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การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษา การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้าร

ใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิาร
การช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป ท่ีมีความสนใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรบัรูเ้ทคโนโลยีโดยรวมใน
ระดบัมากทุกขอ้ โดยการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความเขา้กันไดข้องระบบอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความสามารถในการสงัเกตได้ ดา้นประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ 
ดา้นความซบัซอ้นในการใชง้าน และดา้นความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และการรบัรูค้วาม
ง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
ความสะดวกในการใชง้าน และดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร  ์โคด้ แตกต่างกัน และ
การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ ดา้นความซบัซอ้นในการใช้
งาน และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ
ใชบ้รกิารการช าระเงินผ่านคิวอาร  ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 59.8 
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The objectives of this research investigated technology perception, which 

included perceived usefulness and perceived ease of use influencing service intentions 
consumer's usage via QR code in the Bangkok metropolitan area. This study employed 
quantitative research. The questionnaire was used as a tool to collect information on four 
hundred consumers over fifteen years of age interested in using QR payment in the 
Bangkok metropolitan area. The results found the following: Consumers had a high level 
of technology perception at a high level for every item. Perceived usefulness in 
compatibility was at the highest level, followed by perceived usefulness in terms of 
observability, relative advantage, complexity, trial ability and perceived ease of use in 
terms of self-efficacy was at the highest level, followed by the ease of use in usability 
and safety. Consumers with variation in terms of ages and average monthly income had 
intentions to use QR payment services at a different level. Perceived usefulness in terms 
of compatibility, complexity and perceived ease of use in terms of safety influence on 
service intention and consumer usage via QR code in the Bangkok metropolitan area 
with a statistical significance level of 0.05, which can explain the 59.8 percentage. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 

ความเจริญก้าวหนา้ทางดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี  มีส่วนส าคญัอย่างมากต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั ดว้ยพฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟน และการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของโมบายแบงค์กิ ้ง (Mobile Banking) ซึ่ง เป็นตัวช่วยสนับสนุนและ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการช าระเงินของผูบ้ริโภค  จากเดิมท่ีผูบ้ริโภคตอ้งใชเ้งินสด บตัรเดบติ หรือ
บตัรเครดติในการช าระคา่สินคา้และบรกิาร แตปั่จจบุนัรูปแบบการช าระเงินแบบใหม ่หรือท่ีเรียกว่า 
การช าระเงินดว้ยคิวอาร ์โคด้ (QR CODE) ก าลงัเป็นสิ่งท่ีพดูถึงกนัอยา่งแพรห่ลาย  และมีแนวโนม้
ท่ีจะเขา้มาแทนท่ีวิธีการช าระเงินในรูปแบบเดิม เน่ืองจากการช าระเงินดว้ยคิวอาร ์โคด้ จะท าให้
ผูใ้ชง้านไดร้บัความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึน้ เพียงแค่มีโทรศพัทมื์อถือเครื่อง
เดียวก็สามารถช าระคา่สินคา้และบริการไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ตอบโจทย์รูปแบบการใชชี้วิตประจ าวนั
ของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั  อีกทัง้ยงัเป็นการตอบรบันโยบายความรว่มมือในการขบัเคล่ือนประเทศ
ไทยเขา้สู่ “สงัคมไรเ้งินสด” ของธนาคารแห่งประเทศไทย ใหเ้กิดขึน้จริงในสงัคม และยิ่งการใชง้าน
มีเพิ่มมากขึน้เทา่ไหร ่สงัคมไทยก็จะกา้วเขา้สูส่งัคมไรเ้งินสดไดเ้รว็ยิ่งขึน้ 

QR Code มาจากค าว่า "Quick Response Code" เป็นรหัสท่ีพัฒนาต่อยอดมาจาก 
Barcode ใหส้ามารถใชง้านง่ายขึน้ และสามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากกว่า เพียงใชโ้ทรศพัท์สมารท์
โฟนก็สามารถสแกนขอ้มลูผา่นคิวอาร ์โคด้ ไดอ้ย่างรวดเรว็  ซึ่งธนาคารแหง่ประเทศไทยเล็งเห็นว่า 
Mobile Payment หรือระบบช าระเงินผ่านมือถือจะกลายเป็นช่องทางการช าระเงินหลกัในอนาคต 
โดยปัจจุบันนีมี้การใช้งานเพิ่มขึน้กว่า 200% และก าลังเติบโตมากขึน้เรื่อย ๆ จากปีท่ีผ่านมา 
เพราะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยดว้ยระบบรกัษาความปลอดภัย (Security) ท่ีมีประสิทธิภาพ
กวา่การพกบตัรเครดติ บตัรเดบติ หรือแมแ้ตก่ารพกเงินสดตดิตวัเป็นจ านวนมาก  

จากขอ้มลูล่าสดุของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า เดือนมีนาคม 2561 มีจ  านวนบญัชี
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Mobile Banking 34 ลา้นบญัชี ซึ่งมีจ  านวนเพิ่มขึน้กว่า 44%  เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน และมีปริมาณรายการการใชสู้งถึง 179 ลา้นรายการ เพิ่มขึน้ 125% เม่ือเทียบ
กบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน ดงัตารางประกอบ 

 
 



  

 

2 

ตาราง 1 แสดงจ านวนบญัชีลกูคา้ท่ีใชบ้รกิาร ปรมิาณรายการ และมลูคา่รายการ การท าธุรกรรม

การช าระเงินผา่น Mobile Banking 

 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

หลังจากท่ีทางธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดตวั PromptPay QR ซึ่งเป็นคิวอาร ์โคด้
แบบมาตรฐานเดียว เพ่ือใชใ้นการช าระเงิน และสรา้งสังคมไรเ้งินสด (Cashless Society) เปิด
ช่องทางการช าระเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศอนัดบัตน้ ๆ ท่ีน าเอามาตรฐานการ
ช าระเงินผ่านระบบคิวอาร ์โคด้ นีม้าใชง้าน ดว้ยวิธีใชง้านง่าย ๆ เพียงแคส่แกนแลว้จ่าย ซึ่งระบบ
คิวอาร ์โคด้ นีจ้ะมีส่วนช่วยใหพ้่อคา้แม่คา้รายย่อยรวมไปถึงรา้นคา้รายใหญ่สามารถขยายฐาน
ลกูคา้ได ้เพราะลกูคา้จะไม่ตอ้งพกเงินสด จ่ายเงินง่ายผ่านทางบญัชีหรือบตัรเครดิตไดท้นัที ท าให้
ประหยดัคา่ใชจ้า่ย สะดวก ปลอดภยั และรวดเรว็เป็นอยา่งมาก 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมว้่าการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ก าลังเป็นท่ีนิยม และถูก
คาดหวงัว่าจะเป็นช่องทางหลกัในการช าระเงินในอนาคต แตย่งัมีผูใ้ชบ้ริการอีกจ านวนมาก ท่ีเห็น
ว่าการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร ์โคด้เป็นเรื่องท่ียุ่งยาก ซบัซอ้น และขาดความเช่ือมั่นในเรื่องของ
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมผ่านสมารท์โฟน ดงันัน้ การศึกษาเรื่องการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์อง
เทคโนโลยีและการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน
ผ่านคิวอารโ์คด้ จะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและช่วยส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดความตัง้ใจใช้
บริการการช าระเงินผ่านคิวรอ์ารโ์คด้ ซึ่งผลท่ีไดจ้ากการวิจยั จะสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาและ
ปรบัปรุงระบบการให้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดดี้ยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวาง
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แผนการส่ือสารเพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ สรา้งการยอมรบัการใชง้านท่ีดีของประชาชน เพ่ือเป็น
การช่วยส่งเสริมการขับเคล่ือนประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ (National 
e-Payment Master Plan) เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1.  เพ่ือศึกษาถึงความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  

2.  เพ่ือศึกษาถึงการรับรูเ้ทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรูก้ารใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยี และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิว
อาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การศึกษาวิจยัเรื่อง “การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน
คิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”ครัง้นี ้ผลของการศกึษาคน้ควา้จะไดค้ณุคา่และ
ประโยชนด์งันี ้

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยไ์ทย และผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรู ้และสรา้งประสบการณท่ี์ดี
ในการใชง้าน เพ่ือใหผู้บ้รโิภคเกิดความรูค้วามเขา้ใจ และยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ในการพิจารณาเพิ่ม
ชอ่งทางการช าระเงินใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการช าระเงินของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการช าระผ่านคิวอาร ์โคด้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความ
มั่นใจในความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมการเงินออนไลน ์
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษางานวิจัยนีมุ้่งศึกษา การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตัง้ใจใช้
บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตของ
การศกึษาคน้ควา้ไดด้งันี ้
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป ท่ีมีความสนใจใชบ้ริการ
การช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 
สามารถเปิดบัญชีธนาคารดว้ยตวัเองไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการยินยอมจากผูป้กครอง และ
สามารถสมคัรใชบ้ริการการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัทมื์อถือไดด้ว้ยตนเอง โดยงานวิจยันีมุ้่งศึกษา
ประชากรท่ีมีความสนใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ15 ปีขึน้ไป ท่ีมีความสนใจใช้

บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันัน้
ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรในการค านวณหากลุ่มตวัอย่างแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัค่าความ
คลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 (W.G.Cochran.1977 อา้งถึงใน กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549: 74) ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 
คน 

 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

ขั้นตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) เพ่ือ
เลือกตวัแทนเขตในกรุงเทพมหานคร จากแตล่ะกลุ่มเขตพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้หมด 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กรุงเทพชัน้ใน กรุงเทพชัน้กลาง และกรุงเทพชัน้นอก จากนัน้จะสุ่มตวัอย่างจากกลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่มตามสัดส่วน (Proportional Allocation) โดยกลุ่มท่ีมีเขตพืน้ท่ีมากจะไดร้บัการสุ่ม
ตวัอย่างเป็นสดัสว่นตวัแทนท่ีมากกวา่ ดงันัน้จะไดต้วัแทนเขตในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้สิน้ 6 เขต 
คือ กรุงเทพชัน้ใน จ านวน 3 เขต กรุงเทพชัน้กลาง จ านวน 2 เขต กรุงเทพชัน้นอก จ านวน 1 เขต 
โดยเขตพืน้ท่ีกรุงเทพชัน้ในท่ีจบัสลากได ้ไดแ้ก่ เขตราชเทวี เขตดินแดง และเขตบางรกั เขตพืน้ท่ี
กรุงเทพชัน้กลางท่ีจบัสลากได ้ไดแ้ก่ เขตลาดพรา้ว และเขตบางนา เขตพืน้ท่ีกรุงเทพชัน้นอกท่ีจบั
สลากได ้ไดแ้ก่ เขตบางขนุเทียน  

ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยค านวณจาก
ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง ใน 6 เขตกรุงเทพมหานครท่ีถูกเลือก โดยก าหนดโควตา
ใหไ้ดส้ดัสว่นเทา่ๆกนัในแตล่ะเขต จะไดส้ดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งเขตละ 66.66 หรือ 67 รายตอ่เขต  
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ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
กลุ่มตวัอย่างตามความสะดวกใหไ้ดค้รบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด โดยเลือกเก็บขอ้มูล
จากประชากรทั่วไปท่ีเต็มใจให้ขอ้มูล โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบเอง (Self-
Administered Questionaires)  

 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 15 - 20 ปี 
1.1.2.2 21 - 26 ปี 
1.1.2.3 27 - 32 ปี 
1.1.2.4 33 - 38 ปี 
1.1.2.5 39 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.1.3.3 สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.1.4 อาชีพ 
1.1.4.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.1.4.2 พนกังานบรษิัทเอกชน / ลกูจา้ง 
1.1.4.3 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.1.4.4 ธุรกิจสว่นตวั/ คา้ขาย / อาชีพอิสระ 
1.1.4.5 พอ่บา้น / แมบ่า้น 
1.1.4.6 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ................................. 

1.1.5 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.5.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
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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 การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย 
1.2.1 การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี 

1.2.1.1 ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ 
1.2.1.2 ความเขา้กนัไดข้องระบบ 
1.2.1.3 ความซบัซอ้นในการใชง้าน 
1.2.1.4 ความสามารถในการน าไปทดลองใช ้
1.2.1.5 ความสามารถในการสงัเกตได ้

1.2.2 การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
1.2.2.1 การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
1.2.2.2 ความสะดวกในการใชง้าน 
1.2.2.3 ความปลอดภยัในการใชง้าน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน
ควิอารโ์คด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความเฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยั

ขอใหน้ิยามศพัทเ์ฉพาะตา่งๆไวด้งันี ้

1. คิวอาร ์โค้ด (QR Code) หมายถึง บารโ์คด้ 2 มิติ มีสญัลกัษณเ์ป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรุสั 
เป็นสญัลกัษณแ์ทนขอ้มลูตา่งๆ ท่ีมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ปัจจบุนัน ามาใชใ้นการสแกนเพ่ือ
ช าระเงินผา่นโทรศพัทส์มารท์โฟน ซึ่งถือเป็นการช าระเงินในรูปแบบใหม่ 

2. การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี (Perceived Usefulness) หมายถึง การ
รบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ท่ีจะท าใหผู้ใ้ชบ้รรลคุวาม
เขา้ใจของการใหบ้รกิารและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ประกอบดว้ย 

2.1 คุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หมายถึง การรบัรูว้่า
นวตักรรมดีกว่า มีประโยชนก์ว่าวิธีการปฏิบตัิเดิม ๆ เช่น สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า มีผลตอบแทนท่ี
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ดีกว่าอ่ืน ๆ เป็นตน้ ในส่วนท่ีดีกว่าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ ก็จะท าให้การ
ยอมรบันวตักรรมมีแนวโนม้ในการยอมรบัมากขึน้ 

2.2 ความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility) หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีความ
เช่ือมั่นว่าการใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ มีความเหมาะสมกบัการซือ้สินคา้หรือบริการ
ตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการช าระค่าสินคา้และบริการแทนการใชเ้งินสด
และบตัรเครดติ  

2.3 ความซับซ้อนในการใช้งาน (Complexity) หมายถึง การท่ีผู้บริโภครับรูว้่า
ระบบการใหบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ มีรูปแบบการใชง้านท่ีเขา้ใจไดง้่าย ไม่ซบัซอ้น 
และสามารถท าธุรกรรมไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

2.4 ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ (Trial Ability) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภค
น าเอาระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ไปทดลองใชใ้นสถานการณจ์ริง หรือใชใ้นกิจกรรมท่ีจดั
ขึน้เพ่ือส่งเสริมและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถึงขัน้ตอนวิธีการใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์
โคด้ 

2.5 ความสามารถในการสังเกตได้ (Observables) หมายถึง การท่ีผู้บริโภคได้
ทดลองใชก้ารช าระเงินผา่นคิวอาร ์โคด้ และสามารถรบัรูไ้ดถ้ึงประโยชนข์องการใชบ้ริการการช าระ
เงินผา่นควิอาร ์โคด้ 

3. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการ
การช าระเงินผา่นคิวอาร ์โคด้ สามารถใชบ้รกิารไดง้่ายดว้ยตนเอง สามารถท าธุรกรรมท่ีตอ้งการได้
ง่าย ประกอบดว้ย 

3.1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมี
ความรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนหรือวิธีการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ และสามารถใชบ้รกิารการช าระ
เงินผา่นควิอาร ์โคด้ ไดด้ว้ยตนเอง  

3.2 ความสะดวกในการใช้งาน (Usability) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคสามารถช าระ
เงินผา่นควิอาร ์โคด้ ไดท้กุสถานท่ี ทกุเวลา ซึ่งสามารถใชง้านไดส้ะดวกและรวดเรว็ 

3.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน (Security) หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีความ
เช่ือมั่นและมั่นใจในความปลอดภยัจากการใชบ้ริการการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ 

4. ความตั้งใจใช้บริการ (Intention) หมายถึง ความตัง้ใจท่ีผู้ใชพ้ยายามใช้งานดว้ย
ความยินดีและเต็มใจท่ีจะใช้บริการ โดยมีความเป็นไปไดท่ี้ผู้ใช้จะยอมรบัและใช้งานซ า้อีกใน
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อนาคต หรือมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ เม่ือมีโอกาส ตลอดจนมีการ
แนะน าบคุคลอ่ืนใหม้าใชบ้รกิาร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอารโ์คด้ แตกตา่งกนั 
2. การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี และการรบัรู ้

ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โค้ด ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และไดน้  าเสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้ 
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
5. แนวคดิเก่ียวกบัความตัง้ใจ 
6. ความรูเ้ก่ียวกบัรหสัควิอารโ์คด้ 
7. งานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546: 38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถึง อายุ

เพศ วงจรชีวิตของครอบครวั การศกึษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการ
ตลาด เพราะมันเก่ียวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรศาสตรชี์ ้ให้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด
ความส าคญัลง ลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์ส าคญัมีดงันี ้   

1. อาย ุนกัการตลาดตอ้งค านงึถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเรื่อง
ของอายดุว้ย 

2.เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท  างานนอกบา้นเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ นักการตลาด
ต้องค านึงว่าปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีแล้วมาผู้ชายเป็นผู้ตัดสินใจซือ้ นอกจากนั้น
บทบาทของสตรีและบรุุษมีบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3. วงจรชีวิตของครอบครวั ขัน้ตอนแตล่ะขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครวัเป็นตวัก าหนดท่ี
ส าคญัของพฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตของครอบครวัแบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึ่งแตล่ะขัน้ตอน
นัน้จะมีพฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การรูว้่าอะไรเกิด
ขึน้กบัการศกึษาและรายไดเ้ป็นสิ่งส  าคญัเพราะแบบแผนการใชจ้า่ยขึน้อยู่กบัรายไดท่ี้คนมี 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพ การศกึษา เหล่านีเ้ป็น
เกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบง่ส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติ
ท่ีวัดไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะดา้นจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่ม เป้าหมายเท่านั้น  ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอ่การ ก าหนดตลาดเปา้หมายรวมทัง้ง่ายตอ่
การวดั มากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท่ี์ส าคญัมีดงันี ้

1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญเช่นกัน นักการตลาดควรตอ้ง
ศึกษาตวัแปรตวันีอ้ย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนีต้ัวแปรทางดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงใน
พฤตกิรรมการบรโิภค การเปล่ียนแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตมุาจากการท่ีสตรีท างานมีมากขึน้ 

2. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภค
ท่ีมีอายุแตกต่าง นักการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศึกษาศาสตรท่ี์
แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche 
Market) โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 

3. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ (Income, Education, Occupation and 
Status) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภค
ท่ีมีความร่ํารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัท่ีมีรายไดป้านกลาง และมีรายไดต้่ําจะเป็นตลาดท่ีมี
ขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็น
ตวัชีก้ารมีหรือไมมี่ความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินคา้ท่ีแทจ้ริง อาจ
ถือเกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม คา่นิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ี
ใชบ้่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้่วมกับตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รือ
อ่ืนๆ เพ่ือใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายไดสู้งท่ีมีอายุต่างๆ ถือว่าใช้
เกณฑ ์รายไดร้วมกับเกณฑอ์ายุเปนเกณฑท่ี์นิยมใชก้ันมากขึน้ เกณฑร์ายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกับ
เกณฑอ์ายแุละอาชีพรว่มกนั 

4. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัยิ่งขึน้
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนว่ยผูบ้รโิภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบคุคลในครวัเรือนท่ี
ใชส้ินคา้ใดสินคา้หนึ่ง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และโครงสรา้ง
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ด้านส่ือท่ีจะเก่ียวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพ่ือช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสม       

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัไดน้  ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาเก่ียวกับ
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องงานวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ปัจจยัเรื่องเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action หรือ TRA) 
โดย Ajzen & Fishbein (1975, 1980 อา้งใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจ์ตุรภัทร, 2557) ซึ่ง
อธิบายวา่การแสดงพฤติกรรมเกิดจากการตดัสินใจของบคุคล ส่วนความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม จะ
ไดร้บัแรงขบัเคล่ือนจากปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the 
behavior) และบรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) ดัง
แสดงในภาพประกอบ 2 

 

ทศันคติตอ่พฤติกรรม
(Attitude) 

การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง
(Subjective Norm) 

เจตนาแสดงพฤติกรรม
(Behavioral 
Intention) 

พฤติกรรม
(Behavioral) 

