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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคที่มี อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้า
ผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน ในบางขั้นตอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 และพบว่าการยอมรับ
เทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ท
โฟน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเสี่ยง สมาร์ทโฟน  
 

ABSTRACT 
 

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

บทน า 
QR Code มาจากค าว่า “ Quick Response Code” ซึ่งเป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Barcode ให้สามารถ

ใช้งานง่ายขึ้นและยังเก็บข้อมูลได้มากกว่าเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถสแกนข้อมูลผ่าน QR Code ได้ท าให้จะเห็นว่า
ปัจจุบันนิยมน า QR Code มาเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซด์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยความสามารถของ QR 
Code ท าให้ในหลายประเทศมีการพัฒนา QR Code มาเป็นสื่อกลางเพื่อช าระค่าสินค้า ซึ่งเป็นการช าระเงินท่ีได้รับความ
นิยมอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ท่ีมีการใช้ QR Code อย่างแพร่หลาย ท าให้การซื้อสินค้าเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย ส่งผลให้ร้านค้าออฟไลน์จ านวนมากหันมารองรับการใช้จ่ายผ่าน  QR Code เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย  

จากความร่วมมือกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างๆ ได้แก่ American 
Express, JCB International (Thailand), Mastercard, UnionPay International และ VISA พร้อมทั้งผู้ให้บริการ
ทางการเงินในประเทศไทย ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารนานาชาติ 
สมาคมการค้าผู้ให้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
บริษัท National ITMX จ ากัด และบริษัท Thai Payment Network จ ากัด  (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560, 30 
สิงหาคม) โดยมีหลักการพัฒนาและผลักดันระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด โดยมีประโยชน์ส าคัญใน 4 ด้าน คือ  (1) 
เป็นมาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้งาน
ร่วมกันได้ (2) เป็นการเพิ่มช่องทางการช าระเงินที่สะดวกและมีต้นทุนต่ าให้แก่ประชาชนและร้านค้า (3) เพิ่มความ
ปลอดภัยในการช าระเงิน เพราะเจ้าของบัตรไม่ตอ้งให้บัตรหรอืข้อมูลบนบัตรแก่ร้านค้า (4) สามารถต่อยอดนวัตกรรมและ
สามารถน าเอาข้อมูลการช าระเงินเหล่านี้ไปเสริมสร้างธุรกิจอื่นได้ในอนาคต จากทั้ง 4 ด้านของ QR Code นี้ จะน าไปสู่
การกระจายตัวของบริการช าระเงินด้วย QR Code ที่ เข้าถึงร้านค้าในชีวิตประจ าวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อร้านค้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ร้านค้าออนไลน์ และสามารถ
ขยายตัวไปยังทั่วทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว หรือเขตต่างจังหวัด จากข้อมูลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัย 
ต้องการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น โดยขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆ ในเขตปริมณฑล เพื่อน าผลที่ได้นั้นมา
ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ที่ตรงกับความคาดหวังและการเข้าถึงของผู้ใช้งานมากขึ้น และ
ช่วยเพิ่มช่องทางในการช าระค่าสินค้าให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน  โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติจ านวนผู้ใช้งาน
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย พบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีการใช้โทรศัพท์มือถือ 1,851,092 คน และมีการใช้
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อินเทอร์เน็ต 1,304,131 คน มากเป็นอันดับสอง รองจาก กรุงเทพมหานคร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) และมีจ านวนสถาน
ประกอบการ จ านวน 54,382 แห่ง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยคาดว่าการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ทราบถึงประโยชน์ของการใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้า และหันมาใช้งาน QR Code ให้มาก
ขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถช าระค่าสินค้า และบริการต่างๆ ได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปท าธุรกรรมที่ธนาคาร และไม่ต้องพก
เงินสดเป็นจ านวนมากก็สามารถซื้อสินค้าได้ ช่วยแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของผู้ที่ไม่สะดวกในการ
เดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินและไม่มีเวลาว่างเนื่องจากสภาวะหน้าที่การงานและสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็นอีก
ทางเลือกของผู้ที่สนใจใช้บริการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน            

