือ EDC เป็นต้น 

2. ผู้ บริโภค หมายถึง ผู้ ใช้บริการการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในพืน้ท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยีท่ียอมรับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตวับคุคลหรือการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง กบัพฤติกรรมทศันคติ และการใช้งาน
เทคโนโลยีท่ีง่ายขึน้ นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีมาใช้งานท าให้ แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ 
ความรู้ และทกัษะในการใช้งานเพิ่มเตมิ 

3.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ หมายถึง ระดบัท่ีผู้ใช้บริการเช่ือว่า ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ดงักลา่วจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กบังานของตนซึ่งมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัทศันคติท่ีมีตอ่
การใช้งานและพฤตกิรรมของผู้ใช้บริการ 

3.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดบัท่ีผู้ ใช้บริการเช่ือว่าเทคโนโลยี
ท่ีน ามาใช้มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามสูงซึ่งมี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการรับรู้ถึงประโยชน์และทศันคติท่ีมีตอ่การใช้งาน  

4. การรับรู้ความเส่ียง หมายถึง ผลจากการรับรู้ข้อมลูท่ีผิดพลาด ข้อมลูท่ีไม่แสดงให้เห็น
ถึงความปลอดภัยของระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
รวมถึงน าเสนอข้อมลูของสินค้าและบริการท่ีครบถ้วน น าไปสู่ความผิดหวงั ความไม่พึงพอใจและ
ท าให้ผู้บริโภคหรือลกูค้าไมต่ดัสินใจใช้บริการระบบ QR Payment 

5. การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคตดัสินใจเลือกใช้บริการระบบ QR Payment 
แทนชอ่งทางการช าระเงินด้านอ่ืนๆ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบ
ในการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

1.ลักษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- อาชีพ 

- รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

2. การยอมรับเทคโนโลยี 

- การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  

3. การรับรู้ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจช าระเงนิค่าสินค้า
และบริการด้วยระบบ QR 

Payment 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศกึษาเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ

ช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั
ได้ท าการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย และให้เกิดความเข้าใจในเนือ้งานท่ีผู้ วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

1 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัประชากรศาสตร์ 
2 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
3 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัการรับรู้ความเส่ียง 
4 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
5 ข้อมลูเก่ียวกบั QR Payment 
6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ให้ความหมายลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคญัท่ีจะช่วยก าหนดตลาด
เปา้หมาย ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้โดยดเูพศของผู้บริโภคเป็น
หลกัในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตวัแปรในการแบง่ส่วนตลาดท่ีส าคญั เพราะปัจจุบนันี ้
ตวัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกันมักจะมีทศันคต ิ
การรับรู้และการตดัสินใจในเร่ืองการซือ้สินค้าบริโภคตา่ง ๆ กนั 

2. อาย ุกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการ
ท่ีแตกตา่งกนั เชน่ กลุม่วยัรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหมแ่ละชอบสินค้าแฟชัน่ กลุ่มผู้สงูอายจุะสนใจ
สินค้าเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั และได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 
โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 
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3. สถานภาพครอบครัว   ลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส (อายุ
แรก สมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย , การแยกกนัอยู่, การหย่าร้าง) 
และการสมรสใหม่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) สถานภาพสมรสเป็นคณุลกัษณะทางประชากร ท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวกับเร่ืองทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นส าคญัท่ีสุดในการศึกษาเก่ียวกับ
องค์ประกอบเก่ียวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือประเภทของสถานภาพสมรส องค์การ
สหประชาชาตไิด้รวบรวมและแบง่แยกประเภทของ สถานภาพสมรส ดงันี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.1 โสด 
3.2 สมรส 
3.3 หม้ายและไมส่มรสใหม่ 
3.4 หยา่ร้างและไมส่มรสใหม่ 
3.5 สมรสแตแ่ยกกนัอยูโ่ดยไมถ่กูต้องตามกฎหมาย 

สถานภาพสมรส มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทาง
ความคิดมากกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงาน
แล้วเน่ืองจากไมมี่ภาระผกูพนั หรือคนท่ีต้องอยูใ่นความรับผิดชอบมากเทา่กบัคนท่ีแตง่งานแล้ว 

4. รายได้ระดบัการศกึษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวั
แปรท่ี ส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด  โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้ บริโภคท่ีมีความ
ร ่ารวยแตอ่ย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ ปานกลางและรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ มี
แนวโน้มความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัในเชิงเหตแุละผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศกึษาสงูบุคคล
ท่ีมีการศึกษาต ่าโอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยากจึงท าให้มีรายได้ต ่าในขณะเดียวกันการเลือกซือ้
สินค้าท่ีแท้จริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยมอาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ นกัการ
ตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้การก าหนด
ตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายได้สูงท่ีมีอายุต่าง ๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับ
เกณฑ์อาย ุเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้กนัมากขึน้ เกณฑ์รายได้อาจจะเก่ียวข้องกบัอายแุละอาชีพร่วมกนั  

อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2543) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุเพศ วงจร
ชีวิตของครอบครัว การศกึษา รายได้ เป็นต้นลกัษณะดงักลา่วมีความส าคญัตอ่นกัการตลาดเพราะ
มนัเก่ียวพนักับอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินค้าทัง้หลาย การเปล่ียนแปลงทาง ประชากรศาสตร์
ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด ความส าคญัลง ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ท่ีส าคญัมีดงันี ้
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1. อาย ุนกัการตลาดต้องค านึงถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรใน
เร่ืองอายดุ้วย 

2. เพศ (สมรสหรือโสด) ท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ นักการตลาด ต้อง
ค านึงว่าปัจจุบนัสตรีเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีแล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตดัสินใจซือ้ นอกจากนัน้บทบาท 
ของสตรีและบรุุษบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3. วงจรชีวิตครอบครัว ขัน้ตอนแตล่ะขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวัก าหนดท่ี 
ส าคญัของพฤตกิรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึ่งแตล่ะขัน้ตอน 
จะมีพฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศึกษาและรายได้   นกัการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล 
เน่ืองจากรายได้จะมีผลต่ออ านาจการซือ้ ส่วนผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
คณุภาพดีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า เน่ืองจากผู้ มีการศกึษาสงูจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สงู 
กว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า จึงสรุปได้ว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีนิยมน ามาใช้ศกึษากัน
มากท่ีสุดใน การแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริโภค โดยอาศัยตวัแปรศึกษา ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายได้ เชือ้ชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัวนัน้ 
น า มาวางแผนก าหนดกลยทุธ์สร้างความต้องการหรือจงูใจ ให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการเพ่ือให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสุด เพราะจะท าให้นกัการตลาดนัน้
สามารถประเมินขนาดของตลาดเปา้หมายได้ตามสดัส่วนท่ีต้องการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ตาราง 2 การแบง่สว่นตลาดตามประชากรศาสตร์ (Kotler, 1997) 

 

ตัวแปรประชากรศาสตร์ ตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาด 
1. อาย(ุAge) ต ่ากว่า 6 ,6-11, 12-19 ,20-34,50-64 และ 65 ขึน้ไป 
2. เพศ (Sex) หญิง ชาย 
3. ขนาดครอบครัว (Family Size) 1-2 ,3-4, 5 ขึน้ไป 
4. วฏัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life 
Cycle)  

โสดและยงัหนุม่ แตง่งานแล้วและยงัไมมี่บตุร แตง่งาน
แล้วมี บตุรยงัเล็กอยู ่(เป็นบตุรอายตุ ่ากว่า 6 ขวบ) 
แตง่งานแล้วมีบตุร โตแล้ว(อาย ุ6 ขวบขึน้ไป) แตย่งั
ศกึษาเลา่เรียนอยู่กบัพอ่แม่ แตง่งานมานานแล้ว
คอ่นข้างมีอายมีุบตุรโตแล้วแตย่งัไม ่แตง่งาน พ่อแม่ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ตัวแปรประชากรศาสตร์ ตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาด 
 อายมุาก อยูค่นเดียว และอ่ืน ๆ 
5. อาชีพ(Occupation) มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ  ผู้จดัการ  เจ้าของ

กิจการ  เสมียน  พนกังาน ช่างฝีมือ ชาวนา วา่งงาน 
นกัศกึษา แม่บ้าน 

6. การศกึษา (Education) ประถมศกึษา มธัยมศกึษา ปริญญาตรี ปริญญาโทขึน้
ไป 

7. ศาสนา (Religion) พทุธ คาทอลิค โปรแตสแตนท์ อิสลาม 
8. ผิว (Race) ขาว ด า เหลือง ขาว ด า เหลือง 
9. เชือ้ชาติ (Nationality) อเมริกนั องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ไทย จีน ญ่ีปุ่ น 
10. รายได้(Income) สงู กลาง ต ่า 

 
Hanna and Wozniak (2001) ศกึษาประชากรศาสตร์ในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคว่า จะมี

วิธีการเลือกซือ้ ใช้ หรือเลิกใช้ผลิตภณัฑ์แตกตา่งกันอย่างไร ผู้บริโภคแต่ละคนนัน้จะมีพฤติกรรม 
และการรับรู้ต่อสิ่งของหรือสถานการณ์หนึ่ง ๆ ท่ีแตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากในอดีต 

เกือ้ วงศ์บุญสิน (2545) ได้กล่าวถึงการศึกษาประชากรศาสตร์เชิงธุรกิจว่า การศึกษา
ประชากรศาสตร์เชิงธุรกิจ คือการน าข้อมูลของประชากร เช่น อายุ รายได้ อาชีพ ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจตอ่องค์กร ไปพยากรณ์เหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตของธุรกิจ เพ่ือ
น าไปใช้ในการตดัสินใจในการด าเนินแผนการธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์นัน้ ๆ มากไปกว่า
นี ้การท่ีเราเข้าใจข้อมูลประชากร จะท าให้สามารถจดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่ม
ประชากรบางชว่งอายไุด้ 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนีเ้ป็นทฤษฎีท่ีใช้
หลกัการของความเป็นเหตเุป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมตา่งๆ ของมนษุย์เกิดขึน้ตามแรงบงัคบัจาก
ภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคณุสมบตัิทางประชากรท่ีแตกตา่งกนั จะมีพฤติกรรม
ท่ีแตกตา่งกัน ไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนีต้รงกับ ทฤษฎีกลุ่มสงัคม (Social Categories Theory) 
ของ Defleur and Ball-Rokeach (DeFleur & Ball-Rokeach, 1996. ) ท่ีอธิบายว่า พฤติกรรมของ
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บคุคลเก่ียวของกบัลกัษณะตา่งๆ ของบคุคล หรือลกัษณะทางประชากรซึ่งลกัษณะเหล่านีส้ามารถ
อธิบายเป็นกลุม่ๆ ได้ คือบคุคลท่ีมีพฤตกิรรมคล้ายคลึงกนั มกัจะอยู่ใน กลุ่มเดียวกนั ดงันัน้ บคุคล
ท่ีอยูใ่นล าดบัทางสงัคมเดียวกนัจะเลือกรับ และตอบสนองตอ่เนือ้หาข่าวสารในแบบเดียวกนั และ
ทฤษฎีความแตกตา่งระหว่างบคุคล (Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนีไ้ด้รับการพฒันา
จากแนวความคิดเร่ืองสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R 
Theory) ในสมัยก่อนและได้น ามาประยุกต์ใช้อธิบายเก่ียวกับการส่ือสารว่าผู้ รับสารท่ีมี
คณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั จะมีความสนใจตอ่ขา่วสารท่ีแตกตา่งกนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้  ผู้ วิจัยได้หยิบยก
ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) มาอ้างอิงในการวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบ
เก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน เน่ืองจากความแตกต่างเหล่านีมี้อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
2.1 ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี  

เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล และ จ าลอง โพธ์ิบญุ (2555)ให้ค านิยามของการยอมรับ
เทคโนโลยีว่า เป็นการน าเทคโนโลยีนัน้มาใช้ให้เป็นไปได้ โดยสิ่งท่ีตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุน
กบัการยอมรับ 

สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้ให้ค านิยามของการยอมรับ
เทคโนโลยีว่า เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้บุคคลเกิดความเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ 1) พฤติกรรม 2) ทศันคติท่ีมีตอ่เทคโนโลยีและ 3) การใช้งานเทคโนโลยีท่ี
ง่ายขึน้ 

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ได้ให้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัใน การใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการท่ีได้ใช้เทคโนโลยีท าให้เกิดประสบการณ์
ความรู้ทกัษะ และความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 

จากความหมายดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการ
น าเทคโนโลยีท่ียอมรับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับุคคลหรือการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง กบัพฤตกิรรมทศันคต ิและการใช้งานเทคโนโลยีท่ีง่ายขึน้ นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีมา
ใช้งานท าให้ แตล่ะบคุคลมีประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะในการใช้งานเพิ่มเตมิ 
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2.2 ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี  
ภานพุงศ์ เสกทวีลาภ (2558) ได้อธิบายเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นขัน้ตอน 

(Process) ท่ีเกิดขึน้ทางจิตใจภายในบคุคลเร่ิมจากได้ยินในเร่ืองวิทยาการนัน้ๆ จนยอมรับน าไปใช้
ใน ท่ีสดุซึ่งกระบวนนีมี้ลกัษณะคล้ายกบักระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจ (Decision Making) 
โดยได้แบง่กระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขัน้ตอนคือ 

1) ขัน้รับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขัน้เร่ิมแรกท่ีน าไปสู่การยอมรับ
หรือปฏิเสธ สิ่งใหมห่รือวิธีการใหมข่ัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีได้รับรู้เก่ียวกบัสิ่งใหม่ๆ (นวตักรรม) ท่ีเก่ียวข้องกบั
การประกอบ อาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยงัได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วนซึ่งการรับรู้ส่วนใหญ่เป็น
การรับรู้โดยบงัเอิญ จะท าให้เกิดความอยากรู้และแก้ปัญหาท่ีตนเองมีอยู่ 

2) ขัน้สนใจ (Interest Stage) เร่ิมให้ความสนใจรายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการ
ใหม่ๆ เป็นพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะตัง้ใจและในขัน้นีไ้ด้รับความรู้เก่ียวกับวิธีการใหม่มากขึน้และใช้
วิธีการคดิ มากกวา่ขัน้แรกบคุลิกภาพและคา่นิยมมีผลตอ่การติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของ
สิ่งใหมห่รือ วิทยาการใหมด้่วย 

3) ขัน้ประเมินคา่ (Evaluation Stage) เร่ิมคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆ 
โดยมีการ เปรียบเทียบระหวา่งข้อดีและข้อเสียหากว่ามีข้อดีมากกว่าจะตดัสินใจใช้โดยทัว่ไปมกัจะ
คิดว่าวิธีการนี ้เป็นวิธีท่ีเส่ียงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) 
เพ่ือให้เกิดความแนใ่จ โดยอาจมีค าแนะน าเพ่ือใช้ประกอบในการตดัสินใจ  

4) ขัน้ทดลอง (Trial Stage) เป็นขัน้ตอนท่ีเร่ิมทดลองกับคนส่วนน้อยเพ่ือ
ตรวจสอบผลลพัธ์ ดกู่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ ให้เข้ากบัสถานการณ์ของตนในขัน้นีจ้ะสรรหา
หาขา่วสารท่ีมีความ เฉพาะเก่ียวกบัวิทยาการใหมห่รือนวตักรรมนัน้  

5) ขัน้ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขัน้ท่ีปฏิบตัิน าไปใช้จริงซึ่งบคุคล
ยอมรับ วิทยาการใหม่ๆ  วา่ เป็นประโยชน์ในสิ่งนัน้แล้ว 

Rogers (1983) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นผลมาจาก เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองเป็นกระบวนการดงันี ้ 

1) ขัน้ตระหนักหรือขัน้ต่ืนตวั (Awareness Stage) เป็นขัน้ท่ีบุคคลรู้ว่ามี
เทคโนโลยีใหมเ่กิดขึน้แตย่งัขาดความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้ 

2) ขัน้สนใจ (Interest Stage) บคุคลเร่ิมมีความสนใจในเทคโนโลยี และพยายาม
แสวงหาข้อมลูหรือความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้ 
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3) ขัน้ประเมินผล (Evaluation Stage) บคุคลจะประเมินผลในสมองของตนโดย
ลองคิดว่าถ้าการยอมรับเทคโนโลยีนัน้มาใช้แล้วจะเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ในปัจจบุนัหรืออนาคต
หรือไมจ่ะสง่ผล คุ้มคา่กบัการเส่ียงหรือไม่ 

4) ขัน้ทดลอง (Trial Stage) บคุคลจะน าเทคโนโลยีมาลองใช้หรือลองปฏิบตัิใน
วงจ ากดัก่อนเพ่ือทดลองวา่เทคโนโลยีนัน้มีประโยชน์สามารถเข้ากบัสถานการณ์ได้หรือไม ่  

5) ขัน้ยอมรับ (Adoption Stage) บคุคลยอมรับเทคโนโลยีโดยน าเทคโนโลยีนัน้
มาใช้อยา่งเตม็ท่ีสม ่าเสมอ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptant 
Model (TAM) 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ 
Davis et al. (Davis et al., 1989) นัน้อยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีทางสงัคมจิตวิทยา และรวมไปถึง
ทฤษฎีความเป็นเหตเุป็นผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen and Fishbein 
(Vallerand, Deshaies, Cuerrier, Pelletier, & Mongeau, 1992) และทฤษฎีแบบแผนของ
พฤติกรรมของไอน เซ็น (Ajzen, 1991) แบบจ าลอง TAM เป็นทฤษฎีระบบสารสนเทศท่ีว่าด้วย
เร่ืองการท าอยา่งไรให้ผู้ใช้ยอมรับและใช้เทคโนโลยีจากโมเดล (model) สามารถน าไปใช้อธิบายได้
ว่าเม่ือผู้ ใช้ได้รับการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้ ใช้
เก่ียวกับการใช้งานและระยะเวลาการใช้งานหรือการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจยั
ดงันี ้

1. การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ทศันคติความ เช่ือ
ของบคุคลท่ีมีตอ่การใช้เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหนึ่ง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการท างานของบคุคล
นัน้ เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการวิเคราะห์และตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากเทคโนโลยี หากคณุประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกับความต้องการของบุคคลจะน าไปสู่
การยอมรับและใช้เทคโนโลยีนัน้ตอ่ไป  

Junadi and Sfenrianto (2015) ให้ความหมายของการรับรู้ถึงประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness) ว่า บุคคลเช่ือว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเพิ่ม
สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึน้ การท่ีบุคคลรับรู้ว่าเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้นัน้ 
ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นทางเลือกท่ีมีคณุคา่ ส าหรับน ามาใช้งาน รวมทัง้ถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่นี ้
จะท าให้งานท่ีท ามีคุณภาพดีขึน้ หรือเสร็จเร็วขึน้ ซึ่งส่งผลมีรายได้เพิ่มขึน้ ถือเป็นแรงจูงใจ
ภายนอก ใน ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือว่าการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีบ่งชีถ้ึงการ
ยอมรับและการรับรู้ ประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การใช้โดยสง่ผา่นพฤตกิรรมการยอมรับ 
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Pikkarainen, Pahnila, Karjaluoto, and Pikkarainen (2004) รายงานว่า การ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจยัท่ีก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ได้อย่างไร และเป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลโดยตรงตอ่ความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมการใช้ด้วย 

2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดบัความเช่ือ คาดหวงั ของผู้ ท่ี
จะใช้ระบบสารสนเทศว่าระบบฯ ดังกล่าวเป็นระบบท่ีสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการเรียนรู้ท่ีจะใช้ ระบบหรือในการเข้าใจระบบ โดยนิยามการรับรู้ความง่าย
ตามค าจ ากดัความของค าว่า “’ง่าย” และ “ปราศจากความยากหรือความพยายาม”  