 
 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัใน TRA 
 

ท่ีมา: สิงหะ ฉวีสขุ และสนุนัทา วงศจ์ตรุภทัร. (2557h). ทฤษฎีการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ. สืบคน้จาก www.it.kmitl.ac.th/~journal/index.php/main_journal/ article/view/2 
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ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตแุละผล (The theory of reasoned action หรือ TRA) ถูก
น ามาพัฒนาเป็นทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (A Technology Acceptance Model 
หรือ TAM) โดย Davis (1986 อา้งใน วิมลภรณ์ วีระพันธ์พงศ,์ 2558, หน้า 21) ทฤษฎีของ TAM 
สามารถใชศ้กึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
โดย เป็นการศึกษาปัจจัย ท่ี มี ผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม  (Behavioral Intention) 
ประกอบดว้ย 

- ตวัแปรภายนอก (External Variables) เป็นอิทธิพลท่ีเขา้มาสรา้งความรบัรูใ้หแ้ก่บคุคล 
ซึ่งไดแ้ก่ ประสบการณ ์ความเช่ือ ความรูค้วามเขา้ใจ สิ่งเรา้ตา่ง ๆ หรือแรงจงูใจท่ีท าใหผู้ใ้ชรู้ส้ึกตวั 
หรือการมองเห็นคณุคา่ เพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการใชบ้รกิาร  

- การรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness หรือ PU) คือ การ
เขา้ใจถึงคณุค่าของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท างานแต่ละอย่าง การรูว้่าเทคโนโลยีท่ีใชน้ัน้ประโยชน์
เป็นสิ่งส  าคญัในการบง่ชีใ้นการยอมรบัหรือความตัง้ใจท่ีจะใช ้ 

- การรบัรูว้่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use หรือ PEOU) การ
รบัรูว้่าเทคโนโลยีนัน้ใชง้านง่าย สะดวก และไม่มีความซบัซอ้น ย่อมมีความเป็นไปไดว้่าจะไดร้บั
การยอมรบัจากผูใ้ช ้ 

- ทศันคติท่ีมีตอ่การใชง้าน (Attitude Toward Using) ถา้หากรบัรูถ้ึงความปลอดภยัและ 
ความเป็นสว่นตวัในการใชง้าน ก็จะท าใหมี้ทศันคตใินดา้นบวก  

การรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากเทคโนโลยี และการรบัรูว้่าเทคโนโลยีท่ีใชน้ัน้มีความง่าย
ตอ่การใชง้าน ก็จะส่งผลตอ่ทศันคติท่ีดีตอ่การใชง้าน จนกลายเป็นพฤติกรรม และส่งผลไปถึงการ
ยอมรบัการใชง้านจรงิในท่ีสดุ (Venkatesh, 2000) ดงัแสดงในรูปภาพประกอบ 3 
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ทีม่า:  Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user 

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

 
จากภาพประกอบ 3 แนวคิดแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีเป็นการศกึษาการยอมรบั

เทคโนโลยีของผูใ้ช ้ซึ่งมีอิทธิพลจากปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์นัคือ ปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชนข์อง
เทคโนโลยี (Perceived Usefulness : PU) และปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช ้(Perceived 
Ease of Use : PEU) ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในการใชเ้ทคโนโลยี โดยการรบัรู ้
ประโยชนข์องเทคโนโลยี เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการกระท าพฤติกรรม และความ
ตัง้ใจในการกระท าพฤติกรรมจะน าไปสู่การเกิดการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนการสรา้งเทคโนโลยีท่ี
ง่ายต่อการใช้งานจะท าให้ผู้ใช้เห็นถึงประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีและเกิดความ
ตอ้งการในการใชง้านจรงิ  

การศึกษาของ Davis (1989) ได้ใช้ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีในการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศใหม่ พบว่า การรบัรูป้ระโยชนใ์นการใชง้าน การรบัรูค้วามง่ายในการ
ใชง้าน มีผลตอ่การตดัสินใจใชง้าน หรือพฤติกรรม และความตอ้งการใชข้องกลุ่มตวัอย่าง ขณะท่ี
นักวิจัยหลายท่านท่ีได้ท าการศึกษาในช่วงเวลาต่อมา พบว่า ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั จึงสนบัสนุนทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การท่ีผูบ้ริโภคจะ
เกิดการตัดสินใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้หรือไม่นั้น เป็นเพราะการการรบัรูข้อง
ผูบ้ริโภคในเรื่องการรบัรูป้ระโยชนใ์นการใชง้าน และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ซึ่งเก่ียวกับ
ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี 

ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี 
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Aggelidis & Chatzoglou (2016) กล่าวว่า บุคคลหนึ่งจะมีการยอมรบัเทคโนโลยีไดเ้กิด
จากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ การรับรู ้ถึงประโยชน์ และการรับรูค้วามง่ายในการใช้งาน 
เน่ืองจากการรบัรูป้ระโยชน ์และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการ
ยอมรบัคอมพิวเตอร ์และมีความเช่ือมโยงกบัทศันคติตอ่การใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละทศันคตท่ีิมีตอ่
การใชง้านเทคโนโลยีของบคุคลใดบคุคลหนึ่งมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยีนัน้  

โรเจอร ์และชูเมคเกอร ์(Roger; Shoemaker. 1978: 76) ได้กล่าวว่า การยอมรับของ
ผู้บ ริ โภ ค ท่ี มี ต่ อน วัต ก รรม แล ะ เทค โน โล ยี  (Adoption and Innovation Theory) เรี ย ก ว่ า 
กระบวนการยอมรบั ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ท่ีแสดงออกถึงการยอมรบัน าไป
ปฏิบตั ิโดยแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน  

1. ขั้นความรู้ (The knowledge stage) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม โดยในขั้นนี ้บุคคลจะเริ่มได้รบัรูส้ารสนเทศเบือ้งต้นของนวัตกรรม โดย Rogers ได้
อธิบายว่า เพ่ือใหบุ้คคลไดเ้กิดความตระหนักและสนใจในนวัตกรรมในขัน้นีบุ้คคลจะตอ้งไดร้บั
สารสนเทศ 3 ลกัษณะคือ   

1) การตระหนักรู ้ (Awareness knowledge) เป็นความรู้ท่ีบุคคลจะได้รับรู ้ว่ามี
นวตักรรมเกิดขึน้แลว้ และรูว้า่นวตักรรมนัน้ท าหนา้ท่ีหรือมีความส าคญัอยา่งไร  

2) สารสนเทศท่ีจะอธิบายว่านวตักรรมนัน้มีกลไกหรือระบบการท างานอยา่งไร หรือมี
ขัน้ตอนและวิธีการในการปฏิบตัอิยา่งไร (How to knowledge)  

3) สารสนเทศท่ีอธิบายเก่ียวกบัความรูเ้ก่ียวกบัหลกัการหรือทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานของ
นวัตกรรม (Principles knowledge) ซึ่งเม่ือบุคคลไดร้บัสารสนเทศทัง้ 3 ลักษณะนีแ้ล้วจะท าให้
เกิดความตระหนกัและสนใจท่ีจะน านวตักรรมไปใช ้โดยบคุคลอาจะตดัสินใจยอมรบันวตักรรมนัน้
เลยหรืออาจจะคน้หาสารสนเทศอ่ืนเพิ่มเตมิ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจตอ่ไป  

2. ขัน้การโนม้นา้ว  (The persuasion stage) เป็นขัน้จะท าใหบุ้คคลมีทศัคติท่ีดีหรือไม่ดี
ต่อนวัตกรรม โดยการชักชวนหรือโน้มน้าวจากบุคคลอ่ืนและสารสนเทศท่ีเป็นคุณลักษณะของ
นวตักรรม แต่ทัศคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อนวัตกรรมของบุคคล จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรบัหรือ
ปฏิเสธนวตักรรม (Rogers, 2003) การท่ีบุคคลจะมีทศัคติอย่างไรต่อนวตักรรม บุคคลจะตอ้งรูถ้ึง
การเกิดขึน้และขอ้มูลต่างๆ ของนวตักรรมก่อน แลว้ไดร้บัการชกัชวนหรือโนม้นา้วจากบุคคลอ่ืน 
ดงันัน้ ขัน้โนม้นา้วจะเกิดหลงัจากขัน้ความรู ้โดย ขัน้ความรูจ้ะเป็นขัน้ท่ีเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจ 
(Cognitive- (or knowing-) centered) ส่วนขัน้โนม้น้าวจะเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึก (Affective- (or 
feeling-) centered) ดงันัน้ บคุคล (เช่น เพ่ือนรว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลใกลช้ิด) จงึมีส่วน
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เก่ียวขอ้งกบัรว่มในสงัคม เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและการใชง้านของนวตักรรม รวมทัง้จะ
เป็นแรงกระตุ้นเชิงสังคม (Social reinforcement) ซึ่งจะมีผลต่อความคิดเห็นและความเช่ือ
เก่ียวกบันวตักรรม 

3. ขัน้การตดัสินใจ  (The decision stage) เป็นขัน้ท่ีบุคคลจะตอ้งเลือกว่าจะปฏิเสธหรือ
ยอมรบันวตักรรม ซึ่งการยอมรบัหมายถึง การน านวตักรรมไปใชใ้นการปฏิบตัิงานหรือการเรียน
การสอนอย่างเต็มรูปแบบ (Rogers, 2003) ถ้าบุคคลมีพืน้ฐานในการใชห้รือทดลองใชน้วตักรรม
อยู่แลว้ นวตักรรมมกัจะไดร้บัการยอมรบัอย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยปกติแลว้บุคคลส่วนใหญ่ตอ้งการท่ี
จะทดลองใชน้วตักรรมในบรบิทและสถานการณข์องตนเอง แลว้จึงจะตดัสินใจยอมรบัหรือปฏิเสธ 
โดยการท่ีบุคคลไดท้ดลองใชน้วัตกรรมจะท าใหส้ามารถตดัสินใจยอมรบันวตักรรมไดง้่ายและเร็ว
ยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม ในขัน้การตดัสินใจนี ้บุคคลอาจตัดสินใจปฏิเสธนวัตกรรม ซึ่งการปฏิเสธ
นวัตกรรมอาจเกิดขึน้ได้ 2 ลักษณะคือ ปฏิเสธการใช้งาน (Active rejection) และปฏิเสธโดย
สิน้เชิง (Passive rejection) ซึ่งหากบคุคลปฏิเสธการใชง้าน หมายถึง ยงัคงมีการคิด ไตรต่รองและ
หาโอกาสในการใชง้านนวตักรรมในโอกาสและบริบทอ่ืนๆ และจะน านวตักรรมมาใชเ้ม่ือเห็นว่ามี
ความเหมาะสม แตห่ากปฏิเสธโดยสิน้เชิง บคุคลจะไม่ใหค้วามสนใจและไม่คิดจะน านวตักรรมมา
ใชอี้กเลย แมใ้นบรบิทและสถานการณใ์ดๆ อย่างไรก็ตาม ลกัษณะการปฏิเสธทัง้ 2 ลกัษณะขา้งตน้ 
ยงัไม่มีการศกึษาวิจยัท่ีลึกซึง้และแพรห่ลาย ในบางกรณีของการยอมรบันวตักรรมอาจเริ่มจากขัน้
ความรู ้ขัน้ตดัสินใจและขัน้โนม้นา้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบตะวนัออกท่ีมีวฒันธรรม
เนน้ส่วนร่วม (Collectivistic cultures) อาจเกิดกระบวนการยอมรบัในลักษณะดงักล่าวและการ
ยอมรบันวตักรรมของกลุ่มสงัคมจะมิอิทธิพลตอ่การยอมรบันวตักรรมของบคุคลดว้ย แตส่่วนใหญ่
แลว้จะเกิดขัน้ความรู ้ขัน้โนม้นา้วและขัน้การตดัสินใจ 

4. ขัน้การน าไปใช  ้(The implementation stage) เป็นขัน้ท่ีบุคคลน านวัตกรรมไปใช้จริง
ในบริบทการท างานของตนเอง ซึ่งนวัตกรรมจะน ามาซึ่งสภาวะและสภาพแวดล้อมและ
กระบวนการท างานใหม่ จึงอาจท าใหเ้กิดความไม่แน่ใจในประสิทธิผลของนวตักรรม ซึ่งความไม่
แน่ใจนี ้จะเป็นปัญหาส าหรบักระบวนการแพร่ในขัน้นี ้ดงันั้น บุคคลท่ีใชน้วัตกรรมอาจตอ้งการ
ความช่วยเหลือและการสนับสนุนขอ้มูลต่างๆ จากผูน้  าการเปล่ียนแปลง (Change agent) และ
บุคคลอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะลดความไม่แน่ใจเก่ียวกับประสิทธิผลของนวัตกรรมซึ่งอาจจะเกิดตามมา
หลังจากการใช้ มากไปกว่านั้น กระบวนการยอมรับนวัตกรรมอาจจะสิน้สุดลงเม่ือบุคคลไม่
สามารถคน้พบเอกลกัษณะท่ีโดดเดน่ของนวตักรรมไดด้ว้ยตนเอง อนัเน่ืองมาจากปัญหาในการใช้
งานและขอ้สงสยัในผลลพัธท่ี์จะเกิดขึน้จากนวตักรรม นอกจากนี ้ในขัน้การน าไปใชอ้าจเกิดการ
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ปรบัเปล่ียนหรือดัดแปลงนวัตกรรม (Reinvention) โดยผู้ใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพบริบท 
ขอ้จ ากดัและสิ่งแวดลอ้มในการท างาน ดงันั้น อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการแพรเ่พิ่มขึน้ แตห่ากผูใ้ชมี้
ความรูแ้ละเครื่องมือดา้นเทคโนโลยีขัน้สูงในการปรบัเปล่ียนหรือดดัแปลง อาจจะใชเ้วลาในการ
แพรเ่พิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ยและอาจไดน้วตักรรมหรือแนวคิดคดิใหม่ท่ีเหมาะสมมากกวา่เดมิ 

5. ขั้นการยืนยัน  (The confirmation stage) เป็นขั้น ท่ีบุคคลจะเสาะแสวงหาการ
สนับสนุน ส่งเสริมและแนวร่วมในการใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและยืนยันท่ีจะน า
นวตักรรมไปใชอ้ย่างตอ่เน่ือง แมว้่าหากผ่าน 4 ขัน้ขา้งตน้แลว้จะมีการยอมรบัและใชน้วตักรรมไป
แลว้ก็ตาม Rogers (2003) อธิบายเพิ่มเติมว่า หากบุคคลพบว่าสารสนเทศเก่ียวกับนวตักรรมมี
ความขดัแยง้กันแลว้ อาจจะมีการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจจากยอมรบัเป็นปฏิเสธนวตักรรมก็ได ้
อยา่งไรก็ตาม เม่ือถึงขัน้นีบ้คุคลจะพยายามคน้หาสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุและยืนยนัการตดัสินใจ
ของตนเอง และจะพยายามปฏิเสธหรือขจดัสารสนเทศท่ีขดัแยง้กนั ดงันัน้ ทศัคติของบคุคลจึงเป็น
สิ่งส าคญัในขัน้การยืนยนันี ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการสนบัสนนุ สง่เสริมและช่วยเหลือในการใชน้วตักรรม 
รวมทัง้การแพรส่ารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกนัทัง้กระบวนการ เพ่ือใหบ้คุคลไดเ้กิดทศัคติท่ีดีและยืนยนั
การใชน้วตักรรมตอ่ไป หากแตบ่คุคลอาจมีการปฏิเสธนวตักรรมหรือไม่ยืนยนัท่ีใชน้วตักรรมตอ่ไป    
เม่ือเห็นวา่ไมมี่ความเหมาะสมกบับรบิทและไมพ่งึพอใจในประสิทธิผลของนวตักรรม 

Igbaria and Tan (1997) ไดร้ะบุว่าการรบัรูถ้ึงประโยชนแ์ละการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ
ใชง้านมีผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของบุคคลจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจะแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจนพอๆกบัการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บั 

จากทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
แสดงใหเ้ห็นถึงการรบัรูก้ารใชป้ระโยชน ์(Perceived Usefulness) และการรบัรูค้วามง่ายในการใช้
งาน (Perceived Ease of Use) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตอ้งการใช้งาน และท าให้เกิดความ
ตั้งใจในการใช้งานท่ีแท้จริง  จึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยว่า การรับรู ้การใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยี และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการการช าระเงินผ่าน
ควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี 

Roger (2003) ไดก้ล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรบันวัตกรรม คือ การตัดสินใจท่ีจะน า
นวตักรรมนัน้ไปใชอ้ย่างเต็มท่ี โดยคิดว่านวตักรรมนัน้เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด และมีประโยชนม์ากกว่า ซึ่ง
อาศยัคณุลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลตอ่การยอมรบั สามารถแยกคณุลกัษณะได ้5 ประการดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 แสดงคณุลกัษณะ 5 ประการท่ีมีผลตอ่การยอมรบันวตักรรม 
 

ท่ีมา : Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovation Theory 

 

1. ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หมายถึง การท่ีผูร้บันวตักรรมคิดว่า
นวตักรรมนัน้ๆดีกว่า มีประโยชนก์ว่าสิ่งเก่า หรือวิธีปฏิบัติเดิม โดยการน านวัตกรรมใหม่เขา้มา
แทนท่ี ซึ่งการท่ีจะวดัว่าอะไรมีประโยชนก์ว่านัน้ สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น ความสะดวก ความ
พึงพอใจ ความเช่ือถือของสงัคม การท่ีบคุคลเห็นหรือรูส้ึกว่านวตักรรมนัน้มีคณุคา่หรือมีประโยชน์
ตอ่เขามากกวา่เสียประโยชน ์ก็จะมีโอกาสเพิ่มการยอมรบัในนวตักรรมไดม้ากขึน้ 

2. ความเข้ากันได้ของระบบหรือความสอดคล้อง (Compatibility) คือ การท่ีผู้ยอมรับ
นวตักรรมรูส้ึกหรือคิดว่านวตักรรมนัน้ไปดว้ยกันได ้หรือเขา้กันกับค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต 
โดยไม่ขัดกับค่านิยม ความเช่ือทางสังคมและวัฒนธรรม ความคิด หรือประสบการณ์เก่ียวกับ
นวัตกรรมในอดีต และความตอ้งการนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ากันไดก้ับความคิดหรือ
ประสบการณใ์นอดีต 

3. ความซบัซอ้น (Complexity) คือ การท่ีผูใ้ชน้วตักรรมมองเห็นว่านวตักรรมง่ายตอ่การ
เขา้ใจและน าไปใช ้ท าใหเ้กิดการยอมรบันวตักรรมไดง้่าย กลา่วคือ การท่ีนวตักรรมมีความซบัซอ้น
มาก ท าใหย้ากตอ่การเขา้ใจ และส่งผลตอ่ระยะเวลาในการยอมรบันวตักรรม หรือบางครัง้อาจท า
ใหไ้มย่อมรบันวตักรรมนัน้เลย 
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4. ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ (Trial Ability) คือการท่ีผู้ร ับนวัตกรรมน า
นวตักรรมนัน้ไปทดลองในปริมาณเล็กๆ การท่ีนวตักรรมสามารถแบง่ย่อยเพ่ือน าไปทดลองนัน้ จะ
ช่วยท าใหเ้กิดความรูส้ึกลดความเส่ียงในการยอมรบันวตักรรมของกลุ่มเป้าหมายใหน้อ้ยลง การ
แบ่งส่วนท่ีมกัพบเห็น เช่น การใหท้ดลองสินคา้ก่อนซือ้ หรือการแบ่งขายสินคา้ขนาดเล็กท่ีมีราคา
ถกู 

5. ความสามารถในการสงัเกตได ้(Observativables) คือ การท่ีผลของนวตักรรมเป็นสิ่ง
ท่ีสามารถมองเห็นได้โดยสมาชิกในสังคม ยิ่งสังคมสามารถมองเห็นผลของนวัตกรรมได้ง่าย
เทา่ไหร ่นวตักรรมนัน้จะถกูยอมรบัไดง้่ายขึน้ 

Roger (1983:72) ไดจ้ัดแบ่งประเภทของผู้ยอมรบันวัตกรรมออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

1. กลุ่มนวตักร หรือ พวกชอบของใหม่ (Innovators) คือ พวกท่ีชอบเส่ียงภัย พวกนีจ้ะมี
การเรียนรูแ้ละการยอมรบันวตักรรมไดอ้ยา่งรวดเรว็ และสว่นมากมกัเป็นผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดี 

2. กลุ่มผูย้อมรบันวัตกรรมก่อนผู้อ่ืน (Early Adopters) คือ พวกท่ีน่าเช่ือถือ น่าเคารพ 
เป็นผูท่ี้มีฐานะทางสงัคมคอ่นขา้งสงู มีคณุสมบตัขิองการเป็นผูน้  าทางความคิดมากท่ีสดุ 