ที่ แตกต่างกันกับการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้บริการ 
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ และความตั้งใจในการใช้บริการ กับการตัดสินใจ
ใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา กับการตัดสินใจบริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code 

ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ คลอบคลุมการให้บริการตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้อนุญาตให้สถาบันการเงินเข้าร่วมทดสอบโครงการQR Code Payment ให้สามารถให้บริการทั่วไปได้ 
จ านวน 8 ราย คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย  และธนาคารธนชาต  (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560, 13 ธันวาคม) โดยจะไม่รวมถึง
ระบบQR Code ผ่าน E Wallet ต่างๆเช่น True Money Wallet หรือ AIS M-Pay การใช้งานผ่าน แอปพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือ ท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ สแกน QR Code ตามร้านค้าท่ีให้บริการ  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายเกี่ยวกับระบบการช าระเงินแบบ QR Code  ผู้วิจัยอ้างจากข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2560, 13 ธันวาคม) กล่าวว่า QR (Quick Response) Code คือ รหัสชนิดนึงที่ถูกพัฒนามาจาก barcode แต่ใช้งาน
ง่ายกว่าหรือเก็บข้อมูลได้มากกว่า ปัจจุบันจึงถูกน ามาใช้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นช่องทางการช าระเงินที่ร้านค้า ใช้เก็บ
เว็บไซด์ของบริษัทเพื่อให้ผู้สนใจเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก ซึ่ งเราสามารถอ่าน QR Code ผ่านโปรแกรมใน
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่(smartphone) เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 
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ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยอ้างจากข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย  (2560) กล่าวว่า จังหวัด
สมุทรปราการในปัจจุบันถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งมีความต้องการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก รวมทั้ง
เป็นแหล่งสะสม Land bank ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มประชาชนท่ีมีรายได้หรือเงินออมสูง ซึ่งจะส่งผล
ต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรและราคาที่ดินแบบก้าวกระโดด ด้านการปกครอง แบ่งเขตการปกครองภายใน
จังหวัดออกเป็น 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ อ าเภอบางเสาธง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยอ้างถึงแนวคิดของ เฉลิมพงษ์ ลินลา (2558) กล่าวว่า โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน เป็น Mobile Device ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะมีระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็น System Software ที่สามารถรองรับการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆบนโทรศัพท์มือถือได้ จึง
สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยในยุคดิจิตอลทุกวันนี้  เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบสอบถาม 

แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยอ้างถึงแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์โฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในการก าหนดกรอบแนวคิดและใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยอ้างถึงแนวคิดของ Davis (1989) อ้างถึงใน 
สัญชัย อุปะเดียร (2554) กล่าวว่า ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technological Acceptannce Model (TAM) 
เป็นทฤษฎีที่นิยมอยู่ในปัจจุบันเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมการยอมรับของบุคคล เมื่อน าระบบเทคโนโลยีหรือสาระสนเทศ
ใหม่มาใช้ในองค์กร แบบจ าลอง TAM แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness: PU) และการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of use: PEOU) ส่งผลต่อพฤติกรรมความต้องการใช้งาน และท้ายที่สุดท าให้เกิด
การใช้งานระบบที่แท้จริง และอ้างถึงแนวคิดของ น้ าทิพย์ ตระกูลเมฆี (2559) กล่าวว่า TAM  เป็นโมเดลที่นิยมมาก
โมเดลหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ของผู้ใช้ 
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความเสี่ยง ผู้วิจัยอ้างถึงแนวคิดของ  Littler and Melanthiou (2006) กล่าวว่า 
การรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ (Performance 
Risk) ความสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) ความเสี่ยงทางด้านสังคม (Social Risk) ความเสี่ยงด้านจิตใจ 
(Psychological Risk) ความเสี่ยงด้านเวลา (Time Risk) เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและใช้เป็นแนวทางในการออก 
แบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ผู้วิจัยอ้างถึงแนวคิดของ กัลยลักษณ์ ปานข า (2560) กล่าวว่า การ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้อง
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ และแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ขั้นตอนใน
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ การเสาะแสวงหาข้อมูล การประเมิณ
ทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางที่ดีท่ีสุด การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังซื้อ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบสอบถาม 
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วิธีด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ตามทะเบียนราษฎร 