Junadi and Sfenrianto (2015) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน (Perceive Ease of Use) ว่าการรับรู้ ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) 
เป็นตวัแปรหลกัท่ีผู้ ใช้คาดหวงัตอ่เทคโนโลยีท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะใช้ว่าต้องมีความง่ายและมีความ
เป็นอิสระจากความมานะพยายาม เทคโนโลยีท่ีใช้งานง่ายและสะดวกไม่ซบัซ้อนมีความเป็นไปได้
มากท่ีจะได้รับการยอมรับจากผู้ ใช้ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรม
การยอมรับ หรือความตัง้ใจท่ีจะใช้และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการ
ยอมรับ และยงัพบวา่การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ประโยชน์ด้วย 

Pikkarainen et al. (2004) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 
คือ ปัจจยัท่ีก าหนดในแง่ปริมาณหรือความส าเร็จท่ีได้รับว่าตรงกบัความต้องการหรือท่ีคาดหวงั ไว้
หรือไม ่ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  

ส าหรับทัง้สองปัจจยัเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอธิบายการเปล่ียนความตัง้ใจ
ของผู้บริโภคในการบริโภคเทคโนโลยี มีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
TAM ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กับปัจจัย
ภายนอกท่ีมากระทบ โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสามารถน าไปใช้อธิบายการ
ยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมอ่ืนได้อย่างหลากหลาย รวมถึงระบบสารสนเทศ ( Information 
System) ผลิตภณัฑ์ (Product) และการตลาด (Marketing) 
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ภาพประกอบ 2  แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
 
ท่ีมา : Davis, F. D. 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user 

acceptance of information technology. MIS Quarterly. 13(3): 319-339 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive Usefulness) และการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) พบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceive Ease of Use) นัน้ส่งผลท าให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี (Perceive 
Usefulness) นัน่คือ การสามารถเรียนรู้ขัน้ตอนวิธีการใช้งานเทคโนโลยีท่ีง่ายท าให้เกิดแรงกระตุ้น
ตอ่ผู้บริโภคท าให้เกิดความต้องการทดลองใช้เทคโนโลยี และเม่ือได้สมัผสัการใช้งานฟังก์ชัน่ของ
เทคโนโลยีในหลากหลายมิติ ท าให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้เทคโนโลยีนัน้ๆ และการรับรู้
ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี (Perceive Usefulness) ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับและใช้
เทคโนโลยี 

ส าหรับงานวิจยัด้านการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีการใช้
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ศกึษาความสมัพนัธ์ของการรับรู้ประโยชน์และวิธีการใช้
งานง่ายของเทคโนโลยี เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการยอมรับบริการธุรกรรมออนไลน์ดงักล่าว พบว่า 
TAM สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของปัจจยัทัง้สองตอ่การยอมรับบริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  (Luarn & Lin, 2005) ได้เช่นกนั นอกจากนีมี้งานวิจยัท่ีศกึษาถึงปัจจยัท่ีส าคญั
ใน การยอมรับบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี พบว่า TAM เป็นหนึ่งในปัจจยัท่ี
ส าคญัตอ่การยอมรับเทคโนโลยีดงักลา่ว 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 

(Perceived usefulness) 

การรับรู้ความง่ายในการใช้

งาน 

(Perceived Base of Use) 

การยอมรับ 

(Acceptance) 
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จากแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้ผู้วิจยัได้หยิบยก
ทฤษฎี แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis 
et al. (Davis et al., 1989) มาอ้างอิงในการวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกบัการ
ยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived Usefulness: PU) และการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEOU) เน่ืองจากความแตกตา่งเหล่านีมี้
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง 

3.1 ความหมายของการรับรู้ความเส่ียง 
Bauer (1960) ได้เสนอแนวคิดการรับรู้ความเส่ียงว่ามกัจะเป็นความไม่แน่นอนท่ี

ส าคญัตอ่ พฤตกิรรมผู้ใช้บริการ โดยในเวลาตอ่มาได้มีผู้น าแนวคิดการรับรู้ความเส่ียง (Perceived 
Risk) ไป ท าการค้นคว้าเป็นจ านวนมาก (Lilly, 1967) กล่าวว่าการรับรู้ความเส่ียง หมายถึง ความ
ไม่แน่นอนท่ีรับรู้ได้ถึง สินค้าและบริการหนึ่งๆของลูกค้าท่ีท าให้เกิดผลกระทบด้านลบกับการซือ้
หรือใช้บริการ หากลกูค้ารับรู้ ความเส่ียงเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการในระดบัท่ีมากแสดงว่าเกิดความ
ไมแ่นน่อนในเชิงลบท่ีมีความส าคญั 

Heng, Hao, and Hock-Hai (2005) กล่าวว่า ทศันคติเก่ียวกบัความเส่ียงจะส่งผล
เชิงลบและมีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือมัน่และความตัง้ใจกระท า การรับรู้ความเส่ียงสามารถแบง่
ออกได้เป็น4 ด้านได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ, ด้านการกระท า, ด้านบุคคลและด้าน
ความเป็นสว่นตวั 

San martín and Camarero (2009) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงใช้การซือ้สินค้า
หรือใช้บริการ ออนไลน์ของลกูค้านัน้ขึน้อยูก่บัการรักษาความปลอดภยัและมีการเก็บข้อมลูส่วนตวั
ของลกูค้าท่ีเหมาะสม หากมีการน าเสนอข้อมูลขององค์กรและข้อมลูสินค้าหรือบริการครบถ้วน ก็
จะท าให้เกิดการ รับรู้ความเส่ียงในระดบัท่ีต ่า 

Zhou and Wu (2009) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงมีผลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการระบุ
ต าแหน่งในทาง ลบ โดยเฉพาะในเร่ืองของความเป็นส่วนตวัของผู้ ใช้บริการ ท่ีกังวลเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการ ควบคมุท่ีดี ซึ่งการรับรู้ความเส่ียงจะลดน้อยลงเม่ือมีการใช้โครงสร้างทาง
กฎหมายและได้รับรองจาก บคุคลท่ีสาม  

ดงันัน้ ผู้วิจยัสามารถสรุปความหมายความการรับรู้ความเส่ียงได้ว่า เป็นการรับรู้ถึง
ความไม่แน่นอนในการรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและความไม่ชัดเจน
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ครบถ้วนของ ข้อมูลท่ีผู้ ซือ้หรือผู้ ใช้บริการได้รับ ท าให้เกิดผลกระทบทางลบน าไปสู่ความไม่พึง
พอใจและไมซื่อ้สินค้า หรือใช้บริการท่ีได้รับรู้ความเส่ียงนัน้ 

Ennew, Winklhofer, and McKechnie (2006) ได้ศกึษามิติเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีจะ
น าไปสูก่ารยอมรับเทคโนโลยีได้ดงันี ้

1. ความเส่ียงด้านการเงิน หมายถึง ทศันคติ ความเช่ือของผู้ ใช้บริการว่าจะมี
คา่ใช้จา่ยมากกวา่ท่ีควรจะเป็น 

2. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย หมายถึง ทัศนคติ ความเช่ือเก่ียวกับการ
สญูเสียท่ีผู้ใช้บริการอาจ ได้รับจากความไมป่ลอดภยัของระบบ 

3. ความเส่ียงเก่ียวกบัข้อมลูส่วนตัวของผู้ ใช้บริการ หมายถึง การถกูละเมิดหรือ
ลกัลอบน าข้อมูลส่วนตวัของผู้ ใช้บริการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเก่ียวข้องกับทศันคติ ความ
เช่ือด้านความซ่ือสตัย์ของผู้ ให้บริการในการปกปิดข้อมูลส่วนตวัของผู้ ใช้บริการไม่ให้ร่ัวไหลด้วย
เชน่กนั 

Lim (2003) ได้ศกึษาแบบทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง 
ซึ่ง พบว่าสามารถแจกแจงปัจจัยความเส่ียงได้ 4 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี ความ
เส่ียงจากผู้ ให้บริการ ความเส่ียงจากความผิดพลาดของผู้ ใช้บริการ และความเส่ียงจากความ
ผิดพลาดของสินค้า และบริการ  

3.2 การประเมินความเส่ียง 
วราพร วรเนตร (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ความเส่ียง หมายถึง ผลจากการรับรู้ข้อมูลท่ี

ผิดพลาดข้อมูลท่ีไม่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บ
รักษาข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้า รวมถึงน าเสนอข้อมูลของสินค้าบริการท่ีครบถ้วน น าไปสู่ความ
ผิดหวัง ความไม่พึง พอใจ และท าให้ผู้ บริโภคหรือลูกค้าไม่ตัดสินใจท่ีจะท าการช าระเงินการ
ประเมินความเส่ียงของลูกค้า เป็นขัน้ตอนท่ีมีความยุ่งยาก เพราะจะขึน้อยู่กับค่านิยม มาตรฐาน
ของแตล่ะคน หรือแตล่ะสงัคม วา่จะ ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ไว้ท่ีระดบัใด เปรียบเทียบ
โดยใช้อะไรเป็นมาตรฐาน พฤตกิรรมท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียง จ าแนกออกเป็น 4 ลกัษณะคือ 

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง การท่ีไม่ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบ
ความเส่ียง กับความเส่ียงอ่ืนหรือประโยชน์ท่ีจะได้รับ กระบวนการวิเคราะห์จะขึน้อยู่กับเง่ือนไข
ทางสงัคม เชน่ เจต คต ิความเช่ือ 

2. เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีคาดคะเนได้กับค่าความเส่ียงท่ีก าหนดไว้เป็น
มาตรฐาน เน่ืองจากในความเป็นจริงไม่ว่าเราจะท ากิจกรรมใดๆ ต้องมีความเส่ียงต่อการเสียชีวิต
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อยู่แล้วการ ประเมินความเส่ียงนี ้มีหลักในการพิจารณาว่า ถ้าความเส่ียงท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ี
พิจารณาไมม่ากกวา่ระดบัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้    

3. การประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาจากคา่ใช้จ่ายท่ีจะต้องสญูเสียไปในการ
ปอ้งกนั ไม ่ให้ความเส่ียงนัน้เกิดขึน้ 

4. การประเมินความเส่ียงโดยตดัสินใจจากผลตอบแทนท่ีได้รับ เช่น ในการเดิน 
ทางบนท้องถนน ถ้าขบัรถเร็วหรือใช้มอเตอร์ไซด์มีความเส่ียงตอการเสียชีวิตสูง แต่ได้รับผลตอบ 
แทน คือ ประหยดัเวลา 

จิรภา รุ่งเรืองศกัดิ์ (2557) อธิบายว่า การประเมินความเส่ียงของผู้ ใช้บริการนัน้เป็น
ขัน้ตอนท่ีซบัซ้อน โดยระดบัความเส่ียงของแต ่ละคนท่ียอมรับได้นัน้ขึน้อยู่กบัมาตรฐานของบคุคล 
รวมถึงค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมท่ีใช้ ประเมินความเส่ียงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ลกัษณะดงันี ้

1. หลีกเล่ียงความเส่ียงโดยไม่น าความเส่ียงไปพิจารณาเปรียบเทียบกับความ 
เส่ียงอ่ืนตลอดจนประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึ่งการหลีกเล่ียงความเส่ียงนีจ้ะขึน้อยู่กับเง่ือนไขทางสงัคม 
เชน่ เจตคต ิความเช่ือตา่ง 

2. การก าหนดมาตรฐานความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยคาดคะเนจากความเป็น จริง
วา่ทกุการกระท านัน้ยอ่มมีความเส่ียงแล้วน ามาเปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานว่าอยู่ใน 
ระดบัท่ียอมรับได้หรือไม่ 

3. ประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากการ เผชิญ
ความเส่ียงนัน้ๆ 

4. ประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีจะได้รับ เช่น การใช้ 
บริการระบุต าแหน่งผ่านแอพพลิเคชนัโดยเปิดให้แสดงความเห็นเป็นสาธารณะเพ่ือให้ได้รับข้อมูล
อยา่ง รวดเร็ว ซึง่มีความเส่ียงท่ีข้อมลูสว่นตวัผู้ใช้อาจจะถกูตดิตามโดยผู้ไมป่ระสงค์ดีได้ 

3.3 ประเภทของการรับรู้ความเส่ียง 
Kotler and Armstrong (2001) อธิบายว่า ผู้บริโภคสามารถรับรู้ความเส่ียงของ

สินค้าท่ีซือ้ได้ หลายประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
1. ความเส่ียงด้านหน้าท่ีของสินค้า เป็นองค์ประกอบรวมของสินค้าทัง้หมด ท่ี

สินค้าไมไ่ด้เป็นไปตามท่ีเราคาดหวงัเอาไว้ เชน่ การซือ้ตุ้มหเูพชร มาใสแ่ตก่ลบัได้เพชรปลอม 
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2. ความเส่ียงต่อร่างกายของตนเองและผู้ อ่ืน เป็นความปลอดภัยโดยรวมต่อ
ร่างกาย เชน่ การซือ้สินค้าท่ีมีสารเคมีอนัตรายเจือปนอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็นอนัตรายได้หากเก็บรักษา
ไมดี่ 

3. ความเส่ียงจากความไม่คุ้มคา่ท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์มา เป็นความรู้สึกในด้านราคา 
เชน่ การซือ้พอ่พนัธ์สนุขัมา แตเ่ม่ือถึงบ้านได้ 2 วนักลบัถกูรถชนตาย 

4. ความเส่ียงด้านสงัคม เป็นความรู้สึกในการยอมรับของคนทัว่ไป ความเส่ียง
จากการเส่ือมเสียเกียรตแิละช่ือเสียง เชน่ การท าสิ่งผิดกฎหมาย 

5. ความเส่ียงจากจิตใจถกูกระทบกระเทือน เป็นความรู้สึกท่ีมีตอ่มนษุยสมัพนัธ์
ของบุคคล เช่น การตัดสินใจผ่าตัดสมอง ซึ่งอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งท าให้จิตใจคนรอบข้างถูก
กระทบกระเทือน 

6. ความเส่ียงจากการเสียเวลา เป็นความรู้สกึท่ีมีตอ่เวลา เช่น การเจรจาไม่ได้ผล
ตามท่ีคาดหวงัผู้บริโภคแตล่ะรายจะมีความสามารถในการรับรู้ความเส่ียงแตล่ะด้านท่ีแตกตา่งกนั 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประสบการณ์ การให้ความส าคญัของผู้บริโภค และการรับรู้คามเส่ียงเหล่านีจ้ะ
สง่ผลไปยงั พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภคแตล่ะราย 

3.4 การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (Privacy Concern) ต่อการรับรู้ความเส่ียง 
T. Zhou, Lu, and Wang (2010) ได้กล่าวถึงการตระหนกัถึงความเป็นส่วนตวัว่า มี

ผลกระทบทางลบตอ่ความ เช่ือมัน่ไว้วางใจและมีผลกระทบทางบวกตอ่การรับรู้ความเส่ียงในการ
ใช้บริการระบตุ าแหน่ง โดยมี แนวคิดของ Smith (Smith, Milberg, & Burke, 1996) ท่ีน าเสนอ
เก่ียวกบั CPIF ท่ีกล่าวถึงการตระหนกัถึงความเป็นส่วนตวัของ ผู้ ใช้งานซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน
ดงันี ้ 

1 Collection คือความกงัวลในการจดัเก็บข้อมลูของผู้ ใช้งานว่าข้อมลู นัน้ได้ ถกู
จดัเก็บอยา่งเหมาะสมหรือไม ่ 

2 Improper Access คือความกงัวลในความปลอดภัยของข้อมูลท่ีถูกจดัเก็บ
ตัง้แตม่าตรการในการปอ้งกนัข้อมลู ข้อก าหนดเก่ียวกบัผู้ ท่ีมีสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูหรือระบบนัน้ๆ 

3 Errors คือความกังวลในความถูกต้องของข้อมูลท่ีถูกจดัเก็บ ซึ่งอาจท าให้ 
เกิดผลกระทบในทางลบตอ่คณุภาพการให้บริการได้เชน่กนั  

4 Secondary Use คือความกงัวลถึงการถูกน าข้อมลูไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ 
องค์กรหรือบคุคลท่ีสามมากกวา่ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
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ยงัมีแนวคิดของ Katherine & Heather (Strater Katherine & Lipford Heather 
Richter, 2008) ท่ีกล่าวเพิ่มเติมถึงการตระหนกัถึงความเป็นส่วนตวัว่า ผู้ ใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์จะใช้ประสบการณ์ตรงและบรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norms) มาเป็นตวัชีว้ดัว่า
ข้อมลูสว่นใดของผู้ ใช้บริการท่ีควรเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผยหากผู้ ใช้งาน รู้สึกได้ถึงการรุกล า้หรือ
ก้าวก่ายความเป็นส่วนตวัอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการเปิดเผยข้อมูล เร่ืองราวต่างๆ ก็จะท า
ให้เกิดความตระหนกัในการควบคมุการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัและจัดการกับ ข้อมูลส่วนตวัของ
ผู้ใช้งานมากขึน้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความเส่ียงท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้ผู้ วิจัยได้หยิบยก
ทฤษฎี ของ Martin & Camarero (San martín & Camarero, 2009) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความเส่ียงใน
การซือ้สินค้าหรือใช้บริการ ออนไลน์ของลกูค้านัน้ขึน้อยู่กบัการรักษาความปลอดภยัและมีการเก็บ
ข้อมูลส่วนตวัของลูกค้าท่ีเหมาะสม หากมีการน าเสนอข้อมูลขององค์กรและข้อมูลสินค้าหรือ
บริการครบถ้วน ก็จะท าให้เกิดการรับรู้ความเส่ียงในระดบัท่ีต ่า มาใช้อ้างอิงในการวิจยั เพ่ือเป็น
แนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง เน่ืองจากความเ ส่ียงเหล่านีมี้อิทธิพลต่อ
การตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
4 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

4.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทาง เลือกขึน้ไป เม่ือ

บคุคลมีทางเลือกในการตดัสินใจระหว่างสองตราสินค้า บุคคลอยู่ในภาวะท่ีจะท าการตดัสินใจซือ้  
(Schiffman, Hansen, & Kanuk, 2008) สรุปถึงรูปแบบในการบริโภคต่างๆ และตดัสินใจท่ี
เก่ียวข้องกบัการซือ้ได้ดงันี ้ 

1. การซือ้ขัน้พืน้ฐาน เป็นการตดัสินใจวา่จะซือ้หรือบริโภคสินค้าหรือบริการใด   
2. การเลือกซือ้ตราสินค้า เป็นการตดัสินใจวา่จะซือ้หรือบริโภคตราสินค้าใด    
3. การตดัสินใจในช่องทางการซือ้ เป็นการตดัสินใจว่าจะซือ้หรือบริโภคสินค้า

ร้านค้าใด    
4. การตดัสินใจในการใช้จ่ายในการซือ้ เป็นการตดัสินใจว่าจะซือ้เป็นเงินสดหรือ

บตัรเครดติหรือเงินเช่ือ 
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วิชยั โถสวุรรณจินดา (2535) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า หมายถึง   การเลือก
ทางเลือกท่ีมีอยู่หลาย ๆ ทางเลือก โดยอาศัยทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียวท่ีสามารถ
ตอบสนองเปา้หมาย หรือความต้องการของผู้ เลือกได้ 

กรองแก้ว อยูส่ขุ (2537) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า หมายถึง การเลือกสิ่ง
หนึง่หรือหลาย ๆ สิ่ง หรือเลือกท่ีจะปฏิบตัทิางใดทางหนึง่จากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู่และวิธีการท่ีเลือก
นัน้ย่อมได้รับการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีท่ีสุด และตรงกับเป้าหมาย
ขององค์การด้วย 