3. กลุ่มชนส่วนใหญ่ท่ียอมรบันวตักรรมในระยะตน้ (Early Majority) คือ พวกท่ีมีความ
รอบคอบระมัดระวัง มีการแลกเปล่ียนความคิดกับกลุ่มเพ่ือนของตน ใช้เวลาในการตัดสินใจ
ยอมรบันวตักรรมชา้กวา่สองพวกแรก 

4. กลุม่ชนส่วนใหญ่ท่ียอมรบันวตักรรมในระยะหลงั (Late Majority) คือ พวกขีส้งสยัและ
ไมค่อ่ยไวว้างใจ สว่นมากพวกนีจ้ะยอมรบันวตักรรมเม่ือคนอ่ืนๆในระบบสงัคมไดท้  าอยา่งนัน้แลว้ 

5. พวกลา้หลงั (Laggards) คือ พวกสดุทา้ยท่ีจะยอมรบันวตักรรม พวกนีม้กัจะยึดมั่นใน
สิ่งเก่าๆ และไม่ชอบการเปล่ียนแปลง เข้าจะมองนวัตกรรมใหม่ๆดว้ยความไม่ไว้วางใจอย่าง
เปิดเผย ไม่วางใจในตวัสมาชิกกลุ่มนวตักร เขาจะใชน้วตักรรมก็ต่อเม่ือนวตักรรมนัน้ใชก้นัมานาน
พอสมควรจนกลายเป็นวิถีชีวิตอยา่งหนึ่งของคนในอดีตแลว้ 
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ภาพประกอบ 5 เสน้การยอมรบัเทคโนโลยี  

 

ท่ีมา : Rogers (1995) 

 
ทฤษฎีของ Roger (2003) นัน้ การเริ่มยอมรบันวตักรรมจะเกิดขึน้หลังจากผ่านสถานะ

แรกหรือผ่านคนกลุ่มแรก (Innovators) หรือการไดร้บัการยอมรบัจากนกัประดิษฐ์นวตักรรมหรือผู้
ชอบติดตามเทคโนโลยีใหม่จ  านวนหนึ่ง ทดสอบทดลองจนสิน้สงสยัและยอมรบัเทคโนโลยีนัน้แลว้ 
ถัดไปก็จะเกิดการยอมรับของกลุ่ม Early Adopters และ Early Majority ได้ง่ายขึน้ แต่ Moore 
(1995) ใหค้วามส าคญัต่อการยอมรบันวตักรรมในกลุ่ม Early Adopters มากท่ีสุด และกลุ่มนีมี้
ความส าคญัอย่างยิ่งว่านวตักรรมนัน้จะมีอยู่หรือดบัไปในสงัคม จึงเปรียบว่าในคนกลุ่มนีจ้ะมีหุบ
เหวซึ่งคอยดกันวตักรรมใดๆว่าจะอยู่หรือดบัไป และนวตักรรมใดๆจะมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง Early 
Adopters กับผูผ้ลิต จนกว่านวตักรรมนัน้ๆจะตรงกับอุปสงคใ์นสังคมจนเกิดการยอมรบัในท่ีสุด 
หากนวตักรรมหรือเทคโนโลยีนัน้ๆจะเกิดการยอมรบัและเกิดประโยชนเ์ชิงพาณิชยใ์นสงัคมอย่าง
ท่วมทน้ เรียกว่าเป็นช่วง Take off ทะยานขึน้สู่ฟ้าของธุรกิจ ซึ่งจะท าก าไรไดส้งูสดุ นกัลงทนุธุรกิจ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมจะมองหาโอกาสในการลงทนุดา้นเทคโนโลยีในสงัคมในชว่งเวลานี ้

Junadi (2015) ใหค้วามหมายของการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชเ้ทคโนโลยี (Perceive 
Usefulness) วา่ บคุคลเช่ือวา่การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพใน
การท างานให้มากขึน้ การท่ีบุคคลรบัรูว้่าเทคโนโลยีท่ีน ามาใชน้ั้น ก่อให้เกิดประโยชนแ์ละเป็น
ทางเลือกท่ีมีคณุคา่ ส าหรบัน ามาใชง้าน รวมทัง้ถา้ใชเ้ทคโนโลยีใหมนี่จ้ะ ท าใหง้านท่ีท ามีคณุภาพ
ดีขึน้ หรือเสร็จเร็วขึน้ ซึ่งส่งผลมีรายไดเ้พิ่มขึน้ ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก ในทฤษฎีการยอมรบั
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เทคโนโลยีถือว่าการรบัรูป้ระโยชนเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีบ่งชีถ้ึงการยอมรบัและการรบัรูป้ระโยชน์ มี
อิทธิพลทางออ้มตอ่การใชโ้ดยสง่ผา่นพฤติกรรมการยอมรบั  

Neuendorf & Valdiseri (2016) รายงานว่า การรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ปัจจยัท่ี ก าหนดการรบัรูใ้นแตล่ะบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพฒันา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ได้อย่างไร และเป็นปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดง
พฤตกิรรมการใชด้ว้ย  

Yusoff, Zaman and Ahmad (2011) ศึกษาเรื่องการประเมินการยอมรับเทคโนโลยี
ความจริงผสมของผู้ใช้ โดยท าการพัฒนาต้นแบบท่ีใช้เทคโนโลยีความจริงผสมช่ือว่า Mixed 
Reality Regenerative Concept (MRRC) เพ่ือใชใ้นการทดลองกับกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการสุ่ม
จ านวน 63 คน ประกอบดว้ยนกัศกึษาปีท่ี 2 ปีท่ี 3และปีท่ี 4 ในสาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทยชี์วเคมี
ของมหาวิทยาลยัสองแหง่ในมาเลเซียท่ีไมเ่คยมีประสบการณด์า้นเทคโนโลยีความจรงิผสมมาก่อน 
ผลการวิจยัพบว่าการรบัรูป้ระโยชนท่ี์ไดร้บัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุในการก าหนดความตัง้ใจของผูใ้ช้
ในการใชเ้ทคโนโลยีนีใ้นอนาคต 

Agarwal และ Prasad (1999) กล่าวว่า ตวัแปรท่ีส าคญัส าหรบัแบบจ าลองการยอมรบั
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรบัรูป้ระโยชนก์ารใชง้าน ซึ่งหมายถึงการท่ีบุคคลมีความเช่ือว่าการใชง้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานใหม้ากขึน้ การท่ี
บุคคลเช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีน ามาใชน้ัน้สามารถสรา้งประโยชน ์และเสนอทางเลือกท่ีดีส าหรบัการ
ปฏิบตัิงานนัน้ๆ รวมทัง้ หากใชเ้ทคโนโลยีใหม่นีจ้ะท าใหไ้ดง้านท่ีมีคณุภาพดีขึน้หรือท างานใหเ้สร็จ
ไดร้วดเรว็ขึน้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การรับรู ้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
(Perceive usefulness) หมายถึง ทศันคตคิวามเช่ือของบคุคลท่ีมีตอ่การใชเ้ทคโนโลยีหรือระบบใด
ระบบหนึ่ง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการท างานของบุคคลนัน้ เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการวิเคราะห์
และตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก
คณุลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ คณุประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ความเขา้กัน
ไดข้องระบบ (Compatibility) ความซับซอ้น (Complexity) ความสามารถในการน าไปทดลองใช ้
(Trial Ability)  และความสามารถในการสงัเกตได ้(Observativables)  

ดงันัน้ในงานวิจยันี ้จะใชแ้นวคิดทฤษฎีของ Roger ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า หากคณุประโยชน์
ของเทคโนโลยีตรงกับความตอ้งการของบุคคล จะน าไปสู่การยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยีนัน้ต่อไป 
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ดงันัน้การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงถึงความตัง้ใจท่ีจะใชห้รือ
ยอมรบั และเป็นตวัแปรหนึ่งท่ีส  าคญัและมีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 

การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดบัความเช่ือของ
ผูใ้ชท่ี้คาดหวงัต่อระบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาขึน้และเป็นเป้าหมายท่ีจะใช ้โดยระบบดงักล่าว
จะตอ้งมีความง่ายในการเรียนรูท่ี้จะใชง้านและไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก (Davis, 1989) โดย
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านสามารถวดัจากคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. สามารถเรียนรูไ้ดง้่าย (Easy to learn) 
2. สามารถควบคมุได ้(Controllable) 
3. มีความชดัเจน (Clear) 
4. สามารถเขา้ใจได ้(Understandable) 
5. มีความยืดหยุน่ (Flexible) 
6. มีความง่ายตอ่การน ามาเป็นทกัษะ (Easy to become skillful) 
7. สามารถใชง้านไดง้่าย (Easy to use) 
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) เป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัของ

ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง การวดัระดบัขัน้ของบุคคลท่ี
เช่ือว่า หากมีการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาขึน้มาใหม่ ระบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาขึน้
มาใหม่นัน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานภายใตข้อ้ก าหนดเดิมขององคก์รท่ีท างานอยู่นัน้ดี
ยิ่งขึน้  โดยงานวิจยัต่างๆท่ีผ่านมา มีผูน้  าทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ช ้
และสรุปว่า ก่อนเกิดการรบัรูท่ี้สง่ผลตอ่พฤติกรรมดงักล่าว ตอ้งมีการวางเปา้หมายในการใชง้าน มี
การใหบ้รกิารระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึงในวงกวา้ง เพ่ือสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหผู้ใ้ชง้าน 

Neuendorf & Valdiseri (2016) กล่าวว่า การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive 
Ease of Use) หมายถึง ระดับความเช่ือ คาดหวัง  ของผู้ท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศว่าระบบ ฯ 
ดงักล่าวเป็นระบบท่ีสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการเรียนรูท่ี้จะใช้
ระบบหรือในการเขา้ใจระบบ โดยนิยามการรบัรูค้วามง่ายตาม  ค าจ ากัดความของค าว่า “’ง่าย” 
และ “ปราศจากความยากหรือความพยายาม”  

Junadi (2015) ให้ความหมายของการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of 
Use) ว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) เป็นตวัแปรหลกัท่ีผูใ้ชค้าดหวงั
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ต่อเทคโนโลยีท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะใชว้่าตอ้งมีความง่ายและมีความเป็นอิสระจากความมานะ
พยายาม เทคโนโลยีท่ีใชง้านง่ายและสะดวกไม่ซบัซอ้นมีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะไดร้บัการยอมรบั
จากผูใ้ช ้การรับรูค้วามง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรบั หรือความ
ตัง้ใจท่ีจะใชแ้ละมีอิทธิพลทางออ้มต่อการ ใชโ้ดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรบั และยงัพบว่าการ
รบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลตอ่การรบัรูป้ระโยชนด์ว้ย 

Park (2010) กล่าวว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน คือความคาดหวงัของของผูใ้ชว้่า
จะสามารถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างง่ายดายโดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม และเทคโนโลยีจะตอ้งมี
ลกัษณะท่ีสามารถจดจ าไดง้่าย ไมมี่ความซบัซอ้น 

Rosenburg (1982) ไดก้ล่าวว่าการยอมรบัเทคโนโลยีของคนจ านวนมากนัน้ขึน้อยู่กับ
การใชเ้ทคโนโลยีและการเรียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีนัน้ดว้ยตนเอง ซึ่งการเรียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีของ
คนในสงัคมจะสง่ผลใหเ้ทคโนโลยีนัน้มีการพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

ณฐัสพนัธ ์เผ่าพนัธ ์(2551) กล่าวว่า การพฒันาอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละเทคโนโลยีให้
สามารถใชง้านไดง้่าย จะท าใหผู้ใ้ชเ้กิดการรบัรูค้วามมีประโยชนแ์ละน ามาเป็นทางเลือกใหม่ใน
การใชง้าน 

พิชญปิ์ยา เพ็งผ่อง (2558) ไดท้  าการศกึษาอิทธิพลการยอมรบัเทคโนโลยี อนัไดแ้ก่ ความ
ไวว้างใจ ราคา และความแปลกใหมส่่งผลตอ่ความตัง้ใจซือ้ตั๋วเครื่องบนิออนไลน ์พบว่า  ปัจจยัรบัรู ้
ถึงความง่ายในการใชง้านส่งผลตอ่ความตัง้ใจซือ้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่า 
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพ่ือเขา้ถึงการซือ้สินคา้ หรือบริการสามารถท าไดง้่าย และเรียนรูไ้ดว้่า  สามารถ
ท าไดโ้ดยไมต่อ้งใชค้วามพยายามในการท าการสั่งซือ้สินคา้ หรือบรกิารนัน้ๆ 

Coursaris and Hassanein (2002) กล่าวว่า ความสะดวกเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อ
ความตัง้ใจใชง้านการช าระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี โดยการพกพาหรือเคล่ือนท่ีไดเ้ป็น
คณุสมบตัท่ีิส าคญัของเทคโนโลยี 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use) หมายถึง การท่ีผู้ใช้งานมีความคาดหวังต่อเทคโนโลยีท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะใช ้ว่า
จะตอ้งมีความง่ายและไมจ่  าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรูม้าก สามารถเขา้ใจไดง้่าย โดย
ในงานวิจยันี ้จะใชแ้นวคิดทฤษฎีของ Davis ท่ีกล่าวไวว้่า หากเทคโนโลยีนัน้สามารถเขา้ใจไดง้่าย 
จะน าไปสู่การยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยีนัน้ตอ่ไป ดงันัน้ ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน
จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจท่ีจะใชห้รือยอมรบั และเป็นตวัแปรหนึ่งท่ีส  าคญัและมีผลต่อ
ความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ 
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจ (Intention)  
ความตัง้ใจ หมายถึง เจตนาหรือความตอ้งการท่ีจะพยายามท าพฤติกรรมนัน้ๆ ส าหรบั

พฤติกรรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบคุคลอย่างเตม็ท่ี ความตัง้ใจเพียงตวัเดียวก็เพียงพอท่ีจะท า
พฤติกรรมได ้กลา่วคือ ย่ิงบคุคลมีความตัง้ใจท่ีแน่วแน่ในการท าพฤติกรรม บคุคลยิ่งมีแนวโนม้ท่ีจะ
ท าพฤติกรรมนัน้ แตส่  าหรบัพฤติกรรมท่ีบุคคลประสบปัญหาในการควบคมุมาก ความตัง้ใจเพียง
ตวัเดียวอาจไม่เพียงพอท่ีจะใชท้  านายพฤติกรรมไดอ้ย่างแม่นย า อาจมีปัจจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความตัง้ใจกบัพฤติกรรม ปัจจยัเหล่านีอ้าจจะเป็นโอกาสหรือทรพัยากร เช่น 
เวลา เงิน ทกัษะ ความรว่มมือจากผูอ่ื้น เป็นตน้ 

Fishbein&Ajzen (2010) กล่าวว่า ความตัง้ใจใช้งาน หมายถึง ความพรอ้มหรือความ
เป็นไปไดข้องบคุคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมของการใชง้าน จากการศกึษาความตัง้ใจท่ีจะพยายามท า
พฤติกรรมนัน้ ความตัง้ใจเป็นปัจจยัจงูใจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม และเป็นตวับง่ชีว้่าบคุคลมีความ
พยายามท่ีจะกระท าพฤติกรรมนัน้ ดว้ยความยินดีและเต็มใจ ตลอดจนมีการแนะน าบุคคลอ่ืนให้
มาใช้บริการ ยิ่งบุคคลมีความตัง้ใจแน่วแน่และมีความพยายามมากเพียงใด ความเป็นไปไดท่ี้
บุคคลจะกระท าพฤติกรรมก็จะมีมากยิ่งขึน้เท่านั้น (Konerding, 1999) สอดคลอ้งกับการศึกษา
ของ Kang (2014) ท่ีพบว่า ความตัง้ใจของผูใ้ชง้านนัน้ส่งผลต่อการใชง้านแอปพลิเคชันบนมือถือ 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าความตัง้ใจเป็นตวัแปรส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม เม่ือผูใ้ชเ้กิดความตัง้ใจท่ีจะ
ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพ่ือช าระค่าสินคา้แลว้ ก็จะแสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพ่ือช าระค่า
สินคา้นัน้ออกมา (Thakur, 2013) 

ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจท่ีจะซือ้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค อาจเกิดขึน้จาก
ตวัผูบ้ริโภคเอง เช่น ลกัษณะนิสยัของผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผูบ้ริโภคควบคมุไดย้าก เช่น แรงจูงใจ 
ความตอ้งการในด้านต่าง ๆ ทัศนคติ ความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ การปรบัตัวเข้ากับ
สิ่งแวดลอ้มใหม่ๆ เป็นตน้ หรือเกิดจากปัจจยัภายนอกมาเป็นตวักระตุน้ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งศึกษา
ถึงปัจจยัภายนอกท่ีมาช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความสนใจท่ีจะ ใชง้าน ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งท าการ
พิจารณาในดา้นต่างๆของสินคา้และบริการ เช่น ขนาด รูปแบบ การเปรียบเทียบกับสินคา้ชนิดอ่ืน 
การวางต าแหน่งของสินคา้ ความแปลกใหม่ เป็นตน้ ซึ่งปัจจยัเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถ
ควบคุมได้ โดยน ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตัง้ใจในการซือ้สินคา้และบรกิาร (Engel, Blackwell & Miniard, 1995)  
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Mowen และ Minor (1998) กล่าวว่า ความต้งัใจซือ้สินคา้และบริการเป็นพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการท าใหไ้ดม้า (Acquisition) ซึ่งสินคา้หรือบริการ และการควบคมุ (Disposition) การ
ใชส้ินคา้หรอืบรกิาร  

Engel และคณะ (1995) ไดอ้ธิบายว่า ปัจจยัท่ีก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างความตัง้ใจ
ซือ้ การใชบ้ริการและพฤตกิรรม คือ ช่วงเวลา (Time Interval) กล่าวคือ ถา้ผูบ้รโิภคเกิดความตัง้ใจ
ซือ้และใชบ้ริการแลว้ แตย่งัไม่ไดซื้อ้ทนัที ปล่อยเวลาใหเ้นิ่นนานไป โอกาสท่ีผูบ้รโิภคจะซือ้สินคา้ก็
จะนอ้ยลง  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ความตัง้ใจ หมายถึง ความเป็นไปไดข้องบคุคล
ท่ีจะแสดงพฤติกรรม การศึกษาถึงความตัง้ใจในการซือ้สินค้าและบริการมีความส าคญัมากต่อ
นักการตลาด เน่ืองจากความตัง้ใจการในซื ้อสินคา้และบริการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
คาดการณ์พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคในอนาคต โดยปกติแล้วความตั้งใจสามารถท านาย
พฤติ ก รรม ได้อย่ า งแม่ น ย าห รื อ ไม่  ขึ ้น อยู่ กั บ อ งค์ป ระกอบ  ดั ง นี ้  ค วามสัมพั น ธ์ กั น 
(Correspondence) ของเกณฑ์ในการวัดความตั้งใจท่ีกระท า พฤติกรรมต้องก าหนดให้มี
ความสมัพนัธก์นักบัความมั่นคงของความตัง้ใจ (Stability of Intention) ถา้ความตัง้ใจท่ีจะกระท า
พฤติกรรมมีความมั่นคงจะส่งผลใหมี้ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมสูงดว้ย โดยในงานวิจยันี ้จะใช้
แนวคิดทฤษฎีของ Fishbein&Ajzen ท่ีกล่าวไวว้่า ความตัง้ใจเป็นปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
และเป็นตวับง่ชีว้า่บคุคลมีความพยายามท่ีจะกระท าพฤตกิรรมนัน้ ดว้ยความยินดีและเตม็ใจ 