จ านวน 1,301,560  คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ 30 มิถุนายน 2560) ทั้งเพศชายและเพศหญิง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% วิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)การศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของประชากร คือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยขอความร่วมมือในการช่วย
ตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดย
การสุ่มจากประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อ าเภอ ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ อ าเภอบางเสาธง 
รวม 400 ตัวอย่าง ข้ันตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อแจกแบบสอบถาม ตามความสะดวกของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามซึ่งได้มาจากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ทฤษฎี 

แนวความคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-end response Question) ตอนที่
2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน 
(Perceived usefulness) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of use) ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน 
(Attitude Toward Using) และ ด้ านความตั้ งใจในการใช้งาน (Behavioral Intention to Use) ลั กษณ ะของ
แบบสอบถามเป็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scales) ตอนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย 
ด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย ทางด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scales) ตอนที4่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้า
ผ่านสมาร์ทโฟน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจใช้ และด้านพฤติกรรมภายหลังการใช้ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scales) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภค ในจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 400 คน และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูล
ต่างได้แก่ เอกสารอ้างอิง วารสาร บทความ ผลงานวิจัย รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเสี่ยง 
และการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี ้
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สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน สถิติที่ ใช้ทดสอบคือ 
Independent T-test และ One-way ANOVA 

สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้บริการ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้
บริการ  ทัศนคติต่อการใช้บริการ  ความตั้งใจในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน  

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย ทางด้านสังคม 
ด้านจิตใจ และด้านเวลา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)  
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วยค่าสถิติ T-test (T-test for Independent Samples) 

ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอิสระจากกัน และค่าสถิติ One-way Analysis of 
Variance (ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 

สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันในการทดสอบสมมติฐาน  

สถิติที่ ใช้ทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า                

(α-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Crobach’s Alpha Coefficient) โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้             
ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7   
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR 

Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลได้ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 201 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0  มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.5  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 134 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.5  

การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้บริการ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ 

ด้านความตั้งใจในการใช้บริการ โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92, 3.85, 4.00 และ 3.64 
ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยง พบว่า 
ด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพ และด้านความปลอดภัย โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

3.51,3.50 และ 3.52 ตามล าดับ  
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ด้านสังคม ด้านจิตใจ และ ด้านเวลา โดยรวมพบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 3.23  
และ 3.26 ตามล าดับ  

การวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจใช้ 
และด้านพฤติกรรมหลังการใช้ โดยรวม พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68, 3.76, 3.69, 3.56 
และ 3.82 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มี

การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกันสามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่า

สินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้บริโภคที่มีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการ
ประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีระดับอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีระดับอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน  ในขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติ ฐาน
ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR 
Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการ
ประเมินทางเลือก และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่า
สินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code 
ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ใน
การช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้บริการ ด้านการรับรู้ถึงความง่าย
ต่อการใช้บริการ ทัศนคติต่อการใช้บริการ ความตั้งใจในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR 



8 

Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้บริการ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ ทัศนคติต่อ
การใช้บริการ ความตั้งใจในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอน ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม ด้าน
จิตใจ และด้านเวลา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย ด้าน
สังคม ด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภค
ในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอน ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ข้อมูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการ
ตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ส่วนด้าน
จิตใจ พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอน ข้ันตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินทางเลือก 
ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี

การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพ แตกต่างกัน มีการมีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน

สมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการ
ตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วีรวัฒน์ พุ่มพยอม (2018) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความเช่ือมั่นในการใช้ระบบ QR Code ในการช าระ
เงิน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ และสภาพการงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในการใช้ QR Code ในการ
ช าระเงิน 

ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ใน
ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปีมีการตัดสินใจใช้บริการ 
QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 41 ปี ข้ึนไป อาจเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ชอบเสี่ยง
ภัย อยู่ในวัยหนุ่มสาว ฐานะทางสังคมค่อนดี เป็นผู้ที่มีความตื่นตัวกับสิ่งใหม่ และมีพฤติกรรมชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ง
บ่งบอกถึงความเป็นคนทันสมัย ซึ่งอยู่ในช่วงของกลุ่มนักศึกษาและคนวัยท างาน ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรท าการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสถานท่ีท างาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ส่วนผู้บริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ท
โฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินทางเลือก และขั้นตอนพฤติกรรมหลัง
การใช้บริการ แตกต่างกัน โดยพบว่า ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจใช้บริการ QR 
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Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพ  หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ และผู้บริโภคที่มี
สถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการ
ค้นหาข้อมูล มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ในด้านขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ พบว่า
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกันมีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน 
มากกว่า สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ในด้านข้ันตอนการประเมินทางเลือก พบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มี
การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน มากกว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสถานภาพสมรส/
อยู่ด้วยกัน และมากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อาจกล่าวว่าผู้ที่มีสถาภาพโสดจะสามารถ
ปฏิบัติตน หรือมีความเช่ือมั่นตามที่ตนเองคิดและเช่ือมั่นมากกว่าบุคคลที่มี สถานภาพสมรส ที่จะได้รับผลกระทบจาก
ความคิด ความเช่ือของคู่ครองสมรสที่เข้ามากระทบและส่งผลให้มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส่วนผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟน ในข้ันตอนการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและผู้บริโภค
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน 
มากกว่าผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาจเนื่องมาจากผู้ทีร่ะดับการศึกษาที่สูงข้ึนจะท าให้มีความกังวลใน
การยอมรับบริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  

ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ข้ันตอนการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน พบว่าในขั้นตอนการรับรู้ความ
ต้องการ ผู้บริโภครายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และน้อยกว่าผู้บริโภคที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป และผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีการตัดสินใจ
ใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ส่วนขั้นตอนการประเมินทางเลือก พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 
- 20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทและน้อยกว่าน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาท ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้มีรายได้ไม่มากนัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมักเป็นตัวก าหนดอ านาจในการใช้จ่ายอุปโภค บริโภคและการซื้อ
บริการต่างๆ 

สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อ
การใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน ความตั้งใจในการใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า  

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้บริการ มีความสัมพันธ์ต่อการการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่า
สินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ โดย
ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับการใช้บริการ QR Codeช าระค่าสินค้าผา่นสมาร์ทโฟน ช่วยให้ท่านซื้อสินค้าและบริการได้
สะดวกสบายมากขึ้น รองลงมาคือการใช้บริการ QR Codeช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนท าให้ท่านสามารถช าระเงินได้
รวดเร็วขึ้น โดยผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฐิตินี  จิตรัตนมงคล 
(2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณประโยชน์ และความง่ายใน
การใช้งานที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการช าระเงินผ่าน QR Code พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในการช าระเงินผ่าน QR Code  
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ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการ พบว่าการรับรู้ถึงความง่ายต่ อการใช้บริการ QR Code มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ในขั้นตอนขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับ การใช้
บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนง่ายในการเข้าถึงเพื่อใช้งานตามความต้องการ มากที่สุด รองลงมาคือ 
สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย โดยผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตินี  
จิตรัตนมงคล (2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณประโยชน์ และ
ความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการช าระเงินผ่าน QR Code พบว่าการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในการช าระเงินผ่าน QR  

ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ มีความสัมพันธ์ผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรู้ความ
ต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรม
ภายหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคคิดว่า การใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน มีความสะดวกในการ
ใช้งาน มากที่สุด รองลงมาคือการใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน มีความง่ายในการใช้งาน โดย
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิญาดา แก้วแทน (2557) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน พบว่าทัศนคติ มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และมีความสัมพันธ์กันในเชิ งบวก คือถ้า
ผู้ใช้บริการมีทัศนคติมากขึ้น การยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมากข้ึน  

ด้านความตั้งใจในการใช้บริการ พบว่าความตั้งใจในการใช้บริการ  QR Code มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้
บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรู้ความ
ต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรม
ภายหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้บริการ  QR Code มากสุด คือผู้บริโภคมี
ความตั้งใจใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน มากขึ้นกว่าเดิม รองลงมาคือ ผู้ใช้บริการมีความตั้งใจใช้
บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่าการช าระด้วยวิธีการอื่น โดยผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรไพลิน อัมพผลิน (2561) ที่ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจและ
การใช้ระบบช าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด พบว่าความคาดหมายในความพยายามส่งผลบวกต่อความตั้งใจใช้หรือกล่าวได้ว่าถ้า
ผู้ใช้งานรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบ จะท าให้ผู้ใช้มีความตั้งใจใช้ระบบการช าระเงินด้วย QR Code จะส่งผลให้เกิด
การใช้งานจริง  

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย 
ทางด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

ด้านการเงิน พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการ
ตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคคิดว่าการใช้บริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนอาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการช าระด้วยวิธีอื่น เช่นค่าธรรมเนียม ท าให้รู้สึกไม่คุ้มค่าและ
อาจมีบริการอื่นๆที่ดีกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ นราทิพย์ ณ ระนอง (2557) ที่ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร การ
รับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค ที่พบว่าความเสี่ยงที่
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ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจใช้บริการ Mobile Banking สูงสุด 3 อันดับแรกคือความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว ส่วนขั้นตอนการค้นหาข้อมูลพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กับด้าน
การเงิน อาจเนื่องจากผู้บริโภคเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการมาก่อน จึงท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการทันทีโดยไม่
ผ่านขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

ด้านประสิทธิภาพ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน              
สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคคิดว่า อาจเกิดข้อผิดพลาดใน
ระหว่างการใช้บริการ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ผู้รับช าระเงินปลายทางอาจจะไม่ได้รับเงิน และ คิดว่าหากเกิด
อุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ จะท าให้ท่านรู้สกึไมไ่ดร้ับประโยชน์ตามที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดียร 
(2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการรับรู้ความเสี่ ยง พบว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้บริโภคคิดว่าการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยงท่ีผู้รับช าระเงินปลายทางจะไม่ได้รับเงินอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนข้ันตอนการค้นหาข้อมูล พบว่า 
ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านประสิทธิภาพ อาจเนื่องจากผู้บริโภคไม่อยากเสียเวลากับการแสวงหาข้อมูล เนื่องจากบริการ
ดังกล่าวยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวก สบายในการช าระค่าสินค้า
และบริการ 

ด้านความปลอดภัย พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ท
โฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการประเมินผลทางเลอืก ขั้นตอนการ
ตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคคิดว่า อาจถูกลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
โดยไม่ได้รับอนุญาต และ ท าให้ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัย เช่น อาจจะถูกโจรกรรมทรัพย์สินผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Martin และ Camarero อ้างถึงใน สัญชัย อุปะเดียร (2554) กล่าวว่าในสภาพแวดล้อม
ออนไลน์ ความเสี่ยงมีผลต่อการประเมินเลือกสินค้า หรือบริการ โดยระบบรักษาความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า ซึ่งจะไปกระทบต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า ส่วนขั้นตอนการค้นหาข้อมูล พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
ด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับ Heany & Goldsmith (1999) อ้างถึงใน  นราทิพย์ ณ ระนอง (2557)  เนื่องจาก
ลักษณะของธุรกิจธนาคาร จัดเป็นการให้บริการที่ไม่สามารถจับต้องไดเ้หมอืนสินค้า ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมก็ไม่สามารถช่วยลดระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการและท าให้การตัดสินใจง่ายข้ึน 

ด้านสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในข้ันตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจ
ใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคคิดว่าการใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟนไม่เป็นท่ียอมรับจากบุคคลรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัวที่ได้รับข่าวสาร ต่างๆ เช่น การโจรกรรมข้อมูล อาจ
ท าให้ท่านตัดสินใจไม่ใช้บริการ และท าให้ท่านรู้สึกอับอายเนื่องจากเป็นบริการซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สวรส อมรแก้ว (2555) ได้ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารจากตลาด
สดในกรุงเทพมหานครของผู้บริโภค พบว่าปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหาร
จากตลาดสด โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเสี่ยงในเรื่องของภาพลักษณ์ของตลาดสด ที่ยังขาดความทันสมัย ไม่
เป็นท่ียอมรับของผู้คนทั่วไป ส่วนขั้นตอนการค้นหาข้อมูล พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กับด้านสังคม อาจเนื่องเป็นบริการที่
สามารถสอบสนองการใช้ชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภคได้ ที่ต้องการความสะดวกสบายและไม่มีเวลาไปท าธุรกรรมทางการ
เงินเนื่องจากสภาวะหน้าที่การงานและสภาพแวดล้อมท่ีต้องเร่งรีบ 
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ด้านจิตใจ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ข้ันตอนการประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจใช้
บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคคิดว่าการใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ท
โฟนไม่เหมาะกับตัวเอง เช่นไม่เหมาะสมกับวัยและไม่ตรงกับความคาดหวัง หรือเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ท าให้ท่านรู้สึกกังวล
ใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานนท์ บุญมา และ ปิยะนุช ปรีชานนท์ (2559) ศึกษาผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยง
และความไว้วางใจ ต่อความตั้งใจซื้อแพคเกจทัวร์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นด้าน
การรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อแพคเกจทัวร์ออนไลน์ โดยการรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยาจะมีผลมากที่สุด อาจเป็นเพราะ
โอกาสที่สินค้าหรือบริการ รวมไปถึงลักษณะในการซื้อครั้งน้ันๆ จะมีลักษณะไม่ตรงกับบุคลิกหรือภาพลักษณ์ของผู้บริโภค 
ซึ่งการตัดสินใจซื้อดังกล่าวจะไปส่งผลกระทบด้านลบต่อการรับรู้ตัวตนของผู้บริโภค ส่วนขั้นตอนค้นหาข้อมูล พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับด้านจิตใจ อาจเนื่องจากผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและ
บริการได้สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องพกเงินสดเป็นจ านวนมาก ท าให้ตัดสินใจใช้บริการได้ทันทีโดยไม่
ต้องมีการค้นหาข้อมูล 

ด้านเวลา พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลขั้นตอนการประเมินผล
ทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ โดยผู้บริโภคคิดว่าการใช้บริการ 
QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนแลว้ไมไ่ดผ้ลลัพธ์ตามที่คาดหรือเกิดข้อผิดผลาด อาจท าให้ท่านรู้สึกเสียเวลาและ
อาจท าให้ท่านสูญเสียเวลาในการศึกษาวิธีการใช้งานและเข้าถึงบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นราทิพย์ ณ ระนอง 
(2557) พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านโมบายแบ้งก์กิ้งแอพพลิเคช่ันของ
ผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลาในประเด็นเรื่องการใช้บริ การธนาคารผ่านโมบายแบ้งก์กิ้ง
แอพพลิเคชั่นท าให้ไม่ได้รับความไมส่ะดวกเพราะธนาคารต้องใช้เวลานานในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความผดิพลาดในการท า
ธุรกรรมทางการเงินสูงที่สุด รองลงมาคือใช้เวลานานในการเรียนรู้กับวิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการใช้งานและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้บริการมีผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน โดยผู้บริโภคมีการรับถึงประโยชน์การใช้บริการ
มากที่สุดในเรื่อง ช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการได้สะดวกสะบายมากขึ้น รองลงมาคือท าให้สามารถช าระเงินได้
รวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆเพิ่มช่องทางการช าระเงินด้วยระบบ QR Code ให้มากข้ึน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความสะดวกสะบายและการช าเงินท่ีรวดเร็ว  

2. ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่า
สินค้าผ่านสมาร์ทโฟน โดยผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้บริการมากท่ีสุดในเรื่องของการใช้บริการ QR Code 
ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนง่ายในการเข้าถึงเพื่อใช้งานตามความต้องการ รองลงมา คือสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้งานเทคโนโลยีการช าระเงินผ่าน QR Code ในปัจจุบันมีขั้นตอนในการใช้งานที่ง่ายขึ้น ไม่
ซับซ้อน ท าความเข้าใจง่าย จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้งานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกต่อไป ดังนั้นภาครัฐหรือภาคเอกชน
จึงควรสนับสนุนให้ผู้ให้บริการต่างๆเพิ่มช่องทางการช าระค่าสินค้าโดยใช้ระบบ QR Code ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภค ทุก
เพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถเข้าถึงบริการช าระเงินผ่าน QR Code และสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐที่อยู่ใน
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รูปแบบของการช าระเงินด้วยระบบ QR Code ได้มากข้ึน รวมถึงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงทุกพื้นที่เพื่อให้
ผู้ใช้บริการที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลสามารถเข้าบริการได้ง่ายขึ้น 

3. ด้านความตั้งใจในการใช้บริการ QR Code พบว่าผู้ใช้บริการมีความตั้งใจที่จะใช้บริการ QR Code ช าระค่า
สินค้ามากขึ้นกว่าเดิม รองลงมาคือผู้ใช้บริการมีความตั้งใจใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่า
การช าระด้วยวิธีอื่น แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความต้องการใช้บริการ QR Code ในการ
ช าระค่าสินค้า อาจเนื่องมาจากบริการดังกล่าวสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ช่วย
แก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางและไม่มีเวลาว่างเนื่องจากภาระหน้าที่การงาน 
ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ เพิ่มช่องทางในการช าระเงินด้วยระบบ QR Code ให้มากข้ึน 

4. ด้านการรับรู้ความเสี่ยง พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นธนาคารควรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความส าคัญในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และเข้ามาให้ความรู้ให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในการใช้บริการระบบช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ใช้บริการมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจที่
จะเลือกใช้บริการระบบดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

5. จากการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวม ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่าผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟน เนื่องจากต้องการแสวงหาวิธีการใหม่ๆแทนวิธีการเดิม ดังน้ันผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ จึงควรเพิ่มช่องทาง
ในการช าระค่าสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการช าระเงิน ด้านการค้นหาข้อมูลพบว่า
ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลข่าวสารจากจุดขายสินค้าหรือร้านค้าที่เป็นผู้ให้บริการได้ ดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงขึ้นตอนและกระบวนการช าระเงินผ่านระบบ QR Code เพื่อให้ลูกค้าสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้
ตลอดเวลา ด้านการประเมินทางเลือกพบว่าผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนจาก
ประสบการณ์ของตัวท่านเองที่เคยได้ลองสัมผัสหรือทดลองใช้มาก่อน ดังนั้นภาครัฐและเอกชนจึ งควรมีระบบที่ท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการช าระเงิน เช่นมีข้อความตอบรับเมื่อมีการช าระเงินไปยังผู้ให้บริการ
เสร็จสิ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจและอยากใช้บริการครั้งต่อๆไป ด้านการตัดสินใจใช้  พบว่าผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจใช้บริการ QR Code ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน หากพบว่าร้านค้าผู้ให้บริการมีการช าระเงินในรูปแบบ
ดังกล่าว  

ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้ร้านค้า ผู้ให้บริการต่างเพิ่มช่องทางการช าระค่าสินค้าโดยใช้ระบบ QR Code ให้มาก
ขึ้น ด้านด้านพฤติกรรมหลังการใช้ พบว่าผู้ใช้บริการมีการแนะน าให้บุคคลรอบข้างหรือบุคคลอื่นใช้บริการ QR Code 
ช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารด้านโฆษณา เพื่อตอกย้ าให้ผู้บริโภค
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการ QR Code ให้มากข้ึนและหันมาใช้บริการ QR Code มากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อคิดเห็นต่างๆ ในการท าวิจัย ตลอดจนการตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องจนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูง           
ไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล และ อาจารย์             
ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ประธานและกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให้
งานวิจัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ส าหรับงานวิจัย 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อนนิสิต เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือส าหรับงานวิจัย
ตลอดมาจนส าเร็จการศึกษาท่ีมิได้กล่าวไว้ในที่น้ี 
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