กวี วงศ์พุฒ (2539) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า หมายถึงการพิจารณา
ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผู้น าต้องตดัสินใจด้วยหลกัเหตผุลเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตังิาน ซึง่การตดัสินใจดงักลา่วจะเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

4.2 กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้ซือ้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ผู้บริโภคต้องเผชิญกับสภาพการณ์ท่ีมีข้อมูลสินค้าไม่

สมบูรณ์ ก่อนการตัดสินใจซือ้ผู้ บริโภคจ าเป็นต้องรู้จักสินค้าแล้วจึงน าคุณสมบัติต่าง ๆ มา
พิจารณา ก่อนการตดัสินใจ ผู้บริโภคทัว่ไปจึงมีกระบวนการซือ้ อนัประกอบด้วยขัน้ตอนต่าง ๆ 5 
ขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ ซึง่เกิดขึน้เม่ือบคุคลระลกึถึงความแตกตา่งระหวา่งสิ่งท่ีเขามีอยู่กบัสิ่งท่ีเขาต้องการ ซึ่ง
เกิดจาก  

1.1 ตวัแปรภายใน หรือปัจจยัด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ความต้องการและ
การ จงูใจ บคุลิกภาพและแนวความคดิสว่นตวั การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ 

1.2 ตัวแปรภายนอก ห รือปัจจัยสิ่ งแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย กลุม่อ้างอิงครอบครัว ชัน้ทางสงัคม วฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย 

ปัจจยัเหลา่นีจ้ะสง่ผลตอ่การก าหนดความต้องการของแตล่ะบคุคล  
2. การค้นหาข้อมลู (Search for Information) เม่ือบคุคลได้รับรู้ถึงความต้องการ

แล้ว เขาจะค้นหาวิธีการท่ีจะท าให้ความต้องการดงักล่าวได้รับการตอบสนอง ซึ่งผู้บริโภคสามารถ
ค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ 2 ทาง คือ 

2.1 การค้นหาข้อมูลจากภายใน โดยทบทวนความทรงจ าในอดีตเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ หรือตราสินค้าท่ีตนเองเคยซือ้ 

2.2 การค้นหาข้อมลูจากภายนอก ซึง่สามารถค้นหาได้จาก 5 แหลง่ ดงันี ้
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2.2.1 แหลง่บคุคล ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั เป็นต้น 
2.2.2 แหลง่การค้า ได้แก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย เป็นต้น 
2.2.3 แหลง่ชมุชน ได้แก่ ส่ือมวลชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
2.2.4 แหล่งประสบการณ์ ได้แก่ การควบคมุ การตรวจสอบการใช้สินค้า 

เป็นต้น 
2.2.5 แหล่งทดลอง ได้แก่ หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือ 

หน่วยวิจยัภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น 

สินค้าและบริการท่ีมีความสลบัซบัซ้อนในการตดัสินใจซือ้ต ่า ผู้ ซือ้อาจใช้การค้นหา
ข้อมูลจากภายใน โดยการเลือกตราสินค้าท่ีตนเองรู้จักหรือเคยใช้มาก่อน ดงันัน้ นกัการตลาดจึง
ควรให้ความส าคัญในการสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก ส่วนสินค้าและบริการท่ีต้องใช้ความ
สลบัซบัซ้อนในการตดัสินใจซือ้สงู นกัการตลาดต้องใช้ ความพยายามในการขายและการส่งเสริม
การตลาดเพ่ือกระตุ้นให้บคุคลมีการค้นหาข้อมลูเก่ียวกับสินค้าและบริการมากขึน้ 

3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หลงัจากท่ีได้ค้นหาข้อมลูแล้ว 
ผู้บริโภคต้องท าการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ก่อนท าการตดัสินใจ ในขัน้นีผู้้บริโภค
ต้องก าหนดเกณฑ์การพิจารณาท่ีจะใช้ส าหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็นเร่ืองของ 
เหตผุลท่ีมองเห็น เช่น ราคา ความคงทน หรือคณุสมบตัิของสินค้า เป็นต้น หรือเป็นเร่ืองของความ 
พอใจส่วนบุคคล เช่น ช่ือเสียงของตราสินค้า แบบ หรือสี เป็นต้น ฉะนัน้ผู้บริโภคจึงต้องพิจารณา 
เลือกทางเลือกท่ีก่อให้เกิดความพงึพอใจมากท่ีสดุ ดงันัน้ นกัการตลาดจงึสนใจท่ีจะศกึษาถึงเกณฑ์
ท่ีผู้บริโภคใช้ส าหรับการประเมินผลทางเลือกตา่ง ๆ  ซึ่งมีการก าหนดขึน้มา และได้รับอิทธิพลจาก
ความแตกต่างของแตล่ะบคุคลพิจารณาจากปัจจยัด้านจิตวิทยาและอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง ปรากฏในรูปของสิ่งจูงใจ (Motives) ค่านิยม (Value) รูปแบบการ
ด ารงชีวิต (Lifestyle) และอ่ืน ๆ 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) หลงัจากการประเมินผลทางเลือก จะ
เป็นขัน้ตอนท่ีผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ การซือ้โดยทัว่ไปเกิดขึน้ในร้านค้าปลีก หรืออาจเกิดขึน้ในบ้าน 
หรือส านกังานของลกูค้าก็ได้ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) ในขัน้นีผู้้บริโภคจะ 
เปรียบเทียบคุณค่าท่ีได้รับจริง (Perceived Value) จากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์กับความ
คาดหวงั (Expectation) ถ้าคณุคา่ท่ีได้รับจริงสงูกว่าความคาดหวงัผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ 
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(Satisfied) แต่ถ้าคุณค่า ท่ีไ ด้ รับจริงต ่ ากว่ามาตรฐาน  ผู้ บ ริโภคจะเกิดความไม่พึงพอใจ 
(Dissatisfied) 

Schiffman and Kanuk (2000) กระบวนการตดัสินใจซือ้มีองค์ประกอบส าคญั 3 
ประการ ได้แก่  

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Input) คือปัจจัยภายนอก 
(External Influences) ซึ่งคือข้อมูลเก่ียวกับสินค้านัน้ๆท่ีเก่ียวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ปัจจัยท่ีเข้ามาในระบบตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล โดย
ปัจจยันีม้าจาก 2 แหลง่คือ  

1.1 ปัจจยัทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินค้าและบริการท่ี
ซึง่คือกิจกรรมท่ีเกิดส่วนผสมทางการตลาด ท่ีบริษัทต้องการสร้างการรับรู้ให้กบัผู้บริโภคและชกัจงู
ให้ผู้บริโภคซือ้และใช้สินค้าท่ีผลิตจากบริษัทนัน้ๆ กลยทุธ์จากสว่นผสมทางการตลาด ได้แก่ 

1.1.1 ตวัสินค้า รวมถึง หีบหอ่ ขนาด และการรับประกนัคณุภาพ 
1.1.2 การประชาสัมพันธ์โดยโฆษณาทางส่ือมวลชน การขายโดย

พนกังานขาย และ การประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ 
1.1.3 นโยบายด้านราคา  
1.1.4 การเลือกชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยจากผู้ผลิตสง่ไปสูผู่้บริโภค  

1.2 ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลท่ีไม่
เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้า เช่น การบอกต่อจากเพ่ือน บทความในหนังสือพิมพ์ อิทธิพลจาก
ครอบครัวในการใช้เคร่ือง อุปโภคหรือบริการ หรือ บทความ รายงานเก่ียวกับผู้บริโภค และการ
ได้รับอิทธิพลจากชนชัน้ทาง สงัคม วฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย ท่ีกล่าวมาเป็นส่วนส าคญัใน
การท่ีผู้บริโภคจะประเมินคา่ของ สินค้าวา่เป็นอยา่งไร  

2. กระบวนการตดัสินใจซือ้ของบริโภค (Process) คือ ขัน้ตอนในการตดัสินใจ
ของผู้บริโภค (Consumer Decision Making) ประกอบด้วยปัจจยัภายใน ได้แก่ แรงจงูใจ การรับรู้ 
การเรียนรู้บุคลิกภาพ และทัศนคติ ท่ีสะท้อนถึงความต้องการ และการรับรู้ว่ามีสินค้าให้เลือก
หลากหลายรวมไป ถึงกิจกรรมท่ีผู้บริโภคเข้ามาเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัข้อมลูท่ีมีอยู่หรือข้อมลูท่ีผู้ผลิต
สร้างการรับรู้ให้แก่ ผู้บริโภคและขัน้สดุท้ายคือท าการประเมินคา่ทางเลือกนัน้ๆ 

3. กระบวนการตดัสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผู้บริโภคจะ
ตดัสินใจซือ้มีขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
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3.1 การตระหนกัในความต้องการของผู้บริโภค (Need Recognition) (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) อธิบายว่าน่ีคือขัน้แรกของกระบวนการตดัสินใจ คือ การรับรู้ถึงความ
แตกตา่งของสิ่งท่ีต้องการและสิ่งท่ีมีอยู่ซึ่งสามารถกระตุ้นท าให้เกิดกระบวนการตดัสินใจและการ
รับรู้นีจ้ะเกิดขึน้ตอ่เม่ือ ผู้บริโภคมีปัญหาใน 2 ลกัษณะ คือ 

3.1.1 มีปัญหากับสินค้าท่ีเคยใช้อยู่ซึ่งผู้บริโภคไม่พอใจในสินค้านัน้อีก
ตอ่ไป 

3.1.2 มีความต้องการสินค้าใหมเ่พ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเกิดขึน้อยู่
โดยสินค้า ใหมเ่ป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดกระบวนการตดัสินใจตามมา 

3.2 การหาข้อมลูก่อนตดัสินใจ (Pre-Purchase Search) ผู้บริโภคจะเร่ิมหา
ข้อมลูเม่ือ ตระหนกัถึงความจ าเป็นนีผู้้บริโภคจะหาข้อมูลจากท่ีตา่ง ๆ เช่นจากประสบการณ์ และ
ความจ าเป็น เก่ียวกบัสินค้าท่ีเคยรับรู้ ซึ่งข้อมลูเหล่านี ้คือ ข้อมลูภายใน ซึ่งถ้ามีข้อมลูภายในมาก 
ข้อมูลภายนอกก็จะส่งผลน้อยลง แตถ้่าผู้บริโภคไม่เคยรู้จกัสินค้ามาก่อนเลยการหาข้อมลูจะจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตวัท่ีมีความสมัพนัธ์กับสินค้านัน้ๆ ระดบัความเส่ียงจะมีผลตอ่ขัน้ตอนนี ้คือ ถ้ามี
ความเส่ียงสงู ผู้บริโภคจะหาข้อมลูและการประเมินหลายขัน้ตอน แตถ้่าความเส่ียงต ่าการหาข้อมลู
และการประเมินทางเลือกจะไมซ่บัซ้อนนกั 

3.3 ผลจากกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Output) เป็นขัน้สุดท้าย
ของกระบวนการ ตัดสินใจ หลังจากผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ ผู้ บริโภคจะตัดสินใจซือ้สินค้าท่ีเป็นท่ี
ต้องการมากท่ีสดุจากหลายๆทางเลือก 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้กลา่ว เก่ียวกบัขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

  
ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ 

 
ท่ีมา : ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หน้า 220) 
 

1.การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
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ในขัน้ตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการ
บริการซึง่ความต้องการหรือปัญหานัน้เกิดขึน้มาจากความจ าเป็น (Needs) ซึง่เกิดจาก 

(1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่นความรู้สึกหิวข้าว กระหายน า้ 
เป็นต้น 

(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของ
ส่วนประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินค้าใน
โทรทัศน์  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซือ้อยากได้ เห็นเพ่ือนมี รถใหม่แล้ว
อยากได้  เป็นต้น 

2. การค้นหาข้อมลู (Information Search) 
เม่ือผู้ บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขัน้ต่อไป

ผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้ บริโภค 
สามารถแบง่ได้ดงันี ้

(1) แหลง่บคุคล (Personal Sources) เชน่ การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว 
คนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ 

(2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่นการหาข้อมลูจากโฆษณา
ตามส่ือ ตา่งๆ พนกังานขาย ร้านค้า บรรจภุณัฑ์ 

(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด
ของสินค้าหรือบริการจากส่ือมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
สว่นตวัของผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆมาก่อน 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
เม่ือได้ข้อมูลจากขัน้ตอนท่ี 2 แล้ว ในขัน้ต่อไปผู้ บริโภคก็จะท าการประเมิน

ทางเลือกโดยในการประเมินทางเลือกนัน้ ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคณุสมบตัิท่ีจะใช้ในการ
ประเมิน เชน่ ย่ีห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย ราคาขายตอ่หนว่ย เป็นต้น 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) 
หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้ บริโภคก็จะเข้าสู่ในขัน้ของการ

ตดัสินใจซือ้ซึง่ต้องมีการตดัสินใจในด้านตา่งๆ ดงันี ้
(1) ตราย่ีห้อท่ีซือ้ (Brand Decision) 
(2) ร้านค้าท่ีซือ้ (Vendor Decision) 
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(3) ปริมาณท่ีซือ้ (Quantity Decision) 
(4) เวลาท่ีซือ้ (Timing Decision) 
(5) วิธีการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post purchase Behavior) 
หลงัจากท่ีลูกค้าได้ท าการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการไปแล้วนัน้นกัการตลาด

จะต้องท าการตรวจสอบความพงึพอใจภายหลงัการซือ้ซึ่งความพึงพอใจนัน้เกิดขึน้จากการท่ีลกูค้า
ท าการเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงกบัสิ่งท่ีคาดหวงั ถ้าคณุคา่ของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจริงตรง
กบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวงัเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนัน้
โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซือ้ซ า้ หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เม่ือใดก็
ตามท่ีคุณค่าท่ีได้รับจริงต ่ากว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ี
ตามมาก็คือลกูค้าจะเปล่ียนไปใช้ผลิตภณัฑ์ของคูแ่ข่งขนั และมีการบอกต่อไปยงัผู้บริโภคคนอ่ืนๆ 
ด้วย 

ด้วยเหตนีุน้กัการตลาดจึงต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลงัจากท่ี
ลกูค้าซือ้สินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ หรือจดัตัง้
ศนูย์รับข้อร้องเรียนของลกูค้า (Call Center) เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การตดัสินใจซือ้  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริโภคตดัสินใจว่าจะซือ้
ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจยัคือ ข้อมลูเก่ียวกบัตวัสินค้า สงัคมและกลุ่มทางสงัคม ทศันคติ
ของผู้บริโภค เวลาและโอกาส 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีกล่าวมานัน้ ผู้วิจยัได้หยิบยกแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าว เก่ียวกับขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
รับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ และ ความรู้สึกภายหลงัการซือ้
มาอ้างอิงในการวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกบัการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
5 ข้อมูลเก่ียวกับ QR Payment 

5.1 QR Payment คืออะไร 
QR Payment หรือ การรับช าระเงินด้วย QR code คือ วิธีการช าระเงินรูปแบบใหม่ท่ี

ใช้ QR Code เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนข้อมลูในการท าธุรกรรมช าระเงิน แทนการใช้
ชอ่งทางอ่ืนๆ เช่น บตัรเครดิต หรือ EDC เป็นต้น ด้วยความสามารถของ QR Code ท าให้ในหลาย
ประเทศมีการพฒันา QR Code มาเป็นส่ือกลางเพ่ือช าระสินค้า โดยใส่ข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
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จ่ายเงินซือ้สินค้า และน ามาใช้ควบคูก่บัแอพพลิเคชนัในมือถือท่ีเช่ือมตอ่กบับตัรเครดิต บตัรเดบิต 
หรือบัญชีธนาคารของเรา ซึ่งเป็นการช าระเงินท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศจีน ท่ีมีการใช้ QR Code อย่างแพร่หลายในชีวิตประจ าวนั ซึ่งนอกจากการซือ้-
ขาย-เชา่สินค้าแล้ว ยงัมีการสแกน QR Code แจกแต๊ะเอียลกู ๆ หลาน ๆ ในวนัตรุษจีน, ให้เงินเป็น
ของขวญัแตง่งาน หรือแม้แตใ่ห้ทิปพนกังาน ให้เงินขอทาน ก็ยงัใช้ QR Code เพราะใช้งานได้ง่าย 
รวดเร็ว ไมจ่ าเป็นต้องพกเงินสด  

5.2 บริการช าระเงนิด้วย QR Code คืออะไร 
บริการช าระเงินด้วย QR Code เป็นบริการท่ีใช้ QR code เป็นส่ือในการช าระเงิน

ผ่านโทรศพัท์มือถือ และ mobile application ของผู้ ให้บริการท่ีลกูค้าใช้งานอยู่ QR Code นีเ้ป็น
มาตรฐานท่ี ธปท. ได้ผลักดนัให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการเครือข่ายบตัรระดับสากล 
ได้แก่ Amex, JCB, Mastercard, UnionPay International และ Visa พร้อมทัง้ธนาคาร และผู้
ให้บริการช าระเงิน (เช่น TrueMoney mPAY และ BluePay) ร่วมกนัพฒันาและใช้มาตรฐาน QR 
Code เดียวกนั ท าให้ร้านค้าสามารถใช้ QR Code ตามมาตรฐานเดียวกนัในการรับช าระเงินได้
ทัว่ไปจากธนาคารหรือผู้ ให้บริการช าระเงิน ในประเทศและรายการช าระเงินจากบตัรต่างประเทศ 
รวมทัง้รองรับการจา่ยเงินของลกูค้าจากช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น จ่ายผ่านบตัรเครดิต บตัรเดบิต 
บญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชี e-Wallet โดยลกูค้าจะใช้ mobile application ของตนเองในการ
อา่น QR Code และช าระเงิน 

5.3 วิธีการใช้งาน QR Payment ด้านลูกค้า 
1. เข้าสู ่Mobile Application ในสมาร์ทโฟน 
2. เลือกบริการการช าระเงินด้วย QR Code 
3. แสกน QR Code ท่ีร้านค้า 
4. เลือกวิธีการช าระเงิน เชน่ โอนผา่นธนาคาร, บตัรเครดติ ฯลฯ 
5. ตรวจสอบช่ือร้านค้าและระบจุ านวนเงินให้ถกูต้องจากนัน้กดช าระเงิน 
6. แสดงผลการช าระเงิน 
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ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงวิธีการจา่ยเงินด้วยระบบ QR Payment 
 
ท่ีมา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/ 
 
 

ภาพประกอบ 5  ภาพแสดงวิธีการจา่ยเงินด้วยระบบ QR Payment 
 
ท่ีมา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/ 

https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/
https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/


  31 

5.4 ด้านผู้บริโภคท่ัวไป 
1. รองรับการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่ือมตอ่กบับตัรเดบิต บตัรเครดิต บญัชีเงินฝาก

ทกุธนาคาร บญัชี e-Wallet และรองรับการช าระเงินจากตา่งประเทศ (เฉพาะบางประเทศ) 
2. โอนเงินข้ามธนาคารผา่นพร้อมเพย์ ซึง่มีคา่ธรรมเนียมต ่าหรือไมมี่คา่ธรรมเนียม 
3. สแกน QR ผา่น Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ 
4. สะดวก รวดเร็ว ไมต้่องพกเงินสด 
5. ปลอดภยั ลดความเส่ียงของการพกเงินสด การให้ข้อมลูบญัชีธนาคาร/รหสั CVV 

ของตวัเองแก่ร้านค้า 
6. ระบบท่ีรองรับถกูพฒันาอยูบ่นโครงสร้างพืน้ฐานการให้บริการในปัจจบุนั 
7. ตรวจสอบความถกูต้องจากช่ือบญัชี จ านวนเงินท่ีแสดงบน QR Code ของร้านค้า 
8. ใช้ username และ password เพ่ือเข้าสู ่Mobile Application ก่อนเลือกช าระเงิน 

5.5 ด้านร้านค้า 
1. เข้าสู ่Mobile Application ในสมาร์ทโฟน 
2. กดสร้าง QR Code  
3. QR Code ของร้านค้าจะแสดงบนหน้าจอเพ่ือให้ลกูค้าแสกนและช าระเงิน 

ภาพประกอบ 6  ภาพแสดงวิธีการจา่ยเงินด้วยระบบ QR Payment 
 
ท่ีมา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/ 
 

https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/
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ร้านค้ามี QR Code ให้เลือกใช้ 2 ระบบด้วยกนัคือ 
1. Static ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง ร้านค้าสามารถพิมพ์และติดไว้ท่ีร้านค้าได้เลย 

จนกวา่จะเปล่ียนข้อมลูช าระเงิน โดยลกูค้าเป็นคนใสจ่ านวนเงินเอง 
2. Dynamic จะเปล่ียนโค้ดในทกุรายการ โดยร้านค้าจะเป็นคน generate โค้ด

แตล่ะรายการ ลกูค้าไมต้่องใสจ่ านวนเงิน 
จดุเดน่ 

 เพิ่มชอ่งทางการช าระเงิน ทัง้ส าหรับร้าน Physical และ Online 

 สามารถเลือกใช้ ได้ทัง้ระบบ Static และ Dynamic 

 ลดการใช้เงินสด 

 ลดคา่ใช้จา่ยการตดิตัง้เคร่ืองรูดบตัร (EDC) 

 ใช้ username และ password เพ่ือเข้าสู่ Mobile Application ก่อน
เลือกช าระเงิน 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ภาพแสดงวิธีการจา่ยเงินด้วยระบบ QR Payment 
 
ท่ีมา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/ 

https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/
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ภาพประกอบ 8 ภาพแสดงวิธีการจา่ยเงินด้วยระบบ QR Payment 
 

ท่ีมา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/ 
 
5.6 ประโยชน์ของการใช้บริการช าระเงินด้วย QR Code 

ด้านลกูค้า : เป็นการเพิ่มชอ่งทางการช าระเงินท่ีสะดวก และปลอดภยั ตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีทนัสมยั โดยลกูค้าสามารถใช้ mobile application อ่าน QR Code ของร้านค้า
ท่ีธนาคารหรือผู้ให้บริการจดัให้ เพ่ือซือ้ของหรือช าระเงินได้สะดวก รวดเร็ว 

ด้านร้านค้า : เพิ่มช่องทางและความสะดวกการจ่ายเงิน ช่วยขยายฐานลูกค้าและ
โอกาสทางธุรกิจ ลดภาระการจดัเก็บและบริหารจดัการเงินสด และมีต้นทุนการรับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต ่าลงมาก ไมต้่องเสียคา่อปุกรณ์ โดยเฉพาะร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก และ
สามารถรับเงินโดยตรงเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร ผ่านระบบพร้อมเพย์ได้ช่วยให้ร้านค้าบริหารจดั
การเงินสดได้ดีขึน้การจดัท าบญัชีและกระทบยอดเงินเข้าง่ายกว่าการท าธุรกรรมด้วยเงินสดมาก 
ลดภาระการบริหารจดัการและต้นทนุการท าธุรกิจได้อย่างดี 

5.7 ระบบความปลอดภัย 
การอ่าน QR Code ผ่าน mobile application ช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการช าระ

เงิน เช่น กรณีใช้บตัร เจ้าของบตัรไม่ต้องให้บตัรหรือข้อมูลบนบตัรแก่ร้านค้า จึงไม่ต้องกังวลเร่ือง
การทุจริต เพราะเจ้าของบตัรจะใช้โทรศพัท์มือถืออ่าน QR code ของร้านค้าและท าการจ่ายเงิน

https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/
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ตรง นอกจากนี ้การจ่ายเงินด้วย QR Code เป็นระบบท่ีพฒันาอยู่บนโครงสร้างพืน้ฐานการช าระ
เงินของธนาคารและผู้ ให้บริการในปัจจุบนั เช่น การให้บริการบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หรือการ
โอนเงินพร้อมเพย์ จงึมีความปลอดภยั ได้มาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบเป็นประจ า 

อย่างไรก็ตาม ทางแบงก์ชาติก็ได้ยืนยนัเพ่ือเพิ่มความมัน่ใจว่า QR Code มีความ
ปลอดภัย เป็นท่ียอมรับทัว่โลก ซึ่ง EMVCo องค์กรต่างประเทศท่ีดแูลและสนบัสนุนการเช่ือมต่อ
เครือข่ายการช าระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมมือกบัผู้ ให้บริการเครือข่ายบตัรระดบัโลก 5 
แห่ง คือ  American Express, JCB, Mastercard, UnionPay และ VISA ก็ได้ประกาศใช้
มาตรฐานสากล QR Code ส าหรับการจ่ายเงินท่ีผูกกบับตัรเครดิตและบตัรเดบิตแล้วเม่ือเดือน
กรกฎาคม 2560 และแนน่อนวา่ระบบ QR Code ของไทยก็ใช้มาตรฐานเดียวกบั EMVCo เชน่กนั 

อีกทัง้เรายังสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้ตวัเองได้ โดยเพิ่มความรอบคอบขณะ
จา่ยเงินผ่าน QR Code มากขึน้ ด้วยการตรวจสอบข้อมลูร้านค้าให้ถกูต้อง ก่อนท าการจ่ายเงินทกุ
ครัง้ รวมถึงการตัง้รหสั username/password ให้คาดเดายากและระมดัระวงัไม่บอกรหสักบัผู้ อ่ืน 
(ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน), 2560) 

 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศกึษา
พบวา่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องอยูด่งันี ้

สกุฤตา ซึง้ตระกลูชยั (2560) ท่ีได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจใช้บริการไอแบงก์
กิง้ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ 
ผู้ ใช้บริการไอแบงก์กิง้ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณา (ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) คือการวิเคราะห์คา่ความแตกตา่งโดยสถิติคา่ทีอิสระ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 -30 ปี 
สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี และรายได้ต่อ
เดือน 20,000-30,00 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการรับรู้ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านการรับรู้ความเส่ียงโดย
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รวมอยู่ในระดบัมาก การตดัสินใจใช้บริการไอแบงก์กิง้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกัน ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ ใช้บริการในประเทศไทยท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อาย ุและรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมีการตดัสินใจใช้บริการไอแบงก์กิง้แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ส่วนผู้ ใช้บริการในประเทศไทยท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
สถานภาพ อาชีพ และระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจใช้บริการไอแบงก์กิง้ ไม่แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้
บริการไอแบงก์กิง้ : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัด้านการรับรู้ ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้งาน 2) ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 3) การรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้
บริการไอแบงก์กิง้ : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

สุทธิพร บินอารีย์ (2560) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ การยอมรับเทคโนโลยีและการ
ไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิง้แอพพลิเคชัน่ ของผู้ ใช้บริการใน
ประเทศไทย ” โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ ใช้บริการบวัหลวงเอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ในประเทศ
ไทย จ านวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน) และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) คือการวิเคราะห์ค่าความแตกตา่งโดย
สถิตคิา่ทีอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 -40 ปี มี
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานบริษัท และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนต ่ากว่า 15,000-35,00 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก สว่นด้านความไว้วางใจโดยรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ และความตัง้ใจ
ใช้โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ ใช้บริการในประเทศไทยท่ีมี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
แตกต่างกันไม่มีความตัง้ใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชั่น แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ
ใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ ใช้บริการในประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบวั
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หลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ ใช้บริการในประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และปัจจัยด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ 
แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

กฤตโสภา ทิพย์ปญัญาวงศ์ (2559) ได้ศกึษาวิจยั “การศกึษาปัญหาและแรงจงูใจในการ
ใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  ผ่านโทรศพัท์มือถือในประเทศไทย” กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ ท่ีใช้
บริการ e-Money ในรูปแบบบตัร (Card-based) หรือบน เครือข่าย (Network-based) ท่ีรองรับ
การซือ้ขายสินค้าจากผู้ ขายหลายราย ใช้วิธีการเก็บข้อมูล คือ การแจกแบบสอบถาม ผ่านทาง
ออนไลน์ (Online Questionnaire)โดยเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นจ านวนทัง้สิน้ 320 ตวัอย่าง สถิติท่ี
น ามาใช้ในงานวิจยั คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพ่ือการอธิบายข้อมลูเชิง
ประชากรศาสตร์และข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบ สอบถาม แล้วน าเสนอในรูปแบบกราฟ ตาราง 
และ การจ าแนกร้อยละ ค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ใช้เพ่ือวดัความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) ใช้เพ่ือจดักลุ่มตวั แปรท่ีมีความใกล้เคียงกันหรือมีความสมัพนัธ์กนัมากให้เป็นตวัแปร
ใหม่ ซึ่งท าให้ตัวแปรลดลงและมีความเท่ียงตรงมากขึน้ และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ใช้ค่าสถิติท่ีได้จากการส ารวจผ่าน แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างในการอธิบายแทน
ประชากร โดยใช้การทดสอบการวิเคราะห์การ ถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ23 - 30 ปี ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ปริญญาตรี อาชีพนกัศึกษา รายได้อยู่ในช่วง 5,001 – 15,000 
บาทตอ่เดือนไม่มีประสบการณ์ในการใช้งาน Mobile  Wallet ณ จดุขาย ส่วนแบรนด์ e-Money ท่ี
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานมากท่ีสดุคือ บตัร Rabbit Card โดยมีความถ่ีในการใช้งาน e-Money 
สปัดาห์ ละ 1 – 2 ครัง้ จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) และ ปัจจยัด้านผลกระทบภายนอกจากเครือข่ายทางอ้อม ( Indirect 
Network Externalities) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ทศันคตใินการใช้งานทางบวกมีระดบัสงูสดุ คือ การรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้งาน (Perceived Usefulness) รองลงมาคือ ความปลอดภยัและความไว้วางใจ (Security 
and Trust) ภาพลกัษณ์ทางสงัคม (Image) และอนัดบัสุดท้าย คือ ผลกระทบภายนอกจาก
เครือข่ายทางตรง (Direct Network Externalities) จากการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรอิสระด้าน
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การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) และผลกระทบภายนอกจากเครือข่ายภายนอกทางอ้อม 
(INE) ตอ่การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (PU) พบว่าปัจจยัทัง้สองส่งผลตอ่การรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้งาน e-Money บนโทรศพัท์มือถือ โดยมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.000 ทัง้สองปัจจยั ส่วนปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้งานทางลบหรือปัจจัยอันเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับการใช้งาน คือ 
ความน่าดงึดดูของทางเลือกอ่ืน (Attractiveness of Alternatives) และปัจจยัด้านความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล (Interpersonal Relationship) ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ทศันคติในการใช้งานเลย ด้าน
ทัศนคติในการใช้งาน e-Money บนโทรศัพท์ มือถือนัน้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานจริงของ
ผู้ ใช้บริการ โดยผู้ ท่ีมีทศันคติต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บนโทรศพัท์มือถือใน
ระดบัสงูจะมีความนา่จะเป็นในการใช้งาน (Probability) สงูกว่าผู้ ท่ีมีทศันคติในการใช้งานต ่า ส่วน
ผลกระทบของทศันคติในการใช้งาน e-Money บนโทรศพัท์มือถือตอ่ ความตัง้ใจในการใช้งานใน
อนาคต กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัทศันคติในการใช้งานสงูมีระดบัความตัง้ใจท่ีจะใช้งานสูงกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีทศันคตใินการใช้งานต ่า 

ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ได้ศกึษาวิจยั “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อม
เพย์ (PromptPay)  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  โดยมีประชากรท่ีท าการ
วิจยั คือ กลุม่ประชากรสญัชาตไิทยท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเคยได้ยินช่ือ 
หรือรู้จักบริการพร้อมเพย์ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 300 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนีคื้อ 
แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive 
Statistics) ใช้เพ่ืออธิบายข้อมูล ของ กลุ่มตวัอย่าง โดยน าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี
(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แผนภูมิวงกลม (Pie chart) และแผนภูมิ แท่ง (Bar chart) พร้อมด้วยค าอธิบาย
ประกอบ และใช้ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เป็นการศกึษาข้อมลูของ
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) 
การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจัยท่ีท าการศึกษา การ
วิเคราะห์ การถดถอย (Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยการวิเคราะห์ 
Independent Samples T-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่
กัน และการ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหวา่งตวั แปรมากกวา่ 2 ตวัขึน้ไป 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุน้อยกว่า หรือ
เทา่กบั 35 ปี จบการศกึษาต ่ากวา่หรือเทา่กบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมี
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รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 35,000 บาท ด้านพฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ช่องทางการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านบตัรเครดิต/บตัรเดบิตมากท่ีสุดและปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้
บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑลมากท่ีสดุคือ ปัจจยัด้านการ
รับรู้ความเส่ียง เช่น ความเส่ียงจากการท างานผิดพลาด หรือความไม่แน่นอนของระบบพร้อมเพย์ 
ความเส่ียงจากการถูกเจาะโดยผู้บุกรุกท่ีไม่หวังดี ความเส่ียงท่ีส่งผลให้สูญเสียทางด้านข้อมูล
ส่วนตวั สญูเสียทางด้านการเงิน เป็นต้น จากการทดสอบเพศกบัระดบัการตดัสินใจใช้บริการด้วย
การวิเคราะห์ IndependentSample T Test พบว่า เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา มีระดบัการยอมรับ
การใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ เพศ อายุ  ระดบัการศกึษา จึงไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่การยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เม่ือน า
ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยด้านความคาดหวังจากความพยายาม ปัจจัยด้านการรับรู้
ความเส่ียง ปัจจัยด้านมูลค่าตามราคา ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านสมรรถภาพ ปัจจัยด้าน
อปุนิสยัส่วนบุคคล ไปวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระ ด้วยกันเอง และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม เพ่ือดูว่าตัวแปรอิสระไม่ได้มี
ความสมัพนัธ์กันเอง อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า
ทัง้ 6 ปัจจยั ท่ีได้จากการจดักลุม่ปัจจยั ไมมี่ปัจจยัใดท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ธัญญลกัษณ์ พลวนั (2557) ได้ศึกษาวิจยั “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” 
คณะผู้วิจยัใช้วิธีการเก็บข้อมลูเป็นแบบปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ใช้บริการเทคโนโลยี QR 
Code ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้วิจัยเป็นแบบสอบ ถาม 
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช้สถิติ T-Test สถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One - Way Analysis of Variance: ANOVA) และสถิติถดถอยพหุคณู (Multiple 
regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี มีระดบั 
การศกึษาปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทรายได้ 10,000-20,000 บาท รู้จกัเทคโนโลยี 
QR Code ผ่านทางหนงัสือ/นิตยสาร/แผ่นพบัและมีความคิดเห็นด้านปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับ
เทคโนโลยี QR Code ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน QR Code มากท่ีสดุ เน่ืองจาก ช่วย
ให้เข้าถึงบริการตา่งๆ เชน่ เว็บไซต์ สว่นลดตา่งๆ ได้ง่ายขึน้ ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่
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ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้ QR Code ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุและรายได้ 
แตกต่างกันมีปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้ QR Code ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี ระดบั 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีระดบัการรับรู้การใช้เทคโนโลยี QR Code ท่ีแตกต่างกันจะ
สง่ผลท าให้ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้ QR Code ท่ีแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ด้วย นอกจากนีข้ัน้ตอนการใช้งาน QR Code เป็นเร่ืองง่ายสามารถเรียนรู้เองได้  และ
ยังท าให้ทราบถึงความสะดวกในการใช้งาน การดูข้อมูลของสินค้า การใช้งานร่วมกับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนท่ีมีการติดตัง้แอพพลิเคชั่นท าให้ใช้งานง่าย ไม่มีการกรอกข้อมูล
มากมายแตต้่องมีความปลอดภยั ซึ่งสามารถส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการได้ หากยงั
ไม่สามารถตดัสินใจได้ ผู้บริโภคก็ยังสามารถท่ีจะเก็บข้อมูลไปประเมินทางเลือกในการน ามาใช้
ตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการในโอกาสตอ่ไปได้  

ข้อเสนอแนะผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นช่วงวยัรุ่นและวยัท างานท่ีมีรายได้พอสมควร ดงันัน้ 
องค์กรหรือผู้ เก่ียวข้องควรท าการส่งเสริมการ ตลาดและการประชาสมัพนัธ์สินค้าผ่าน QR Code 
กบัผู้บริโภคในกลุ่มนีใ้ห้มากขึน้เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจใช้ QR Code ในการเลือกซือ้สินค้า
หรือบริการ โดยจัดผลิตภัณฑ์และแคมเปญท่ีเหมาะสมและจูงใจ โดยเน้นลูกค้ากลุ่มนี ้ในเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีความส าคญั องค์กรหรือผู้ เก่ียวข้อง ควรท าประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเน้นย า้ ให้ผู้บริโภคกลุ่ม 
เปา้หมายรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และสิ่งอ านวย ความสะดวกในการใช้งานเป็นหลกั รวมถึง
ควรพฒันา หรือปรับปรุงในเร่ืองของความสะดวกและความง่ายในการใช้งานให้ดียิ่งขึน้ เพราะเป็น
เร่ืองท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัและสง่ผลตอ่การตดัสินใจใช้งาน QR Code 

วชัรพล คงเจริญ (2557) ได้ศึกษาวิจยั “ปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความ
พงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุ่มตวัอย่าง 
คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการใช้ธนาคารผ่าน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
(Mobile Banking)  จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
คณุลกัษณะการยอมรับนวตักรรม ประกอบด้วย ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความซบัซ้อน ความเข้า
กนัได้  การสงัเกตได้ ความสามารถน าไปทดลองใช้ และการยอมรับความเส่ียง 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31–40 ปี  จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001–30,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีด้านบริการฝากเงิน
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สดเข้าบญัชีตนเองและผู้ อ่ืน ช่วงเวลาท่ีใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลา 12.01–18.00 น. และ
ในระยะเวลา 1 เดือน จะมีการใช้บริการ 4–6 ครัง้ นอกจากนีผู้้ ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการของ
ธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสดุ  ส่วนในด้านระดบัการยอมรับนวตักรรมนัน้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ยอมรับนวตักรรมในการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่ในระดบัมาก และปัจจยั
การยอมรับนวตักรรมท่ีมากท่ีสุดคือปัจจยัด้านน าไปทดลองใช้ รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ในเชิง
เปรียบเทียบ ด้านความเข้ากนัได้ ด้านความซบัซ้อน ด้านการสงัเกตได้และด้านการรับรู้ความเส่ียง
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศพัท์ 
เคล่ือนท่ี โดยรวมพบว่าอยู่มีความพึงพอใจมาก ผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการ
วิเคราะห์ความถดถอย เชิงพหุคณูพบว่าปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมด้านการใช้ประโยชน์ในเชิง
เปรียบเทียบ ด้านความซบัซ้อน ด้านความเข้ากันได้ ด้านการสงัเกตได้  ด้านการน าไปทดลองใช้ 
และสุดท้ายด้านการยอมรับความเส่ียง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารผ่าน 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ศนิ อนันต์รัตนโชติ (2553) ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
ช าระเงินผา่นระบบเว็บไซต์ (Web payment) ของผู้ ซือ้สินค้าและบริการออนไลน์” กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผู้ ท่ีใช้งานพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ บริการซือ้ ขาย และช าระเงินคา่สินค้าหรือบริการออนไลน์ 
จ านวนกลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมลูครัง้นี ้400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิตเิชิงพรรณา (คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน) 
และสถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics)  