 
6. ความรู้เกี่ยวกับคิวอาร ์โค้ด 

QR Code (Quick Response Code) ห รือ  บาร์โค้ดสองมิ ติ  (two-dimensional bar 
code or 2D Barcode) จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหนึ่งท่ีน ามาใชก้ันอย่างแพร่หลายใน
องคก์รธุรกิจต่างๆ โดยท่ีบารโ์คด้สองมิติเป็นบารโ์คด้ชนิดหนึ่งท่ีมีการใชใ้นสินคา้หลายประเภทไม่
วา่จะเป็น หนงัสือ กล่อง ขวด ปา้ยสินคา้ แผน่พบั รวมถึงแผน่ปา้ยโฆษณา มีลกัษณะเป็นภาพของ
แท่งหรือเสน้ในแนวตัง้ท่ีแทนอกัขระชุดหนึ่ง หากตอ้งการรูว้่าหมายความว่าอะไร ก็ตอ้งใชเ้ครื่อง
อ่าน ท่ีเห็นกันตามจุดช าระเงินในหา้งสรรพสินคา้ ซึ่งจะใชแ้สงเลเซอรก์ราดท่ีป้ายบารโ์คด้เพ่ือวดั
ความกวา้ง ความห่าง ของแท่ง ทุกแท่ง แลว้แปลงกลบัมาเป็นชุดของอกัขระดงัเดิมแลว้ก็คน้จาก
ตารางหาความหมายท่ีตรงกบัชดุอกัขระนัน้ๆ แต่บารโ์คด้สองมิติจะไม่ใช่แถบหรือเสน้ และไม่ตอ้ง
ใชอ้ปุกรณส์ าหรบัอา่นบารโ์คด้สองมิติเป็นการเฉพาะ โดยบารโ์คด้สองมิต ินบัเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ี
ไดร้บัการพฒันาและคดิคน้ขึน้ในปี 1994 โดยบริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ นท่ีช่ือ Denso-Wave ซึ่งไดน้  ารหสั



  

 

27 

คิวอารม์าใชส้  าหรบัการติดตามส่วนประกอบของรถยนต ์และไดจ้ดทะเบียนลิขสิทธ์ิช่ือ QR-Code 
ไปแลว้ทัง้ในญ่ีปุ่ นและทั่วโลก ท าใหเ้รามกัจะเรียกว่า QR-Code แทนเพ่ือเล่ียงปัญหาลิขสิทธ์ิแต่
อย่างไรก็ตาม ค าว่า QR-Code นัน้จดัได ้ว่าเป็นระบบบารโ์คด้ท่ีมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ซึ่งมา
จากความตัง้ใจของผูค้ิดคน้ท่ีจะใหบ้ารโ์คด้สองมิตินี ้สามารถถูกอ่านไดอ้ย่างรวดเร็วนั่นเอง ตวั
สญัลกัษณบ์ารโ์คด้สองมิติ นีไ้ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจน กลายเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศ
ญ่ีปุ่ นไปแลว้ (อนชุา ชีชา้ง, 2553) 

ในปี ค.ศ. 2011 อุตสาหกรรมดา้นการส่ือสารเริ่มน ารหัสคิวอารเ์ข้ามาใช้เป็นครัง้แรก 
และทุกวันนีส้มารท์โฟน เป็นตัวขับเคล่ือนหลักท่ีส่งผลให้ธุรกิจรหัสคิวอารเ์ป็นท่ีนิยม (Probst, 
2012) โดยขัน้ตอนในการช าระเงินผา่นระบบควิอารโ์คด้ มีดงันี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 : เข้าสู ่Mobile Application             ขัน้ตอนท่ี 2 : เลือกบริการช าระเงินด้วย      
       QR Code 
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ภาพประกอบ 6 แสดงขัน้ตอนการใชบ้รกิารช าระเงินผา่นระบบควิอารโ์คด้ 

 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 : สแกน QR Code ของร้านค้า            ขัน้ตอนท่ี 4 : เลือกวิธีการช าระเงิน 
 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 5 : ตรวจสอบช่ือร้านค้าและระบจุ านวนเงิน       ขัน้ตอนท่ี 6 : แสดงผลการช าระเงิน 
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7. งานวิจัยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
กุลปรียา นกดี (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท 

พี.ที.ทรานสเ์อ็กซเ์พรส จ ากัด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้คือ กลุ่มข้อมูลจากผู้บริหาร 
พนกังานตรวจสอบเสน้ทางการเดินรถ และพนกังานขบัรถของบรษิัท พี.ที.ทรานสเ์อ็กซเ์พรส จ ากัด 
จ านวน 155 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี GPS 
Tracking ของบริษัท พี.ที.ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากัด คือ การรับรูค้วามง่ายในการใช้งาน และ
คณุภาพการใหบ้ริการดา้นการเขา้ถึงการใหบ้รกิาร ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บั
จากเทคโนโลยี ทัศนคติต่อเทคโนโลยี คุณภาพการให้บริการดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
ความน่าเช่ือถือ และความปลอดภัย ไม่มีผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท 
พี.ที.ทรานสเ์อ็กซเ์พรส จ ากดั 

อรทัย เล่ือนวนั (2556) ไดศ้ึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกับงานท่ีมีผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตัิงาน โดยท าการศึกษาดา้นการรบัรูป้ระโยชน ์และดา้น
การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัครัง้นีมี้จ  านวน 239 คน โดยเป็นขอ้
ราชการ และลูกจา้งประจ า สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนศูนยร์าชการแจง้วัฒนะ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีผลมา
จากเพศและรายไดต้อ่เดือนท่ีแตกต่างกนั การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการรบัรูก้ารใช้
ประโยชน ์มีผลมาจากระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน และเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ส่วนปัจจัยเก่ียวกับงานนั้น ไม่มีผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศในทกุดา้น 

ณฐัวฒุิ เปรมปราชญ ์(2557) ศกึษาเรื่องการยอมรบันวตักรรมแอปพลิเคชั่นฟังเพลงแบบ
สตรีมมิ่ง KKBOX บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูใ้ชง้านในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชง้านส่วน
ใหญ่มีความเห็นตอ่ปัจจยัดา้นประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบว่า สะดวกในการใชง้าน สามารถฟังเพลง
แบบออฟไลนไ์ดไ้ม่จ  ากดั โดยไมต่อ้งใชค้อมพิวเตอร ์สามารถใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการฟังเพลงได้
ทนัที มีเพลงเก่า เพลงใหม่จ  านวนมาก และมีความตอ่ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ เช่น ไม่มีโฆษณา
รบกวน ใชเ้ป็นส่วนลดบตัรคอนเสิรต์ กล่าวคือ ผูใ้ชง้านใหค้วามสนใจกบัประโยชนข์องนวตักรรม
เม่ือเปรียบเทียบกับช่องทางการฟังเพลงแบบอ่ืน ซึ่งมีความสะดวกสบาย และมีความพึงพอใจ
มากกวา่ 

ชลธิชา ศรีแสง (2555) ศึกษาเรื่องการยอมรบัการใช้งานของระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ์กรณีศกึษาธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  พบว่า การรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
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ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับรูถ้ึงการใช้งานง่ายของระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การรับรูค้วามเส่ียงและความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรบัรูถ้ึง
ประโยชนข์องระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

วริษฐา สมเลข (2556) ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีรูปแบบ Mobile Payment 
ส าหรับธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรใ์นประเทศไทย พบว่าการรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน 
(Percieved ease of use) ความน่าเช่ือถือของบริการ (Creditability) และความสอดคล้อง 
(Compatibility) ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน Mobile Payment ตรงขา้มกับปัจจัยดา้นการ
รบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชง้าน (Perceived Usefulness) ท่ีไม่สามารถสรุปไดว้่าส่งผลต่อความ
ตัง้ใจในการใชง้าน Mobile Payment อนัเป็นผลมาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่เช่ือมั่น ทัง้
ในเรื่องความปลอดภยัของขอ้มลูและความสอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลใ์นการช าระเงิน 

จิรวฒัน ์วงศธ์งชยั (2555) ศึกษาเรื่องปัจจยัดา้นการรบัรูท่ี้มีผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี 
Two-Dimensional Barcode ห รื อ  Matrix Barcode ผ ล ก า รศึ ก ษ า พ บ ว่ า ผู้ ใ ช้ ง า น ก ลุ่ ม 
Generation- Y มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นการรบัรูโ้ดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
คดิเห็นดา้นความง่ายในการใชง้าน และความมีประโยชน ์ความตอ้งการ และประสบการณใ์นอดีต 
ความสอดคลอ้งกบัคณุคา่ ความสนกุในการใชง้าน ความไดเ้ปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ตามล าดบั
จากนอ้ยไปมาก ยิ่งไปกว่านัน้ผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation-Y มีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบัโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นดา้นการยืนยนัในเทคโนโลยี และการใชง้านจริง ตามล าดบั 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูมี้ความสมัพนัธก์ับการยอมรบั และยิ่งไปกว่านัน้ ปัจจยัดา้น
การรบัรูมี้ผลกระทบต่อการยอมรบัเทคโนโลยี Two-Dimensional Barcode หรือ Matrix Barcode 
ของผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation-Y โดยปัจจยัการรบัรูมี้ผลกระทบต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Two-
Dimensional Barcode หรือ Matrix Barcode ของผู้ใช้งานกลุ่ม  Generation-Y ในด้านความ
สอดคลอ้งกับคุณค่า ความตอ้งการ และประสบการณใ์นอดีต ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้น
ความมีประโยชน ์และดา้นความสนุกในการใชง้าน ตามล าดบั ผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation-Y ท่ีมี
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกันมีการรบัรูใ้นเทคโนโลยีบารโ์คด้
สองมิติแตกตา่งกนั อีกทัง้ผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation-Y ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาชีพ 
และรายได้ แตกต่างกันมีการยอมรบั เทคโนโลยีเทคโนโลยี Two-Dimensional Barcode หรือ 
Matrix Barcode แตกตา่งกนั 

Mariam Naiwumbwe (2012) ศึกษาเรื่องการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้
ประโยชนข์องเทคโนโลยี และความตัง้ใจใชง้าน มีผลต่อการยอมรบันวัตกรรมการโอนเงินผ่าน
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช ้การรบัรูป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี 
และความตัง้ใจใชง้าน มีอิทธิพลตอ่การยอมรบันวตักรรมการโอนเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยมี
ค่า Adjust R2 = 0.580 แสดงว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถน ามาพยากรณ์การยอมรับ
นวตักรรมการโอนเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดร้อ้ยละ 58 โดย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช ้มี
ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 0.373 ด้านความตัง้ใจใช้งาน มีค่าสัมประสิทธ์ิความ
ถดถอย (b) เทา่กบั 0.343 ดา้นการรบัรูป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เทา่กบั 0.196 โดยสามารถเขียนสมการไดด้งันี ้ Y = 0.480 + 0.373 + 0.343 + 0.196   

Chang (2015) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้งานธุรกรรมผ่าน
อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจัยครัง้นี ้คือ ประชากรในประเทศไตห้วัน 
จ านวน 477 คน โดยใชแ้บบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัท่ี
มีผลตอ่พฤติกรรมความตัง้ใจใชง้านธุรกรรมผ่านอปุกรณส่ื์อสารเคล่ือนท่ีของคนไตห้วันอายตุ  ่ากว่า 
30 ปี ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงความสนุกสนานเพลิดเพลินในการใชง้าน การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
การรบัรูป้ระโยชนใ์ชง้าน และการรบัรูค้วามเส่ียง โดยปัจจยัการรบัรูถ้ึงความสนกุสนานเพลิดเพลิน
ในการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจใชง้านธุรกรรมผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของประชากรใน
ประเทศไตห้วนัมากท่ีสดุ 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจยัเรื่อง “ การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน
ผ่านคิวอาร ์โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยไดมี้วิธีด  าเนินการวิจัยอย่างเป็น
ขัน้ตอนเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง และน าไปวิเคราะหด์ว้ยวิธีทางสถิติตอ่ไปนี ้ในการ
วิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป ท่ีมีความสนใจใชบ้ริการ
การช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป 
สามารถเปิดบัญชีธนาคารดว้ยตวัเองไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการยินยอมจากผูป้กครอง  และ
สามารถสมคัรใชบ้ริการการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัทมื์อถือไดด้ว้ยตนเอง โดยงานวิจยันีมุ้่งศึกษา
ประชากรท่ีมีความสนใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

การเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ15 ปีขึน้ไป ท่ีมีความสนใจใช้

บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันัน้
ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ท่ี
ระดบัความเช่ือมั่น 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัรอ้ยละ 5 ดงันัน้ผลจากการค านวณจะ
ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน  385  ตวัอย่าง โดยวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยการค านวณจากสตูร ดงันี ้
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สตูร     n= P(1-P)(Z)² 
                               E² 

เม่ือ  n = จ านวนหรือขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีจะไดจ้ากการค านวณ 

P = คา่เปอรเ์ซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด = 50% หรือ 0.5 ของประชากร  
       ทัง้หมด 

 E = คา่เปอรเ์ซ็นตค์ลาดเคล่ือนจากการสุม่ตวัอยา่ง = 0.05 

Z = ระดบัความเช่ือมั่นท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้ผูว้ิจยัใชค้วามเช่ือมั่น 95% และ Z มีคา่เทา่กบั    
      1.96 

 

แทนคา่ในสตูร   n =  (0.5)(1-0.5)(1.96)² 
        (0.05)² 

   = 384.16 หรือเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง 

ดงันัน้ จ  านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีไดเ้ทา่กบั 385 ตวัอยา่ง และเพิ่มจ านวนตวัอยา่งท่ี 5% ของ
กลุม่ตวัอยา่ง ไดเ้ทา่กบั 15 ตวัอยา่ง รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  

 
วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  

ข้ันตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) เพ่ือ
เลือกตัวแทนเขตในกรุงเทพมหานครจากกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มตามสัดส่วน (Proportional 
Allocation) จากแตล่ะกลุม่เขตพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้หมด 3 กลุม่ ไดแ้ก่  

1. กรุงเทพชัน้ใน ประกอบดว้ย 21 เขตปกครอง คือ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ ์
เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสาทร เขตบางรกั เขตปทุมวนั เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขต
ดสุิต เขตบางซ่ือ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตหว้ยขวาง เขตคลองเตย เขตจตจุกัร เขต
ธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกนอ้ย เขตบางกอกใหญ่ เขตวฒันา โดยเขตกรุงเทพชัน้ในท่ีจับ
สลากได ้ไดแ้ก่ เขตราชเทวี เขตดนิแดง และเขตบางรกั 

2. กรุงเทพชัน้กลาง ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง คือ เขตพระโขนง เขตประเวศ เขต
บางเขน เขตลาดพรา้ว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขต
ราษฎรบ์รูณะ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุ่งครุ เขตบางแค เขตวงัทองหลาง เขตสะพานสงู เขต
คนันายาว เขตสายไหม โดยเขตกรุงเทพชัน้กลางท่ีจบัสลากได ้ไดแ้ก่ เขตลาดพรา้ว และเขตบางนา 
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3. กรุงเทพชัน้นอก ประกอบดว้ย 11 เขตปกครอง คือ เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง เขต
หนองจอก เขตลาดกระบงั เขตตลิ่งชนั เขตหนองแขม เขตบางขนุเทียน เขตหลกัส่ี เขตคลองสามวา 
เขตบางบอน เขตทวีวฒันา โดยเขตกรุงเทพชัน้นอกท่ีจบัสลากได ้ไดแ้ก่ เขตบางขนุเทียน  

ดังนั้นจะได้ตัวแทนเขตในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิน้ 6 เขต คือ กรุงเทพชั้นใน 
จ านวน 3 เขต กรุงเทพชัน้กลาง จ านวน 2 เขต กรุงเทพชัน้นอก จ านวน 1 เขต โดยเขตพืน้ท่ีกรุงเทพ
ชัน้ในท่ีจบัสลากได ้ไดแ้ก่ เขตราชเทวี เขตดินแดง และเขตบางรกั เขตพืน้ท่ีกรุงเทพชัน้กลางท่ีจบั
สลากได ้ไดแ้ก่ เขตลาดพรา้ว และเขตบางนา เขตพืน้ท่ีกรุงเทพชัน้นอกท่ีจบัสลากได ้ไดแ้ก่ เขตบาง
ขนุเทียน  

ข้ันตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยค านวณจาก
ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง ในกลุ่มเขตพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้หมด 6 
เขต โดยก าหนดโควตาใหไ้ดส้ดัส่วนเทา่ๆกนัในแตล่ะเขต เพ่ือท าการเก็บตวัอยา่ง จะไดส้ดัส่วนของ
กลุม่ตวัอยา่งเขตละ 66.67 หรือ 67 รายตอ่กลุม่เขตพืน้ท่ี ดงันี ้

 

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขตกรุงเทพมหานคร =  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการทัง้หมด 
                                                                                       จ  านวนกลุม่เขตพืน้ท่ี 
                                                                       =   400 
          6 
              =  66.67 (66 หรือ 67 ราย/เขต) 

ข้ันตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
กลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลครบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด โดยเลือก
เก็บขอ้มลูจากประชากรทั่วไปท่ีเต็มใจใหข้อ้มลูผา่นระบบการเก็บขอ้มลูแบบออนไลน ์โดยใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามเป็นผูก้รอกค าตอบเอง (Self-Administered Questionaires)  
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิจัยในครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม 

(Questionaire) ซึ่งส่วนหนึ่งไดส้รา้งขึน้จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูว้ิจยั ทางผูว้ิจยัไดแ้บง่ขอ้มลูแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่ ซึ่งมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close ended 
question) ท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) จ านวน 5 ข้อ และให้ผู้ตอบเลือกตอบ
เพียงขอ้เดียว โดยมีรายละเอียดการวดัระดบัขอ้มลูดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีให้เลือก 2 ทาง 
(Dichotomous Question) เป็นขอ้มูลแบบ Identification Information โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูล
ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ขอ้ท่ี 2 อายุ  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก 
(Multichotomous Question) เป็นข้อมูลแบบ Identification Information โดยใช้ระดับการวัด
ขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่  

2.1 15 - 20 ปี 
2.2 21 - 26 ปี 
2.3 27 - 32 ปี 
2.4 33 - 38 ปี 
2.5 39 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous Question) เป็นขอ้มูลแบบ Identification Information โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ 

3.1 ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
3.2 ปรญิญาตรี 
3.3. สงูกวา่ปรญิญาตรี 

ขอ้ท่ี 4 อาชีพ : เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก 
(Multichotomous Question) เป็นข้อมูลแบบ Identification Information โดยใช้ระดับการวัด
ขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ 

4.1 นกัเรียน / นกัศกึษา 
4.2 พนกังานบรษิัทเอกชน / ลกูจา้ง 
4.3 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
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4.4 ธุรกิจสว่นตวั  
4.5 พอ่บา้น / แมบ่า้น 
4.6 อ่ืนๆ  

ขอ้ท่ี 5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous Question) เป็นขอ้มูลแบบ Identification Information โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยก าหนดช่วงรายไดต้อ่เดือนห่างช่วงละ 
10,000 บาท (ส านกังานสถิตแิหง่ชาต.ิ 2555: ออนไลน)์ ไดแ้ก่ 

5.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
5.2 10,001 – 20,000 บาท 
5.3 20,001 – 30,000 บาท 
5.4 30,001 – 40,000 บาท 
5.5 40,001 บาทขึน้ไป 

 

สว่นท่ี 2 การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย  
2.1 การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี  
แบบสอบถามเก่ียวกับการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 ขอ้ 
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ คุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ จ านวน 5 ข้อ ความเข้ากันได้ของระบบ 
จ านวน 2 ขอ้ ความซับซ้อนในการใช้งาน จ านวน 3 ข้อ  ความสามารถในการน าไปทดลองใช ้
จ านวน 2 ขอ้ และความสามารถในการสังเกตได้ จ านวน 3 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นค าถามชนิด
ปลายปิด (Close-ended Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale Method) โดยแบง่ออกเป็น 
5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

 
ระดับคะแนน    ระดับความคิดเหน็ 

    5                                           เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

    4                                           เห็นดว้ย 

     3                                           ไมแ่นใ่จ 

    2                                           ไมเ่ห็นดว้ย 
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1 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ การ
รบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี  ดว้ยการหาช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (Class Interval) โดย
การค านวณตามหลักการหาค่าเฉล่ีย จะไดช้่วงกวา้งระดบัละ 0.8 ตามล าดบัคะแนน (กัลยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2538 : 27) 
 

  ความกวา้งของอตัราภาคชัน้  =  ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ - ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ   
                                                                                              จ  านวนชัน้ 

แทนคา่  จากสตูร      =  5 - 1     =   0.80 
                                                         5 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 

 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21-5.00   หมายถึง   มีการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนม์ากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41-4.20   หมายถึง   มีการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนม์าก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61-3.40   หมายถึง   มีการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนป์านกลาง  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81-2.60   หมายถึง   มีการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนน์อ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.80   หมายถึง   มีการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนน์อ้ยท่ีสดุ 
 

2.2 การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิาร

การช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ขอ้ แบง่เป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จ านวน 3 ขอ้ ความสะดวกในการใชง้าน จ านวน 3 ขอ้ 
และความปลอดภยัในการใชง้าน จ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-
ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale Method) โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั 
ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
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ระดับคะแนน            ระดับความคิดเหน็ 

