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การวจิยัครัง้น้ีมจีุดหมายเพื่อศึกษา การยอมรบัเทคโนโลยแีละการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่ีอทิธพิลต่อการตดัสินใจช าระ

เงนิค่าสินคา้และบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่เคยช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้ วยระบบ QR Payment อายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน                 
ใช้แบบสอบถามที่มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.732 -0.922 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ี                 
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ ดว้ยวธิ ีStepwise 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 -34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือ             
ต ่ากว่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจา้ง มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 40,001 บาท มคีวามคดิเหน็ดา้นการ
รบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งานโดยรวมมาก ดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งานโดยรวมเหน็ว่าระบบง่ายต่อการใช้งานมาก 
ส่วนด้านการรบัรูค้วามเสี่ยงในการใช้งานโดยรวมเหน็ว่าระบบมคีวามเสีย่งจากการใช้งานมาก และด้านการตดัสนิใจช าระ 
ค่าสนิคา้และบรกิารผ่านระบบ QR Payment โดยรวมมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารมาก 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจช าระ
เงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment แตกต่างกัน ปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 1) การรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีไ่ดร้ับ 2) การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน มอีทิธิพลทางบวกต่อการตดัสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ย
ระบบ QR Payment อย่างมนัียส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สามารถน ามาพยากรณ์การตัดสินใจช าระเงนิค่าสินค้าและ
บรกิารดว้ยระบบ QR Payment ได้รอ้ยละ 35.5 และปจัจยัดา้นการรบัรู้ความเสีย่งมอีิทธพิลทางบวกต่อการตดัสินใจช าระ
เงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถน ามาพยากรณ์                   
การตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ได้ร้อยละ 33.2 ดังนั ้นควรพัฒนาปรับปรุงระบบ                
ใหส้ามารถใช้งานไดง่้าย ไม่ซับซ้อน และมกีารอพัเดทระบบความปลอดภัยใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกันพวกมจิฉาชีพ
และการโจรกรรมขอ้มูลทางการเงนิ  
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ค าส าคญั: การยอมรบัเทคโนโลย ีการรบัรูค้วามเสีย่ง การตดัสนิใจ ระบบ QR Payment 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the factors of the acceptance of technology and risk perception 
and the influential factors in terms of making decisions on regarding goods and services using the QR payment 
system among consumers in Bangkok. The sample consisted of 400 consumers in Bangkok, from the age of 
fifteen, which were obtained by sampling. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics 
used in the data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation with reliability is between 
0.70-0.90 on the hypothesis test for differences using t-values. A One-way Analysis of Variance (ANOVA) and 
multiple regression analysis were also employed.     

The results indicated that the majority of the respondents were female, aged fifteen to thirty -four, held a 
Bachelor's degree or lower and worked as company employees, with an estimated income of over than 40,001 
THB per month. The perceptions of consumer on the usage of the QR payment system was at a high level more 
beneficial and convenient and the respondents commented that the system was easy to use but in terms of risk 
perception was found to be very risky. The decision making process for payments was made through the QR 
payment system for goods and services was at quite a high level in terms of usage. 

The results of the hypothesis testing showed that the different personal factors, such as ages, career 
and the average income per month has the making decisions for payments was made through the QR payment 
system for goods and services was different. The factors of technology adoption consisted of perceived 
usefulness, perceived ease of use has a positive influence on the decision to pay for goods and services with a 
QR payment system at a statistically significant level of 0.05, which can be used to forecast payment decisions 
for goods and services. The QR payment system was 35.5%, and the perceived risk has a positive influence on 
the decision to pay for goods and services with a QR payment system at a statistically significant level of 0.05. It 
can predict the payment of goods and services with QR payment. 33.2%. Therefore, it should improve the system 
to be easy to use, not complicated and updated security system regularly to prevent scams and financial theft. 
 
Keywords: Acceptance of Technology, Risk Perception, Decision Making, QR Payment System 
 
บทน า 

ในปจัจุบนัธุรกิจ E-Commerce เตบิโตอย่างรวดเรว็ ระบบการช าระเงนิไดก้้าวไปขา้งหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ ผูบ้รโิภค
ในยุคดิจติอลตอ้งการทางเลือกในการช าระเงนิใหม่ๆ ทีม่ีความสะดวกสบายสูง แต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความ
น่าเชื่อถือเป็นหลัก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยไีดถู้กน ามาประยุกต์ใช้ในโลกการเงินอ ย่างรวดเรว็ท าใหก้ารท าธุรกรรม
การเงนิในปจัจุบนัมกีารใช้เทคโนโลยเีขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ยเสมอและมแีนวโน้มว่าธุรกิจช าระเงนิจะเตบิโตไดอ้กีเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ีจะมนีวตักรรมใหม่ๆ เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองจากสถาบันการเงินทีห่ลากหลาย นัน่คอืระบบ e-Payment และ QR 
payment ทีจ่ะมาแทนทีเ่งนิสด ท าให ้“เงนิ” ไม่ไดเ้ป็นเพยีงเหรยีญ หรอื ธนบตัรทีเ่ราคุน้เคยอกีต่อไป เรยีกว่าเป็น “สงัคมไร้
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เงนิสด (Cashless Society)” การท าธุรกรรมทางการเงนิในอนาคตทีเ่ราไม่ตอ้งพกเงนิสดอกีต่อไป เราอาจมีแค่บตัรใบเดยีว
หรอืใช้สมารท์โฟนเครื่องเดียวท าธุรกรรมทางการเงนิในทุกรูปแบบได ้ถอืเป็นจุด เริม่ตน้ความเปลี่ยนแปลงทางการเงนิครัง้
ส าคญัและจะเกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ เน่ืองจากปจัจุบนัพฤตกิรรมการช าระเงนิของคนทัว่โลกก าลังเปลี่ยนแปลงจากการใช้เงิน
สดไปเป็นแบบ “ไม่ใช้เงินสด” มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช าระเงินผ่าน QR Code ที่สามารถท าได้โดยง่ายและ
สะดวกสบายต่อทัง้ผู ้ช าระเงนิและผูร้ับเงิน ที่ส าคญัคอืรา้นค้าทัว่ไปสามารถใช้งานไดโ้ดยลงทุนน้อยมากหรือแทบไม่ตอ้ง
ลงทุนเลย และยงัมคีวามมัน่คงปลอดภยัสูงกว่าการช าระเงนิดว้ยเงนิสดอกีดว้ย (อรญิชัย วรีดุษฎนีนท,์ 2560 )  
จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษาเรื่อง “การยอมรบัเทคโนโลยแีละการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทัง้ป ัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลย ีการรับรูค้วามเสี่ยง และการตัดสนิใจช าระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment เพื่อใหผู้ ้ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทราบถงึปจัจยัส าคญัที่มผีลท าใหเ้กิดความเชื่อมัน่ในระบบความปลอดภยัและส่งผลท า
ให้เกิดการใช้งานจริงในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการเพิ่มจ านวนผู้ใช้งานในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR 
Payment และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผู ้ใช้บรกิารเทคโนโลยีทางการเงนิต่อไป อีกทัง้ยงัให้ผู ้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไข พฒันาเทคโนโลยทีางการช า ระเงนิ รวมถึงการวางแผนกลยุทธท์าง
การตลาดเพื่อท าใหก้ารช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิารเป็นไปอย่างรวดเรว็และสะดวกสบายสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดซ้ึ่งจะช่วยเพิม่โอกาสทางการแข่งขนักับคู่แข่งทัง้รายเก่าและรายใหม่ไดม้ากขึน้ และเพื่อเป็นแนวทาง
ใหก้ับงานวจิยัอื่นๆ ทีส่นใจศึกษาเกี่ยวกับระบบการช าระเงนิ QR Payment ต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนกับการตดัสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาอทิธพิลของการยอมรบัเทคโนโลยีทีม่ีต่อการตดัสินใจช าระเงินค่าสนิค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระเงนิค่าสนิค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

2. ปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ย การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Perceived Usefulness: PU) และ
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEOU) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงนิค่าสินค้าและ
บรกิารดว้ยระบบ QR Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจัจัยดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัด้านประชากรศาสตร ์

 ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) ใหค้วามหมายลักษณะด้านประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพครอบครวั ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะดา้นประชากรศาสตร์
เป็นลักษณะทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกบัการยอมรบัเทคโนโลย ีTechnology Acceptant Model (TAM) 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis et al. (Davis et al., 

1989) นัน้อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีทางสงัคมจติวทิยา และรวมไปถงึทฤษฎคีวามเป็นเหตุเป็นผล (Theory of Reasoned 
Action: TRA) ของ Ajzen and Fishbein (Vallerand, Deshaies, Cuerrier, Pelletier, & Mongeau, 1992) และทฤษฎแีบบ
แผนของพฤติกรรมของไอเซน (Ajzen, 1991) แบบจ าลอง TAM เป็นทฤษฎรีะบบสารสนเทศที่ว่าด้วยเรื่องการท าอย่างไร 
ใหผู้ใ้ช้ยอมรบัและใช้เทคโนโลยจีากโมเดล (model) สามารถน าไปใช้อธบิายไดว้่าเมื่อผูใ้ช้ไดร้บัการน าเสนอเทคโนโลยใีหม่ๆ 
และเป็นปจัจยัทีม่ีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจของผูใ้ช้เกี่ยวกับการใช้งานและระยะเวลาการใช้งานหรอืการยอมรบัเทคโนโลย ี 
ซึ่งประกอบดว้ย 2 ปจัจยัดงัน้ี 

1. การรบัรูถ้ึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลย ีหมายถงึ ทัศนคตคิวาม เชื่อของบุคคลทีม่ตี่อการใช้เทคโนโลยหีรือ
ระบบใดระบบหน่ึง เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานของบุคคลนั้น เป็นความเชื่อหรอืมุมมองในการวเิคราะหแ์ละตระหนักถึง
คุณค่าหรอืประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับจากเทคโนโลย ีหากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยตีรงกับความต้องการของบุคคลจะ
น าไปสู่การยอมรบัและใช้เทคโนโลยนัีน้ต่อไป 

2. การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดับความเชื่อ คาดหวงั ของผู ้ทีจ่ะใช้ระบบสารสนเทศว่าระบบฯ 
ดงักล่าวเป็นระบบทีส่ามารถเรียนรูไ้ด้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรูท้ี่จะใช้ ระบบหรอืในการเข้าใจ
ระบบ โดยนิยามการรบัรูค้วามง่ายตามค าจ ากัดความของค าว่า “’ง่าย” และ “ปราศจากความยากหรอืความพยายาม”  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการรบัรู้ความเส่ียง 
 San martín and Camarero (2009) กล่าวว่า การรบัรูค้วามเสีย่งใช้การซื้อสนิคา้หรอืใช้บรกิาร ออนไลน์ของลูกคา้
นัน้ขึน้อยู่กับการรกัษาความปลอดภยัและมกีารเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกค้าทีเ่หมาะสม หากมกีารน าเสนอขอ้มูลขององคก์ร
และขอ้มูลสนิคา้หรอืบรกิารครบถว้น ก็จะท าใหเ้กิดการ รบัรูค้วามเสีย่งในระดบัทีต่ ่า 
แนวความคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสนิใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550) ผูบ้ริโภคต้องเผชิญกับสภาพการณ์ที่มีขอ้มูลสินค้าไม่สมบูรณ์ ก่อนการตดัสินใจซื้อ
ผูบ้รโิภคจ าเป็นตอ้งรูจ้กัสินคา้แล้วจงึน าคุณสมบตัิต่าง ๆ มาพจิารณา ก่อนการตดัสนิใจ ผูบ้รโิภคทัว่ไปจงึมกีระบวนการซื้อ 
ขัน้ตอนการตัดสนิใจซื้อ มี 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลือก การตดัสินใจ และ 
ความรูส้กึภายหลังการซื้อ 

ข้อมูลเกี่ยวกบั QR Payment 
QR Payment หรือ การรับช าระเงินด้วย QR code คือ วิธีการช าระเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้ QR Code เพื่อเป็น

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลในการท าธุรกรรมช าระเงนิ แทนการใช้ช่องทางอื่นๆ เช่น บตัรเครดิต หรือ EDC เป็นต้น 
ดว้ยความสามารถของ QR Code ท าให้ในหลายประเทศมีการพัฒนา QR Code มาเป็นสื่อกลางเพื่อช าระสนิค้า โดยใส่
ขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรบัการจ่ายเงนิซื้อสนิคา้ และน ามาใช้ควบคู่กับแอพพลิเคชันในมอืถอืทีเ่ชื่อมต่อกับบตัรเครดติ บตัรเดบติ 
หรือบัญชีธนาคารของเรา ซึ่งเป็นการช าระเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน               
ทีม่กีารใช้ QR Code อย่างแพร่หลายในชีวติประจ าวัน ซึ่งนอกจากการซื้อ -ขาย-เช่าสนิคา้แล้ว ยงัมกีารสแกน QR Code 
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แจกแต๊ะเอียลูก ๆ หลาน ๆ ในวันตรุษจีน, ใหเ้งินเป็นของขวญัแต่งงาน หรอืแม้แต่ใหท้ิปพนักงาน ให้เงนิขอทาน ก็ยังใช้ 
QR Code เพราะใช้งานไดง่้าย รวดเรว็ ไม่จ าเป็นตอ้งพกเงนิสด (ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน), 2560) 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผู ้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยช าระค่าสินคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR 

Payment ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ย

ระบบ QR Payment ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันั ้นผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  
โดยใช้สูตรในการค านวณหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% และค่าความคลาดเคลื่อนมากทีสุ่ดทีย่อมรบัได ้5% ค านวณจากสูตร ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพื่อ
ป้องกันความผดิพลาดทีอ่าจเกิดขึ้นในการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิ ัยจงึไดท้ าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน 
ดงันัน้ ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัในครัง้น้ีเท่ากับ400 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการวจิยัครัง้น้ีใช้วธิกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยแบ่งการสุ่ม

ตวัอย่าง 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยท าการจบัฉลากเพื่อคดัเลือก

เขตในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต เลือกมาเพียง 5 เขต  ตามการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
(ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร, 2560) โดยการจับฉลาก 5 เขตได้ดงัน้ี  เขตราชเทว ีเขตปทุมวนั เขตจตุจักร เขตสาทร 
และเขตวฒันา 

ขัน้ที่ 2 วิธีการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตทีถู่กเลือกจาก
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้มีจ านวนเท่าๆ กัน ตามสัดส่วน จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง               
ในแต่ละเขต จ านวน 5 เขตๆ ละ 80 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ท่ี 3 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอย่างตามสถานทีซ่ึ่งมคีวามหลากหลายตามของลักษณะประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการใช้ชีวติ ในแต่ละเขตดงัน้ี 1) 
บรเิวณเดอะแพลทนัิม แฟชัน่มอลล์ ประตูน ้า เขตราชเทว ี2) บรเิวณสยาม สแควร ์เขต ปทุมวัน 3) ตลาดนัดจตุจกัร เขต
จตุจกัร 4) บรเิวณอาคารซีพทีาวเวอร ์ถนนสลีม เขตบางรกั 5) บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ Terminal21 เขตวฒันา  

ขัน้ท่ี 4 วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีม
ไวใ้หก้ับกลุ่มตวัอย่างตามสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวแ้ล้วในขัน้ตอนที ่3 จนครบตามจ านวน  400 ชุด  
 
การวิเคราะหข์้อมลู 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธบิายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
โดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีrและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ในด้านความคิดเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ            
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การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งาน และดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งในการใช้งานระบบ QR Payment และดา้นการตดัสนิใจช าระ
ค่าสนิคา้และบรกิารผ่านระบบ QR Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2 การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถติเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงัน้ี 
2.1 วเิคราะหด์ว้ยสถติกิารทดสอบ t-test ส าหรบัทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งทัง้ 2 กลุ่ม

เป็นอสิระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นเพศ 
2.2 วิเคราะห์ดว้ยสถิตกิารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way analysis of Variance) โดยทดสอบ

ความแตกต่างระหว่าง กลุ่มตัวอย่างทีม่ีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานข้อ 1 ดา้นอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 

2.3 วิเคราะห์ด้วยสถิติความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) วิธี Stepwise เป็นการวิเคราะห ์           
เพื่อทดสอบความสัมพันธใ์นลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตวัแปรอิสระหลายตัว คือ  ขอ้มูลเกี่ยวกับความคดิเห็น 
ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีซึ่งประกอบด้วย การรบัรูถ้ึงประโยชน์ทีไ่ด้รบั การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน และการรบัรู้
ความเสี่ยง มีอิทธิพลกับการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 15-34 ปี จบการศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่า ประกอบ
อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน/ลูกจา้ง มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูลปจัจัยการยอมรบัเทคโนโลยดีา้นการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน พบว่า ความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งานโดยรวมรบัรูถ้งึประโยชน์มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การใช้บรกิาร QR Payment ช่วยท าให้การช าระเงินของท่านมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผู ้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ถึงประโยชน์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ การใช้บริการ QR Payment              
ช่วยลดตน้ทุนในการด าเนินการท าธุรกรรมในรูปแบบเดมิ รูปแบบของบริการ QR Payment ตรงต่อความตอ้งการในการใช้
งานและการใช้บริการ QR Payment ช่วยลดข้อผิดพลาดในการช าระเงนิผู ้ตอบแบบสอบถามรบัรูถ้ึงประโยชน์มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.02 และ 3.92 ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะหข์้อมูลปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งาน พบว่า ความคดิเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งานโดยรวมเหน็ว่าระบบง่ายต่อการใช้งานมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า รูปแบบของบรกิาร QR Payment สะดวกไม่ซับซ้อน ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก และท า
รายการไดอ้ย่างรวดเรว็ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าระบบง่ายต่อการใช้งานมาก โดยมคี่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 
4.10 รองลงมาคือ ขัน้ตอนในการใช้บรกิาร QR Payment เป็นเรื่องทีง่่ายใครก็สามารถใช้งานได ้ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นว่าง่ายต่อการใช้งานมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และกรณีที่เกิดความผดิพลาดในการใช้บริการ QR 
Payment ท่านสามารถแจ้งและแก้ไขปญัหาได้ง่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า ง่ายต่อการใช้งานมาก 
เช่นเดยีวกัน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามล าดบั 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจัยด้านการการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามดา้นการการรบัรูค้วามเสีย่งในการใช้งาน โดยรวมมคีวามเสีย่งจากการใช้งานมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อ
พจิารณารายข้อ พบว่า ในข้อบรกิาร QR Payment มีมาตรการป้องกันทีด่ ี มกีารอนุญาตให้เฉพาะผูท้ี่ได้รบัสิทธิในการ
เขา้ถงึขอ้มูลเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ไปในระบบและผูท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจะไม่สามารถเขา้ระบบได ้ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วาม
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คดิเหน็ว่ามคีวามเสีย่งจากการใช้งานมาก โดยมคี่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือ ผูใ้หบ้รกิาร QR Payment มกีาร
จดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม ไม่น าขอ้มูลไปใช้ในทางอื่นๆ ผู ้ตอบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นว่า               
มคีวามเสีย่งจากการใช้งานมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  บรกิาร QR Payment มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัจากการ
โจรกรรมทรัพยส์ินผ่านอินเตอร์เน็ตทีเ่ชื่อถือได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่ามีความเสีย่งจากการใช้งานมาก              
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ขอ้การใช้งาน QR Payment มรีะบบปฏิบตักิารที่น่าเชื่อถอื ไม่ท าให้ขอ้มูลทางธุรกรรมการเงิน
ของท่านรัว่ไหลการใช้งาน ผู ้ตอบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นว่ามีความเสี่ยงจากการใช้งานมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.67 และการใช้งาน QR Payment มีโอกาสเกิดปญัหาขดัข้องระหว่างการด าเนินการในการท าธุรกรรมทางการเงนิบนมือ
ถอืได้ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเหน็ว่ามีความเสี่ยงจากการใช้งานมากเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
ตามล าดบั 

5. ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้านการตัดสนิใจช าระเงนิค่าสนิค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment พบว่า ความ
คดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามดา้นการตัดสินใจช าระค่าสินคา้และบรกิารผ่านระบบ QR Payment ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการตดัสนิใจใช้บรกิารมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ในข้อท่านจะ
ช าระค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment อย่างต่อเน่ืองในอนาคตอนัใกล้น้ี ผูต้อบแบบสอบถามมกีารตดัสินใจใช้
บรกิารมาก โดยมคี่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ ท่านจะช าระค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment ทนัที
ทีม่โีอกาส ผูต้อบแบบสอบถามมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และข้อท่านจะเลือกใช้บริการ QR 
Payment เป็นอันดับแรกเมื่อต้องการช าระค่าสนิค้าและบริการ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บรกิารมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ตามล าดบั 

6. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผลการวเิคราะหด์า้นการตดัสินใจช าระเงนิค่าสินคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR 
Payment ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR 
Payment ไม่แตกต่างกัน ส่วนผูบ้รโิภคทีม่อีายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกันมกีารตดัสนิใจช าระค่าสนิคา้และ
บรกิารดว้ยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

7. ปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั และการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้
งาน มอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 โดยปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจช าระเงนิค่าสินค้าและบรกิารด้วยระบบ QR 
Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด คอื ปจัจัยการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการ
ใช้งาน มคี่า Beta เท่ากับ 0.670 รองลงมา คอื ปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รบั มคี่า Beta 
เท่ากับ 0.556 ตามล าดบั หมายความว่า ปจัจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีประกอบด้วย การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ไดร้ับและ
การรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน เป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบรกิารด้วยระบบ QR 
Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมอีทิธพิลกับตวัแปรตามในเชิงบวกและสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

8. ปจัจยัดา้นการรับรู้ความเสีย่ง มีอทิธพิลต่อการตัดสินใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบริการด้วยระบบQR Payment 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งเป็นปจัจยัที่
มอีทิธิพลต่อการตัดสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคี่า 
Beta เท่ากับ 0.837 ซึ่งมอีทิธพิลกับตวัแปรตามในเชิงบวกและสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
ผูบ้รโิภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจช าระเงนิค่าสินคา้และบริการดว้ยระบบ QR Payment แตกต่างกัน 

อย่างไม่มนัียส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากระบบ QR Payment เป็นระบบที่
ช่วยอ านวยความสะดวกสบายในการช าระเงนิ ไม่ว่าจะเป็นการช าระเงนิค่าสนิคา้ การโอนเงนิ ฯลฯ ทีส่ามารถท าได้ง่ายๆ 
เพยีงแค่ใช้โทรศัพทม์อืถอืสแกน QR Code เพื่อช าระเงนิไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งพกเงนิสด ดว้ยความสะดวกสบายของระบบจึง
ท าให้ตัวระบบเองได้รับการนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นช่องทางการช าระเงินที่สะดวก และปลอดภัย ตอบโจทย์การใช้
ชีวติประจ าวนัทีท่นัสมยัและสามารถใช้งานไดทุ้กเพศ ดงันัน้จึงท าใหผู้ใ้ช้บรกิารมีการตดัสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิาร
ดว้ยระบบ QR Payment ไม่แตกต่างกันถงึแม้ว่าจะมีเพศที่แตกต่างกันก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ สุทธพิร บิน
อารยี์ (2560) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การยอมรบัเทคโนโลยีและการไวว้างใจที่มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารบัว
หลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย” พบว่า ผู ้บริโภคที่มเีพศแตกต่างกันไม่มคีวามตัง้ใจใช้
บรกิารบวัหลวงเอม็แบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผูบ้รโิภคทีอ่ายุแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่าง
มนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกันจะมคีวามตอ้งการ
สนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกัน โดยหากแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคตามช่วงอายุ จะพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 15-34 ปี มกีาร
ตดัสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าว เป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ อยู่ในช่วงวัยเรยีนและวยัท างาน มคีวามทนัสมยั ชอบความสะดวกรวดเรว็ ชอบท ากิจกรรมต่าง ๆ บนอนิเทอรเ์น็ต 
เช่น ช้อปป้ิงออนไลน์ ชอบเรียนรู้และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทยก์ารใช้ชีวิตประจ าวนัของผู ้บรโิภคในยุค
ดจิติอลได ้อกีทัง้ผูบ้รโิภคในช่วงอายุน้ีส่วนใหญ่จะอยู่ในวยัท างานหรอืเป็นเจา้ของกิจการทีม่กีารท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน
ระบบอนิเตอรเ์น็ตเป็นประจ า จงึท าใหเ้กิดความสนใจในระบบ QR Payment ทีเ่ป็นระบบการช าระเงนิรูปแบบใหม่และทีเ่ป็น
ทีนิ่ยมอย่างแพร่หลายทัว่โลก ด้วยเหตุน้ีจงึส่งผลให้ผูบ้รโิภคในช่วงอายุน้ีตดัสินใจช าระเงินค่าสนิคา้และบรกิารด้วยระบบ 
QR Payment มากกว่าผู ้บรโิภคในช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิรรณ เสรรีัตน์ (2538) ให้ความหมาย
ลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เป็น เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญที่จะช่วย ก าหนดตลาด
เป้าหมาย โดยกล่าวว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ีอายุแตกต่างกันย่อมจะมคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
วยัรุ่นชอบทดลองสิง่แปลกใหม่และชอบสนิคา้แฟชัน่ กลุ่มผูสู้งอายุจะสนใจสนิคา้เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภยั นักการ
ตลาดจงึใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้น ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกัน และไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วน
เล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุส่วนนัน้ 

ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงนิค่าสินคา้และบริการด้วยระบบ QR Payment 
แตกต่างกัน อย่างไม่มนัียส าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากระบบ QR Payment 
เป็นช่องทางการช าระเงนิทีส่ะดวกและปลอดภยั ตอบโจทยก์ารใช้ชีวิตประจ าวนัที่ทันสมัย โดยลูกค้าสามารถใช้ mobile 
application อ่าน QR Code ของรา้นคา้ทีธ่นาคารหรอืผูใ้หบ้รกิารจดัให ้เพื่อซื้อของหรอืช าระเงนิไดง่้าย สะดวก และรวดเรว็ 
สามารถใช้กับ smartphone ไดทุ้กรุ่นเพยีงแค่ download mobile application ที่ตอ้งการใช้ลงบนโทรศัพทม์ือถอื เพื่ออ่าน 
QR Code ของรา้นคา้ในการช าระเงนิ ดงันั ้นผูท้ีม่กีารศึกษามากหรอืน้อยก็สามารถใช้งานระบบ QR Payment ได ้ดว้ยเหตุ
น้ีจึงท าให้ผู ้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจช าระเงินค่าสินคา้และบรกิารด้วยระบบ QR Payment             
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ สุทธพิร บนิอารยี ์(2560) ทีไ่ด้ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง “ การยอมรับเทคโนโลยี
และการไวว้างใจทีม่ีอทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง แอพพลิ เคชัน่ ของผู ้ใช้บรกิารในประเทศไทย ” 
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พบว่า ผู ้บรโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มคีวามตัง้ใจใช้บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคอาจมกีารใช้บรกิารตามค าแนะน าของพนักงานธนาคาร หรอืบุคคล
อื่นๆ หรอือาจมคีวามจ าเป็นตอ้งการใช้เพื่อความสะดวก เน่ืองจากตวับรกิารมคีวามน่าเชื่อถอื เป็นทีย่อมรบัของบุคคลทัว่ไป 
ผูบ้รโิภคทีม่ีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบริการด้วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคในแต่ละอาชีพมรูีปแบบการด าเนินชีวติ 
ความชอบ ความสนใจ รวมถึงสงัคมความเป็นอยู่ในชีวติประจ าวนัทีแ่ตกต่างกัน ท าให้มคีวามต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้มีการตัดสินใจช าระเงนิค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่
ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน/ลูกจา้ง มกีารตดัสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment มากทีสุ่ด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ อภิชาต ิเทศสวัสดิว์งศ์ (2553) ทีไ่ดท้ าการ ศึกษาวจิัย “ทศันคตแิละพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ” พบว่า พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกันมี
พฤตกิรรมการใช้ บรกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอืแตกต่างกันทัง้ 4 ดา้นไดแ้ก่ ระยะเวลาทีเ่คยใช้บรกิาร ความถี ่ในการ
ใช้บรกิารต่อเดอืน วตัถุประสงคใ์นการใช้บรกิาร และพฤตกิรรมการใช้บรกิารทัว่ไปซึ่ง สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจช าระเงินค่าสนิคา้และบริการดว้ยระบบ QR Payment 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากรายได้จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารของผูบ้รโิภค ดงันัน้ผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลี่ยสูง จะมกี าลังในการซื้อสิน้คา้และบรกิารที่
มากกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลี่ยน้อย ดว้ยเหตุน้ีจงึท าใหผู้ท้ี่มรีายได้เฉลี่ยสูง สามารถตดัสนิใจช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่านระบบ 
QR Payment ได้มากกว่า โดยผู้บริโภคทีม่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มกีารตัดสินใจช าระเงินค่าสนิคา้และ
บริการด้วยระบบ QR Payment มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ์ พลวัน (2557) ได้ศึกษาวิจัย 
“การศึกษาพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยี และปจัจยัที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ีรายไดแ้ตกต่างกันมปีจัจยัทีใ่ช้ในปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ย การ
รบัรูถ้งึประโยชน์ที่ไดร้บัและการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจช าระเงนิค่าสนิคา้และ
บรกิารดว้ยระบบ QR Payment ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมอีทิธิพลกับตวัแปรตามในเชิงบวก แสดงใหเ้ห็น
ว่าการทีผู่ ้บรโิภคมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบ QR Payment  รูว้่าเป็นระบบที่ด ีมีประโยชน์อย่างไร การที่ผูบ้รโิภครับรูถ้ึง
ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใช้งานระบบเพียงอย่างเดยีว อาจไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจช าระเงินค่าสนิค้าและ
บรกิารดว้ยระบบ QR Payment ดงันั ้นควรตอ้งใหค้วามรูก้ับผูบ้ริโภคในดา้นอื่นๆ ดว้ย เช่น การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้
งานระบบ เป็นตน้ เพราะจะช่วยท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment มาก
ยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุทธพิร บนิอารยี ์(2560) ที่ไดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง “ การยอมรบัเทคโนโลยีและการ
ไวว้างใจที่มอีิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย ” พบว่า 
ปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งานและดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน เป็นปจัจยัที่
มอีทิธิพลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย อย่างมนัียส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคล้องกับงานวจิยัของ ศนิ อนันตร์ตันโชต ิ(2553) ไดศ้ึกษาวจิยั “ปจัจยัทีส่่งผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยกีารช าระเงนิผ่านระบบเวบ็ไซต ์(Web payment) ของผูซ้ื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์” พบว่า ปจัจยัดา้นความง่าย
ของการใช้งานและดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทีจ่ะก่อใหเ้กิดพฤตกิรรมการช าระเงินผ่านทาง Web 
payment อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกฤตา ซึ้งตระกูลชัย (2560)ได้
ศึกษาวจิยั การตดัสนิใจใช้บรกิารไอแบงก์กิ้ง : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปจัจยัดา้นการรบัรู ้ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน 2) ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน 3) การรบัรู้
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ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไอแบงก์กิ้ง : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ปจัจยัด้านการรับรู้ความเสีย่ง เป็นปจัจยัทีม่ีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการดว้ยระบบ QR 
Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมอีิทธิพลกับตวัแปรตามในเชิงบวก แสดงใหเ้หน็ว่าผู ้บริโภคค านึง ถึง
เรื่องความปลอดภยัในการใช้งานระบบ QR Payment เป็นอย่างมาก และมผีลต่อการตัดสนิใจช าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิาร
ดว้ยระบบ QR Payment ดงันั ้นการแนะน า การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานระบบถือเป็นเรื่องส าคัญ ทีจ่ะ
สามารถช่วยท าให้ผูบ้รโิภคเกิดความมัน่ใจในระบบ QR Payment และตดัสนิใจใช้งานระบบมากยิ่งขึน้ โดยสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ของ สุกฤตา ซึ้งตระกูลชัย (2560)ไดศ้ึกษาวิจยั การตัดสินใจใช้บริการไอแบงก์กิ้ง : กรณีศึกษาธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นการรบัรู ้ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการ
ใช้งาน 2) ดา้นการรับรูค้วามง่ายในการใช้งาน 3) การรบัรู้ความเสี่ยง มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจใช้บริการไอแบงก์กิ้ง : 
กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

จากผลการวิจยั “การยอมรบัเทคโนโลยแีละการรบัรู้ความเสี่ยงที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจช าระเงนิค่าสินคา้และ
บรกิารดว้ยระบบ QR Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผูพ้ัฒนาระบบ QR Payment /นักการตลาด/บรษิัท ควรมุ่งเน้นในการน าเสนอเน้ือหา หรอื คอนเทนต์ในเรื่อง
ของความทนัสมยั ความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ในการใช้งานระบบ QR Payment โดยใหค้วามส าคญักับผูบ้รโิภคทีเ่ป็น
กลุ่มวยัรุ่นถงึวยัท างานทีม่อีายุ 15-34 ปี ใหม้ากทีสุ่ดเน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าวเป็นผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่ทีม่คีวามสนใจใน
การใช้งานระบบ QR Payment มากทีสุ่ด 

2. นักการตลาด/บริษัท หรือ สถาบันการเงินต่างๆ ควรน าเรื่องของประโยชน์ที่ผู ้บริโภคจะได้รบัจากการท า
ธุรกรรมในรูปแบบ QR Payment มาเป็นจุดขายในการน าเสนอต่อผู ้บรโิภค เน่ืองจาก QR Payment เป็นรูปแบบการ
ใหบ้รกิารทางการเงนิรูปแบบใหม่ ดงันัน้อาจยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัมากนัก หากมกีารแนะน าการบรกิารอย่างต่อเน่ือง จะช่วยท าให้
ผู ้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ QR Payment ได้และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ QR 
Payment มากขึน้ตามไปดว้ยเช่นกัน 

3. ผู้ให้บริการ QR Payment ควรมีการพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน                  
มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไม่ตอ้งใช้ความพยายามในการเรยีนรูก้ารใช้งานระบบ QR Payment มากนัก  

4. ผู้ให้บริการ QR Payment ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงขัน้ตอน วิธีการใช้งานระบบ QR Payment แบบที่
สามารถเขา้ใจง่ายมากทีสุ่ด เพื่อทีผู่บ้รโิภคจะไดส้ามารถท าการศึกษาขอ้มูล วธิกีารใช้งานเองได ้เมื่อผูบ้รโิภคเขา้ใจและรบัรู้
ถงึความง่ายในการใช้งานระบบ QR Payment แล้วจะท าให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลย ีQR Payment และส่งผลให้เกิด
การน าไปใช้ต่อไป  

5. ผูใ้หบ้รกิารระบบ QR Payment ควรลงทุนท าการพัฒนาระบบให้มคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึ้น โดยมกีารอพัเดท
ระบบความปลอดภยัใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกันพวกมจิฉาชีพและการโจรกรรมขอ้มูลทางการเงนิ และนอกจากน้ีควร
ดูและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เป็นความลับ โดยอนุญาตให้ผู ้ที่มีสิทธิเ์ท่านั ้นที่จะสามารถเข้าถึงและเรียกดู             
ขอ้มูลได ้
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ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลือและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

ผูว้ ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.ธนภูม ิอติเวทนิ  และ ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์             
เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ซึ่งไดส้ละเวลา
อนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้น้ี  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                      
ศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมติร ทีป่ระสิทธิป์ระสาทวิชาความรูใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้
ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผูว้จิัยขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต เจ้าหน้าที่ภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร ์
และบัณฑติวทิยาลัยทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วนส าเรจ็ต่องานวิจยัน้ีทุกท่านทีไ่ด้ใหค้วามช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก
เป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศึกษาของผูว้จิยั 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ของผูว้จิยัที่ไดใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้เป็นก าลังใ จ
ใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลือกันเสมอมารวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาให้ความ
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลือทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 

สุดทา้ยน้ีผู ้ว ิจยัขอมอบคุณประโยชน์และความดอีันพงึมีจากสารนิพนธ์ฉบับน้ี เป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา 
มารดา ญาตพิีน้่อง บูรพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชี้แนะแนวทางทีด่ ีและมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศึกษา  
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