โดยจากการศึกษาข้อมลูพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 31 -40 
ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ต ่ากว่า 15,000 บาท มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษัท/ลูกจ้าง นอกจากนีย้งัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการ Web 
payment มีปริมาณการใช้บริการ Web payment น้อยกว่า 1 ครัง้/เดือน เว็บไซต์ท่ีให้บริการ Web 
payment ท่ีรู้จกัหรือเคยใช้บริการ คือ PayPal (http://www.paypal.com) ด้านความคิดเห็นของผู้
ซือ้สินค้าและบริการออนไลน์ท่ีมีตอ่การยอมรับเทคโนโลยี Web payment ในปัจจยัด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ พบว่า Web payment ท าให้ การช าระเงินง่ายขึน้ เช่น สามารถช าระเงินจากท่ีบ้านได้
เลย เป็นต้น ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า Web payment ช่วยให้การท าธุรกรรม
ส าเร็จง่ายมากยิ่งขึน้ ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน Web payment เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และ
คาดหวงัว่า Web payment จะท าให้การท าธุรกรรมดีขึน้ใน อนาคต เช่น เป็นทางเลือกท่ีเพิ่มขึน้
ให้แก่ผู้บริโภค เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่า บุคคลท่ีใกล้ชิด ทราบว่าบริการ Web 
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payment มีประโยชน์ การรับรู้ถึงความปลอดภัย พบว่า บุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ใช้บริการและรายการท่ีท าในเว็บไซต์ได้ ด้าน
การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นนัน้ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไว้วางใจผู้ ให้บริการ Web 
payment รายเก่ามากกว่าผู้ ให้บริการรายใหม่และด้านพฤติกรรมของผู้ ใช้งานพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตัง้ใจจะใช้บริการ Web payment เม่ือมีโอกาส ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจยัด้านทศันคติท่ีมีตอ่การใช้งาน ปัจจยัด้าน
การรับรู้ถึงความเช่ือมัน่ ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อ
ปัจจยัด้านพฤตกิรรมของผู้ใช้งาน 

อภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัย “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ลกูค้าท่ีเคย
ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน มือถือในกรุงเทพมหานครท่ีอยู่ในวยัท างาน กลุ่มตวัอย่างในการ
เก็บข้อมลูจ านวน 385 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมลู
ใช้สถิติเชิงพรรณา เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติ การยอมรับและพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินบนมือถือของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) แสดงผลเป็นคา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)    

จากการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25 -34 ปี 
สถานภาพโสด มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัท และส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือน 
30,001 บาทขึน้ไป ด้านข้อมลูเก่ียวกบัทศันคตขิองลกูค้าท่ีมีตอ่กลยทุธ์ทางการตลาดบริการในทกุๆ 
ด้านอยู่ในระดบัดี โดยด้าน ขัน้ตอนการใช้งานธุรกรรมทางการเงินเป็นด้านท่ีมีความส าคญัสงูสุด
และการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู้ ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาเฉล่ียท่ี
ประมาณ 9 เดือน  ส่วนความถ่ีในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือต่อเดือนเฉล่ียอยู่ท่ี 
ประมาณ 3 ครัง้/เดือน สว่นในด้านของการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
การใช้ในระดบัต ่า ส่วนใหญ่จะใช้งานเพ่ือสอบถามยอดเงินคงเหลือและการโอนเงินระหว่างบญัชี
อยู่ในระดบัสูงและมีค่าเฉล่ียสูงสุดในการใช้บริการ นอกจากนีย้ังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถืออยู่ในระดับสูงเพราะสะดวก รวดเร็ว 
ประหยดัเวลา ประหยดัคา่ใช้จ่ายมากกว่าอีกด้วย การทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทาง การเงินบนมือถือ จ าแนกตามรายได้ โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการ
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ทดสอบพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ตอ่เดือนตา่งกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินบนมือถือเก่ียว กบัวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนั ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการ
โดยทั่วไปนัน้พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินบนมือโดยทัว่ไปถือแตกตา่ง กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัได้มีวิธีด าเนินการวิจยั อย่างเป็นขัน้ตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง และน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิต ิ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยช าระค่า

สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยช าระ

เงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร
ท่ีแน่นอน ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้สูตรในการค านวณหาขนาดตวัอย่าง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2560) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่า
ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสดุท่ียอมรับได้ 5% ค านวณจากสูตร ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 
คน และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัจึงได้ท าการเพิ่ม
จ านวนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 15 คน ดงันัน้ ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัในครัง้นีเ้ท่ากบั400 
คน ซึง่มีสตูรวิธีการหาคา่จ านวนกลุม่ตวัอย่างแบบท่ีไมท่ราบจ านวนประชากร ดงันี ้

แทนคา่สตูรการค านวณหา n (จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง) 
 

n =  
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โดยท่ี คา่ n แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

คา่ Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ 
คา่ E แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสดุท่ียอมรับได้  

ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซึ่งมีคา่เท่ากับ 
1.96 (Z1 - α/2 หรือ Z0.975) และคา่ความคลาดเคล่ือน (E) 5% ซึ่งเท่ากบัความมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05  แทนคา่ในสตูรได้ ดงันี ้

 
n = 

 
= 384.16  หรือ 385 คน 

ส ารองประมาณ 4% ของขนาดตวัอยา่ง = 385 x 4% = 15 คน 
ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการจ านวน 385 คน ส ารอง 15 คน รวมเป็นขนาด

ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน 
 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน ( Multi-stage 

Random Sampling) โดยแบง่การสุม่ตวัอยา่ง 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)   โดย

ท าการจบัฉลากเพ่ือคดัเลือกเขตในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต เลือกมาเพียง 5 เขต  ตามการ
แบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร (ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร, 2560) โดยการจับ
ฉลาก 5 เขตได้ดงันี ้ เขตราชเทวี เขตปทมุวนั เขตจตจุกัร เขตสาทร และเขตวฒันา 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ีซึ่ ง มีความหลากหลายตามของลักษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ห้างสรรพสินค้า ส านกังาน หรือ แหล่งช้อปปิง้ ใน
แตล่ะเขตดงันี ้

 
ตาราง 3 สถานท่ีในการสุม่ตวัอยา่ง 
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สถานที่ เขต จ านวน 

บริเวณเดอะแพลทินมั แฟชัน่มอลล์ ประตนู า้ เขตราชเทวี 80 ชดุ 

 บริเวณสยาม สแควร์ เขตปทมุวนั 80 ชดุ 

ตลาดนดัจตจุกัร เขตจตจุกัร 80 ชดุ 

บริเวณอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก 80 ชดุ 

บริเวณห้างสรรพสินค้า Terminal21 เขตวฒันา 80 ชดุ 

 
ขัน้ท่ี 3 วิธีการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ในแตล่ะเขตท่ีถูกเลือกจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้มีจ านวน
เท่าๆ กัน ตามสดัส่วน จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขต จ านวน 5 เขตๆ ละ 80 คน รวมเป็น
กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ท่ี 4 วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการ
แจกแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว้ให้กบักลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 3 
จนครบตามจ านวน  400 ชดุ 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจยัสร้างขึน้จาก
การรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบค าถามโดยแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยทัง้ 5 ค าถามเป็นลักษณะ
ค าถามปลายปิด (Close ended Question) ซึ่งแต่ละข้อค าถามมีค าตอบแบบหลายตวัเลือก 
(Multiple choices) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว ดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลู ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 
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ข้อท่ี 2 อาย ุใช้ระดบัการวดัข้อมลู ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) จ านวน
ชัน้ลกัษณะค าถาม ท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) โดยการก าหนดช่วงอายุ (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, 2549) 

 

ความกว้างอนัตรภาคชัน้  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ  ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 
ประชากรท่ีท าการวิจยัในครัง้นีคื้อ ผู้บริโภคท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ15-60 ปี  ซึ่งเป็นช่วง

ท่ีสามารถใช้บริการระบบ QR Payment ได้ ดงันัน้การวิจยัครัง้นี ้จึงใช้ช่วงอายดุงักล่าว เป็นเกณฑ์
ในการค านวณการก าหนดชว่งอาย ุดงันี ้

ชว่งอาย ุ = (60-15)/5 
= 9 

ดงันัน้จงึก าหนดชว่งอาย ุดงันี ้
2.1 15 - 24 ปี 
2.2 25 - 34 ปี 
2.3 35 - 44 ปี  
2.4 45 - 54 ปี 
2.5 55  ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 3 ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) ดงันี ้  

3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อท่ี 4 อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมูลเป็นประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ลกัษณะค าถาม มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) ดงันี ้   

4.1 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4.2 พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 
4.3 ค้าขาย / อาชีพอิสระ 
4.4 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
4.5 ไมป่ระกอบอาชีพ เชน่ พอ่บ้าน, แมบ้่าน 
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ข้อท่ี 5 รายได้ตอ่เดือน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
ลกัษณะ ค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) การวิจยัครัง้นีไ้ด้แบง่ช่วงรายได้ต่อ
เดือนออกเป็น 5 ชว่ง ดงันี ้

5.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 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 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเหน็ด้านการยอมรับเทคโนโลยี  
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยี QR 

Payment ในปัจจยัตา่งๆ ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 ปัจจยั คือ  
- การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ   
- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  

มีจ านวนทัง้หมด 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed-ended 
Question) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ซึ่งใช้ระดบัวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
คะแนน 1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดัข้อมลูอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลโดยค านวณได้ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2560) 

              
              

         
 

 

       
   

 
 

    = 0.8 
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ดงันัน้จึงสามารถก าหนดเกณฑ์ในการแปรผลระดบัความคิดเห็นด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่แบง่เป็น 2 ด้านดงันี ้

 
ด้านการรับรู้ถงึประโยชน์ท่ีได้รับ  

คะแนนเฉล่ีย    ระดบัความคดิเห็น 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00  หมายถงึ  รับรู้ถึงประโยชน์มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20  หมายถึง  รับรู้ถึงประโยชน์มาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40  หมายถึง  รับรู้ถึงประโยชน์ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60  หมายถึง  รับรู้ถึงประโยชน์น้อย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง  รับรู้ถึงประโยชน์น้อยท่ีสดุ 
 

ด้านการรับรู้ถงึความง่ายในการใช้งาน  
คะแนนเฉล่ีย   ระดบัความคดิเห็น 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00  หมายถึง  ง่ายตอ่การใช้งานมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20  หมายถงึ  ง่ายตอ่การใช้งานมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40  หมายถึง  ง่ายตอ่การใช้งานปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60  หมายถึง  ง่ายตอ่การใช้งานน้อย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง  ง่ายตอ่การใช้งานน้อยท่ีสดุ 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงจากการใช้งาน 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงจากการใช้งานระบบ QR Payment มี

จ านวนทัง้หมด 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) โดยให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ซึ่งใช้ระดบัวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) 
เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
คะแนน 1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดัข้อมลูอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลโดยค านวณได้ ดงันี  ้(กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2560) 

 

              
              

         
 

 

       
   

 
 

 
    = 0.8 

ดงันัน้จึงสามารถก าหนดเกณฑ์ในการแปรผลระดบัความคิดเห็นด้านการรับรู้ความ
เส่ียงจากการใช้งานระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ดงันี ้

 
คะแนนเฉล่ีย    ระดบัความคดิเห็น 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00  หมายถึง มีความเส่ียงจากการใช้งานมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20  หมายถึง มีความเส่ียงจากการใช้งานมา 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40  หมายถึง มีความเส่ียงจากการใช้งานปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60  หมายถึง มีความเส่ียงจากการใช้งานน้อย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง มีความเส่ียงจากการใช้งานน้อยท่ีสดุ 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจช าระคา่สินค้าและบริการผ่านระบบ 
QR Payment มีจ านวนทัง้หมด 3 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed-ended 
Question) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ซึ่งใช้ระดบัวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
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คะแนน 1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดัข้อมลูอนัตรภาค

ชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลโดยค านวณได้ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2560) 

 

              
              

         
 

 

       
   

 
 

 
            = 0.8 

ดงันัน้จึงสามารถก าหนดเกณฑ์ในการแปรผลระดบัความคิดเห็นด้านการตดัสินใจ
ช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบง่ได้
ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย    ระดบัความคดิเห็น 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00  หมายถึง  ตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20  หมายถึง  ตดัสินใจใช้บริการมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40  หมายถึง  ตดัสินใจใช้บริการปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60  หมายถงึ  ตดัสินใจใช้บริการน้อย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง  ตดัสินใจใช้บริการน้อยท่ีสดุ 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยได้ด า เนินการสร้างเคร่ืองมือ
ตามล าดบั ดงันี ้

1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากต ารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์  การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเส่ียง และการ
ตดัสินใจซือ้ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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2. รวบรวมข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาสร้าง
วตัถุประสงค์ในงานวิจยั ความมุ่งหมายของงานวิจยั สมมติฐาน และกรอบแนวคิดเพ่ือหาตวัแปร
อิสระ และตวัแปรตาม เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   

3. ก าหนดประเภทของแบบสอบถาม และประเภทของมาตรวดัข้อมูลท่ีต้องการ
ได้จากแตล่ะค าถาม เพ่ือใช้ในการแปลผลข้อมูล พร้อมทัง้เรียบเรียงประโยคค าถามให้เข้าใจง่ าย 
ไม่เกิดอคติ กบัผู้ตอบแบบสอบถาม จากนัน้ก าหนดล าดบัของค าถามเพ่ือความเหมาะสมและง่าย
ต่อการตอบแล้วสร้างเป็นชุดของแบบสอบถามขึน้ โดยได้แบบสอบถามความคิดเห็นทัง้หมด 4 
สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1  ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเ ก่ียวกับความคิดเห็น ด้านการยอมรับเทคโนโลยี QR 

Payment  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน

ระบบ QR Payment 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการตดัสินใจช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ 

QR Payment 
น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และขอค าเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม 

4. น าแบบสอบถามไปท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปท าการทดสอบ (Tryout) กับ
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ชุด เพ่ือทดสอบหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ได้ข้อค าถามท่ีสมบรูณ์ 

5. น าแบบสอบถามนัน้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของชุด

ค าถาม โดยใช้สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - 
Coefficient) สตูรของครอนบาค (Cronbach) เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ของชดุค าถาม คา่แอลฟ่าท่ี

ได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของชุดค าถาม โดยมีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ซึ่งค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 
มาก แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สงู การวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้คา่ α ท่ียอมรับได้ท่ี 0.70 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 
2560) โดยแบง่ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ ดงันี ้

กรณีคา่ Cronbach’s Alpha น้อยกวา่ 0.6 คา่ความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัไมดี่ 
กรณีคา่ Cronbach’s Alpha ใกล้ 0.7 คา่ความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัยอมรับได้ 
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กรณีคา่ Cronbach’s Alpha มากกวา่ 0.8 คา่ความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัดี 
ผลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคในงานวิจัย การยอมรับเทคโนโลยี

และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน สามารถหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดงันี ้
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.805 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.732 
การรับรู้ความเส่ียง   มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.807 
การตดัสินใจใช้บริการ QR Payment มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.922 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหล่งข้อมลูในการศกึษาค้นคว้า
ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

1. ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data)  ได้จากการศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารท่ีมี
ผู้รวบรวมไว้ดงันี ้

1.1  วารสาร  บทความ  สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1.2  ข้อมลูจาก Internet 

2. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินงานดงันี ้

2.1. ผู้วิจยัเตรียมแบบสอบถามจ านวน   400  ชดุ 
2.2. ด าเนินการเก็บข้อมลูในสถานท่ีท่ีได้คดัเลือกไว้ในขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่ง 
2.3 ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยจะด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับ

ผู้ตอบแบบสอบถามตามกลุม่ตวัอยา่งพร้อมทัง้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการท าวิจยัตลอดจนลกัษณะ
ของแบบ สอบถาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ กรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง 

2.4 น าข้อมูลฉบับท่ีมีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัส เพ่ือน าไป
วิเคราะห์แปรผลข้อมลูสถิตติอ่ไป 



  53 

4. การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบแล้ว มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยั

ได้จดักระท าข้อมลูท่ีได้มาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560)  มี
ขัน้ตอนดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing)  ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแแบ
บสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออกไป 

2. การบนัทึกข้อมลูลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลง
รหัสตามท่ีได้ก าหนดรหัสไว้ล่วงหน้า ส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นแบบปลายปิด (Close-ended) 
ส่วนแบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจยัได้จดักลุ่มค าตอบแล้วจึงนบัคะแนนใส่
รหสั โดยลงในแบบบนัทกึข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามล าดบั 

3. น าข้อมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิตดิงันี ้   
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยี QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และ
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน เป็นข้อมลูท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาค เน่ืองจากผู้วิจยัได้ก าหนดค่า
คะแนนให้แต่ละระดับ และผู้ วิจัยต้องการทราบจ านวนตวัอย่างและค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละ
ระดบัความคิดเห็นของตวัอย่าง สถิติท่ีใช้จึงได้แก่ คา่ความถ่ี(Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานระบบ QR 
Payment เป็นข้อมูลท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาค เน่ืองจากผู้ วิจยัได้ก าหนดคา่คะแนนให้แตล่ะระดบั 
และผู้ วิจัยต้องการทราบจ านวนตวัอย่างและค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของ
ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้จึงได้แก่ คา่ความถ่ี(Frequency) ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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1.4 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจช าระคา่สินค้าและบริการผ่านระบบ 
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาค เน่ืองจาก
ผู้ วิจยัได้ก าหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดบั และผู้ วิจัยต้องการทราบจ านวนตวัอย่างและค่าเฉล่ีย
คะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติท่ีใช้จึงได้แก่ ค่าความถ่ี(Frequency) 
คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิาน ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ด้วยสถิติการทดสอบ t-test ส าหรับทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ข้อมูลส่วน
บคุคล ด้านเพศ 

2.2 วิเคราะห์ด้วยสถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
analysis of Variance) โดยทดสอบความแตกตา่งระหว่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือ
ใช้ทดสอบสมมตฐิานข้อ 1 ด้านอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

2.3 วิเคราะห์ด้วยสถิติความถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตวัแปรอิสระ
หลายตวัคือ  ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
5. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.สถติพิืน้ฐาน  
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  

1.1 การหาคา่ร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมลูทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 

 

สตูร  P  = 
 

 
 x 100 

 
เม่ือ  P แทน คา่ร้อยละ 
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  F แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.2 การหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ  ̅ ) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูล
ด้านตา่งๆ โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 

 

สตูร  ̅ = 
  

 
 

 

เม่ือ   ̅ แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
  Σx แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.3 การหาคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D. ) โดยใช้

สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 
 

สตูร S.D.  =  
 

เม่ือ    S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     Σx2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
   (Σx)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
      N แทน จ านวนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

2. สถติทิี่ใช้หาคุณภาพและหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค 

(Cronbachs’ alpha coefficient) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) ใช้สตูรดงันี ้  
 

  
                     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

                             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 

เม่ือ    แทน จ านวนค าถาม 

     แทน คา่ความคาดเคล่ือน 
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            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนระหวา่งค าถามตา่งๆ 

          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
ค่าแอลฟาท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยค่าท่ีมากกว่า 0.7 

แสดงวา่ ยอมรับวา่มีคา่ความเช่ือมัน่ 
 

3. สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
3.1 คา่ t-test เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน โดยทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ด้านเพศ โดยใช้สถิต ิ
Independent Sample t-test (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541) 

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั   
  ≠   

  ใช้สตูร 
 

  
  
̅̅ ̅     

̅̅ ̅

√
  
 

  
 

  
 

  

 

   
[
  
 

  
 

  
 

  
 ]

[
  
 