5                                           เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

4                                           เห็นดว้ย 
3                                           ไมแ่นใ่จ 

2                                           ไมเ่ห็นดว้ย 

1 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ การ
รบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน ด้วยการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการ
ค านวณตามหลกัการหาค่าเฉล่ีย จะไดช้่วงกวา้งระดบัละ 0.8 ตามล าดบัคะแนน (กัลยา วานิชย ์
บญัชา. 2538 : 27) 
 

  ความกวา้งของอตัราภาคชัน้  =  ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ - ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ   
                                                                                              จ  านวนชัน้ 

แทนคา่  จากสตูร      =  5 - 1     =   0.80 
                                                         5 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21-5.00   หมายถึง   มีการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41-4.20   หมายถึง   มีการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61-3.40   หมายถึง   มีการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านปานกลาง  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81-2.60   หมายถึง   มีการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านนอ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.80   หมายถึง   มีการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านนอ้ยท่ีสดุ 
 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-
ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert Scale Method) โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั 
ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
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        ระดับคะแนน    ระดับความคิดเหน็ 

    5                                           เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

    4                                           เห็นดว้ย 

    3                                           ไมแ่นใ่จ 

    2                                           ไมเ่ห็นดว้ย 

    1                                           ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ การ
รบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน ด้วยการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการ
ค านวณตามหลกัการหาค่าเฉล่ีย จะไดช้่วงกวา้งระดบัละ 0.8 ตามล าดบัคะแนน (กัลยา วานิชย์
บญัชา. 2538 : 27) 

 
  ความกวา้งของอตัราภาคชัน้  =  ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ - ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ   
                                                                                              จ  านวนชัน้ 

แทนคา่  จากสตูร      =  5 - 1     =   0.80 
                                                         5 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21-5.00   หมายถึง   มีความตัง้ใจมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41-4.20   หมายถึง   มีความตัง้ใจมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61-3.40   หมายถึง   มีความตัง้ใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81-2.60   หมายถึง   มีความตัง้ใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.80   หมายถงึ   มีความตัง้ใจนอ้ยท่ีสดุ 
 

ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือวิจยั 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ท่ี

ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็น

พืน้ฐานในการเลือกตวัแปร ครอบคลมุวตัถปุระสงค ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
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2. น าขอ้มลูท่ีไดม้าสรา้งแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดวิจยั และก าหนด
ขอบเขตของแบบสอบถาม 

3. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบเนือ้หาความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือ
ปรบัปรุงแกไ้ขใหค้รอบคลมุวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

4. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนน า
แบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิ 

5. ปรบัปรุงและแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ และน าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษา
สารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ เพ่ือความสมบูรณ์ก่อนไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ท่ี 95% โดยใชว้ิธีการ
หาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า ใชส้ตูรค านวณของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2554: 34-35) ซึ่งคา่อลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมี

คา่ระหว่าง 0 ≤ α ≤ คา่ท่ีใกลเ้คียง 1 มากแสดงวา่มีความเช่ือมั่นสงู โดยก าหนดเกณฑค์า่ความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ียอมรบัได ้ควรมีค่ามากว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบสอบถามท่ีมีความ
เช่ือมั่น (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ 2539: 209) โดยผลการทดสอบความเช่ือมั่น มีดงันี ้

ดา้นประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ  มีความเช่ือมั่นเทา่กบั .737 
ดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ  มีความเช่ือมั่นเทา่กบั .722 
ดา้นความซบัซอ้นในการใชง้าน  มีความเช่ือมั่นเทา่กบั .736 
ดา้นความสามารถในการทดลองใช ้  มีความเช่ือมั่นเทา่กบั .715 
ดา้นความสามารถในการสงัเกตได ้  มีความเช่ือมั่นเทา่กบั .833 
ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง มีความเช่ือมั่นเทา่กบั .824 
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน  มีความเช่ือมั่นเทา่กบั .727 
ดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน  มีความเช่ือมั่นเทา่กบั .871 
 
6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองแลว้มาปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือความสมบูรณ ์โดย

ขอรบัค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัง้ 
จากนัน้จงึน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างตามสถานท่ีตา่งๆท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลตามขั้นตอนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลจาก

แหลง่ขอ้มลู ดงันี ้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด โดยผูว้ิจัยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
โดยท าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไว้ โดยก่อนท่ีผูว้ิจัยแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยจะท าการชีแ้จงให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจถึง
วตัถปุระสงค ์และอธิบายถึงขอ้สงสยั รวมถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง 
บทความ หนังสือวิชาการ วารสารท่ีสามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
แหลง่ขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต เพ่ือประกอบการคน้ควา้และสรา้งแบบสอบถาม 

 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยไดจ้ัดกระท าข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล โดยได้ด  าเนินการ
ตามล าดบัดงันี ้

1. การจดักระท าขอ้มลู 
1.1 การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความถกูตอ้งและสมบรูณ์

ของแบบสอบถามท่ีกลุม่ตวัอยา่งท าการตอบ และแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก 
1.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ 

น ามาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
1.3 การประมวลผลขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีลงรหสัมาบนัทึกและประมวลผลขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสถิตสิ  าเรจ็รูป เพ่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมตฐิาน 
 

2. การวิเคราะหข์อ้มลู 
2.1 การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพ่ืออธิบายให้

ทราบถึงลกัษณะขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิตดิงันี ้
2.1.1 วิเคราะหข์อ้มลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ โดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 
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2.1.2 วิเคราะหข์อ้มูลดา้นการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี โดยใชก้ารหา
คา่เฉล่ีย (Mean) และการหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.1.3 วิเคราะหข์อ้มลูดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน โดยใชก้ารหาคา่เฉล่ีย 
(Mean) และการหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.1.4 วิเคราะหข์อ้มลูดา้นความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ โดย
ใชก้ารหาคา่เฉล่ีย (Mean) และการหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือสรุปผลอา้งอิง
ไปยงัประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ ซึ่งจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม
มาวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานของแตล่ะขอ้ โดยใชส้ถิตติา่งๆในการวิเคราะห ์ดงันี ้

2.2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผ่าน
ควิอาร ์โคด้ แตกตา่งกนั 

ดา้นเพศและระดบัการศกึษา สถิตท่ีิใชท้ดสอบ คือ Independent Sample t-test 
ด้านอายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน สถิติท่ีใช้ทดสอบ คือ One-Way 

ANOVA 
2.2.2 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู ้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู ้การใช้

ประโยชนข์องเทคโนโลยี และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการ
ช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบ คือ คา่สถิตคิวามถดถอยเชิงพห ุ(Regression Analysis)  
 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย 

1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 
1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่ วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 52) โดยใชส้ตูรดงันี ้
 

P   =   f x 100  
                          n 
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  เม่ือ P แทน คา่รอ้ยละ 

  เม่ือ f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

  เม่ือ n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

 

1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชอ้ธิบายลักษณะพืน้ฐานของขอ้มูล ค านวณไดจ้าก
สตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544 : 49)     

 

         X   = 
n

X    

เม่ือ x           แทน    คา่คะแนนเฉล่ีย 

                   x      แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                    n         แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 

1.3  ค่ า เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน   (Standard Deviation: S.D.) เ พ่ื อ ใช้ แ ป ล
ความหมายของขอ้มลูดา้นตา่งๆ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545 : 49)     

 

S.D.    =   1)n(n
2X)(2Xn


   

 

         เม่ือ S.D.   แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

  X  แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 

  n  แทน จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอยา่ง 

  n - 1   แทน      จ านวนตวัแปรอิสระ  


2X)(  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 


2X   แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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2. สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือถือของแบบสอบถาม การหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใชก้ารวัดค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbachs’alpha coefficient) โดยใชสู้ตร
ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548 : 34-36) 

 

Cronbachs’alpha  : α   =   
Variance / eConvarianc

 Variance / eConvarianck
)1(1  K

 

 

เม่ือ α  แทน คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

  K  แทน จ านวนค าถาม 

eConvarianc  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนรวมระหวา่งค าถามตา่งๆ 

variance  แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนรวมของค าถาม 

 

ผลลพัทค์า่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะ
มีคา่ระหวา่ง  0       1 คา่ท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่มีความเช่ือมั่นสงู  

 
3. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ประกอบดว้ย 

3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544 : 135)  ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 
ในการทดสอบ t-test หาค่าความแปรปรวนของขอ้มูลโดยการทดสอบ Levene’s test ถ้าความ
แปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม ให้พิจารณาค่าในแถว Equal variance assumed และถ้าค่าความ
แปรปรวนของขอ้มูลไม่เท่ากนัทกุกลุ่ม ใหพ้ิจารณาค่าในแถว Equal variance not assumed โดย
ใชส้ตูรดงันี ้

3.1.1 กรณีมีคา่แปรปรวนของกลุม่ทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั (S2
1 = S2

2) 

สถิตท่ีิใชท้ดสอบ t มีองศาอิสระ df = n1 + n2 – 2 

โดยท่ี  ix  แทนคา่ คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ i ; i = 1, 2 
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(n1 - 1) S2

1 + (n2 - 1) S2
2 

           n1 +  n2 - 2 

SP แทนคา่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอย่างทัง้ 2   
   กลุม่ 
n1 แทนคา่ ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 
 
S2

P แทนคา่ 

 
 

S2
1  แทนคา่ คา่ความแปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2 

 

3.1.2 กรณีมีคา่แปรปรวนของกลุม่ทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (S2
1 ≠ S2

2) 

 

สถิตท่ีิใชท้ดสอบ t มีองศาอิสระ = V 

 

  โดยท่ี   t     แทน   คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

1x  แทน   คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

2x  แทน   คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

S2
1 แทน   คา่ความแปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

   S2
2 แทน   คา่ความแปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 

   n1 แทน   ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 1 

n2 แทน    ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 2 

:

2

2

2

1

2

1
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V แทน    ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ 

 

3.2 การทดสอบสมมตฐิานในความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
มากกว่าสองกลุม่ใชว้ิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of variance) โดยดู
ค่าความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of variances สูตรการวิเคราะหก์ารแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way Analysis of variance) (กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 2544 : 135)  สามารถเขียนได้
ดงันี ้

3.2.1  ใชค้า่ F-test กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั มีสตูรดงันี ้
 

2

min

2

S

MS
F   

เม่ือ F แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน F-distribution 

df แทน  ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1) และภายในกลุม่   

                     (n-k) 

 k แทน  จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 

 n แทน  จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 

 SS(B) แทน  ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ (Between sum of squares) 

SS(W) แทน  ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of squares) 

MS(B) แทน  คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  

         (Mean square between groups) 

MS(W) แทน  คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

                   (Mean square within groups) 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ

แตกต่างรายคู่ท่ีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั  

สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544 : 332-333)  สามารถเขียนสตูรไดด้งันี ้ 
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  เม่ือ ni ≠ nj 

 

  เม่ือ ni = nj     

 โดยท่ี dfw = n-k 

LSD แทน  คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอย่างกลุม่ 
       ท่ี i และ j 
แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ีระดบั  
        ความเช่ือมั่น 95% และชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่   
         = n-k 

  MSE แทน คา่ Mean Square Error จากตารางวิเคราะหค์วาม 
 แปรปรวน 

  k แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ 
  n แทน  จ านวนขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
  α แทน  คา่ความเช่ือมั่น 

สูตรการวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตุสิงห.์ 
2543: 116) สามารถเขียนสตูรไดด้งันี ้

 

  เม่ือ t แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
   MS 

w แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
   k แทน  จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 
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   ix  แทน  คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
   jx  แทน  คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่งท่ี j  

n 
i แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ท่ี i 

n 
j แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ท่ี j 

 
3.2.2 ใชค้่า Brown-forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่

เทา่กนั (Hartung. 2001: 300) มีสตูรดงันี ้
โดย คา่             

 
 

 
 

 เม่ือ β แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน Brown-forsythe 
  MS 

b แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
  MS 

w แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบัสถิต ิBrown-  
        forsythe 

   k แทน  จ านวนของกลุม่ตวัอย่างท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 

  n 
i แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ท่ี i 

  N แทน  ขนาดของประชากร 
  S2

1 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ
แตกต่างรายคู่ท่ีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั  

สตูรการวิเคราะหผ์ลตา่งคา่เฉล่ียรายคูด่ว้ยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544 : 332-333)  สามารถเขียนสตูรไดด้งันี ้ 
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  เม่ือ ni ≠ nj 

 

 
 

  เม่ือ ni = nj 

             

 โดยท่ี dfw = n-k 
LSD แทน  คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอย่างกลุม่  
                     ท่ี i และ j 
 

แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ีระดบั  
ความเช่ือมั่น 95% และชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายใน
กลุม่ = n-k 

MSE    แทน  ค่ า  Mean Square Error จากตารางวิ เค ราะห์ค วาม
แปรปรวน 

  k แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ 
  n แทน  จ านวนขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
  α แทน  คา่ความเช่ือมั่น 
 

สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตุ
สิงห.์ 2543: 116) สามารถเขียนสตูรไดด้งันี ้

  เม่ือ t แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
   MS 

w แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
   k แทน  จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 
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   ix  แทน  คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
   jx  แทน  คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่งท่ี j  

n 
i แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ท่ี i 

n 
j แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ท่ี j 

3.2.3 ส ถิติ ก ารวิ เค ราะห์ เชิ งถดถอยพหุคูณ ห รือ เชิ งซ้อน  (Multiple  
Regression Analysis) เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลต่อตวัแปรตามหลายๆปัจจัย 
(กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2545: 292 – 298) จากสมการความถดถอยเชิงซอ้นซึ่งมีพารามิเตอร ์k+1 

คือ β0, β1, β2, β3,…, βk   การประมาณคา่ β0, β1, β2, β3,…, βk   จะตอ้งใชข้อ้มลูตวัอย่างของ 
ตวัแปร Y, X1, X2,…,Xk โดยใชต้วัอยา่งขนาด n จากสมการถดถอ้ยเชิงซอ้น 

                              Yi   =β0 + β1 x1i + β2 x2i + .... + βk xki  +  ei 

จะประมาณการคา่ไดด้ว้ยสมการ 

 Yi    =    β0 + β1 x1i + β2 x2i + .... + βk xki   

หรือ  Yi    =    a + b1x1i + b2x2i + …. + bkxki 

และหาคา่ไดจ้ากสมการ 

a =  Y - b1 1x - b2 1x  

 
           เม่ือ Y =    ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
                               X    =    ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

     β0  =    สว่นตดัแกน Y หรือคือคา่ของ Y เม่ือX มีคา่เป็นศนูย ์
        e   =    ความคลาดเคล่ือนอยา่งสุม่(Random error)  

β1 =     ความชนั (slope)ของเสน้ตรง และจะเรียกว่า    

         สมัประสิทธ์ิความถดถอย (Regression Coefficient) 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งเน้นศึกษาการวิจัยเรื่อง “การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิเคราะหข์อ้มลูและ
การแปรผลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดสญัลกัษณต์า่งๆท่ีใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

X̅   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
t   แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Square)  
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
MS   แทน คา่เฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Square) 
R  แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบพหคุณู 
R2  แทน ก าลงัสองคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบพหคุณู 
β   แทน คา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (Unstandardized) 
SE  แทน ความคลาดเคล่ือนของการประมาณคา่พารามิเตอร ์
F-Ratio แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
F-Prop.,p แทน ความนา่จะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัในสถิติ 
H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลโดยการแบ่งการน าเสนอ

ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
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สว่นท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา แบง่ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี และการ

รบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์

โคด้  
สว่นท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ 
แตกตา่งกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใช้ประโยชนข์อง
เทคโนโลยี และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน
ควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนที1่ การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage) ไดด้งันี ้

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 76 19.00 

หญิง 324 81.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ    

อายตุ  ่ากวา่หรือเทา่กบั 26 ปี 20 5.00 

อาย ุ27 - 32 ปี 129 32.25 

อาย ุ33 - 38 ปี 140 35.00 

อาย ุ39 ปีขึน้ไป 111 27.75 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา   

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 10 2.50 

ปรญิญาตรี      291 72.75 

สงูกวา่ปรญิญาตรี    99 24.75 

รวม 400 100.00 

อาชีพ   

นกัเรียน/นกัศกึษา 17 4.25 

พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน     271 67.75 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ   36 9.00 

ธุรกิจสว่นตวั 69 17.25 

พอ่บา้น/แมบ่า้น 4 1.00 

อาชีพอิสระ 3 0.75 

รวม 400 100.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน   

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท  14 3.50 

10,001 - 20,000 บาท 80 20.00 

20,001 - 30,000 บาท 150 37.50 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน (ต่อ)   

30,001 - 40,000 บาท 66 16.50 

40,001 บาทขึน้ไป 90 22.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี

ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีมี้จ  านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยการแจกแจงความถ่ีและคา่รอ้ยละ พบวา่ 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 324 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.00 
รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.00 ตามล าดบั 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 33 - 38 ปี จ  านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
35.00 รองลงมา คือ อายุ 27 - 32 ปี จ  านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.25  อายุ 35 ปีขึน้ไป 
จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 อายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 26 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
5.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
291 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.75 รองลงมา คือ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 99 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 24.75 การศกึษาระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีอาชีพพนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน จ านวน 271 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 17 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.25 พ่อบา้น/แม่บา้น จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.00 อาชีพอิสระ จ านวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 
บาทขึน้ไป จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 66 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 16.50 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 3.50 ตามล าดบั 

เน่ืองจากขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ในดา้นระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน มีความถ่ีในบางกลุ่มนอ้ยเกินไป ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดักลุ่มใหม่ เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
ดงัตาราง 3 

 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีจดักลุม่ใหม่ 
 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   

           ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่ปรญิญาตรี      301 75.25 

           สงูกว่าปรญิญาตรี    99 24.75 

รวม 400 100.00 

อาชีพ   

           นกัเรียน/นกัศกึษา 17 4.25 

           พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจา้ง 271 67.75 

           ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 36 9.00 

           ธุรกิจส่วนตวั/พอ่บา้นแมบ่า้น/อาชีพอิสระ             76 19.00 

รวม 400 100.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน   

           ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20,000 บาท      94 23.50 

           20,001- 30,000 บาท 150 37.50 

           30,001-40,000 บาท 66 16.50 

           40,001 บาทขึน้ไป 90 22.50 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ี
จดักลุม่ใหม ่พบวา่ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี จ  านวน 301 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75.25 รองลงมา คือ สงูกว่าปริญญาตรี มีจ  านวน 99 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.75 ตามล าดบั  

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีอาชีพพนกังาน/ลกูจา้งบรษิัทเอกชน จ านวน 271 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.75 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวั/พ่อบา้นแม่บา้น/อาชีพอิสระ จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.00 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 
นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 20,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.50 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บาท
ขึน้ไป จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 
66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี และการ

รบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรูก้ารใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี โดยการแจกแจง

คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี 
  

การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี X̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทยีบ     

1. ชว่ยใหท้า่นรูส้กึปลอดภยัมากขึน้ เน่ืองจาก 4.11 .798 มาก 

ไมต่อ้งพกเงินสดเป็นจ านวนมาก    
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี X̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทยีบ (ต่อ)    

2. ท าใหท้า่นรูส้กึสะดวกสบายมากขึน้ 

เน่ืองจากไมมี่ความจ าเป็นตอ้งพกเงินสด 

4.39 .564 มากท่ีสดุ 

3. ชว่ยลดความยุง่ยากในการช าระเงิน 

เน่ืองจากไมต่อ้งรบัเงินทอน     

4.36 .743 มากท่ีสดุ 

4. ชว่ยลดภาระเรื่องคา่ธรรมเนียมการใชบ้ตัร 

เดบิต/บตัรเครดิต     

3.86 1.088 มาก 

5. ชว่ยลดภาระเรื่องคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน 3.98 1.067 มาก 

ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทยีบโดยรวม 4.14 .621 มาก 

ความเข้ากันได้ของระบบ    

1. การช าระเงินผา่น QR Code เป็นเรื่องท่ี 4.55 .619 มากท่ีสดุ 

ทนัสมยั    

2. การช าระเงินผา่น QR Code เหมาะกบั 4.30 .759 มากท่ีสดุ 

สภาพสงัคมในปัจจบุนั    

ความเข้ากันได้ของระบบโดยรวม 4.42 .586 มากทีสุ่ด 

ความซับซ้อนในการใช้งาน    

1. การช าระเงินผา่น QR Code มีรูปแบบการใช้

งานท่ีง่าย 

4.09 .764 มาก 

2. การช าระเงินผา่น QR Code สามารถเขา้ถึง

ไดง้่าย เม่ือตอ้งการใชง้าน 

4.05 .746 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี X̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