  
 

  
 

  
 ]

 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่เทา่กนั   
  =   

   ใช้สตูร 
 

      
  ̅̅̅̅     ̅ 

√
        

          
 

       
[
 

  
 

 

  
]

 

Degree of Freedom               
 
 
เม่ือ  t     แทน คา่เฉล่ียท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
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   ̅   ̅     แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 และกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 ตามล าดบั 

           แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 และกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2  

         แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 และกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 ตามล าดบั 

        แทน องศาความอิสระ 
 

3.2 คา่ F-test (One-Way Analysis of Variance) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว โดยทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดคูา่ความ
แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใช้สถิติวิเคราะห์จากคา่ ANOVA หรือ 
คา่ Brown-Forsythe เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ข้อมูลส่วนบคุคลด้านอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 

 
ตาราง 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 
แหล่งความแปรปรวน            

ระหวา่งกลุม่         
    

   

   
 

 
 

ภายในกลุม่         
    

   

   
 

   

   
 

 
รวม         

 

เม่ือ   แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 

     แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

     แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาใน F-distribution  

      แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 

     แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระระหวา่งกลุม่ 

      แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Square) 

      แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ 
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        แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  (Mean Square 
Between Groups) 

        แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square 
Within Groups) 

 
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (กัลยา วานิชย์บญัชา, 

2560) สามารถเขียนได้ ดงันี ้

  
   

   
 

โดยคา่       ∑ (  
  

 
)   

  
     

 

เม่ือ     แทนคา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 

    แทนคา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean Square Between Groups) 

    แทนค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรับ Brown-Forsythe (Mean 

Square within Groups for Brown-Forsythe) 

   แทนจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

   แทนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

   แทนขนาดประชากร 

  
   แทนคา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

กรณีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู่ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 

 

       √   [
 

  
 

 

  
] 

 

เม่ือ     แทนคา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับประชากรกลุม่ท่ี i และ j 

    แทนคา่ Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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  แทนจ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ทดสอบ 

  แทนจ านวนข้อมลูตวัอยา่งทัง้หมด 

  แทนความคาดเคล่ือน 

สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ Dunnett T3 (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2560) 
สามารถเขียนได้ ดงันี ้

 ̅  
  √        

√ 
 

 

เม่ือ   
̅̅̅̅  แทนคา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Dunnett test 

   แทนคา่จากตาราง Critical values of the Dunnett test 

                แทนคา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

  แทนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเส่ียง โดยถ้ามีตวัแปรอิสระ k ตวั (X1, X2, X3,…,Xk)ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับตวัแปรตาม Y โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในเชิงเส้น จะได้สมการเชิงถดถอยเชิงพหุ
นาม ซึง่แสดงความสมัพนัธ์ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 

 

                             
 

โดยท่ี   = ตวัแปรตาม 

  = ตวัแปรต้น 

   = สว่นตดัแกน   เม่ือก าหนดให้                  

 

ส่วน                     เป็นสัมประสิทธ์ความถดถอยเชิงส่วน 

(Partial Regression Coefficient) โดยท่ี    เป็นคา่ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม 
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  เม่ือตัวแปรอิสระ    เปล่ียนไปหนึ่งหน่วย โดยท่ีตัวแปรอิสระ   อ่ืนๆ มีค่าคงท่ี เช่น    

เปล่ียนไปหนึง่หนว่ย คา่  จะเปล่ียนไป   หนว่ยโดยท่ี              มีคา่คงท่ี 
เง่ือนไขในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู มีดงันี ้

1.ความคาดเคล่ือน   เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกต ิ

2. คา่เฉล่ียของความคาดเคล่ือนเป็นศนูย์ นัน่คือ        
3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ีท่ีไม่ทราบค่า 

       
   
4.   และ   เป็นอิสระตอ่กนั     นัน่คือcovariance(   และ   )    

5. ตวัแปรอิสระ    และ    ต้องเป็นอิสระตอ่กนั 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลตอ่

การตัด สินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ และตวัแปรตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ดงันี ้

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n แทน จ านวนหรือกลุม่ตวัอยา่ง 

 ̅  แทน คา่เฉล่ีย 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SE แทน คา่คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares) 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา t-Distribution 
F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-Distribution 
R แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
Sig. แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิตจิากการทดสอบท่ีค านวณได้ เพ่ือใช้ใน 

การสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
B แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยพหปุกต ิ(Unstandardized) 
Beta แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยพหมุาตราฐาน (standardized) 

   แทน คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพห ุหรือ คา่สมัประสิทธ์ิก าหนดเชิงพห ุ

    
   แทน คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจของสถิตวิิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 

H0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
* แทน คา่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
Y แทน การตดั สินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
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X1 แทน ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  
X2 แทน ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
X3 แทน ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัในครัง้

นี ้ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน 
ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยี QR 
Payment ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้
งานระบบ QR Payment 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจช าระค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment 

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมตฐิาน 
 

ส่วนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยน าเสนอในรูปแบบของ
จ านวนและร้อยละ ดงันี ้

 

ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

  
ชาย 142 35.50 
หญิง 258 64.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. อายุ 
  

15-24 ปี 11 2.75 
25-34 ปี 202 50.50 
35-44 ปี 158 39.50 
45-54 ปี 22 5.50 
55 ปีขึน้ไป 7 1.75 

รวม 400 100.00 
3. ระดับการศึกษา 

  
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 2.75 
ปริญญาตรี 267 66.75 

สงูกวา่ปริญญาตรี 122 30.50 
รวม 400 100.00 

4. อาชีพ 
  

ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 44 11.00 
พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 218 54.50 
ค้าขาย / อาชีพอิสระ 91 22.70 

นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 17 4.30 

ไมป่ระกอบอาชีพ เชน่ พอ่บ้าน,แมบ้่าน 30 7.50 
รวม 400 100.00 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  

 ต ่ากวา่ 10,000 บาท 10 2.50 
10,001-20,000 บาท 87 21.75 
20,001-30,000 บาท 96 24.00 
30,001-40,000 บาท 59 14.75 
40,001 บาทขึน้ไป 148 37.00 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ  64.50 
และเป็นเพศชาย จ านวน 142 คน คดิเป็นร้อยละ 35.50 ตามล าดบั 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 25-34 ปี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.50 รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 อายุ 45-54 ปี 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 อายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.75 และอายุ 55 ปีขึน้ไป 
จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
267 คน คดิเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมา คือ จบการศกึษาในระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 122 
คน คดิเป็นร้อยละ 30.50 และจบการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 
ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 
จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย / อาชีพอิสระ จ านวน 91 คน 
คดิเป็นร้อยละ 22.70 อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
ไม่ประกอบอาชีพ เช่น พ่อบ้าน, แม่บ้าน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และเป็นนกัเรียน/
นิสิต/นกัศกึษา จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 
บาทขึน้ไป จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 -
30,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 59 คน 
คดิเป็นร้อยละ 14.75 และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.50 ตามล าดบั 

เน่ืองจากข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน มีความถ่ีของข้อมลูกระจายตวัอย่างไม่สม ่าเสมอ และมีจ านวนความถ่ีน้อยเกินไป ผู้วิจยั
จงึได้ท าการรวบรวมกลุม่ข้อมลูใหมเ่พ่ือให้การกระจายของข้อมลูมีความสม ่าเสมอ และเพ่ือท าการ
ทดสอบสมมตฐิาน ซึง่ได้กลุม่ใหม ่ดงันี ้

 
ตาราง 6 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบคุคล (จดักลุม่ใหม)่ 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ 
  

15-34 ปี 213 53.30 

35-44 ปี 158 39.50 

45 ปีขึน้ไป 29 7.20 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา 

  
ปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ 278 69.50 

สงูกวา่ปริญญาตรี 122 30.50 

รวม 400 100.00 
อาชีพ 

  
ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 44 11.00 

พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 218 54.50 

ค้าขาย / อาชีพอิสระ 91 22.75 

ไม่ประกอบอาชีพ พ่อบ้าน,แม่บ้าน
,นกัเรียน/นกัศกึษา 

47 11.75 

รวม 400 100.00 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

  
ต ่ากวา่ 20,001 บาท 97 24.30 

20,001-30,000 บาท 96 24.00 

30,001-40,000 บาท 59 14.70 

40,001 บาทขึน้ไป 148 37.00 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 6 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการจัดกลุ่มใหม่ ในข้ออายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนจ านวน 400 คน พบวา่ 

อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 15-34 ปี จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.30 รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และอายุ 45 ปีขึน้ไป 
จ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 7.20 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่า
กวา่ จ านวน 278 คน คดิเป็นร้อยละ 69.50 รองลงมา คือ จบการศกึษาในระดบัสงูกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 122 คน คดิเป็นร้อยละ 30.50 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 
จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย / อาชีพอิสระ จ านวน 91 คน 
คดิเป็นร้อยละ 22.75 ไมป่ระกอบอาชีพ เชน่ พอ่บ้าน, แมบ้่าน, นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 และอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.00 ตามล าดบั  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 
บาทขึน้ไป จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 
20,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 -30,000 บาท 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 59 
คน คดิเป็นร้อยละ 14.70 ตามล าดบั 

  
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเหน็ด้านการยอมรับเทคโนโลยี  
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามด้านการยอมรับ

เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

 
ตาราง 7 แสดงการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
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ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. การใช้บริการ QR Payment ช่วยท าให้การช าระ
เงินของทา่น มีความรวดเร็วมากย่ิงขึน้  

4.22 0.572 รับรู้ถึงประโยชน์มาก
ท่ีสดุ 

 2. การใช้บริการ QR Payment ช่วยลดต้นทนุใน
การด าเนินการท าธุรกรรมในรูปแบบเดมิ  

4.20 0.667 รับรู้ถึงประโยชน์มาก 

3. การใช้บริการ QR Payment ช่วยลดข้อผิดพลาด
ในการช าระเงิน 

3.92 0.777 รับรู้ถึงประโยชน์มาก 

4. รูปแบบของบริการ QR Payment ตรงตอ่ความ
ต้องการในการใช้งาน 

4.02 0.725 รับรู้ถึงประโยชน์มาก 

รวม 4.09 0.483 
รับรู้ถึงประโยชน์

มาก 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน

โดยรวมรับรู้ถึงประโยชน์มาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.09 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.483 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ในข้อการใช้บริการ QR Payment ชว่ยท าให้การช าระเงินของ

ทา่นมีความรวดเร็วมากย่ิงขึน้ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียมากสดุ
เท่ากบั 4.22 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.572 รองลงมาคือ การใช้บริการ QR Payment ช่วย
ลดต้นทุนในการด าเนินการท าธุรกรรมในรูปแบบเดิม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.667 รูปแบบของบริการ QR Payment 
ตรงตอ่ความต้องการในการใช้งานผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.02 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.725 และการใช้บริการ QR Payment ช่วยลดข้อผิดพลาดใน
การช าระเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.92 คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.777 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาคา่คะแนน
เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้
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ตาราง 8 แสดงการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถงึความง่ายในการใช้งาน  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. รูปแบบของบริการ QR Payment สะดวกไม่
ซบัซ้อน ขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และรวดเร็ว 

4.10 0.650 รับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งานมาก 

 2. ขัน้ตอนในการใช้บริการ QR Payment เป็น
เร่ืองท่ีง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ 

3.98 0.693 รับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งานมาก 

3. กรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการ QR 
Payment ท่านสามารถแจ้งและแก้ไขปัญหาได้
ง่าย 

3.63 0.696 รับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งานมาก 

รวม 3.90 0.525 
รับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานมาก 

 

จากตาราง 8 แสดงว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
โดยรวมรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมากมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.90 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.525 

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า รูปแบบของบริการ QR Payment สะดวกไม่ซบัซ้อน ขัน้ตอน
ไมยุ่ง่ยาก และท ารายการได้อย่างรวดเร็ว ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าระบบง่ายตอ่การ
ใช้งานมาก โดยมีคา่เฉล่ียมากสดุเท่ากบั 4.10 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.650 รองลงมาคือ 
ขัน้ตอนในการใช้บริการ QR Payment เป็นเร่ืองท่ีง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความคดิเห็นวา่ง่ายตอ่การใช้งานมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  
0.693 และกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการ QR Payment ท่านสามารถแจ้งและแก้ไข
ปัญหาได้ง่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าง่ายต่อการใช้งานมาก เช่นเดียวกัน โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.63 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.696 ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความเส่ียงใน

การใช้งาน  
การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการการรับรู้ความ

เส่ียงในการใช้งานท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
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Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดงันี ้

 

ตาราง 9 แสดงการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานระบบ QR Payment 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน  ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. บริการ QR Payment มีระบบการรักษาความปลอดภัย
จากการโจรกรรมทรัพย์สินผา่นอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือถือได้ 

3.70 0.791 มีความเส่ียงใน
การใช้งานมาก 

 2. ผู้ ให้บริการ QR Payment มีการจดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคล
ของผู้ ใช้งานอย่างเหมาะสม ไม่น าข้อมูลไปใช้ในทางอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีได้ตกลงกนัไว้ 

3.72 0.712 มีความเส่ียงใน
การใช้งานมาก 

3. บริการ QR Payment มีมาตรการปอ้งกนัท่ีดี อนญุาตให้
เฉพาะผู้ ท่ีได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลท่ีสามารถเข้าไปใน
ระบบ ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจะไมส่ามารถเข้าระบบได้ 

3.85 0.773 มีความเส่ียงใน
การใช้งานมาก 

4. การใช้งาน QR Payment มีระบบปฏิบตัิการท่ีน่าเช่ือถือ 
ไมท่ าให้ข้อมลูทางธุรกรรมการเงินของทา่นร่ัวไหล 

3.67 0.733 มีความเส่ียงใน
การใช้งานมาก 

5. การใช้งาน QR Payment มีโอกาสเกิดปัญหาขดัข้อง
ระหวา่งการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือได้ 

3.65 0.793 มีความเส่ียงใน
การใช้งานมาก 

รวม 3.72 0.600 
มีความเส่ียงใน
การใช้งานมาก 

 

จากตาราง 9 แสดงว่า การการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานโดยรวมมีความเส่ียงจากการ
ใช้งานมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.72 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.600 

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ในข้อบริการ QR Payment มีมาตรการป้องกันท่ีดี มีการ
อนุญาตให้เฉพาะผู้ ท่ีได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเท่านัน้ท่ีสามารถเข้าไปในระบบ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่ามีความเส่ียงจากการใช้งานมาก โดยมีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากับ 
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3.85 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.773 รองลงมาคือ ผู้ ให้บริการ QR Payment มีการจดัเก็บ
ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม ไม่น าข้อมลูไปใช้ในทางอ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคดิเห็นวา่มีความเส่ียงจากการใช้งานมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.72 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.712 บริการ QR Payment มีระบบการรักษาความปลอดภยัจากการโจรกรรมทรัพย์สิน
ผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือถือได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่ามีความเส่ียงจากการใช้งาน
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.791 ด้านการใช้งาน QR 
Payment มีระบบปฏิบตักิารท่ีนา่เช่ือถือ ไมท่ าให้ข้อมลูธุรกรรมการเงินร่ัวไหล ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความคิดเห็นว่ามีความเส่ียงจากการใช้งานมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.733 และการใช้งาน QR Payment เกิดปัญหาขดัข้องระหว่างการด าเนิน
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่ามีความเส่ียงจากการใช้งาน
มากเชน่เดียวกนั โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.65 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.793 ตามล าดบั 

 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ 
QR Payment 

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการตดัสินใจช าระ
เงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหา
คา่คะแนนเฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

 

ตาราง 10 แสดงการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจ  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ท่านจะเลือกใช้บริการ QR Payment เป็น
อนัดบัแรกเม่ือต้องการช าระคา่สินค้าและบริการ 

3.71 0.925 ตดัสินใจใช้บริการมาก 

2. ท่านจะช าระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment ทนัทีท่ีมีโอกาส 

3.77 0.959 ตดัสินใจใช้บริการมาก 

3. ท่านจะช าระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคตอนัใกล้นี ้

3.89 0.954 ตดัสินใจใช้บริการมาก 

รวม 3.78 0.872 ตัดสินใจใช้บริการมาก 
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จากตาราง 10 แสดงว่า การตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมตดัสินใจใช้บริการมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.78 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.872 

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ในข้อท่านจะช าระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment อย่างตอ่เน่ืองในอนาคตอนัใกล้นี ้ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจใช้บริการมาก โดย
มีคา่เฉล่ียมากสดุเท่ากบั 3.89 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.954 รองลงมาคือ ท่านจะช าระคา่
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ทนัทีท่ีมีโอกาส ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจใช้
บริการมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.77คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.959 และข้อท่านจะเลือกใช้
บริการ QR Payment เป็นอนัดบัแรกเม่ือต้องการช าระคา่สินค้าและบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
การตดัสินใจใช้บริการมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.925 
ตามล าดบั 

 

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมตฐิาน 
การทดสอบสมมตฐิาน ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัดงันี ้
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0 : เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) ซึ่งใช้
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างตวัแปรต้น 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั H0 เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกวา่ 0.05 

โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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ตาราง 11แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เพศ โดยใช้  Levene’s test 
 

การตัดสินใจ Levene’s statistic Sig. 

เพศ 18.736* 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 11 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบ Levene’s test 
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั ดงันัน้จึงพิจารณาผลการ
ทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั (Equal variances not assumed) 

 
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment จ าแนกตามเพศ  

 

การตัดสินใจ 
t-test for Equality of Means 

จ าแนก  ̅ S.D. t df Sig. 

เพศ ชาย 

หญิง 

3.88 

3.74 

0.742 

0.933 

1.631 348.511 0.104 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.104 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
แตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0 : อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Paymentไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Paymentแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีคา่
น้อยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบสมมตฐิานจากตาราง F-test และถ้าคา่ความแปรปรวนแตล่ะ
กลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างน้อยหนึ่งคู ่จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคูเ่ฉล่ียใดบ้างแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05  
 

ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาย ุโดยใช้ Levene’s test 
 

การตัดสินใจ Levene’s statistic df1 df2 Sig. 

อาย ุ 0.034 2 397 0.967 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอายุ โดยใช้การทดสอบ Levene’s test 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.967 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ดงันัน้จึงใช้ F-test ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ F-test 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 9.557 2 4.779 6.456* 0.002 

ภายในกลุม่ 293.855 397 0.740   

รวม 303.412 399 
   

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 14  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอายุ โดยใช้ F-test มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
ดงันัน้จะท าการทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้สถิติ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 

 
ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอาย ุคา่เฉล่ียรายคู ่โดยใช้ LSD 
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อายุ  ̅ 15-34 ปี 35-44 ปี 45 ปีขึน้ไป 

  3.91 3.60 3.92 

15-34 ปี 3.91 - 0.310* 

(0.001) 

-0.017 

(0.966) 

35-44 ปี 3.60  - -0.322 

(0.064) 

45 ปีขึน้ไป 3.92   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอาย ุคา่เฉล่ียรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบ LSD พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ15-34 ปี กบัผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ35 - 44 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 
0.05 หมายความวา่ ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 15-34 ปี มีการ
ตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 35 - 44 
ปี  โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.310  

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
สมมตฐิานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจช าระเงินคา่

สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้
H0 : ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ 

QR Payment ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ 

QR Payment แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) ซึ่งใช้

ทดสอบความแตกตา่งระหว่างตวัแปรต้น 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั H0 เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกวา่ 0.05 



  76 

โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0  : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
 

ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ระดบัการศกึษาโดยใช้Levene’s test 
 

การตัดสินใจ Levene’s Statistic Sig. 

ระดบัการศกึษา 6.673* 0.010 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามระดับการศึกษา โดย ใช้การทดสอบ 
Levene’s test มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.010 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั ดงันัน้จึงพิจารณาผล
การทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั (Equal variances not assumed) 

 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามระดบัการศกึษา  

 

การตัดสินใจ 
t-test for Equality of Means 

จ าแนก  ̅ S.D. t df Sig. 

ระดบัการศกึษา ปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ 3.78 0.921 0.380 280.254 0.704 

 สงูกวา่ปริญญาตรี 3.81 0.751    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามระดบัการศกึษามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.704 ซึ่งมากกว่า 
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0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ี
มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment แตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

สมมตฐิานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : อาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : อาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way 
Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกว่า 0.05 
ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั 
ให้ทดสอบสมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ
คา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05 ถ้าสมมตฐิานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คูเ่ฉล่ียใดบ้างแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาชีพ โดยใช้  Levene’s test 
 

การตัดสินใจ Levene’s Statistic df1 df2 Sig. 

อาชีพ 6.405* 3 396 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้การทดสอบ Levene’s test 
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดงันัน้จึงใช้ Brown-
Forsyth ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsyth 
 

การตัดสินใจ Brown-Forsyth Statistic df1 df2 Sig. 

อาชีพ 3.579* 3 187.662 0.015 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsyth มีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.015 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
ดงันัน้จะท าการทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้สถิต ิDunnett’s T3 

 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอาชีพ คา่เฉล่ียรายคู ่โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 
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อาชีพ 
 ̅ ข้าราชการ 

/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ 
อาชีพ
อิสระ 

ไม่ประกอบอาชีพ 
เช่น พ่อบ้าน, แม่บ้าน
,นักเรียน/นักศึกษา 

  3.45 3.90 3.67 3.77 

ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.45 - -0.416* 

(0.004) 

-0.192 

(0.225) 

-0.281 

(0.122) 

พนักงาน 

บริษัท/ลูกจ้าง 

3.90  - 0.223* 

(0.039) 

0.135 

(0.333) 

ค้าขาย /อาชีพอิสระ 3.67   - -0.088 

(0.570) 

ไม่ประกอบอาชีพเช่น 
พ่อบ้าน, แม่บ้าน
,นักเรียน/นักศึกษา 

3.77    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามอาชีพ ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 
พบวา่  

ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลกูจ้าง  มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 
กลุ่ม มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการ
ตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment น้อยกว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.416  

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างกับผู้บริโภคท่ีมีอาชีพค้าขาย / อาชีพ
อิสระ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.039 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มีการ
ตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้างมีการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพค้าขาย / อาชีพอิสระ โดยมี
ผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.223  

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระ
เงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิตไิด้ดงันี ้

H0 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way 
Analysis of Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกว่า 0.05 
ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั 
ให้ทดสอบสมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ
คา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05 ถ้าสมมตฐิานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คูเ่ฉล่ียใดบ้างแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 21แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่รายได้ตอ่เดือน โดยใช้ Levene’s test 
 

การตัดสินใจ Levene’s Statistic df1 df2 Sig. 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 6.691* 3 396 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้การทดสอบ 
Levene’s test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั ดงันัน้จึงใช้ 
Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Brown-Forsyth 

 

การตัดสินใจ Brown-Forsyth Statistic df1 df2 Sig. 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 3.893* 3 322.124 0.009 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Brown-Forsyth มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกันมีการตดัสินใจช าระค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดังนัน้จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อโดยใช้สถิต ิ
Dunnett’s T3 

 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วย QR Payment จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน คา่เฉล่ียรายคู ่โดยใช้  Dunnett’s T3 
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รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน  ̅ 

ต ่ากว่า
20,001 บาท 

20,001–
30,000 บาท 

30,001–40,000 
บาท 

40,001 

บาทขึน้ไป 

  3.95 3.82 3.90 3.61 

ต ่ากวา่ 20,001 บาท 

 

3.95 - 0.142 

(0.642) 

0.060 

(0.998) 

0.344* 

(0.014) 

20,001–30,000 บาท 3.82  - -0.082 

(0.990) 

0.201 

(0.351) 

30,001–40,000 บาท 3.90   - 0.283 

(0.254) 

40,001 บาทขึน้ไป 3.61    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใช้วิธี 
Dunnett’s T3 พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต ่ากว่า 20,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่ง
กัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 20,000 
บาท มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.344 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05  

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์

ท่ีได้รับ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
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บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยความเทคนิค Stepwise โดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิตน้ิอยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 24 สรุปตวัแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้หมดท่ีเข้าสมการความถดถอยเชิงพหุคณูของ
ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

 

แหล่งความแปรปรวน R         
   SE 

Regression 0.595 0.355 0.351 0.702 

 
จากตาราง 24 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้หมดท่ีเข้าสมการ มี

ความสมัพนัธ์ท่ีระดบั 0.595 ตวัแปรอิสระสามารถน ามาพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้ท่ีระดบัร้อยละ 35.5 (ค่า R2 
เทา่กบั 0.355) คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เทา่กบั 0.702 

 
ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
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แหล่งความแปรปรวน 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    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ได้รับคดัเลือกเป็นตวัพยากรณ์เข้าสมการเพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.05 จงึสามารถค านวนหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ คา่น า้หนกัความส าคญัของ
ตวัพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตราฐานและคะแนนดิบ รวมทัง้สร้างสมการถดถอย ดงัแสดงใน
ตาราง 26 

 
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 

การยอมรับเทคโนโลยี 
การตัดสินใจช าระเงนิค่าสินค้าและบริการQR Payment 

B SE Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) -1.101 0.339  -3.252 0.001 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 0.556* 0.079 0.308 7.047 0.000 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 0.670* 0.073 0.403 9.211 0.000 

R = 0.595      = 0.355       
  = 0.351  SE= 0.702 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์พบว่า การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment (Y) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวกกบัปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (X1) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (X2) ซึ่ง
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สามารถพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ได้ร้อยละ 

35.1(    
 )  
เม่ือพิจารณาหาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B)  พบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (X1) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) เท่ากบั 0.556 หน่วย และ
ในส่วนของด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) เท่ากบั 
0.670  หน่วย ซึ่งหมายความว่า เม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจช าระเงินคา่
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment (Y) เพิ่มขึน้ 0.556 หน่วย และเม่ือผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในส่วนของด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (X2) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment (Y) เพิ่มขึน้ 0.670  หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีอีก 2 ด้านมี
คา่คงท่ี 

หากไม่พิจารณาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีทัง้ 2 ด้าน ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจช าระเงิน
ค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment (Y) จะพบว่า การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment (Y) มีคา่คงท่ีอยูท่ี่ระดบั -1.101 หนว่ย 

สามารถเขียนสมการได้ดงันี ้ 
Y = -1.101 + 0.556 (X1)  + 0.670 (X2)   
ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมติฐานหลกั  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า 

ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปสมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้และ
สามารถพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ได้ร้อยละ 

35.1(    
 )  
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง ไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอย  (Regression 
Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise  ใช้ระดบัความเช่ือมัน่  
95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตน้ิอยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 27 สรุปตวัแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้หมดท่ีเข้าสมการความถดถอยของปัจจยัด้าน
การรับรู้ความเส่ียง 

 

แหล่งความแปรปรวน R         
   SE 

Regression 0.576 0.332 0.330 0.714 

 
จากตาราง 27 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้หมดท่ีเข้าสมการ มี

ความสมัพนัธ์ท่ีระดบั 0.576 ตวัแปรอิสระสามารถน ามาพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment ด้านการรับรู้ความเส่ียง ได้ท่ีระดบัร้อยละ 33.2 (คา่ R2 เท่ากบั 
0.332) คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เทา่กบั 0.714 

 
ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง โดยใช้การ

วิเคราะห์ถดถอย (Linear Regression Analysis) 
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แหล่งความแปรปรวน 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    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงได้รับ
คดัเลือกเป็นตวัพยากรณ์เข้าสมการเพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.05 จึงสามารถค านวนหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ค่าน า้หนกัความส าคญัของตวั
พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตราฐานและคะแนนดิบ รวมทัง้สร้างสมการถดถอย ดงัแสดงใน
ตาราง 29 

 
ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยของปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอย (Linear Regression  Analysis) 

 

การรับรู้ความเส่ียง 
การตัดสินใจช าระเงนิค่าสินค้าและบริการด้วย QR Payment 

B SE Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 0.676 0.224  3.011 0.003 

การรับรู้ความเส่ียง 0.837* 0.060 0.576 14.051 0.000 

R = 0.576      
   = 0.330     = 0.332   SE  = 0.714 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์พบว่า การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment (Y) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง (X3) 
ซึง่สามารถพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ได้ร้อยละ 

33 (    
 )  
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เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (B)  พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง 
(X3)  มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) เท่ากบั 0.837 หน่วย ซึ่งหมายความว่า เม่ือผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการ
ตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment (Y) เพิ่มขึน้ 0.837 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดให้ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงมีคา่คงท่ี 

หากไม่พิจารณาปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง (X3) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment (Y) จะพบวา่ การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment (Y) มีคา่คงท่ีอยูท่ี่ระดบั 0.676 หนว่ย 

สามารถเขียนสมการได้ดงันี ้ 
Y = 0.676 + 0.837 (X3)   
ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมติฐานหลกั  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปสมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัด้านการรับรู้ความ
เส่ียงมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้
และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ได้ร้อย

ละ 33 (    
 )  
 

ตาราง 30 สรุปตวัแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้หมดท่ีเข้าสมการความถดถอยเชิงพหุคณูของ
ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง 
 

แหล่งความแปรปรวน R         
   SE 

Regression 0.650 0.422 0.418 0.665 

 
จากตาราง 30 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้หมดท่ีเข้าสมการ มี

ความสมัพนัธ์ท่ีระดบั 0.650 ตวัแปรอิสระสามารถน ามาพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 42.2
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หมายความว่า ตวัแปรตามคือ การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการท่ีเหลืออีกร้อยละ 57.8  
เป็นเหตอ่ืุนท่ีไมท่ราบ หรือเรียกวา่ เกิดจากตวัแปรอ่ืนๆ ร้อยละ 57.8 

 
ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยั
ด้านการรับรู้ความเส่ียง โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 

แหล่งความแปรปรวน 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    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีและ
ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงได้รับคดัเลือกเป็นตวัพยากรณ์เข้าสมการเพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจ
ช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสามารถค านวนหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตราฐานและคะแนนดิบ 
รวมทัง้สร้างสมการถดถอย ดงัแสดงในตาราง 32 

 
ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีและ
ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) 
 

การรับรู้เทคโนโลยีและ 

การรับรู้ความเส่ียง 

การตัดสินใจช าระเงนิค่าสินค้าบริการด้วย QR Payment 

B SE Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) -1.168 0.321  -3.639 0.000 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 0.339* 0.071 0.334 6.812 0.000 
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ตาราง 32 (ตอ่) 

การรับรู้เทคโนโลยีและ 

การรับรู้ความเส่ียง 

การตัดสินใจช าระเงนิค่าสินค้าบริการด้วย QR Payment 

B SE Beta t Sig. 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 0.452* 0.076 0.272 5.947 0.000 

การรับรู้ความเส่ียง 0.468* 0.081 0.188 4.165 0.000 

R  = 0.650      
   =0.418     = 0.422  SE  =0.665 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์พบว่า การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment (Y) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (X1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (X2) และปัจจยั
ด้านการรับรู้ความเส่ียง (X3) ซึ่งสามารถพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย

ระบบ QR Payment ได้ร้อยละ 41.8 (    
 )  

เม่ือพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (B)  พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (X1) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) เท่ากบั 0.339 
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) เท่ากบั 0.452 และ
ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง (X3)  มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) เท่ากับ 0.468 หน่วย ซึ่ง
หมายความว่า เม่ือผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment (Y) เพิ่มขึน้ 0.339 หน่วย นอกจากนีเ้ม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็น
ตอ่ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
ผลท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment (Y) เพิ่มขึน้ 
0.452  หน่วย และเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
(Y) เพิ่มขึน้ 0.468 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การ
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รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงมี
คา่คงท่ี 

หากไม่พิจารณาปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับ (X1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (X2) และปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง (X3) ท่ีมีผล
ตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment (Y) จะพบว่า การตดัสินใจ
ช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment (Y) มีคา่คงท่ีอยูท่ี่ระดบั -1.168 หนว่ย 

สามารถเขียนสมการได้ดงันี ้ 
Y = -1.168 + 0.339 (X1) + 0.452 (X2) + 0.468 (X3)    
ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมติฐานหลกั  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า 

ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระ
เงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปสมมติฐานข้อท่ี 2 และ ข้อท่ี 3 ปัจจยัด้าน
การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจช าระเงินค่า

สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ได้ร้อยละ 41.8 (    
 )  

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 33 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
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ตาราง 33 (ตอ่) 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment แตกตา่งกนั 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

t-test 

สมมติฐานข้อที่  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment แตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

F-test 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่ง
กนั มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ 
QR Payment แตกตา่งกนั 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

t-test 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการ
ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment แตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

Brown-
Forsyth 

สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

Brown-
Forsyth 

สมมติฐานที่  2 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงิน
คา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

กบัสมมตฐิาน 

Multiple 
Regression 

สมมตฐิานข้อที่ 3 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

กบัสมมตฐิาน 

Linear 

Regression 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาเร่ือง“การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลตอ่

การตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยมีผลการศกึษาค้นคว้า ดงันี ้

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดังนี ้เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการตดัสินใจ
ช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทัง้
เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ 

QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเป็นแนวทางและข้อมลูส าหรับสถาบนัการเงินต่างๆ ในการพฒันาปรับปรุงระบบ

การช าระเงินด้วยระบบ QR Payment ให้เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลกูค้าเปา้หมายได้ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางและข้อมลูส าหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกบัระบบ QR Payment ตอ่ไป
ในอนาคต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยช าระคา่สินค้า

และบริการด้วยระบบ QR Payment ท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป  ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยช าระเงิน
คา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้สูตรในการค านวณหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และค่าความ
คลาดเคล่ือนมากท่ีสดุท่ียอมรับได้ 5% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งอีกจ านวน 15 คน ดงันัน้ ขนาดกลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัในครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ( Multi-stage Random 

Sampling) โดยแบง่การสุม่ตวัอยา่ง 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยท าการจบั

ฉลากเพ่ือคดัเลือกเขตในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต เลือกมาเพียง 5 เขตได้ดงันี ้ เขตราชเทวี 
เขตปทมุวนั เขตจตจุกัร เขตสาทร และเขตวฒันา 

ขัน้ที่  2 วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ี ซึ่ ง มีความหลากหลายตามของลักษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ในแต่ละเขตดังนี ้1) บริเวณเดอะแพลทินัม แฟชั่น
มอลล์ ประตนู า้ เขตราชเทวี 2) บริเวณสยาม สแควร์ เขต ปทมุวนั 3) ตลาดนดัจตจุกัร เขตจตจุกัร 
4) บริเวณอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก 5) บริเวณห้างสรรพสินค้า Terminal21 เขต
วฒันา 

ขัน้ที่ 3 วิธีการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่
ละเขตท่ีถกูเลือกจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้มีจ านวนเท่าๆ กนั 
ตามสัดส่วน จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต จ านวน 5 เขตๆ ละ 80 คน รวมเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ที่  4 วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการแจก
แบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว้ให้กับกลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 3 จน
ครบตามจ านวน  400 ชดุ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง่ออกเป็น 4 

สว่น ดงันี ้
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ส่วนที่  1  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับ
ข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด (Close ended 
Question) และมีระดบัการวดัข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้เพศและอาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลู ประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal scale)  อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ใช้ระดบัการวดัข้อมูล 
ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale)  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี QR Payment ในปัจจยัต่างๆ มีจ านวนทัง้หมด 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดค าถาม
ปลายปิด (Closed-ended Question) ใช้ระดบัวดัข้อมลูประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงจากการใช้งานระบบ QR 
Payment มีจ านวนทัง้หมด 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed-ended 
Question) ใช้ระดบัวดัข้อมลูประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale 
มี 5 ระดบั 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจช าระคา่สินค้าและบริการผ่าน
ระบบ QR Payment มีจ านวนทัง้หมด 3 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed-
ended Question) ใช้ระดบัวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ 
Likert Scale มี 5 ระดบั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามคืนมาแล้ว ด าเนินการกบัข้อมลูดงันี ้
1. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 40 คน เพ่ือทดสอบหาความเช่ือมัน่ โดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - Coefficient) 
สูตร ของครอนบาค (Cronbach) โดยค่าความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 และค่าความ
เช่ือมัน่ท่ียอมรับทัว่ไปมีค่าตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2560) โดยผลการทดสอบ
ความเช่ือมัน่ มีดงันี ้

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.805 
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.732 
ด้านการรับรู้ความเส่ียง   มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.807 
ด้านการตดัสินใจใช้บริการ QR Payment มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.922 
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เม่ือเก็บรวบรมแบบสอบถามได้ครบจ านวน 400 ชดุแล้ว น ามาตรวจดคูวามสมบรูณ์แล้ว
จงึน ามาลงรหสัเพื่อประมลูผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 

2. การก าหนดรหสัแปลข้อมลูจากข้อความเป็นตวัเลขเพื่อใช้ในการค านวณ 
3. น ามาค านวณคา่ทางสถิตขิองข้อมลูและทดสอบสมมตฐิาน 

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยน าเสนอในรูปแบบของ
จ านวนและร้อยละ สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ64.50 
และเป็นเพศชาย จ านวน 142 คน คดิเป็นร้อยละ 35.50 ตามล าดบั 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 15-34 ปี จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.30 รองลงมา คือ อาย ุ35-44 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และอาย ุ45 ปีขึน้ไป 
จ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 7.20 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่า
กวา่ จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 รองลงมา คือ จบการศกึษาในระดบัสงูกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 122 คน คดิเป็นร้อยละ 30.50 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 
จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย / อาชีพอิสระ จ านวน 91 คน 
คดิเป็นร้อยละ 22.75 ไมป่ระกอบอาชีพ เชน่ พอ่บ้าน, แมบ้่าน, นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 และอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.00 ตามล าดบั  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 
บาทขึน้ไป จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 
20,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
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จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 59 
คน คดิเป็นร้อยละ 14.70 ตามล าดบั 

ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยี  ด้าน
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลได้
ดงันี ้

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน พบว่า ความ
คดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
รับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.483 เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า ในข้อการใช้บริการ QR Payment ช่วยท าให้การช าระเงินของท่านมีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึน้ ผู้ ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากับ 
4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.572 รองลงมาคือ การใช้บริการ QR Payment ช่วยลด
ต้นทนุในการด าเนินการท าธุรกรรมในรูปแบบเดิม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.667 รูปแบบของบริการ QR Payment ตรง
ต่อความต้องการในการใช้งานผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.725  และในข้อการใช้บริการ QR Payment ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการช าระเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.92 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.777 ตามล าดบั 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า ความ
คดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความคิดเห็นว่าระบบง่ายตอ่การใช้งานมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.90 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.525 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า รูปแบบของบริการ QR Payment สะดวกไม่ซบัซ้อน 
ขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และท ารายการได้อยา่งรวดเร็ว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าระบบง่าย
ต่อการใช้งานมาก โดยมีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากับ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.650 
รองลงมาคือ ขัน้ตอนในการใช้บริการ QR Payment เป็นเร่ืองท่ีง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าง่ายต่อการใช้งานมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.98 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ  0.693 และกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการ QR Payment ท่าน
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สามารถแจ้งและแก้ไขปัญหาได้ง่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าง่ายตอ่การใช้งานมาก 
เชน่เดียวกนั โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.63 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.696 ตามล าดบั 

ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้
งาน(Perceived risk) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ปัจจัยด้านการการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ ตอบ
แบบสอบถามด้านการการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน โดยรวมผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นวา่มีความเส่ียงจากการใช้งานมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.600 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ในข้อบริการ QR Payment มีมาตรการป้องกันท่ีดี มีการ
อนญุาตให้เฉพาะผู้ ท่ีได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูเท่านัน้ท่ีสามารถเข้าไปในระบบและผู้ ท่ีไม่ได้รับ
อนญุาตจะไม่สามารถเข้าระบบได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่ามีความเส่ียงจากการใช้
งานมาก โดยมีคา่เฉล่ียมากสดุเท่ากบั 3.85 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.773 รองลงมาคือ ผู้
ให้บริการ QR Payment มีการจดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ ใช้งานอย่างเหมาะสม ไม่น าข้อมลูไป
ใช้ในทางอ่ืนๆ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่ามีความเส่ียงจากการใช้งานมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.72 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.712 บริการ QR Payment มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือถือได้  ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคดิเห็นวา่มีความเส่ียงจากการใช้งานมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.70 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทา่กบั  0.791 การใช้งาน QR Payment มีระบบปฏิบตัิการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่ท าให้ข้อมลูทางธุรกรรม
การเงินของท่านร่ัวไหลการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่ามีความเส่ียงจากการใช้
งานมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.733 และการใช้งาน QR 
Payment มีโอกาสเกิดปัญหาขดัข้องระหวา่งการด าเนินการในการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
ได้ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่ามีความเส่ียงจากการใช้งานมากเช่นเดียวกัน โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.65 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.793 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตดัสินใจช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR 
Payment ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ียและคา่
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลได้ดงันี ้
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การตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามด้านการตัดสินใจช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการตดัสินใจใช้บริการมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.78 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.872 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ในข้อท่านจะช าระ
ค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment อย่างต่อเน่ืองในอนาคตอันใกล้นี ้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการมาก โดยมีค่าเฉล่ียมากสุดเท่ากับ 3.89 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.954 รองลงมาคือ ท่านจะช าระคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
ทนัทีท่ีมีโอกาส ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจใช้บริการมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.959 และข้อท่านจะเลือกใช้บริการ QR Payment เป็นอนัดบัแรกเม่ือ
ต้องการช าระคา่สินค้าและบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจใช้บริการมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.71 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.925  ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์ด้านการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ผู้บริโภคท่ี
มีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ไม่แตกตา่ง
กนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์ด้านการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ผู้บริโภคท่ี
มีอายแุตกตา่งกนัมีการตดัสินใจช าระคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจช าระ
เงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
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Payment ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมตฐิานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์ด้านการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ผู้บริโภคท่ี
มีอาชีพ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
ช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  แตกต่างกนั มีการตดัสินใจช าระค่าสินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  2 ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสดุ คือ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีคา่ Beta เทา่กบั 0.403 รองลงมา คือ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ มีคา่ Beta เท่ากบั 0.308 ตามล าดบั หมายความว่า ปัจจยัด้าน
การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอิทธิพลกับตวัแปรตามในเชิงบวกและสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่
สินค้าและบริการด้วยระบบQR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ 
Beta เทา่กบั 0.576 ซึง่มีอิทธิพลกบัตวัแปรตามในเชิงบวกและสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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อภปิรายผล 
จากการศกึษาค้นคว้า “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ผลการศกึษา พบวา่ 

เพศ พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ของผู้ ใช้บริการ  QR 
Payment นัน้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
เน่ืองจากระบบ QR Payment เป็นระบบท่ีช่วยอ านวยความสะดวกสบายในการช าระเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระเงินคา่สินค้า การโอนเงิน ฯลฯ ท่ีสามารถท าได้ง่ายๆ เพียงแคใ่ช้โทรศพัท์มือถือสแกน 
QR Code เพ่ือช าระเงินได้ทนัทีโดยไมต้่องพกเงินสด ด้วยความสะดวกสบายของระบบจึงท าให้ตวั
ระบบเองได้รับการนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวก และปลอดภัย ตอบ
โจทย์การใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีทนัสมยัและสามารถใช้งานได้ทกุเพศ ดงันัน้จึงท าให้ผู้ ใช้บริการมีการ
ตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ไม่แตกตา่งกนัถึงแม้ว่าจะมีเพศท่ี
แตกต่างกันก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สทุธิพร บินอารีย์ (2560) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยั
เร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีและการไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบวัหลวง เอ็ม
แบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ ใช้บริการในประเทศไทย” พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีความ
ตัง้ใจใช้บริการบวัหลวงเอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชั่น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

อายุ พบว่า ผู้บริโภคท่ีอายแุตกตา่งกัน มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายขุองผู้ ใช้บริการมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกตา่งกันจะมีความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกตา่งกัน โดยหากแบง่กลุ่มผู้บริโภคตามช่วง
อาย ุจะพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 15-34 ปี มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment มากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภคในช่วงอายุดงักล่าว เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ อยู่
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ในชว่งวยัเรียนและวยัท างาน มีความทนัสมยั ชอบความสะดวกรวดเร็ว ชอบท ากิจกรรมตา่ง ๆ บน
อินเทอร์เน็ต เช่น ช้อปปิง้ออนไลน์ ชอบเรียนรู้และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลได้ อีกทัง้ผู้บริโภคในช่วงอายุนีส้่วนใหญ่จะอยู่ในวัย
ท างานหรือเป็นเจ้าของกิจการท่ีมีการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นประจ า จึง
ท าให้เกิดความสนใจในระบบ QR Payment ท่ีเป็นระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่และท่ีเป็นท่ีนิยม
อย่างแพร่หลายทัว่โลก ด้วยเหตนีุจ้ึงส่งผลให้ผู้บริโภคในช่วงอายุนีต้ดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment มากกว่าผู้บริโภคในช่วงอายอ่ืุนๆ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรี รัตน์ (2538)  ให้ความหมายลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เป็น เกณฑ์ท่ีนิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคญัท่ีจะช่วย ก าหนดตลาด
เป้าหมาย โดยกล่าวว่า กลุ่มผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและ
บริการท่ีแตกตา่งกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าแฟชัน่ กลุ่มผู้สงูอายุ
จะสนใจสินค้าเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวั
แปรด้าน ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั และได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche 
Market) โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 

ระดับการศึกษา พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงิน
คา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบั
การศกึษาของผู้ ใช้บริการไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment เน่ืองจากระบบ QR Payment เป็นช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวกและปลอดภยั ใช้งาน
ง่าย ดงันัน้ไมว่า่ผู้ ท่ีมีการศกึษามากหรือน้อยก็สามารถใช้งานระบบ QR Payment ได้ ด้วยเหตนีุจ้ึง
ท าให้ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ไม่แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สทุธิพร บินอารีย์ (2560) ท่ีได้
ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง “ การยอมรับเทคโนโลยีและการไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการ
บวัหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิ เคชั่น ของผู้ ใช้บริการในประเทศไทย ” พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกันมีความตัง้ใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผู้บริโภคอาจมีการใช้บริการตามค าแนะน าของ
พนกังานธนาคาร หรือบคุคลอ่ืนๆ หรืออาจมีความจ าเป็นต้องการใช้เพ่ือความสะดวก เน่ืองจากตวั
บริการมีความนา่เช่ือถือ เป็นท่ียอมรับของบคุคลทัว่ไป 
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อาชีพ พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพของผู้ ใช้บริการไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment เน่ืองจากผู้บริโภค
ในแต่ละอาชีพมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ความชอบ ความสนใจ รวมถึงสังคมความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้มีการ
ตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน โดยผู้ บริโภคท่ี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment มากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อภิชาติ เทศสวสัดิ์วงศ์ (2553)ท่ีได้ท า
การ ศกึษาวิจยั “ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ บริการ
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือแตกตา่งกนัทัง้ 4 ด้านได้แก่ ระยะเวลาท่ีเคยใช้บริการ ความถ่ี ในการ
ใช้บริการต่อเดือน วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ และพฤติกรรมการใช้บริการทัว่ไปซึ่ง สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ ใช้บริการไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment เน่ืองจากรายได้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าและ
บริการของผู้บริโภค ดงันัน้ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียสงู จะมีก าลงัในการซือ้สิน้ค้าและบริการท่ีมากกว่าผู้ ท่ีมี
รายได้เฉล่ียน้อย ด้วยเหตนีุจ้งึท าให้ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียสงู สามารถตดัสินใจช าระคา่สินค้าและบริการ
ผ่านระบบ QR Payment ได้มากกว่า โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บาทขึน้ไป มี
การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธญัญลกัษณ์ พลวนั (2557)ได้ศกึษาวิจยั “การศกึษาพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยี และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้ QR Code ท่ีแตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่  2 ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบวา่  

ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับและการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอิทธิพลกบัตวัแปรตามในเชิงบวก 
แสดงให้เห็นว่าการท่ีผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในระบบ QR Payment  รู้ว่าเป็นระบบท่ีดี มี
ประโยชน์อยา่งไร การท่ีผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งานระบบเพียงอย่างเดียว อาจ
ไมเ่พียงพอท่ีจะท าให้เกิดการตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ดงันัน้
ควรต้องให้ความรู้กับผู้บริโภคในด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานระบบ เป็น
ต้น เพราะจะช่วยท าให้ผู้ บริโภคเกิดการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment มากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สทุธิพร บินอารีย์ (2560)ท่ีได้ท าการศกึษาวิจยั
เร่ือง “ การยอมรับเทคโนโลยีและการไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบวัหลวง เอ็ม
แบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ ใช้บริการในประเทศไทย ” พบว่า ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานและด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการบวัหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชัน่ของผู้ ใช้บริการในประเทศไทย 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศนิ อนันต์รัตนโชติ (2553)ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยท่ี
ส่งผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านระบบเว็บไซต์ (Web payment) ของผู้ ซือ้สินค้า
และบริการออนไลน์” พบว่า ปัจจยัด้านความง่ายของการใช้งานและด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ 
เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการช าระเงินผ่านทาง Web payment อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ สกุฤตา ซึง้ตระกลูชยั (2560)ได้
ศกึษาวิจยั การตดัสินใจใช้บริการไอแบงก์กิง้ : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
2) ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 3) การรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการ
ไอแบงก์กิง้ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

สมมติฐานที่  3 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่า
สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
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พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอิทธิพลกบัตวัแปรตาม
ในเชิงบวก แสดงให้เห็นวา่ผู้บริโภคค านึง ถึงเร่ืองความปลอดภยัในการใช้งานระบบ QR Payment 
เป็นอย่างมาก และมีผลต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment 
ดงันัน้การแนะน า การให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในการใช้งานระบบถือเป็นเร่ืองส าคญั ท่ีจะ
สามารถช่วยท าให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจในระบบ QR Payment และตดัสินใจใช้งานระบบมาก
ยิ่งขึน้ โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ ของ สกุฤตา ซึง้ตระกลูชยั (2560)ได้ศกึษาวิจยั การตดัสินใจ
ใช้บริการไอแบงก์กิง้ : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจยัด้านการรับรู้ ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 2) ด้านการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน 3) การรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการไอแบงก์กิง้ : กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากผลการวิจัย “การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้พฒันาระบบ QR Payment /นกัการตลาด/บริษัท ควรมุ่งเน้นในการน าเสนอเนือ้หา 
หรือ คอนเทนต์ในเร่ืองของความทนัสมยั ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการใช้งานระบบ QR 
Payment โดยให้ความส าคญักับผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นถึงวยัท างานท่ีมีอาย ุ15-34 ปี ให้มาก
ท่ีสดุเน่ืองจากกลุ่มผู้บริโภคดงักล่าวเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ท่ีมีความสนใจในการใช้งานระบบ QR 
Payment มากท่ีสดุ 

2. นกัการตลาด/บริษัท หรือ สถาบนัการเงินตา่งๆ ควรน าเร่ืองของประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะ
ได้รับจากการท าธุรกรรมในรูปแบบ QR Payment มาเป็นจุดขายในการน าเสนอต่อผู้ บริโภค 
เน่ืองจาก QR Payment เป็นรูปแบบการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ดงันัน้อาจยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัมากนกั หากมีการแนะน าการบริการอย่างตอ่เน่ือง จะช่วยท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการใช้บริการ QR Payment ได้และส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการ QR Payment 
มากขึน้ตามไปด้วยเชน่กนั 
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3. ผู้ให้บริการ QR Payment ควรมีการพฒันาระบบให้สามารถเข้าถึงและสามารถใช้งาน
ได้ง่าย ไม่ซบัซ้อน มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้ผู้บริโภคไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้
การใช้งานระบบ QR Payment มากนกั  

4. ผู้ให้บริการ QR Payment ควรมีการประชาสมัพนัธ์ถึงขัน้ตอน วิธีการใช้งานระบบ QR 
Payment แบบท่ีสามารถเข้าใจง่ายมากท่ีสุด เพ่ือท่ีผู้ บริโภคจะได้สามารถท าการศึกษาข้อมูล 
วิธีการใช้งานเองได้ เม่ือผู้บริโภคเข้าใจและรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานระบบ QR Payment แล้ว
จะท าให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยี QR Payment  และสง่ผลให้เกิดการน าไปใช้ตอ่ไป  

5. ผู้ ให้บริการระบบ QR Payment ควรลงทนุท าการพฒันาระบบให้มีความปลอดภัย
มากยิ่งขึน้ โดยมีการอพัเดทระบบความปลอดภัยใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือปอ้งกนัพวกมิจฉาชีพ
และการโจรกรรมข้อมลูทางการเงิน และนอกจากนีค้วรดแูละรักษาความเป็นส่วนตวัของข้อมลูท่ี
เป็นความลบั โดยอนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิเทา่นัน้ท่ีจะสามารถเข้าถึงและเรียกดขู้อมลูได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1.ควรท าการศึกษาปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม เน่ืองจากอาจจะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 

2.ควรศึกษาตัวแปร อ่ืนๆ  ท่ีอาจมีความเ ก่ียว ข้องกับตัวแปร ท่ีศึกษาอยู่ นี  ้ เช่น 
ประสิทธิภาพของการใช้บริการระบบ QR Payment เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาระบบ QR 
Payment ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่เบ้าหมายได้มากย่ิงขึน้ 

3.ควรมีการวิจัยกลุ่มตวัอย่างผู้ ใช้บริการท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งานระบบ QR 
Payment เพ่ือจะได้น าผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาระบบ QR Payment ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ QR 
Payment เป็นการขยายกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่และยงัสามารถน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัทกุกลุม่ผู้ใช้บริการได้ 

4.ควรศกึษาปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment เชน่ ด้านความไว้วางใจ หรือ ด้านทศันคต ิเป็นต้น เพ่ือจะได้น าข้อมลูมาใช้ใน
การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ใช้บริการในยุคปัจจุบนัให้
มากท่ีสดุ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง  
“การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงนิค่า

สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  
 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาระดบัปริญญาโทหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษาเร่ือง 
“การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจช าระเงินคา่สินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ข้อมลูท่ีทา่นได้ตอบใน
แบบสอบถามนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบัและจะน าไปใช้เพ่ือการ ศกึษาในเร่ืองนีเ้ท่านัน้ ผู้ศกึษา
ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูท่ีทา่นได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี  ้
แบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1  ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยี QR Payment  

สว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานระบบ QR Payment 

สว่นท่ี 4 ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจช าระคา่สินค้าและบริการผา่นระบบ QR Payment 

 

ส่วนที่ 1  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย✓ลงใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่น 
1. เพศ 

� 1. ชาย    � 2. หญิง 
2. อาย ุ

15 - 24 ปี   25 - 34 ปี 

35 - 44 ปี   45 - 54 ปี  � 5. 55  ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา 

� 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   � 2. ปริญญาตรี  
� 3. สงูกวา่ปริญญาตรี 
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4. อาชีพ 

�1. ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  �2.พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง
 � 3. ค้าขาย / อาชีพอิสระ   �4.นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา
 �5.  ไมป่ระกอบอาชีพ เชน่ พอ่บ้าน, แมบ้่าน 

5. รายได้ตอ่เดือน  
�1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท   �2. 10,001-20,000 บาท 
�3. 20,001-30,000 บาท   �4.  30,001-40,000 บาท 
�5. 40,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเหน็ด้านการยอมรับเทคโนโลยี QR Payment  
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ  
 

 
 
 
 

ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไมแ่น่ใจ 
 

(3) 

ไมเ่ห็น
ด้วย 
(2) 

ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง

(1) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ      
1. การใช้บริการ QR Payment ชว่ยท าให้
การช าระเงินของท่าน มีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึน้  

     

 2. การใช้บริการ QR Payment ชว่ยลด
ต้นทนุในการท าธุรกรรมในรูปแบบเดมิ  

     

3. การใช้บริการ QR Payment ชว่ยลด
ข้อผิดพลาดในการช าระเงิน 

     

4. รูปแบบของบริการ QR Payment ตรง
ตอ่ความต้องการในการใช้งาน 

     

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน      
5. รูปแบบของบริการ QR Payment 
สะดวกไมซ่บัซ้อน ขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และ
รวดเร็ว 

     

6. ขัน้ตอนในการใช้บริการ QR Payment 
เป็นเร่ืองท่ีง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ 

     

7. กรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการใช้
บริการ QR Payment สามารถแจ้งและ
แก้ไขปัญหาได้ง่าย 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานระบบ QR Payment 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้
งานระบบ QR Payment 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เหน็ด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง
ยิ่ง (1) 

1. บริการ QR Payment มีระบบการรักษา
ความปลอดภยัจากการโจรกรรมทรัพย์สิน
ผา่นอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือถือได้ 

     

2. ผู้ให้บริการ QR Payment มีการจดัเก็บ
ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้งานอยา่ง
เหมาะสมไมน่ าข้อ มลูไปใช้ในทางอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีตกลงกนัไว้  

     

3. บริการ QR Payment มีมาตรการ
ปอ้งกนัท่ีดี มีการอนญุาตให้เฉพาะผู้ ท่ี
ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูเทา่นัน้ท่ี
สามารถเข้าไปในระบบและผู้ ท่ีไมไ่ด้รับ
อนญุาตจะไมส่ามารถเข้าระบบได้ 

     

4. การใช้งาน QR Payment มี
ระบบปฏิบตักิารท่ีน่าเช่ือถือ ไมท่ าให้ข้อมลู
ทางธุรกรรมการเงินของทา่นร่ัวไหล 

     

5. การใช้งาน QR Payment มีโอกาสเกิด
ปัญหาขดัข้องระหวา่งการด าเนินการใน
การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือได้ 
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ส่วนที่ 4 ท่านตัดสินใจเลือกช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ  QR Payment 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ  
 

การตัดสินใจช าระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านระบบ  QR Payment 

ระดับความคิดเหน็ 
มากที่สดุ 

(5) 
มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

1. ทา่นจะเลือกใช้บริการ QR Payment 
เป็นอนัดบัแรกเม่ือต้องการช าระคา่สินค้า
และบริการ 

     

2. ทา่นจะช าระคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment ทนัทีท่ีมีโอกาส 

     

3. ทา่นจะช าระคา่สินค้าและบริการด้วย
ระบบ QR Payment อยา่งตอ่เน่ืองใน
อนาคตอนัใกล้นี ้

     

 

 
 
 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวภิญญา กลิ่นทองค า 
วัน เดือน ปี เกิด 3 ตลุาคม 2528 
สถานที่เกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา จาก 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
พ.ศ. 2561 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 3 หมู ่2 ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140   
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