ความซับซ้อนในการใช้งาน (ต่อ)    

3. การช าระเงินผา่น QR Code สามารถท าได้

อยา่งรวดเรว็ 

4.25 .715 มากท่ีสดุ 

ความซับซ้อนในการใช้งานโดยรวม 4.13 .629 มาก 

ความสามารถในการน าไปทดลองใช้    

1. ธนาคารพาณิชยข์องไทยมีการจดักิจกรรมท่ี 4.17 .768 มาก 

ชว่ยใหท้า่นมีโอกาสทดลองใชร้ะบบการช าระเงิน    

ผา่น QR Code โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย    

2. การจดักิจกรรมสง่เสรมิการใชบ้รกิารช าระ 4.03 .762 มาก 

เงินผา่น QR Code ของธนาคารพาณิชยข์อง    

ไทย ท าใหท้่านรูส้กึมั่นใจท่ีจะใชบ้รกิารช าระเงิน    

ผา่น QR Code    

ความสามารถในการน าไปทดลองใช้โดยรวม 4.10 .693 มาก 

ความสามารถในการสังเกตได้    

1. การช าระเงินผา่น QR Code เป็นตวัชว่ยใน 4.23 .747 มากท่ีสดุ 

การบนัทกึยอดใชจ้่าย โดยเม่ือช าระคา่ใชจ้า่ย    

ตา่ง ๆ แลว้ สามารถยอ้นกลบัมาดรูายการใช ้    

จา่ยผา่น mobile application ได ้ช่วยใหท้ราบ    

ยอดใชจ้า่ยในแตล่ะเดือน    

2. การช าระเงินผา่น QR Code มีความ 4.05 .807 มาก 

ปลอดภยัมากกวา่การช าระดว้ยเงินสด    
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี X̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

ความสามารถในการสังเกตได้    

3. การช าระเงินผา่น QR Code ชว่ยลด 4.28 .735 มากท่ีสดุ 

ความเส่ียงเรื่องการนบัเงินผิด    

ความสามารถในการสังเกตได้โดยรวม 4.19 .635 มาก 

การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี 4.20 .632 มาก 

โดยรวม    

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ด้านประโยชนเ์ชิงเปรียบเทยีบ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดบั

มาก  โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  การช าระเงินผ่าน QR Code ท าให้ท่าน รู้สึก
สะดวกสบายมากขึน้เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นตอ้งพกเงินสด ชว่ยลดความยุง่ยากในการช าระเงิน
เน่ืองจากไม่ตอ้งรบัเงินทอน  ช่วยให้ท่านรูส้ึกปลอดภัยมากขึน้เน่ืองจากไม่ตอ้งพกเงินสดเป็น
จ านวนมาก ชว่ยลดภาระเรื่องคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน และช่วยลดภาระเรื่องคา่ธรรมเนียมการใช้
บตัรเดบติ/บตัรเครดติ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39 4.36 4.11 3.98 และ 3.86 ตามล าดบั 
 

ด้านความเข้ากันได้ของระบบ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความเขา้กันไดข้องระบบอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 4.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การช าระเงินผ่าน QR Code เป็นเรื่องท่ีทนัสมยั การ
ช าระเงินผ่าน QR Code เหมาะกับสภาพสงัคมในปัจจุบนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 และ 4.30 
ตามล าดบั 
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ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่ดา้นความซบัซอ้นในการใชง้านอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การช าระเงินผ่าน QR Code สามารถท าได้อย่าง
รวดเร็ว การช าระเงินผ่าน QR Code มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่าย และการช าระเงินผ่าน QR Code 
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย เม่ือตอ้งการใชง้าน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.25 4.09 และ 4.05 ตามล าดบั 

 
ด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่ดา้นความสามารถในการน าไปทดลองใชอ้ยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยข์องไทยมีการจดักิจกรรมท่ี
ช่วยใหท้่านมีโอกาสทดลองใช้ระบบการช าระเงินผ่าน QR Code โดยไม่มีค่าใชจ้่าย และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการช าระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารพาณิชยข์องไทย ท าใหท้่าน
รูส้กึมั่นใจท่ีจะใชบ้รกิารช าระเงินผา่น QR Code โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 และ 4.03 ตามล าดบั 

 
ด้านความสามารถในการสังเกตได้ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความสามารถในการสังเกตได้อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การช าระเงินผ่าน QR Code มีความปลอดภัย
มากกว่าการช าระดว้ยเงินสด การช าระเงินผ่าน QR Code เป็นตวัช่วยในการบนัทึกยอดใชจ้่าย 
โดยเม่ือช าระค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ แลว้ สามารถยอ้นกลบัมาดรูายการใชจ้่ายผ่าน mobile application 
ได้ ช่วยให้ทราบยอดใช้จ่ายในแต่ละเดือน และการช าระเงินผ่าน QR Code มีความปลอดภัย
มากกวา่การช าระดว้ยเงินสด โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.28 4.23 และ 4.05 ตามล าดบั 

 
2.2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน  
การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน โดยการแจกแจงคา่เฉล่ีย 

(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ปรากฏผลดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน X̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง    

1. ท่านคิดว่าขัน้ตอนการช าระเงินผา่น QR Code ไม่

ยุง่ยาก 

4.17 .734 มาก 

2. ท่านคิดว่าทา่นสามารถใชบ้รกิารช าระเงินผา่น QR 

Code ไดด้ว้ยตนเอง 

4.47 .621 มากท่ีสดุ 

3. ท่านคิดว่าการช าระเงินผา่น QR Code เป็นเรื่องท่ี

ง่าย ไมซ่บัซอ้น 

4.28 .718 มากท่ีสดุ 

การรับรู้ความสามารถของตนเองโดยรวม 4.30 .613 มากทีสุ่ด 

ความสะดวกในการใช้งาน    

1. ท่านสามารถใชง้านไดท้นัที โดยผา่นสมารท์โฟนท่ี

ทา่นมีอยู่ 

4.44 .672 มากท่ีสดุ 

2. ท่านสามารถช าระคา่สินคา้และบรกิารไดร้วดเรว็

ยิ่งขึน้ 

4.31 .644 มากท่ีสดุ 

3. ท่านคิดว่าการช าระเงินผา่น QR Code สามารถใช้

บรกิารไดท้กุท่ี     

3.98 .978 มาก 

ความสะดวกในการใช้งานโดยรวม 4.24 .648 มากทีสุ่ด 

ความปลอดภัยในการใช้งาน    

1. มีความปลอดภยั เน่ืองจากไมต่อ้งแสดงบตัรแก่

พนกังาน 

4.10 .777 มาก 

2. มีความปลอดภยั เน่ืองจากไดร้บัการรบัรองตาม

มาตรฐานสากล 

3.94 .856 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน X̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

ความปลอดภัยในการใช้งาน (ต่อ)    

3. สามารถตรวจสอบรายการช าระคา่สินคา้และบรกิาร

ไดท้นัทีเม่ือมีปัญหา 

4.02 .762 มาก 

4. จะไมท่ าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลรั่วไหล 3.80 .964 มาก 

ความปลอดภัยในการใช้งานโดยรวม 3.96 .719 มาก 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งานโดยรวม 4.17 .660 มาก 

 
จากตาราง 5 การวิ เคราะห์ข้อมูลการรับ รู ้ความง่ายในการใช้งานพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.30 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าท่านสามารถใชบ้ริการช าระ
เงินผ่าน QR Code ได้ด้วยตนเอง ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่าน QR Code เป็นเรื่องท่ีง่าย ไม่
ซบัซอ้น และท่านคิดว่าขัน้ตอนการช าระเงินผ่าน QR Code ไม่ยุ่งยาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 
4.28 และ 4.17 ตามล าดบั 

 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความสะดวกในการใชง้านอยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ  โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 4.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านสามารถใชง้านไดท้ันที โดยผ่านสมารท์โฟนท่ี
ท่านมีอยู่ ท่านสามารถช าระคา่สินคา้และบริการไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ และท่านคิดว่าการช าระเงินผ่าน 
QR Code สามารถใชบ้รกิารไดท้กุท่ี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.44 4.31 และ 3.98 ตามล าดบั 
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ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นตอ่ดา้นความปลอดภยัในการใชง้านอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ มีความปลอดภัย
เน่ืองจากไม่ตอ้งแสดงบตัรแก่พนกังาน ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ มีความปลอดภัย
เน่ืองจากสามารถตรวจสอบรายการช าระค่าสินคา้และบริการไดท้นัทีเม่ือมีปัญหา ท่านคิดว่าการ
ช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ มีความปลอดภัย เน่ืองจากไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานสากล และ
ท่านเช่ือมั่นว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ จะไม่ท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลรั่วไหล โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.10 4.02 3.94 และ 3.80 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ 
โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ปรากฏผล
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น
ควิอาร ์โคด้ 
 

ความตั้งใจใช้บริการการช าระเงนิผ่านคิวอาร ์โค้ด X̅ S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น QR 

Code ในอนาคตอนัใกลนี้ ้

4.15 .814 มาก 

2. ท่านมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น QR 

Code ทนัทีท่ีมีโอกาส 

4.16 .758 มาก 

3. ท่านมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น QR 

Code เป็นประจ าในอนาคต 

4.03 .837 มาก 

4. ท่านจะแนะน าบคุคลอ่ืนใหใ้ชบ้รกิารการช าระเงิน

ผา่น QR Code 

3.99 .812 มาก 

ความตั้งใจใช้บริการการช าระเงนิผ่าน QR Code 

โดยรวม 

4.08 .706 มาก 
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จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหค์วามตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน QR Code ทันทีท่ีมีโอกาส อยู่ในระดบัมาก
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .758  ผู้บริโภคมีความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการการช าระเงินผ่าน QR Code ในอนาคตอันใกลนี้ ้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .814  ผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน 
QR Code เป็นประจ าในอนาคต  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .837 และผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจท่ีจะแนะน าบุคคลอ่ืนใหใ้ชบ้ริการการช าระเงิน
ผา่น QR Code อยูใ่นระดบัมากโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.99 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .812 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตอ่ไปนี ้
สมมตฐิานข้อที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 

และระดับรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด 
แตกตา่งกนั  

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน
ผา่นควิอาร ์โคด้ แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ ไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอารโ์ค้ด 
แตกตา่งกนั  

ส าหรบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหใ์ช้สถิติ Independent Samples t-test ทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ย
กว่า 0.05 โดยในขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุ่มเพศ โดย
ใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง
กัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) ก็จะใชค้่า Equal Variances Assumed ส าหรบัผลการทดสอบ
ความแตกต่างของความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์  โค้ด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มแตกตา่งกนั (ค่า
Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใชค้่า Equal Variances not Assumed ส าหรบัผลการ
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ทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นคิวอาร ์โคด้ 
จ  าแนกตามเพศ 
 

ความตั้งใจใช้

บริการการช าระ

เงนิผ่านคิวอาร์

โค้ด  

Levene’s test 

for Equality of 

Variance เพศ 
t-test for Equality of Means 

F Sig. X̅ S.D. t df Sig. 

Equal variances 

assumed 
2.171 .141 ชาย 4.18 .594 1.342 398 .180 

Equal variances 

not assumed 
  หญิง 4.06 .729    

 
จากตาราง 7 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน

ผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
.141 แสดงว่าความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ค่า t-test กรณี Equal variances assumed ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร  ์โคด้ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ .180 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดง
ว่ายอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอารโ์คด้ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั ความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผ่าน
ควิอารโ์คด้ แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
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H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอารโ์คด้ ไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอารโ์ค้ด 
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอย่างนอ้ยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่งกนัจะ
น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใชส้ถิต ิ
Levene’s test ซึ่งตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0  : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1  : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
ดงันั้น ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดงัตาราง 8 

 
ตาราง 8 แสดงค่าความแปรปรวนของความตัง้ใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 
 

 Levene’s 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

ความตั้งใจใช้บริการการช าระเงนิผ่าน 1.394 3 396 .244 

คิวอาร ์โค้ด     
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จากตาราง 8 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน
ผา่นคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s Test 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .244 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแตล่ะกลุ่ม
อายไุม่แตกตา่งกนั จึงทดสอบความแตกตา่งดว้ยสถิติ F- test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ถา้
ผลท่ีไดเ้ป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นคิวอาร ์โคด้ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิต ิF-test 
 

ความตั้งใจใช้บริการ

การช าระเงนิผ่าน 

คิวอาร ์โค้ด 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

 ระหวา่งกลุม่ 4.868 3 1.623 3.307* .020 

ด้านความตั้งใจ ภายในกลุม่ 194.305 396 .491   

 รวม 199.174 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 9 ผลการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผ่านคิว
อาร ์โคด้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .020 
แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
อายแุตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านควิอาร ์โคด้ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่
ใดบา้งท่ีแตกตา่งกนั ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องอายท่ีุแตกตา่งกนั กบัความตัง้ใจใชบ้รกิาร
การช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ โดยใชส้ถิต ิLSD  
 

อายุ X̅ 
ต ่ากว่าหรือ

เทา่กบั 26 ปี 
27-32 ปี 33-38 ปี 39 ปีขึน้ไป 

  4.16 4.05 3.96 4.24 

ต ่ากวา่หรือ 4.16 - 0.11 0.20 - 0.08 

เทา่กบั 26 ปี   (0.528) (0.250)   (0.635) 

27-32 ปี 4.05 - - 0.09 - 0.19* 

    (0.312)   (0.040) 

33-38 ปี 3.96 - - - - 0.28* 

       (0.002) 

39 ปีขึน้ไป 4.24 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 10 ผลการทดสอบความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคูด่ว้ยวิธี LSD พบวา่  

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 27-32 ปี กับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 39 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.040 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 27-32 ปี มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน
คิวอาร ์โคด้ แตกต่างกันเป็นรายคู่กับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 39 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 39 ปีขึน้ไป มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ 
มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ27-32 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ีย 0.19 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 33-38 ปี กับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 39 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 33-38 ปี มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน
ควิอารโ์คด้ แตกตา่งกนัเป็นรายคูก่บัผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ39 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ39 ปีขึน้ไป มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผา่นคิวอาร ์โคด้ มากกว่า
ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ33-38 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ีย 0.28 
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สว่นรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง  
 
สมมตฐิานข้อที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการ

ช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิว

อาร ์โคด้ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิว

อารโ์คด้ แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหใ์ช้สถิติ Independent Samples t-test ทดสอบความ

แตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ย
กว่า 0.05 โดยในขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุ่มเพศ โดย
ใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง
กัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) ก็จะใชค้่า Equal Variances Assumed ส าหรบัผลการทดสอบ
ความแตกต่างของความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์  โค้ด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มแตกตา่งกนั (ค่า
Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใชค้่า Equal Variances not Assumed ส าหรบัผลการ
ทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ 
จ  าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

 

ความตั้งใจใช้

บริการการช าระ

เงนิผ่านคิวอาร์

โค้ด 

Levene’s test 

for Equality 

of Variance 

ระดับ

การศึกษา 
t-test for Equality of Means 

F Sig.  
X̅ S.D. t df Sig. 

Equal variances 

assumed 3.093 .079 

ต ่ากว่าหรือ

เทียบเทา่

ปรญิญาตรี 

4.07 .686 -.331 398 .741 

Equal variances    สงูกวา่ 4.10 .766    

not assumed   ปรญิญาตรี      

 
จากตาราง 11 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน

ผา่นควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ มีคา่ Sig. 
เท่ากบั .079 แสดงว่าความแปรปรวนของประชากรแตล่ะกลุ่มไม่แตกตา่งกนั จึงยอมรบัสมมตฐิาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงใช้ค่า t-test กรณี Equal variances assumed ใน
การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร  ์โคด้ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ .741 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอารโ์คด้ ไม่
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน

ผา่นควิอาร ์โคด้ แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
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H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ 
ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ 
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอย่างนอ้ยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่งกนัจะ
น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใชส้ถิต ิ
Levene’s test ซึ่งตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0  : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1  : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
แสดงดงัตาราง 12 

 
ตาราง 12 แสดงคา่ความแปรปรวนของความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นคิวอาร  ์โคด้ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 
 

 Levene’s 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

ความตั้งใจใช้บริการการช าระเงนิผ่าน .989 3 396 .398 
คิวอารโ์ค้ด     
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จากตาราง 12 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน
ผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
.398 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแต่ละกลุ่มอาชีพไม่แตกต่างกัน จึง
ทดสอบความแตกตา่งดว้ยสถิติ F- test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ถา้ผลท่ีไดเ้ป็นการปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่า
คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test 
 

ความตั้งใจใช้บริการ

การช าระเงนิผ่าน 

คิวอาร ์โค้ด 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

 ระหวา่งกลุม่ 2.831 3 .944 1.903 .129 

ด้านความตั้งใจ ภายในกลุม่ 196.343 396 .496   

 รวม 199.174 399    

 
จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน

คิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .129 
แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิาร

การช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0 : ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น

ควิอาร ์โคด้ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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H1 : ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น
ควิอาร ์โคด้ แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอย่างนอ้ยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่งกนัจะ
น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยจะท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใชส้ถิต ิ
Levene’s test ซึ่งตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0  : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1  : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
แสดงดงัตาราง 14 

 
ตาราง 14 แสดงคา่ความแปรปรวนของความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นคิวอาร  ์โคด้ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิต ิLevene’s test 
 

 Levene’s 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

ความตั้งใจใช้บริการการช าระเงนิผ่าน .428 3 396 .733 

คิวอารโ์ค้ด     

 
จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน

ผา่นคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ มีคา่ 
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Sig. เท่ากับ .733 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ F- test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
ดงันัน้ถ้าผลท่ีไดเ้ป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดัง
ตาราง 15 
 
ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ F-test 
 

ความตั้งใจใช้บริการ

การช าระเงนิผ่าน 

คิวอาร ์โค้ด 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

 ระหวา่งกลุม่ 6.528 3 2.176 4.473* .004 

ด้านความตั้งใจ ภายในกลุม่ 192.646 396 .486   

 รวม 199.174 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน

ควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ มีคา่ Sig. 
เท่ากบั .004 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดงันัน้ผูว้ิจยั
จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชส้ถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั ดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั กบัความ
ตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผ่านควิอาร ์โคด้ โดยใชส้ถิต ิLSD 
 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดอืน 

X̅ นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001-
40,000 บาท 

40,001 บาท 
ขึน้ไป 

3.86 4.16 4.19 4.12 

นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 
20,000 บาท 

3.86 - - 0.30* 
(0.001) 

- 0.33* 

(0.003) 
- 0.26* 

(0.012) 

   20,001-30,000 
          บาท 

4.16 - - - 0.03 

(0.763) 
0.04 

(0.654) 

  30,001-40,000  
         บาท 

4.19 - - - 0.07 
(0.520) 

40,001 บาท  
ขึน้ไป 

4.12 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 16 ผลการทดสอบความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร  ์โคด้ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด่ว้ยวิธี LSD พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได  ้20,001-
30,000 บาท มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 20,000 บาท มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ แตกตา่งกนัเป็นราย
คู่กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 20,001-30,000 บาท โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 20,001-30,000 บาท มี
ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร  ์โคด้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท โดยผลตา่งคา่เฉล่ีย 0.30 
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,001-
40,000 บาท มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.003 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 20,000 บาท มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ แตกตา่งกนัเป็นราย
คู่กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,001-40,000 บาท โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,001-40,000 บาท มี
ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร  ์โคด้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท โดยผลตา่งคา่เฉล่ีย 0.33 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001 บาท
ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 20,000 บาท มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผา่นคิวอาร ์โคด้ แตกตา่งกนัเป็นรายคู่กบั
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001 บาทขึน้ไป โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001 บาทขึน้ไป มีความตัง้ใจใช้
บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร  ์โคด้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 
โดยผลตา่งคา่เฉล่ีย 0.26 

สว่นรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง  
 
สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรูเ้ทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรูก้ารใช้ประโยชน์ของ

เทคโนโลยีและการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน
ควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

H0 : การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีและการรบัรู ้
ความง่ายในการใชง้าน ไมมี่อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้  

H1 : การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีและการรบัรู ้
ความง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% 
ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีค่านอ้ย
กวา่ 0.05  ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรู ้
การใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน  มีอิทธิผลต่อความตัง้ใจใช้
บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โค้ด  โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
Regression 120.658 8 15.082 75.108* .000 
Residual 78.516 391 .201   

Total 199.174 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห ์การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใช้
ประโยชนข์องเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับความ
ตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถ
สรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถ
ค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
 

ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหก์ารรบัรูเ้ทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระ
เงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

การรับรู้เทคโนโลยี B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) -.190 .195  -.973 .331 

ดา้นคณุประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ (x1) .067 .055 .059 1.207 .228 

ดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ (x2) .190 .052 .158 3.654* .000 

ดา้นความซบัซอ้นในการใชง้าน (x3) .319 .059 .284 5.407* .000 

ดา้นความสามารถในการน าไปทดลองใช ้(x4) .041 .046 .040 .880 .379 

ดา้นความสามารถในการสงัเกตได ้(x5) .077 .062 .069 1.244 .214 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

การรับรู้เทคโนโลยี B S.E. Beta t Sig. 

ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (x6) -.068 .066 -.059 -1.034 .302 

ดา้นความสะดวกในการใชง้าน (x7) .106 .055 .098 1.933 .054 

ดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน (x8) .301 .054 .306 5.566* .000 

 R2 = .606  Adjusted R2 = .598  p = .000  F = 75.108  S.E. = .44812 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหพ์บว่า การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใช้

ประโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความเขา้กันไดข้องระบบ(x2) ดา้นความซับซอ้นในการใชง้าน (x3) 
และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน (x8) มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ
ใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ (y1) รอ้ยละ 59.8 (Adjusted R2) 

ผูวิ้จยัจงึไดน้  าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณค์วามตัง้ใจใช้
บรกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ (y1) โดยใชค้ะแนนดบิดงันี ้

Y1 =  .319(x3) + .301(x8) + .190(x2) 
ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธท์างบวกกับความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ 

(y1)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใช้
ประโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความเขา้กันไดข้องระบบ(x2) ดา้นความซับซอ้นในการใชง้าน (x3) 
และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นความปลอดภัยในการใชง้าน (x8) เป็นตวัก าหนดความ
ตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผ่านควิอาร ์โคด้ (y1) ซึ่งจากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว สามารถอธิบายได้
ดงันี ้

หากการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความซบัซอ้นในการใชง้าน (x3) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย จะท าใหค้วามตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ เพิ่มขึน้ .319 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดใหก้ารรบัรูเ้ทคโนโลยีดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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หากการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน ดา้นความปลอดภัยในการใชง้าน  (x8) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหค้วามตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ เพิ่มขึน้ .301 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดใหก้ารรบัรูเ้ทคโนโลยีดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

หากการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ(x2) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหค้วามตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ เพิ่มขึน้ .190 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดใหก้ารรบัรูเ้ทคโนโลยีดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 19 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร ์
 

สมมตฐิานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอารโ์คด้ แตกตา่งกนั 

ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์

เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉล่ีย

ต่อเดอืน 

ความตัง้ใจใชบ้รกิารการ 

ช าระเงินผา่นควิอารโ์คด้ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

หมายเหต ุ  เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

     เครื่องหมาย   หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 20 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นการรบัรูเ้ทคโนโลยี 
 
สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี และการ
รบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้เทคโนโลยี ความตั้งใจใช้บริการการ 

ช าระเงนิผ่านคิวอารโ์ค้ด 

   การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี  

             ดา้นประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ  

             ดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ  

           ดา้นความซบัซอ้นในการใชง้าน  

           ดา้นความสามารถในการน าไปทดลองใช ้  

           ดา้นความสามารถในการสงัเกตได ้  

    การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  

            ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  

            ดา้นความสะดวกในการใชง้าน  

            ดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน  
 

หมายเหต ุ  เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

     เครื่องหมาย   หมายถึง ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจยัเรื่อง การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการ

การช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดน้  าผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู ซึ่งมีประเดน็ส าคญัท่ีจะน ามาสรุป อภิปรายผล น าเสนอขอ้เสนอแนะตามล าดบัดงันี  ้

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1.  เพ่ือศึกษาถึงความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  

2.  เพ่ือศึกษาถึงการรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี และ
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาวิจยัเรื่อง “การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน

คิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”ครัง้นี ้ผลของการศึกษาคน้ควา้จะไดค้น้ควา้จะ
ไดค้ณุคา่และประโยชนด์งันี ้

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยไ์ทย และผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรู ้และสรา้งประสบการณท่ี์ดี
ในการใชง้าน เพ่ือใหผู้บ้รโิภคเกิดความรูค้วามเขา้ใจ และยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ในการพิจารณาเพิ่ม
ชอ่งทางการช าระเงินใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการช าระเงินของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการช าระผ่าน QR Code เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความ
มั่นใจในความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมการเงินออนไลน ์
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สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอารโ์คด้ แตกตา่งกนั 

2. การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี และการรบัรู ้
ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โค้ด ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลเรื่อง การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระ
เงินผา่นควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งันี ้

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 324 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

81.00 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.00 ตามล าดบั 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ33 - 38 ปี จ  านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

35.00 รองลงมา คือ อายุ 27 - 32 ปี จ  านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.25  อายุ 35 ปีขึน้ไป 
จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 อายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 26 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
5.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี จ  านวน 301 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75.25 รองลงมา คือ สงูกว่าปริญญาตรี มีจ  านวน 99 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.75 ตามล าดบั  

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังาน/ลกูจา้งบริษัทเอกชน จ านวน 
271 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.75 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวั/แม่บา้น/อาชีพอิสระ จ านวน 76 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 19.00 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 นกัเรียน/
นกัศกึษา จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001 
- 30,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 20,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.50 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บาท
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ขึน้ไป จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 
66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 ตามล าดบั 
 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 
ดา้นประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ ดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ ดา้นความซบัซอ้นในการใชง้าน ดา้น
ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และด้านความสามารถในการสังเกตได้ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยดา้นความเขา้กันไดข้องระบบ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความสามารถในการสังเกตได้ ดา้นประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ ดา้น
ความซบัซอ้นในการใชง้าน และดา้นความสามารถในการน าไปทดลองใช ้

ด้านความเข้ากันได้ของระบบ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่ดา้นความเขา้กันไดข้องระบบอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การช าระเงินผา่น QR Code เป็นเรื่องท่ี
ทนัสมยั การช าระเงินผา่น QR Code เหมาะกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั  

ด้านความสามารถในการสังเกตได้ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความสามารถในการสงัเกตได้

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การช าระเงินผ่าน QR Code มีความ
ปลอดภยัมากกว่าการช าระดว้ยเงินสด การช าระเงินผ่าน QR Code เป็นตวัช่วยในการบนัทึกยอด
ใช้จ่าย โดยเม่ือช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว สามารถย้อนกลับมาดูรายการใช้จ่ายผ่าน mobile 
application ได ้ช่วยใหท้ราบยอดใชจ้่ายในแต่ละเดือน และการช าระเงินผ่าน QR Code มีความ
ปลอดภยัมากกวา่การช าระดว้ยเงินสด  

ด้านประโยชนเ์ชิงเปรียบเทยีบ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบอยู่ใน

ระดับมาก  โดยมีค่าเฉ ล่ียรวมเท่ากับ  4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ ท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การช าระเงินผา่น QR Code ท าใหท้า่น
รูส้ึกสะดวกสบายมากขึน้เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นตอ้งพกเงินสด ช่วยลดความยุ่งยากในการ
ช าระเงินเน่ืองจากไม่ตอ้งรบัเงินทอน  ช่วยใหท้่านรูส้ึกปลอดภยัมากขึน้เน่ืองจากไม่ตอ้งพกเงินสด
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เป็นจ านวนมาก ช่วยลดภาระเรื่องคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน และช่วยลดภาระเรื่องคา่ธรรมเนียม
การใชบ้ตัรเดบติ/บตัรเครดิต  

ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความซบัซอ้นในการใชง้านอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การช าระเงินผ่าน QR Code สามารถ
ท าไดอ้ย่างรวดเร็ว การช าระเงินผ่าน QR Code มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่าย และการช าระเงินผ่าน 
QR Code สามารถเขา้ถึงไดง้่าย เม่ือตอ้งการใชง้าน  

ด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความสามารถในการน าไป

ทดลองใชอ้ยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยข์องไทยมีการจัด
กิจกรรมท่ีช่วยใหท้่านมีโอกาสทดลองใชร้ะบบการช าระเงินผา่น QR Code โดยไม่มีคา่ใชจ้่าย และ
การจดักิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการช าระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารพาณิชยข์องไทย ท าให้
ทา่นรูส้กึมั่นใจท่ีจะใชบ้รกิารช าระเงินผา่น QR Code  
 

3. การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ประกอบดว้ย ดา้นการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง ดา้นความสะดวกในการใชง้าน และดา้นความปลอดภัยในการใช้
งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านความ
ปลอดภยัในการใชง้าน 

ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านการรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.30 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ทา่นคิดว่าทา่นสามารถใชบ้ริการ
ช าระเงินผ่าน QR Code ไดด้ว้ยตนเอง ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่าน QR Code เป็นเรื่องท่ีง่าย ไม่
ซบัซอ้น และทา่นคดิวา่ขัน้ตอนการช าระเงินผา่น QR Code ไมยุ่ง่ยาก  
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ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นตอ่ดา้นความสะดวกในการใชง้านอยูใ่น

ระดับมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านสามารถใชง้านไดท้นัที โดยผ่าน
สมารท์โฟนท่ีท่านมีอยู่ ท่านสามารถช าระคา่สินคา้และบริการไดร้วดเร็วยิ่งขึน้  และท่านคิดว่าการ
ช าระเงินผา่น QR Code สามารถใชบ้รกิารไดท้กุท่ี  

ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่ดา้นความปลอดภยัในการใชง้านอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ มี
ความปลอดภัยเน่ืองจากไม่ตอ้งแสดงบตัรแก่พนกังาน ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ มี
ความปลอดภัยเน่ืองจากสามารถตรวจสอบรายการช าระค่าสินคา้และบริการไดท้นัทีเม่ือมีปัญหา 
ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด มีความปลอดภัย เน่ืองจากได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล และท่านเช่ือมั่นว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ จะไม่ท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
รั่วไหล  
 

4. การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านควิอาร ์โคด้ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระ
เงินผา่นควิอาร ์โคด้ อยูใ่นระดบัมากทกุขอ้ โดยดา้นความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น QR 
Code ทนัทีท่ีมีโอกาส ผูต้อบแบบสอบถามมีความตัง้ใจในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ดา้นความ
ตัง้ใจท่ีจะใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน QR Code ในอนาคตอนัใกลนี้ ้ดา้นความตัง้ใจท่ีจะใชบ้ริการ
การช าระเงินผ่าน QR Code เป็นประจ าในอนาคต และดา้นความตัง้ใจท่ีจะแนะน าบคุคลอ่ืนใหใ้ช้
บรกิารการช าระเงินผา่น QR Code  

 
ส่วนที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานได ้ดงันี ้

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โค้ด 
แตกต่างกัน ผลการวิจยัพบวา่ 
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1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์
โคด้ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์
โคด้ แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคท่ี
มีอายุ 39 ปีขึน้ไป มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โคด้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ
27-32 ปี และ 33-38 ปี  

1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน
ผา่นคิวอารโ์คด้ ไม่แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้ 

1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผา่นควิอาร ์
โคด้ ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระ
เงินผ่านคิวอาร ์โคด้ แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-
30,000 บาท รายได ้30,001-40,000 บาท และรายได ้40,001 บาทขึน้ไป มีความตัง้ใจใชบ้ริการ
การช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าหรือเทา่กบั 20,000 บาท  

 
2. การรับรู้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลย ี

ประกอบด้วยด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความเข้ากันได้ของระบบ ด้านความ
ซับซ้อนในการใช้งาน ด้านความสามารถในการทดลองใช้ และด้านความสามารถในการ
สังเกตได้ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่  

การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ ดา้นความ
ซับซอ้นในการใชง้าน และการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน ดา้นความปลอดภัยในการใชง้าน มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โค้ด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีการรับรูก้ารใช้
ประโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบ ดา้นความซบัซอ้นในการใชง้าน และการ
รบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นความปลอดภยัในการใชง้านเพิ่มขึน้ จะท าใหค้วามตัง้ใจใชบ้รกิาร
การช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ เพิ่มขึน้  
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจยัเรื่อง “การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน

ผา่นคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน าผลการศกึษามาอภิปรายผลวิจยั
ไดด้งันี ้

1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอารโ์คด้ไม่
แตกต่างกัน เน่ืองจากปัจจุบนัรฐับาลไทย มีนโยบายร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการ
ขับเค ล่ือนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค  4.0 โดยเน้นเรื่องการสร้างสังคมไร้เงินสด จึงมีการ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงระบบการช าระเงินผ่านควิอาร ์โคด้ ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวก
ในการช าระเงินแก่ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและหญิง ไม่ไดมุ้่งเนน้การประชาสมัพนัธห์รือกระตุน้ใหเ้กิด
การรบัรูไ้ปท่ีเพศใดเพศหนึ่ง สง่ผลใหค้วามตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นคิวอารโ์คด้ของเพศชาย
และหญิงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สรธารา ทองต่อ (2556) ศึกษาเรื่อง การ
ตดัสินใจยอมรบันวัตกรรมคิวอาร ์โค้ด : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตดัสินใจยอมรบันวตักรรมคิวอาร ์โคด้ทัง้ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้
ความรู ้ขัน้จงูใจ ขัน้ตดัสินใจ ขัน้น าไปปฏิบตั ิและขัน้ยืนยนั ไมแ่ตกตา่งกนั  

2. ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอารโ์ค้ด 
แตกต่างกัน เน่ืองจากความเก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรมทางการเงินและความสามารถในการท า
ธุรกรรมทางการเงินของบุคคลในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อความตัง้ใจใช้
บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โค้ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ์ พลวัน and 
สพุรรณษา กลุแกว้ และณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี (2557) ศกึษาเรื่อง การศกึษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี QR Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุและรายไดแ้ตกต่างกัน มีปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช ้QR Code ท่ี
แตกตา่งกนั ทัง้ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บั 

3. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิว
อารโ์คด้ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคุน้เคยกับการใชง้านสมารท์
โฟน และสามารถเขา้ถึงส่ือออฟไลนแ์ละออนไลน ์เพ่ือรบัขอ้มลูข่าวสารไดห้ลากหลายช่องทาง จึง
สามารถเกิดการเรียนรูว้ิธีการใชบ้รกิารการช าระเงินผ่านส่ือตา่งๆไดด้ว้ยตนเอง หรือหากมีขอ้สงสยั
เก่ียวกบัการใชง้าน ก็สามารถสอบถามจากพนกังานเพ่ือขอค าแนะน าไดท้นัที ดงันัน้ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทกุคน 
เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ เป็นประจ าในอนาคต ซึ่ง
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สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สทุธิพร บินอารีย ์(2560) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและความ
ไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์ง้แอพลิเคชั่น ของผูใ้ชบ้ริการใน
ประเทศไทย พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็ม
แบงกกิ์ง้แอพลิเคชั่น ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากตัวบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรบัของ
บคุคลทั่วไป 

4. ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ไม่
แตกตา่งกนั เน่ืองจากปัจจบุนัผูบ้รโิภคมีการใชโ้มบายแบงคกิ์ง้กนัอยา่งแพรห่ลาย โดยไม่จ  ากดัการ
ใชง้านเพียงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง แตเ่ป็นทางเลือกในการอ านวยความสะดวกในการช าระเงินใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคทกุสายอาชีพ  ซึ่งแอพลิเคชั่นดงักล่าวมีส่วนช่วยใหก้ารช าระเงินผ่านคิวอาร ์โค้ด สามารถ
ท าไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สทุธิพร บินอารีย ์(2560) ศกึษา
เรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็ม
แบงกกิ์ง้แอพลิเคชั่น ของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกัน 
ไม่มีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการบวัหลวงเอ็มแบงกกิ์ง้แอพลิเคชั่นแตกตา่งกนั ดงันัน้ ในการส่ือสาร
ทางการตลาด ควรส่งเสริมการรบัรูเ้ทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกสายอาชีพ ว่าเป็นบริการท่ีช่วย
อ านวยความสะดวก และมีความปลอดภยั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจและเกิดความตัง้ใจท่ีจะ
ใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ อยา่งสม ่าเสมอ 

5. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่าน
คิวอาร ์โคด้ แตกตา่งกนั ทัง้นีเ้น่ืองจากความน่าจะเป็นในการท าธุรกรรมผ่านสมารท์โฟนของผูท่ี้มี
รายไดสู้งอาจมีมากกว่ากลุ่มผูใ้ชง้านท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย ์
(PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตรด์า้นรายไดท่ี้แตกต่างกัน มีการยอมรับการใชบ้ริการพรอ้มเพยข์องประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกว่า 55,000 บาทขึน้ไป 
เป็นกลุ่มท่ีมีการยอมรบัการใชบ้ริการพรอ้มเพยม์ากท่ีสุด และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จิรวฒัน ์
วงศธ์งชัย และกาญจนา สุคัณธสิริกุล (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรูท่ี้มีผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยีบารโ์คด้สองมิติของผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์
ดา้นรายได ้มีผลตอ่การรบัรูแ้ละการยอมรบัเทคโนโลยีบารโ์คด้สองมิต ิ 

6. การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี ดา้นความเขา้กันไดข้องระบบ และดา้นความ
ซบัซอ้นในการใชง้าน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภค



  

 

95 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจบุนั ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยข์องไทย 
และผู้ประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวิธีการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โค้ด และ มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชนท่ี์ผู้บริโภคจะไดร้บัจากการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ผ่านส่ือต่างๆ
หลากหลายช่องทาง ทัง้ส่ือออนไลนแ์ละส่ือออฟไลน ์ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์จาก
การใชเ้ทคโนโลยีนัน้ๆ จึงส่งผลใหเ้กิดความตัง้ใจท่ีจะใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จิรวฒัน ์วงศธ์งชยั (2555) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยดา้นการรบัรูท่ี้มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี Two-Dimensional Barcode หรือ Matrix Barcode ของผู้ใช้งานกลุ่ม 
Generation -Y พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูเ้ทคโนโลยี ดา้นความสอดคลอ้งกบัคณุคา่ ความตอ้งการ 
และประสบการณใ์นอดีต มีผลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยี Two-Dimensional Barcode หรือ Matrix 
Barcode ของผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation -Y และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ สิงหะ ฉวีสุข และสุนัน
ทา วงศจ์ตรุภทัร (2555)  กล่าววา่ คณุลกัษณะของนวตักรรมใดท่ีมีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้ง
กบัผูใ้ชง้าน (Compatibility) หรือตรงกบัประสบการณแ์ละความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ยอ่มจะมีผล
ตอ่การยอมรบันวตักรรมเหลา่นัน้  

7. การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นความปลอดภัยในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการท า
ธุรกรรมออนไลนส์ามารถท าไดง้่ายและรวดเร็ว หากผูบ้รโิภคสามารถมั่นใจในระบบความปลอดภยั 
ทัง้ความปลอดภัยดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่รั่วไหล และความปลอดภัยใน
การช าระเงิน ว่าสามารถตรวจสอบรายการช าระเงินไดแ้ละสามารถแกไ้ขไดห้ากเกิดขอ้ผิดพลาด 
เหลา่นีล้ว้นมีสว่นส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะชว่ยใหผู้บ้รโิภคเกิดความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น
คิวอาร ์โค้ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิวรรณ นันตา (2555) ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
นวตักรรมทางการเงินของระบบการช าระเงินผ่าน QR Code พบว่า ความเช่ือมั่นในเทคโนโลยี มี
ผลต่อการยอมรบันวตักรรมทางการเงินของระบบการช าระเงินผ่าน QR Code โดยผูใ้ชบ้ริการมี
ความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีตอ่เทคโนโลยี เพราะเห็นวา่ธนาคาร/ผูใ้หบ้รกิาร มีระบบการยืนยนัตวัตน 
มีระบบ Log in มีความถูกตอ้งแม่นย า มีความซ่ือสัตยต์่อลูกคา้ มีมาตรฐานในการใหบ้ริการ มี
ความรบัผิดชอบ และมีระบบปอ้งกนัความปลอดภยั และสอดคล้องกับงานวิจยัของ จิญาดา แกว้
แทน (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรบัการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์่าน
อปุกรณส์มารต์โฟน : กรณีศกึษาในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปทมุธานี พบวา่ ความเช่ือมั่นในการ
ออนไลน ์มีผลตอ่การยอมรบัการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์่านอปุกรณส์มารต์โฟน โดย
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ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นวา่ ธนาคารหรือผูใ้หบ้รกิารมีระบบปอ้งกนัความปลอดภยัของขอ้มลูลกูคา้ท่ี
ดี 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงิน
ผา่นควิอาร ์โคด้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย และผู้ประกอบการ ควรมีการ
ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกับการช าระค่าบริการผ่านคิวอาร ์โคด้ ผ่านส่ือต่างๆอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
เพ่ือสรา้งการรบัรูแ้ละการยอมรบัการใชง้าน โดยเนน้กลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 39 ปีขึน้ไป และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มนี ้มีความตัง้ใจใชบ้ริการการ
ช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ มากท่ีสุด และเป็นกลุ่มเปา้หมายส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัใหส้งัคมไรเ้งิน
สดเกิดขึน้ไดจ้รงิ 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชยข์องไทย ควรมุ่งพฒันาระบบการช าระ
เงินผ่านคิวอาร ์โคด้ โดยมุ่งเนน้ในเรื่องของการลดความซบัซอ้นในการใชง้านระบบการช าระเงิน
ผา่นควิอาร ์โคด้ ใหส้ามารถเขา้สูร่ะบบไดง้่ายและรวดเรว็ และมีขัน้ตอนการใชง้านท่ีสามารถเขา้ใจ
ไดง้่าย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจบุัน ท่ีตอ้งการลดขัน้ตอนในการช าระเงิน 
เพิ่มความสะดวกรวดเรว็ในการช าระคา่สินคา้และบรกิาร โดยใชป้ระโยชนจ์ากสมารท์โฟนท่ีตนเอง
มีอยู ่

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยข์องไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรท า
การประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้ริโภคเกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยจากการใชบ้ริการการช าระ
เงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ว่าจะช่วยป้องกันไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลรั่วไหล อีกทัง้ยงัสามารถตรวจสอบ
รายการช าระเงินไดอ้ยา่งรวดเรว็ดว้ยตนเองทนัทีท่ีพบความผิดปกตขิองบญัชีท่ีใชใ้นการช าระเงิน 

4. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย และผู้ประกอบการ ควรท าการ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้ริโภคเล็งเห็นถึงความสอดคลอ้งเขา้กันไดข้องการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ 
กับรูปแบบสงัคมปัจจุบนัและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ว่าเป็นรูปแบบการใหบ้ริการท่ี
ทนัสมัย เหมาะกับสภาพสังคมและวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เน่ืองจากผูบ้ริโภค
สามารถสแกนคิวอาร ์โคด้เพ่ือช าระค่าสินคา้หนา้รา้นแทนเงินสดไดท้นัที และสามารถตรวจสอบ
รายการช าระเงินได้ด้วยตัวเองผ่านสมารท์โฟน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องการถือเงินสดไม่
เพียงพอ การจา่ยหรือทอนเงินผิด เป็นตน้   
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5. ธนาคารพาณิชยข์องไทย ควรจดักิจกรรมสง่เสรมิการตลาด ท่ีเปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคได้
ทดลองใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ในสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผู้บริโภครูแ้ละเข้าใจ
วิธีการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ และเล็งเห็นถึงประโยชนข์องการช าระเงินผา่นคิวอาร ์โคด้ ซึ่งหาก
ผูบ้รโิภคไดร้บัประสบการณท่ี์ดี จะสง่ผลใหค้วามตัง้ใจใชบ้รกิารในอนาคตมีมากขึน้ 

6. ผูป้ระกอบการ ควรประชาสมัพนัธรู์ปแบบการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ภายในรา้นคา้ 
และให้ความส าคญักับการมีบริการรบัช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ว่าเป็นช่องทางการช าระเงินท่ี
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดการรบัรูป้ระโยชนข์อง
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ และน าไปสูก่ารเพิ่มจ านวนผูใ้ชง้าน ตลอดจนเพิ่มความถ่ีในการใชง้าน 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะผูท่ี้มีความสนใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์
โคด้ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันัน้การศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาความ
ตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ต่างจงัหวดั ว่ามีความตัง้ใจ
มากนอ้ยเพียงใด เพ่ือท่ีจะไดน้  าผลการศกึษามาเปรียบเทียบความแตกต่างในการรบัรู ้เทคโนโลยี
ของผูบ้รโิภคในแตล่ะพืน้ท่ี 

2. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาปัจจยัเรื่องการรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี และ
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผ่านควิอาร ์โคด้ จงึควร
มีการศกึษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต อิทธิพลของส่ือบุคคล การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิง ความพงึพอใจในการใชง้าน และอปุสรรคในการใชง้าน ท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการ
ช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

“การรบัรูเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอาร ์โคด้ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

………………………………………………………………………………………..……………………………   

ค าชีแ้จง  

แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานวิจยั  เรื่อง “การรบัรูเ้ทคโนโลยี
ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจใชบ้ริการการช าระเงินผ่านคิวอาร ์โคด้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ของนิสิตในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูว้ิจยัจงึใครข่อความรว่มมือจากทา่นในการตอบแบบสอบถามทกุขอ้ตามความเป็นจรงิดว้ยตวัของ
ท่านเอง การตอบแบบสอบถามนีใ้ช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแตอ่ยา่งใด และการน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวมเทา่นัน้ 

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 
ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม  

 สว่นท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูการรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี  
             และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
สว่นท่ี 3 ขอ้มลูความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นควิอารโ์คด้ 
ผูว้ิจัยจึงใคร่ขอร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง  ซึ่ง

ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูของทา่นไวเ้ป็นความลบั โดยไมเ่ปิดเผยแตจ่ะน ามาวิเคราะหเ์ชิงสถิตใินภาพรวม
เท่านัน้ จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความกรุณาและความรว่มมือจากท่าน และขอขอบพระคณุ
มา ณ ท่ีนีด้ว้ย 

 

นิสิตหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อีเมล gs60199130332@swu.ac.th 
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ค าถามคัดกรอง 

ท่านมีความสนใจใช้บริการการช าระเงินผ่าน QR Code หรือไม่ 

◻ 1.สนใจ     ◻2.ไมส่นใจ 

 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของทา่นมากท่ีสดุ 

 

1.เพศ 

◻ 1. ชาย     ◻ 2. หญิง 
 

2. อายุ 

◻ 1. 15 - 20 ปี    ◻ 2. 21 - 26 ปี 

◻ 3. 27 - 32 ปี    ◻ 4. 33 - 38ปี 

◻ 5. 39 ปีขึน้ไป 
 

3. ระดับการศึกษา 

◻ 1. ต ่ากวา่ปรญิญาตรี   ◻ 2. ปรญิญาตรี 

◻ 3. สงูกวา่ปรญิญาตรี 
 

4.อาชีพ 

◻ 1.นกัเรียน/นกัศกึษา   ◻ 2. ลกูจา้ง/พนกังานบรษิัทเอกชน  

◻ 3. ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ ◻ 4. ธุรกิจสว่นตวั 

◻ 5. พอ่บา้น/แม่บา้น   ◻ 6. อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 
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5.รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

◻ 1. ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 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 
 

ส่วนที ่2 การรบัรูเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยี  และการรบัรู ้   

              ความง่ายในการใชง้าน 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความส าคญัตามความรูส้ึกของทา่นมาก
ท่ีสดุ 
 

2.1 การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี   

 

การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เหน็ด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทยีบ      

1. การช าระเงินผา่น QR Code ชว่ยใหท้่านรูส้กึ
ปลอดภยัมากขึน้ เน่ืองจากไมต่อ้งพกเงินสดเป็น
จ านวนมาก      

2. การช าระเงินผา่น QR Code ท าใหท้า่นรูส้กึ
สะดวกสบายมากขึน้ เน่ืองจากไมมี่ความ
จ าเป็นตอ้งพกเงินสด      

3.การช าระเงินผา่น QR Code ชว่ยลดความยุง่ยาก
ในการช าระเงิน เน่ืองจากไม่ตอ้งรบัเงินทอน      
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การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เหน็ด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทยีบ (ต่อ)      

4. ท่านคิดว่าการช าระเงินผา่น QR Code ชว่ยลด
ภาระเรื่องคา่ธรรมเนียมการใชบ้ตัรเดบิต/บตัร
เครดิต      

5.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code ชว่ยลด
ภาระเรื่องคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน 

     

ความเข้ากันได้ของระบบ       

1.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code เป็นเรื่อง
ท่ีทนัสมยั       

2. ท่านคิดว่าการช าระเงินผา่น QR Code เหมาะ
กบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั      

ความซับซ้อนในการใช้งาน      

1.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code มีรูปแบบ
การใชง้านท่ีง่าย 

     

2.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code สามารถ
เขา้ถึงไดง้่าย เม่ือตอ้งการใชง้าน      

3. ท่านคิดว่าการช าระเงินผา่น QR Code สามารถ
ท าไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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การรับรู้การใช้ประโยชนข์องเทคโนโลยี 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เหน็ด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ความสามารถในการน าไปทดลองใช้       

1. ธนาคารพาณิชยข์องไทยมีการจดักิจกรรมท่ีชว่ย
ใหท้า่นมีโอกาสทดลองใชร้ะบบการช าระเงินผา่น 
QR Code โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย      

2. การจดักิจกรรมสง่เสรมิการใชบ้รกิารช าระเงิน
ผา่น QR Code ของธนาคารพาณิชยข์องไทย ท าให้
ทา่นรูส้กึมั่นใจท่ีจะใชบ้รกิารช าระเงินผา่น QR 
Code       

ความสามารถในการสังเกตได้       

1.การช าระเงินผา่น QR Code เป็นตวัช่วยในการ
บนัทกึยอดใชจ้า่ย โดยเม่ือช าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
แลว้ สามารถยอ้นกลบัมาดรูายการใชจ้่ายผา่น 
mobile application ได ้ช่วยใหท้ราบยอดใชจ้า่ยใน
แตล่ะเดือน 

     

2. การช าระเงินผา่น QR Code มีความปลอดภยั
มากกวา่การช าระดว้ยเงินสด      

3. การช าระเงินผา่น QR Code ชว่ยลดความเส่ียง
เรื่องการนบัเงินผิด      
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2.2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เหน็ด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
     

1. ท่านคิดว่าขัน้ตอนการช าระเงินผา่น QR Code 
ไมยุ่ง่ยาก 

     

2. ท่านคิดว่าทา่นสามารถใชบ้รกิารช าระเงินผา่น 
QR Code ไดด้ว้ยตนเอง 

     

3. ท่านคิดว่าการช าระเงินผา่น QR Code เป็นเรื่อง
ท่ีง่าย ไมซ่บัซอ้น 

     

ความสะดวกในการใช้งาน      

1.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code มีความ
สะดวก เน่ืองจากท่านสามารถใชง้านไดท้นัที โดย
ผา่นสมารท์โฟนท่ีทา่นมีอยู่      

2.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code ท าให้
ทา่นสามารถช าระคา่สินคา้และบรกิารไดร้วดเรว็
ยิ่งขึน้ 

     

3.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code สามารถ
ใชบ้รกิารไดท้กุท่ี 
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การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เหน็ด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ความปลอดภัยในการใช้งาน      

1.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code มีความ
ปลอดภยั เน่ืองจากไมต่อ้งแสดงบตัรแก่พนกังาน 

     

2.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code มีความ
ปลอดภยั เน่ืองจากไดร้บัการรบัรองตาม
มาตรฐานสากล      

3.ทา่นคิดวา่การช าระเงินผา่น QR Code Code มี
ความปลอดภยั เน่ืองจากสามารถตรวจสอบ
รายการช าระคา่สินคา้และบรกิารไดท้นัทีเม่ือมี
ปัญหา 

     

4.ทา่นเช่ือมั่นว่าการช าระเงินผา่น QR Code จะไม่
ท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลรั่วไหล 
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ส่วนที ่3 ความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินผา่นคิวอาร ์โคด้ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

ความตั้งใจใช้บริการการช าระเงนิผ่านคิวอาร ์โค้ด 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เหน็
ด้วย 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
(1) 

1.ทา่นมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น QR 
Code ในอนาคตอนัใกลนี้ ้      

2.ทา่นมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น QR 
Code ทนัทีท่ีมีโอกาส      

3.ทา่นมีความตัง้ใจท่ีจะใชบ้รกิารการช าระเงินผา่น QR 
Code เป็นประจ าในอนาคต      

4.ทา่นจะแนะน าบคุคลอ่ืนใหใ้ชบ้รกิารการช าระเงิน
ผา่น QR Code      

 
 

---------  ขอบพระคณุทกุทา่นท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม -------- 
 

นิสิตหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
  

 



 
 

 

บรรณาน ุกรม  

บรรณานุกรม 
 

Davis, F. D. (1989). A technology acceptance model for empirically testing new endusers 
information systems: Theory and result. Ph.D. dissertation13 , 319 -340 . Retrieved 
from http://www.jstor.org/stable/249008 . 

E.M, R. (2003). Diffusion of Innovations. Retrieved from 
https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-
innovations.pdf 

Fishbein, M. A. (1 9 7 5 ) .  Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory 
and research. Retrieved from http://people.umass.edu/aizen/f&a1975.html 

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ. (2561). จ่ายเงินดว้ย QR Code จุดเริ่มตน้สู่สังคมไรเ้งินสด. 
Retrieved from https://www.creativethailand.net/th/video/detail/391-จ่ายเงินดว้ย-QR-
Code-จดุเริ่มตน้สูส่งัคมไรเ้งินสด 

กฤตโสภา ทิพยปั์ญญาวงศ.์ (2559). การศึกษาปัญหาและแรงจงูใจในการใชง้านเงินอิเล็กทรอนิกส ์
(E-Money) ผ่ า น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย .  ( ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ) , 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์  ,  

กัลยา วาณิชยบ์ัญชา. (2550). การวิเคราะหส์ถิติ:สถิติส  าหรบัการบริหารและวิจยั. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

จิญาดา แกว้แทน. (2557). ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรบัการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์่าน
อุปกรณ์สมารต์โฟน : กรณีศึกษาในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี.  (สารนิพนธ์), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี, กรุงเทพฯ.  

จิรวัฒน ์วงศธ์งชัย และกาญจนา สุคัณธสิริกุล. (2557). ปัจจัยดา้นการรบัรูท่ี้มีผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยีบารโ์คด้สองมิต ิของผูใ้ชง้านกลุม่เจเนอเรชั่นวาย. 8.  

ชวิศา พุม่ดนตรี. (2559). ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยอมรบัการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์(Promptpay) ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล. (การคน้ควา้อิสระ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  

ฐิตินี จิตรตันมงคล. (2560). อิทธิพลของความคาดหวงัต่อคณุภาพการใหบ้ริการทางอิเล็กทรอนิกส ์
คณุประโยชน ์ความง่ายในการใชง้าน ท่ีส่งผลต่อการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีในการช าระ
เงินผ่าน QR Code ของผูบ้ริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์), มหาวิทยาลัย

 

http://www.jstor.org/stable/249008
https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf
https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf
http://people.umass.edu/aizen/f&a1975.html
https://www.creativethailand.net/th/video/detail/391-


  

 

108 

กรุงเทพ.  , กรุงเทพฯ.  
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560a). QR Code ทางเลือกใหม่ในการช าระเงิน ไม่ต้องง้อเงินสด. 

Retrieved from https://money.kapook.com/view182754.html 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560b). QR Code มิติ ใหม่ของการช าระเงิน . Retrieved from 

https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/FinTech/Documents/QRCodeSlide2017
0830.pdf 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย. (2561). ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบรกิาร Mobile banking และ Internet 
banking. Retrieved from 
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems/Pages/StatPaymentTransacti
ons.aspx. 

ธญัญลกัษณ ์พลวนั, & สพุรรณษา กลุแกว้ และณฐัสิทธ์ิ เกิดศรี. (2557). การศกึษาพฤตกิรรมการใช้
เทคโนโลยี และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสาร มก., ฉบบัท่ี 88 ปีท่ี 27.  

ธัญยากร ขวญัใจสกลุ. (2560). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการช าระเงินผ่านโมบายแบงก์
กิง้และระบบโมบายเพยเ์มน้ต.์ (การคน้ควา้อิสระ), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  

นภสัวนัต ์ชมภูนุช. (2558). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านระบบ Qr Code 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การคน้ควา้อิสระ), มหาวิทยากรุงเทพ, กรุงเทพฯ.  

นฤมล ยีมะลี. (2560). การรบัรูค้วามง่ายตอ่การใชง้าน การรบัรูป้ระโยชน ์และการส่ือสารแบบปาก
ตอ่ปากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Word of Mouth) ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัชมภาพยนตร ์และซีรีสข์องผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร. 
(การคน้ควา้อิสระ), มหาวิทยากรุงเทพ, กรุงเทพฯ.  

ปิยพร อรุณเกรียงไกร. (2560). แบงกช์าติเปิดตัว QR Code มาตรฐาน จุดเปล่ียนประเทศไทย สู่
สงัคมไรเ้งินสด? Retrieved from https://thestandard.co/standardqrcode/. 

พรชนก พลาบูลย.์ (2558). การยอมรบันวัตกรรมและเทคโนโลยี การใชเ้ทคโนโลยี และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ (Promptpay) ของรัฐบาลไทย. (การค้นคว้าอิสระ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , 
กรุงเทพฯ.  

พัชรียา สุตา. (2555). การรบัรูแ้ละทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซือ้สินคา้ผ่าน QR code ในเขต
กรุงเทพมหานคร. (การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

https://money.kapook.com/view182754.html
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/FinTech/Documents/QRCodeSlide20170830.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/FinTech/Documents/QRCodeSlide20170830.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems/Pages/StatPaymentTransactions.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems/Pages/StatPaymentTransactions.aspx
https://thestandard.co/standardqrcode/


  

 

109 

มงคลธญับรุี, กรุงเทพฯ.  
รวิวรรณ นนัตา. (2555). การยอมรบันวตักรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผา่น QR Code.  
วสุธิดา นรุิตมนต ์และทรงวิทย ์เจริญกิจธนลาภ. (2561). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี 

และความตัง้ใจใชบ้รกิารการช าระเงินของผูบ้ริโภครุน่ใหม่ ดว้ยโปรแกรมประยกุตค์ิวอารโ์คด้
ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมารท์โฟน. วารสารวิชาการนวตักรรมส่ือสารสงัคม, ปีท่ี 6 (ฉบบัท่ี 2 
(12) ก.ค.-ธ.ค.61.).  

สรธารา ทองต่อ. (2556). การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมคิวอารโ์ค้ด : กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล. (วิทยานิพนธ)์, มหาวิทยาลยัมหิดล,  

สิงหะ ฉวีสขุ และสนุนัทา วงศจ์ตรุภทัร. (2555). ทฤษฎีการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ. 
Retrieved from วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบงั website: 
http://journal.it.kmitl.ac.th 

สุทธิพร บินอารีย.์ (2560). การยอมรบัเทคโนโลยีและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้
บริการบัวหลวง เอ็มแบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่น ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย. (สารนิพนธ์), 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สุนนัทา หลบภัย. (2558). การรบัรูถ้ึงความปลอดภัย ประโยชนก์ารใชง้าน และความง่ายในการใช้
งานท่ีมีผลต่อการใช้บริการช าระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. ), มหาวิทยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพฯ.  

อณิยา ฉิมนอ้ย และธญัญฉัตร ์รุง่ศรีสวสัดิ.์ (2561). มิตใิหมแ่หง่การช าระเงินดว้ย QR Code สะดวก 
ปลอดภยั และไวกว่าเดมิ. Retrieved from 
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_26Nov2018.p
df 

 

 

http://journal.it.kmitl.ac.th/
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_26Nov2018.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_26Nov2018.pdf


 
 

 

ประวัติผ ูเ้ขียน  

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ดวงพร รดัสินทร 
วัน เดอืน ปี เกิด 11 มีนาคม 2528 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2545   

มธัยมศกึษาตอนปลาย สายศลิป์-ฝรั่งเศส  
จาก โรงเรียนสรุศกัดิม์นตรี   
พ.ศ.2549   
ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
พ.ศ.2562   
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 590/24 ซ.ขวญัพฒันา ถ.อโศก-ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	ตัวแปรที่ศึกษา

	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
	2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
	3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
	4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
	5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจ (Intention)
	6. ความรู้เกี่ยวกับคิวอาร์ โค้ด
	7. งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย

	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สังเขปการวิจัย
	สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	ภาคผนวก
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน

