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บทคัดย่อภาษาไทย 

59602346 : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
คําสําคัญ : การยอมรับเทคโนโลย,ี คิวอาร์เพย์เมนต,์ กรุงไทย เน็กซ์ 

นาย ธัชนนท์ เจษฎานุรักษ์: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ 
ดร. พิทักษ ์ศิริวงศ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

คิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาระดับการ

ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อ

รวบรวมข้อมูลและนําไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายได้ระหว่าง

20,001 – 30,000 บาท/เดือน มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 5-10 ครั้ง/เดือน และมี

ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน นอกจากนี้

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร ์การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม และสภาพสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการใช้งาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการ

กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59602346 : Major (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM) 
Keyword : Technology  Adoption, QR Payment, Krungthai Next 

MR. THATCHANON JEDSADANURAK : FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF 
QR PAYMENT TECHNOLOGY OF KRUNGTHAI NEXT USERS IN BANGKOK THESIS ADVISOR 
: ASSOCIATE PROFESSOR PROFESSOR PITAK SIRIWONG 

The objective of this research were 1) to study the factors affecting the 

adoption of QR payment technology of Krungthai Next users in bangkok, and 2) to 

study adoption level of QR payment technology of Krungthai Next users in bangkok. 

The samples used in this study were 400 users who have used QR Payment 

technology by Krungthai Next application in bangkok. The questionnaire was 

employed to collect data, and the statistical package for the social sciences was 

used to analyze the data. 

Research findings revealed that the majority of respondents were female, 

aged between 21-30 years, graduated with the bachelor’s degree and most of them 

were government official and state enterprise officer, income between 20,001 – 

30,000 bath per month with the frequency of using Krungthai Next application for 5-

10 times per month and the frequency of using QR payment by Krungthai Next 

application less than 5 times per month. Moreover, the results revealed that 

demographic characteristics, trust perception, performance expectancy, effort 

expectancy, social influence and facilitating conditions had a positive influence on 

the adoption of QR payment technology of Krungthai Next users in bangkok. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันประเทศไทยกําลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการ
ปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในด้านนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เรื่องการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้า
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ ธุรกิจบริการอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า อุตสาหกรรม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้
ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ  เพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 

 ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เป็นระบบที่รัฐบาลกําลัง
พยายามผลักดัน โดยถูกจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการ
ชําระเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
สําคัญในระบบเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้า มีระบบรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้อง
กับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการขยายวงกว้างมากขึ้น 
และมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
จึงได้ริเริ่มแนวคิด ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นต้ังแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560) 

 ในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมาจากกระแสการตื่นตัวของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั่วโลกเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่
ชัดเจนขึ้น ทําให้มักได้ยินการพูดถึงคําศัพท์ทางเทคโนโลยีที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกธุรกิจในวงกว้าง 
เช่น Blockchain, Machine Learning, Biometrics, APIs (Application Programming Interfaces) 
ซึ่งในหลายภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคการเงินการธนาคารก็มีการนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ ในการ
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ให้บริการทางการเงินกันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคมากขึ้น
โดยเฉพาะการนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบันได้ง่ายที่สุด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีตัวอย่าง เช่น การ
พัฒนา Application ของ Mobile Banking บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนให้สามารถโอนเงิน หรือ
จ่าย ชําระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเปลี่ยนวิธีการโอนเงิน ให้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชี
ธนาคาร เพียงใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับโอนก็สามารถทําธุรกรรม
ได้ หรือการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนได้ทันที จากการเข้ามาของเทคโนโลยีที่
กล่าวข้างต้นโดยเฉพาะ เทคโนโลยีที่ให้บริการผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรงเป็นปัจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ทําให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญความท้าทาย เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ตรงจุด ที่
ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย รวมทั้ง ต้องมีความ ปลอดภัยสูง ทั้งนี้ด้วย
ปัจจุบันโครงสร้างทางสังคมของไทย ที่กําลังเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนสังคมผู้สูงอายุ 
ประกอบกับการเข้ามามีบทบาททางสังคมของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ที่กําลังเปลี่ยนไป อย่างไรก็ดีความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็มีความ
แตกต่างกัน โดยกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปสาขาน้อยลง แต่ยังต้องการคําปรึกษา
จากพนักงานของธนาคารพาณิชย์ แต่กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่มีแนวโน้มใช้บริการทางการเงินผ่าน
เทคโนโลยี ทําให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต้องเตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร ระบบงาน เพื่อให้เข้า
ใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
เนื่องจากไม่สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวแต่เสนอให้กับลูกค้าทุกกลุ่มเหมือนในอดีตอีก
ต่อไป (วิเรขา สันตะพันธ์ุ, 2560) 

 ด้านธนาคารกรุงไทยได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เพี่อเป็นช่องทางใน
การทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าโดยมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร
จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเลือกทํารายการที่
เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวันของลูกค้า เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การ
ให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ของธนาคารกรุงไทย ที่
สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน ลดการเดินทาง และลดการใช้กระดาษ (ธนาคารกรุงไทย, 2557) 

 การใช้คิวอาร์โค้ด (Quick Response Code) เพื่อการชําระเงินนี้มีความสําคัญ คือ ช่วยเพิ่ม
ทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งด้านประชาชนและร้านค้าในการชําระเงิน สอดคล้องกับนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่สนับสนุนการลดการใช้เงินสด และส่งเสริมการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทาธุรกรรมให้กับระบบเศรษฐกิจตลอดจน
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สอดคล้องกับนโยบายการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลด้วย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้เห็นความสําคัญและสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางการเงิน นําเทคโนโลยีใหม่มาใช้
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงินให้แก่ทุกภาคส่วน การนําเทคโนโลยีการชําระเงิน
ด้วยคิวอาร์โค้ดหรือคิวอาร์เพย์เมนต์ (QR Payment) ที่เกิดความร่วมมือกันนั้นถือเป็นตัวอย่างสําคัญ
ที่จะช่วยพัฒนาระบบการชําระเงินด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ ที่มักจะพกโทรศัพท์มือถือติดตัวโดยไม่ต้องพกบัตร เพียงแสกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้า ใส่จํานวน
เงิน ก็สามารถชําระเงินได้ และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยของการใช้บัตร เนื่องจากเราไม่ต้องให้ข้อมูล
บัตรกับร้านค้าอีกต่อไป (คุณฤชุกร สิริโยธิน, 2560) 

 กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ ตามนโยบาย
คลัง 4.0 ซึ่งเป็นต้นแบบในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืน
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสนับสนุนนโยบายการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการทําธุรกรรมชําระ
เงินค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านคิวอาร์โค้ดบนแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ (Krungthai Next) ซึ่งทํา
ให้การใช้จ่ายในชีวิตประจําวันสะดวก และง่ายขึ้น ด้านผู้ขายเพียงสมัครพร้อมเพย์และติดคิวอาร์โค้ด
ไว้ที่ร้าน ก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีทันที ลดความยุ่งยากในการรับหรือทอนเงิน ด้านผู้ซื้อก็ไม่ต้องพกเงิน
สด เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้า ระบุจํานวนเงิน และรหัส เพื่อยืนยันการทํารายการ เพียง
เท่านี้ก็ชําระเงินเรียบร้อย นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยมีแผนจะขยายการให้บริการกรุงไทยคิวอาร์โค้ด 
ไปยังร้านค้าอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านค้าและประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
อย่างง่ายดาย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการลดการใช้เงินสด มุ่งสู่ความเป็นสังคมไร้เงินสด ทั้งนี้ 
ธนาคารกรุงไทยมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสนับสนุนนโยบายคลัง 4.0 เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและปลอดภัยอย่างทั่วถึง เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและเป็นรากฐานที่สําคัญสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และภาพลักษณ์ธนาคารกรุงไทย, 2560) 

 ในประเทศจีนได้มีการนําเอาคิวอาร์โค้ดมาใช้อย่างแพร่พลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและ
ยังเข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่ผู้ใช้มีโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมสําหรับอ่านบาร์โค้ดก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย การประยุกต์ใช้บาร์โค้ดสองมิติสําหรับการดําเนินการธุรกิจต่าง ๆ โดยผ่านทางระบบ
โทรศัพท์มือถือ มีข้อจํากัด คือ ประเทศนั้น ๆ หรือพื้นที่บริการนั้น ๆ ต้องมีระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ค่อนข้างทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ เช่น เทคโนโลยี GPRS, 
EDGE,3G และ 4G ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยก็มีระบบนี้เริ่มใช้กันบ้างแล้วในหลายพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่



  16 

ส่วนระบบ 4G นั้นก็มีใช้โดยทั่วไปแล้วตามประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีในขั้นสูงแล้ว เช่น เกาหลี
ใต้ญี่ปุ่น จีน และอเมริกา เป็นต้น สําหรับประเทศไทยนั้น การพัฒนาระบบการจัดการธุ รกิจโดยการ
นําเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้นั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่จํา เป็นอย่างมากเพื่อให้ธุรกิจนั้นเกิดความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนเกิดความสะดวกรวดเร็วรวมไปถึงทําให้ธุรกิจนั้นเกิดความมั่นคง ดังนั้นการนํา
บาร์โค้ดสองมิติมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่าง ๆ นั้นจึงจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบ ของธุรกิจที่มีประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในอนาคตหากระบบการสื่อสาร 
โทรคมนาคมของประเทศไทยมีการพัฒนาไปได้ เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ ก็ยิ่งจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบธุรกิจที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการ
พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้บาร์โค้ดสองมิติ ยังสามารถช่วยลดต้นทุนของ ธุรกิจบริการอีก
ด้วย เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจ สายการบิน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจนํามาใช้ในการ รักษา
ความลับและความปลอดภัยในธุรกิจการเงิน ก็เป็นได้ และอาจจะช่วยให้เกิดธุรกิจอีกด้าน อย่างหนึ่ง 
คือ ธุรกิจรับออกแบบบาร์โค้ดสองมิติ ซึ่ง สามารถที่จะสร้างให้เกิดสีสัน และแสดงให้เห็นถึง ความเป็น
ตัวตนของตัวเองได้อีกด้วย และในอนาคต บริษัทและสื่อโฆษณาต่าง ๆ น่าจะมีปริมาณการใช้คิวอาร์
โค้ดที่มากกว่าเดิม (จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, 2557) 

 ในช่วงกลางปี พ.ศ.2533 คิวอาร์โค้ดได้ถูกพัฒนา รูปแบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็น
ที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นและจีน ส่วนในประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ฯลฯ ได้นํา
คิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ ในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันได้มีการนําคิวอาร์โค้ดมาใช้
ประโยชน์ อย่างแพร่หลายในหลากหลายด้าน ยกตัวอย่าง เช่น ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโคโลราโด 
(University of Colorado at Boulder: CUB) นําคิวอาร์โค้ดมาใช้ใน การตอบคําถามต่างๆ แก่
ผู้ใช้บริการห้องสมุด ของ มหาวิทยาลัย เช่น การตอบคําถามเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ของห้องสมุด 
การติดต่อกับบรรณารักษ์ห้องสมุด การขอเส้นทางเพื่อไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร, บริษัท Warbasse 
Design ได้นํา สัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดพิมพ์ลงบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ โดยในคิวอาร์โค้ด
นั้นเก็บ URL (Uniform Resource Locator) ของตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจได้
เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของภาพยนตร์ ผ่านทางการอ่านหรือสแกนคิวอาร์โค้ด (ณัฐวุฒิ บุญโรจน์
วงค์และกชกร พระพรตระการ, 2560) 

 จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
ไทยที่ได้กล่าวมาข้างต้น และเนื่องด้วยคิวอาร์โค้ด เป็นรูปแบบการรับ -ชําระเงินรูปแบบใหม่ การ
เปลี่ยนผ่านการทําธุรกรรมการเงินไปสู่รูปแบบดิจิทัลต้องใช้เวลาและการปรับตัว ดังนั้นด้วยเหตุ
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
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เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนํามาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยในการใช้บริการ
ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย 
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 คาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 6 สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการ
กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ได้ตรงคามความต้องการและมีประสิทธิภาพ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
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ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตด้านเวลา 

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดระยะเวลาในการทําวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน
เมษายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา 16 เดือน 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

 1. ทราบถึงปัจจัยที่จะนําไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย   
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และธนาคารสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
 2. ทราบถึงระดับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงหรือสนับสนุนการยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการทําธุรกรรมทางการเงินขององค์กร 

6. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) หมายถึง ข้อมูลจําเพาะ
เจาะจงของบุคลกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
  1.1 อายุ (Age) หมายถึง อายุของผู้ที่ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นคุณลักษณะจําเพาะ
ของบุคคลกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ระหว่าง 21-30 ปี ระหว่าง 
31-50 ปี และ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
  1.2 ประสบการณ์ (Experience) หมายถึง เหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ แบ่งเป็น 4 ช่วงคือ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 6-10 ครั้งต่อเดือน 11-20 
ครั้งต่อเดือน และ มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป 
 2. การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ (Trust Perception) หมายถึง การรับรู้ได้ถึงความเชื่อมั่น
ไว้วางใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการ ว่าจะได้รับการบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบ
และได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการ การสร้างความเชื่อมั่นไว้ใจให้อยู่ในระดับที่ผู้ใช้งานเชื่อถือได้ 
จะสามารถช่วยลดการรับรู้ความเสี่ยงของผู้ใช้งานลงได้และส่งผลทางบวกต่อเจตนาในการทํา
พฤติกรรม เนื่องจากความเชื่อมั่นไว้วางใจสามารถทําให้ผู้ใช้งานเชื่อว่าผู้ให้บริการจะนํามาซึ่ง
ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อผู้ใช้งาน 
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 3. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) หมายถึง ระดับความเชื่อ
ของบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อว่าเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์จะเพิ่มขีดความสามารถการทําธุรกรรม
การเงิน ช่วยให้ได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานที่ต้องการได้ มีความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติ หรือคาดหวังว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้บรรลุผลประโยชน์ที่
ตั้งเป้าหมายไว้  
 4. ความคาดหวังในการใช้งาน (Effort Expectancy) หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคล
กลุ่มตัวอย่างที่คาดหวังการใช้เทคโนโลยีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามสูงมากนักในการใช้งาน มีความ
สะดวก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายเมื่อนําเทคโนโลยีมาใช้งาน 
 5. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นคล้อยตามกลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าบุคคลนั้นควรใช้เทคโนโลยีนี้ในการทําธุรกรรมทางการเงิน 
อาจเกิดจากแรงจูงใจจากกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือหรือความรู้สึก เช่น อิทธิพลจากเพื่อนร่วมงาน คู่
ค้าธุรกิจ คิดว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยให้การทําธุรกรรมการเงินมีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 6. สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) หมายถึง ระดับ
ความเชื่อของบุคคลกลุ่มตัวอย่างว่าโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ที่จะ
สามารถช่วยสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกให้เกิดการใช้งานได้ 
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
          ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  
                 (Independent Variables)     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

การยอมรับเทคโนโลยี

คิวอาร์เพย์เมนต ์

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ ์
- ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน

แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ ์
 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

- การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ  
- ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  
- ความคาดหวังในการใช้งาน            
- อิทธิพลทางสังคม  
- สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน 

 



  21 

บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและรวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ โดย
ผู้วิจัยได้สรุปสาระสําคัญของประเด็นที่จะนําเสนอไว้ดังนี ้

1. แนวคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต ์
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด 
1.2 ความหมายของเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
1.3 ประโยชน์ของเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต ์
1.4 ความปลอดภัยของเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 

2. ข้อมูลทั่วไปของกรุงไทย เน็กซ ์
1.1 ความหมายของกรุงไทย เน็กซ ์
1.2 ความปลอดภัยของระบบกรุงไทย เน็กซ ์
1.3 รูปแบบการให้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ ์

3. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดเก่ียวกับความเช่ือมั่นไว้วางใจ (Trust) 
3.2 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง (Expectancy) 
3.3 แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
3.4 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
3.5 แบบจําลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology : UTAUT) 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. แนวคิดทีเ่กี่ยวกับเทคโนโลยีคิวอาร์เพยเ์มนต ์

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด  
 คิวอาร์โค้ดหรือรหัสคิวอาร์มีลักษณะเป็นบาร์โค้ด 2 มิติ (2D Code) ชนิดหนึ่งที่พัฒนามาจาก
บาร์โค้ดโดยบริษัท DENSO WAVE ในประเทศญี่ปุ่น มีการผลิตออกมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1994 และ
ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ "QR Code" ทั้งในญี่ปุ่น และทั่วโลก อักษรย่อ "QR" ย่อมาจาก Quick 
Response หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว คิวอาร์โค้ดสามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็ว การอ่านคิวอาร์
โค้ด นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวร์เพิ่มเติมได้ (ดวงกมล 
นาคะวัจนะ, 2554) 

 
  QR Code         Bar Code 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของคิวอาร์โค้ดเปรียบเทียบกับบาร์โค้ด 
ที่มา : DENSO WAVE INCORPORATED, 2018 
 
 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าคิวอาร์โค้ดมีข้อมูลทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ในขณะที่บาร์โค้ด
ธรรมดานั้นมีข้อมูลเพียงแค่แนวเดียว ทําให้คิวอาร์โค้ดนั้นสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ด
ธรรมดา 

1.2 คุณสมบัตขิองรหัสคิวอาร์ 
 1.2.1 สามารถบรรจุข้อมูลได้ในปริมาณสูง 
  บาร์โค้ดแบบธรรมดานั้น สามารถบรรจุข้อมูลได้สูงสุดเพียง 20 Digits แต่คิวอาร์โค้ด
นั้น สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดธรรมดาหลายเท่าตัวและการบรรจุข้อมูลของคิวอาร์โค้ด
นั้น ก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ ตัวเลขเท่านั้น แต่ยังสามารถบรรจุ ตัวอักษรเลข (Alphanumeric) 
ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (Kanji และ Hiragana) สัญลักษณ์ ตัวเลขฐานสอง (Binary) และรหัสสี (Colure 
Code) อีกด้วย โดยทั้งหมดนี้สามารถจะบรรจุไว้ได้ในคราวเดียวกัน 

Contains data 

Contains 

data 

Contains data 

Contains 

no data 
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ภาพที่ 3 การบรรจุข้อมูลของ Alphanumeric จํานวน 300 ตัวไว้ในคิวอาร์โค้ด 1 ภาพ 
ที่มา : DENSO WAVE INCORPORATED, 2018 
 
 1.2.2 มีขนาดเล็ก 
  คิวอาร์โค้ดนั้นสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทําให้ความสามารถ
ในการบรรจุขอ้มูลเมื่อเปรียบเทียบกับบาร์โค้ดแบบธรรมดาในจํานวนข้อมูลที่เท่ากันนัน้ จะมีพื้นที่การ
บันทึกที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังภาพที่ 4 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบขนาดในการเก็บข้อมูลของคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด 
ที่มา : DENSO WAVE INCORPORATED, 2018 
  
 1.2.3 ความสามารถในการบรรจุตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 
  เนื่องจากคิวอาร์โค้ดเป็นการพัฒนาทางสัญลักษณ์โดยประเทศญี่ปุ่น ทําให้
ความสามารถในการบรรจุตัวอักษรญี่ปุ่นนั้นถูกบรรจุอยู่ในคุณสมบัติเบื้องต้นด้วย และด้วยคุณสมบัตินี้
เองทําให้คิวอาร์โค้ดได้รับ Japanese Industrial Standard (JIS) หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมของ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกว่าคิวอาร์โค้ดนั้นสามารถใช้ได้ในกิจกรรมอุตสาหกรรมในประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งการบรรจุข้อมูลในลักษณะตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji และ Hiragana ) ในตัวเต็มรูปแบบนั้น คิว
อาร์โค้ดสามารถทําได้สูงสุดถึง 13 bits (26 ตัวอักษร) ซึ่งมากกว่า 2D Code แบบอื่นถึงร้อยละ 20 
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ภาพที่ 5 การบรรจุข้อมูลภาษาญี่ปุ่นของคิวอาร์โค้ด 
ที่มา : DENSO WAVE INCORPORATED, 2018 
 
 1.2.4 ป้องกันคราบสกปรกและการฉีกขาด 
  คิวอาร์โค้ดนั้นสามารถที่จะอ่านข้อมูลหรือกู้ข้อมูลได้แม้ว่าจะมีการฉีกขาดหรือมี
คราบสกปรกเพียงบางส่วน โดยสามารถกู้คืนได้มากที่สุด ร้อยละ 30 ของข้อมูลในคิวอาร์โค้ด อนึ่ง
ความมากน้อยของข้อมูลที่ถูกกู้คืนจะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 1.2.5 สามารถอ่านข้อมูลได้ 360 องศา 
  คิวอาร์โค้ดมีความสามารถในการอ่านข้อมูล 360 องศาด้วยความเร็วสูง โดย
ความสามารถดังกล่าว ทําได้โดยผ่านรูปแบบของการตรวจสอบตําแหน่ง ที่อยู่ทั้ง 3 มุมของสัญลักษณ์
ซึ่งรูปแบบการตรวจสอบเหล่านี้ทําให้เครื่องอ่านมีความเสถียรในเรื่องของความเร็วในการอ่าน  และ
เป็นตัวป้องกันการรบกวนของพ้ืนอีกด้วย 
 1.2.6 คุณสมบัติในการควบรวม 
  คิวอาร์โค้ดสามารถแบ่งข้อมูลที่หนึ่งสัญลักษณ์ลงในหลาย ๆ สัญลักษณ์ได้ และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถจะนําสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นมาวางติดกันแล้วอ่าน  ข้อมูลออกมาเป็นชิ้น
เดียวกันได้ โดย 1 สัญลักษณ์สามารถแบ่งได้ สูงสุดถึง 16 สัญลักษณ์ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การใช้งานในพื้นที่จํากัด 

1.3 คิวอาร์เพย์เมนต์  
 คิวอาร์เพย์เมนต์ หรือ การชําระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด คือวิธีการชําระเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้คิว
อาร์โค้ดเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทําธุรกรรมชําระเงิน แทนการใช้ช่องทางอื่นๆ 
เช่น บัตรเครดิต หรือเครื่องรูดบัตรเครดิต เป็นต้น ปัจจุบันคิวอาร์โค้ดได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการชําระ
เงินค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ และนิยมใช้ในหลายประเทศ เช่น จีน และ
อินเดีย โดยในคิวอาร์โค้ดจะบรรจุข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการชําระเงิน และใช้ควบคู่กับสมาร์ทโฟน ซึ่ง
ได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร จึงเพิ่มความสะดวกใน
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การชําระเงินแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ไม่ต้องพกตัวบัตรหรือให้ข้อมูลบนบัตรแก่ร้านค้า (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2560) 

1.4 ประโยชนข์องเทคโนโลยีคิวอารเ์พย์เมนต์ หรือ การช าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด 
 1.4.1 ประโยชน์ต่อประชาชน ได้แก่ สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ต้องพกเงินสด, ปลอดภัย ไม่ต้อง
กลัวเงินสูญหาย ปลอดภัยจากการโจรกรรม ไม่เสี่ยงต่อการทุจริตที่ร้านค้า ไม่ต้องกังวลเรื่องธนบัตร
ปลอม 
 1.4.2 ประโยชน์ต่อร้านค้า ได้แก่ เพิ่มช่องทางการชําระเงิน ช่วยขยายฐานลูกค้าและโอกาส
ทางธุรกิจ, ค่าใช้จ่ายถูก ไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์, เงินเข้าบัญชีโดยตรง ไม่ตกหล่นสูญหาย ไม่ต้องทอน
เงิน, ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตยุคใหม่ของลูกค้า ที่นิยมทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 1.4.3 ประโยชน์ต่อระบบการเงินโดยรวม ได้แก่ ลดการใช้เงินสด ลดต้นทุนการจัดการเงินสด
ของประเทศ, สร้างโครงสร้างพื้นฐานการชําระเงิน ที่เปิดกว้างให้เชื่อมต่อกันได้ 

1.5 ความปลอดภัยของเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์  
 ความปลอดภัยของเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตร 
เนื่องจากผู้ขําระเงินไม่ต้องให้ตัวบัตรหรือข้อมูลบัตรโดยตรงแก่ร้านค้า การรับ-จ่ายเงินถูกต้องแม่นยํา 
ด้วยข้อมูลการชําระเงินที่บรรจุในคิวอาร์โค้ด และระบบที่รองรับพัฒนาอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการในปัจจุบัน ซึ่งมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบเป็นประจํา อีกทั้งการใช้
โมบายแอพพลิเคชั่น (mobile application) เพื่อการชําระเงิน มี user name และ password เพื่อ
เข้าใช้งาน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 

2. ข้อมูลทั่วไปของ Krungthai Next 

2.1 Krungthai Next  
 Krungthai Next คือบริการธนาคารออนไลน์บนโมบายแอพพลิเคชั่น ให้บริการลูกค้าทํา
รายการธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถทําธุรกรรมทางการเงิน ได้
ทุกที่  ทุกเวลา ใช้งานง่าย ทั้ ง เรียกดูบัญชี โอนเงิน ชําระเงิน สําหรับผู้มีบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารกรุงไทยก็เสมือนทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารด้วยตนเองตลอด 24 ชม. (ธนาคารกรุงไทย, 
2018) 

2.2 ระบบกรุงไทย เน็กซ ์ 
 ระบบกรุงไทย เน็กซ์ ไม่มีการเก็บข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบ หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีไว้ใน
เครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ และมีการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ตามมาตรฐานสากล 
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เช่น การเข้ารหัสข้อมูลสําหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วย SSL 128 bits, Data Encryption 
ประกอบกับการทํารายการที่สําคัญ จะมีการใช้ 2 Factor Authentication ในการยืนยันการทํา
รายการด้วย เช่นการใช้รหัส TOP (Time Out Password) เป็นต้น ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า 
สามารถใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ปกติ นอกจากนี้ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบทางข้อความ หรืออีเมล์ทุก
ครั้งที่มีการเข้าใช้บริการด้วย (ธนาคารกรุงไทย, 2561) 

2.3 รูปแบบการให้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์  
 บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เป็นการทําธุรกรรมทางการเงินโดย
ใช้คิวอาร์โค้ดเป็นสื่อในการชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และโมบายแอพพลิเคชั่น ของผู้ให้บริการที่
ลูกค้าใช้งานอยู่ โดยการใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ของธนาคารกรุงไทยนั้น สามารถใช้บริการผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบไอโอเอส และ แอนดรอยด์ 

 บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ในแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ นั้นมีรูปแบบการให้บริการดังนี้  
  2.3.1 การโอนเงิน ลูกค้าสามารถทําการโอนเงิน โดยเพียงสแกนคิวอาร์โค้ดผ่าน
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องระบุหมายเลขบัญชีของผู้รับเงิน รองรับการทํารายการทั้งจากบัญชี
ออม ทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน โดยเมื่อลูกค้าเข้าระบบกรุงไทย เน็กซ์ สามารถโอน เงินผ่านคิว
อาร์โค้ด จาก เมนู “สแกน” > ทําการแสกนภาพคิวอาร์โค้ดของผู้รับเงิน > ระบุจํานวนเงินและใส่รหัส
เพื่อยืนยันการทํารายการ 
 

       1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 กดที่ปุ่ม ”สแกน”  เลือก Scan QR/Barcode 2 
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างคิวอาร์โค้ดเพ่ือรับเงินและการแสกนเพื่อจ่ายเงิน 
ที่มา : www.ktb.co.th 

3 ใส่จํานวนเงิน 4 ยืนยันรายการ 
(ใส่บันทกึช่วยจํา ถ้ามี) 
 

ใส่ PIN เพื่อทํารายการ  

 

5 แสดงผลการ Scan QR และสามารถ  

กดแชร์การทํารายการ 

6 

  

6 
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  2.3.2 ในส่วนของการชําระเงินลูกค้าสามารถทํารายการชําระเงินหรือชําระค่าสินค้า
และบริการโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนใบแจ้งหนี้ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเช่นกัน 

3. แนวคิดและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) 
 มีผู้ให้นิยามความหมายของความเช่ือมั่นไว้วางใจแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในด้าน
การตลาด สังคม และการแพทย์เป็นต้น เช่น 
 กรกนก ชุบแวงวาปี และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) กล่าวว่าความไว้วางใจ คือ พื้นฐาน
ของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้า องค์กรจําเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุ้นเคยเพื่อครองใจลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การสื่อสาร 
(Communication), ความใส่ใจและการให้ (Caring and giving), การให้ข้อผูกมัด (Commitment) 
ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า, การให้ความสะดวกสบาย (Comfort), การแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง (Conflict) 
และการให้ความไว้วางใจ (Trust) 
  1. การสื่อสาร (Communication) พนักงานควรจะสื่อสารกับลูกค้าในลักษณะที่ทํา
ให้ลูกค้าอบอุ่นใจได้พนักงานควรเปิดเผยจริงใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกคาเพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
เต็มใจแสดงความรู้สึกและความคิดร่วมกัน 
  2. ความใสใจ และการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่และความพร้อมที่จะ
ให้นั้นกลายเป็นคุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ประกอบด้วยความเอื้ออาทร ความอบอุ่น และ 
ความรู้สึกปกป้อง ซึ่งมีผลให้ลูกค้ารู้สึกดี กล่าวคือองค์กรอาจแสดงความรู้สึกเหล่านี้จากสิ่งเล็กๆน้อย 
ที่เป็นที่สังเกต เช่น พนักงานกล่าวต้อนรับและเชื้อเชิญ สอบถามและให้ความสําคัญกับลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการในทุกรายละเอียด ชี้แจงลักษณะการทํางาน กล่าวคําขอบคุณและแนะนําขั้นตอนการทํา
ธุรกรรมเป็นต้น 
  3. การให้ข้อผูกมัด (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า องค์กรควรจะยอมเสีย
ผลประโยชน์เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เช่น ยินดีตรวจเช็คสภาพรถ 10 ขั้นตอน เช่น 
การตรวจเช็คลมยาง การตรวจสภาพหม้อน้ํา ขัดสีรถยนต์ภายหลัง 2 เดือนหลังจากการทําสี เป็นต้น 
โดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อร่วมกับการรณรงค์ของรัฐบาลที่มุ่งให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้รถด้วยสมรรถนะที่แน่ใจ
ว่าปลอดภัย ในกรณีนี้ชี้ให้เห็นว่า เป็นการเสียประโยชน์เพียงบางส่วน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจที่เนิ่น
นาน 
  4. การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) ความเอาใจใส่ลูกค้าจะทําให้ลูกค้ารู้สึกถึง
ความสะดวกสบาย กล่าวคือ ลูกค้าจะรู้สึกยินดีอบอุ่น มั่นใจ มั่นคงที่ได้รับบริการ ลูกค้าส่วนใหญ่
ประเมินความสะดวกสบายจากการบริการที่ดีขององค์กร 
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  5. การแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ (Trust) ถ้า
องค์กรสามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจได้ จะดีกว่าการที่องค์กรจะต้องแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
กับลูกค้า นั้นคือ องค์การควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการออกตัวไว้ก่อนว่า ถ้าลูกค้าพบสิ่งใดที่
สงสัย หรือไม่ชอบใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าคิดว่าตนจะเสียเปรียบ ขอให้ลูกค้ารีบถามเพื่อให้
พนักงานได้รีบชี้แจงโดยเร็ว ก่อนที่ลูกค้าจะรู้สึกโกรธหรือไม่พึ่งพอใจในสินค้าและบริการ  

 Baier Annette (1986) ใหคําจํากัดความวา “ความเชื่อถือไววางใจคือความเชื่อมั่นในผูอื่นว
าเขาจะกระทําทุกวิถีทางในการปกปองผลประโยชนของเราและจะไมทํารายหรือเอารัดเอาเปรียบเรา
ดังนั้น ความเชื่อถือไววางใจจึงสัมพันธกับจุดออนที่เกิดจากความไมแนนอนในพฤติกรรมของผูอื่นใน
อนาคต” 

 Mayer,Davis Schoorman (1995) กล่าวว่า ความไว้วางใจหมายถึง ความตั้งใจกระทําต่อ
ผู้อื่นบนพื้นฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของความ
เสี่ยงและการพ่ึงพากัน 

 Rotter (1971) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า เป็นความคาดหวังต่อบุคคลเป็นที่
น่าเชื่อถือทั้งด้านคําพูด การกระทํา คํามั่นสัญญา จากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่ง
จะสามารถทําให้เกิดความไว้วางใจ 

 Golembiewski McConkie (1975) นิยามความหมายของความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจ
แสดงถึงความพึ่งพาอาศัยกันหรือความมั่นใจในบางสถานการณ์ ความไว้วางใจสะท้อนให้เห็นความ
คาดหวังผลลัพธ์ทางบวก ความไว้วางใจแสดงถึง ความเสี่ยงบางประการต่อความคาดหวังของสิ่งที่
ได้รับและความไว้วางใจแสดงถึง บางระดบัของความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ ์

 Robinson (1996) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็นความคาดหวังใน
ทางบวก ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นคําพูด การกระทํา หรือการตัดสินใจที่จะกระทําตามสมควรแล้วแต่
โอกาส 

 โดยสรุปได้ว่าความเชื่อถือไว้วางใจหมายถึง ความเชื่อมั่นที่มีต่อบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจ ว่า
จะปฏิบัติหรือปกป้องผลประโยชน์ของเรา โดยไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทําให้เกิดความเสียหาย ความ
ไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อความคาดหวังได้รับการตอบสนองในแง่บวก แต่ความไว้วางใจจะลดลงหาก
ความคาดหวังนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง หรือได้รับการตอบสนองในระดับที่ต่ํากว่าความคาดหวัง 
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3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectancy) 
 Vroom (1964) เชื่อว่าบุคคลจะถูกจูงใจได้เมื่อบุคคลนั้นประเมินแล้วว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะกระทําตามเป้าหมายหรือไม่ เกิดเป็นความคาดหวังต่อความพยายามนั้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก ่

   1. ความคาดหวังในความพยายามต่อการกระทําหรือการปฏิบัติงาน โดยคาดหวังว่า
เมื่อใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกับความพยายามของตนเองแล้วโอกาสที่จะกระทําสิ่ง
นั้นได้สําเร็จมีมากน้อยเพียงใด เป็นการคิดก่อนจะทําสิ่งต่าง ๆ ว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ 

   2. ความคาดหวังในการกระทําต่อผลลัพธ์หรือผลของการปฏิบัติงาน โดยคาดหวังว่า
เมื่อทํางานหรือปฏบิัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะได้รับผลตอบแทนในการทํางานนั้น 

   3. ความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัล ว่ามีความคุ้มค่าจากผลของการ
กระทําหรือความพยายามในการทํางานนั้น ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ในระดับใด  

 Parasuraman,Zeithaml Berry (1988) ได้กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง ทัศนคติที่
เกี่ยวกับความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภคที่พวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการบริการ
นั้นๆ ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง และลูกค้าจะประเมินผล
ของการซื้อโดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ ความต้องการคือสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกของ
มนุษย์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากชีวิตความเป็นอยู่และสถานะภาพของแต่ละบุคคล เมื่อรู้สึกว่ามีความ
ต้องการ พวกเขาจะมีแรงจูงใจที่จะทําให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง 

 Hersey (1982) ได้กล่าวถึง ความคาดหวังเป็นการที่บุคคลรับรู้ถึงการปฏิบัติ อย่างเหมาะสม
ตามบทบาทของตนเองและรับรู้ถึงบทบาทของบุคคลอื่น ความคาดหวังจะเป็นตัวบอก  ว่าบุคคล
จะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540) กล่าวว่า ความคาดหวังหมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การ
รับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยคาดหวังหรือต้องการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้ 

 เบญจา นิลบุตร (2540) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในการคาดคะเน
เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อันเป็นความปรารถนาจะให้ไปถึงเป้าหมายที่กําหนดไว ้

 โดยสรุปได้ว่าความคาดหวัง หมายถึง การทํานาย การคาดคะเนล่วงหน้าของเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และความต้องการในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติหรือลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป 
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
 David Matsumoto (2009) กล่าวว่า อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ความสามารถหรือ
กระบวนการในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้อื่น กลุ่มหมายถึงคน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รับรู้ว่าพวกตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และพึ่งกันและกัน การ
อนุโลมตามกล่มหรือการปฏิบัติตามกลุ่มหมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมหรือเจตคติ ซึ่ง
เกิดขึ้นเพราะต้องการที่จะทําตามความเชื่อหรือมาตรฐานของผู้อื่น 

 Kelman (1958) ซึ่งได้ให้ความหมายอิทธิพลทางสังคมว่า หมายถึงการที่ผู้ใช้ถูกชักจูงจาก
ปัจจัยภายนอกให้เปลี่ยนแปลงเจตคติ อาจเกิดขึ้นได้หลายระดับซึ่งแต่ละระดับจะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการที่แตกต่างในการชักจูงให้คล้อยตาม กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผล
กระทบกับพฤติกรรมของผู้ใช้ อิทธิพลทางสังคมวัดได้จากองค์ประกอบ 3 ประการคืออิทธิพลจาก
หน่วยงานของรัฐบาล อิทธิพลจากคู่แข่ง และอิทธิพลจากลูกค้า  

 Friedkin Johnsen (1990) ได้ให้ความเห็นว่า อิทธิพลทางสังคมคือการที่ความคิดเห็นหรือ
การกระทําต่างๆที่ได้รับผลจากผู้อื่นส่งผลให้มีการทําตามคล้อยตามหรือมีผลต่อการตัดสินใจ  

 โดยสรุปได้ว่าอิทธิพลทางสังคมหมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลหรือ
กลุ่มที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้อื่นในสังคม ในการจูงใจหรือโน้มน้าวทําให้คล้อยตาม แรง
กดดันทางสังคมให้ต้องปฏิบัติตามผู้อื่นนั้น บางครั้งมีความรุนแรงมากและสามารถนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับแรงกดดันทางสังคม 

3.4 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
      แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ของ 
Davis  (1989) ซึ่งเป็นแบบจําลองที่ปรับแต่งพัฒนามาจากทฤษฎีการตอบสนองอย่างมีเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action : TRA) โดยหลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัว
แปรภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี (External variables) เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
(Demographic), ประสบการณ์ (Previous experience) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness) และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้
งาน (Perceived ease of Use) โดยปัจจัยที่กล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 
(Attitude toward using) ซึ่งมีผลต่อแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention to use) 
และส่งผลให้เกิดการนําเทคโนโลยีมาใช้งาน (Actual System  Use) 



  32 

  

    

 

 

 

           
   

       

ภาพที่ 7 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) 
ที่มา : Davis, 1989      

3.5   แบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology : UTAUT) 
 แบบจําลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology : UTAUT) นําเสนอโดย Venkatesh และคณะ เนื่องจากแบบจําลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี TAM เมื่อใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานในงานวิจัย อาจทําให้จําเป็นต้องคัดเลือกเฉพาะ
แบบจําลองที่มีชื่อเสียง หรือทําให้งานวิจัยส่วนใหญ่ละเลยแบบจําลองที่เป็นทางเลือก ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็นต้องพัฒนาแบบจําลองเพื่อใช้อธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคลภายใต้ทฤษฎี
รวม (Unified theory) ที่อาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เด่นชัดของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี 
และถูกนําไปใช้ศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลในภาคธุรกิจ โดยใช้ความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมการใช้เป็นตัวแปรหลัก 

 หลักการของทฤษฏี UTAUT ศึกษา พฤติกรรมการใช้ ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 
ประการ ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy), ความคาดหวังในความ
พยายาม (Effort expectancy) และ อิทธิพลของสังคม (Social influence) ส่วนสภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ สําหรับตัวแปรเสริม/ ตัวผันแปร
มีจํานวน 4 ตัวแปรได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ และ ความสมัครใจในการใช้งาน มีความสําคัญใน

ตวัแปรภายนอก 

(External variables) 

การรับรู้ถงึประโยชน์ 
(Perceived usefulness) 

การรับรู้ความง่าย 
ตอ่การใช้งาน 

(Perceived ease of 
Use) 

ทศันคติต่อ 

การใช้งาน 
(Attitude toward 

using) 

ความตัง้ใจที่จะใช้
งาน 

(Behavioral 
Intention to 

use) 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
(Actual System  Use) 
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การทําหน้าที่เชื่อมโยง (Conjunction) แบบจําลองทั้ง 8 ทฤษฎีให้กลายเป็นทฤษฎีรวม ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยหลักและตัวแปรเสริม/ตัวผันแปรตามทฤษฎี UTAUT 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมการใช้ได้รับอิทธิพลจาก 3 
ปัจจัยหลัก ยกเว้นสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ 
สําหรับตัวแปรเสริมหรือตัวผันแปรที่เป็นส่วนขยายแบบจําลองและทําหน้าที่ในการขยายปัจจัยหลัก 4 
ด้านข้างต้น จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมการใช้ผ่านปัจจัยหลัก 4 ด้าน ดัง
แสดงในภาพที่ 8 
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

   
ภาพที่ 8 แบบจําลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology : UTAUT) 
ที่มา : Venkatesh, Morris, Davis, และDavis (2003) 

 

 

 

ความคาดหวงัในประสทิธิภาพ 
(Performance) Expectancy) 

ความคาดหวงัในการพยายาม
(Effort Expectancy) 

สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
Facilitating Conditions 

อิทธิพลทางสงัคม            
(Social Influence) 

 
ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม  
(Behavioral Intention) 

เพศ 
(Gender) 

อายุ
(Age) 

ประสบการณ์
(Experience) 

 
ความสมคัรใจในการ
ใช้งาน(Voluntariness 

of use) 

พฤติกรรมการใช้ 
(Use Behavior) 
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3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Gupta,Dasgupta Gupta (2008) ศึกษาเรื่องการยอมรับการใช้ ICT ในหน่วยงานของ
รัฐบาลในประเทศที่กําลังพัฒนา การศึกษาเชิงประจักษ์ เป็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อเปลี่ยนการให้บริการของรัฐบาล โดยการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสามารถ
ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ในการศึกษานี้สํารวจการยอมรับการใช้ไอซีที เพื่อยกระดับการติดต่อ
จากรัฐบาลให้กับพนักงานในองค์กรของรัฐในประเทศที่กําลังพัฒนา เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยีโดยใช้การผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพ ความคาดหวัง
จากความพยายาม มีอิทธิพลต่อสังคมและสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหมดในเชิงบวกต่อผู้ใช้ไอซีที 
แต่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ ของผลกระทบจากเพศในความสัมพันธ์น้ี 
 ณิชกาญจน์ อินทรารักษ์ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่นําไปสู่การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
เช็คอินตั๋วเครื่องบินด้วยคิวอาร์โค้ด ในบริษัทสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นการนําข้อมูลมา
ประยุกต์และหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการใช้ระบบเช็คอินตั๋วเครื่องบินผ่านคิวอาร์โค้ด ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จํานวน 400 ชุด   
 จากผลการศึกษาพบว่าผลของการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของสองทฤษฎี คือ Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) และ Task-Technology Fit (TTF) 
กล่าวคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเช็คอินตั๋วเครื่องบินผ่านคิวอาร์โค้ด ได้แก่ ปัจจัยความ
คาดหวังในการพยายามใช้เทคโนโลยี ปัจจัยอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการ
ใช้เทคโนโลยี และปัจจัยคุณลักษณะของงาน ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทั้งนี้
เนื่องจากในบางฟังก์ชั่นในระบบการเช็คอินตั๋วเครื่องบินนั้น ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความปลอดภัย
ของข้อมูล ความไม่เสถียรของระบบ ทําให้ผู้โดยสารยังไม่จําเป็นต้องเข้าไปใช้งานตามความต้องการ
ของสายการบินได้  
 นางสาวชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีขอบเขตงานวิจัยและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือประชาชนชาวไทยที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่เคยใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบการ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ATM, Internet Banking, Credit Card, Debit Card, Mobile 
Banking เป็นต้นและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคาดว่างานวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อคณะทํางาน National e-Payment ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับบริการพร้อมเพย์ โดยสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ
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รายละเอียดของบริการ การเจาะกลุ่มผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการตลาด รวมไปถึงการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ได้มากยิ่งขึ้น 
 จากผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) 
ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีทั้งหมด 8 ปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านอาชีพ และรายได้ และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการ
รับรู้ความเสี่ยง 6 ปัจจัย ซึ่งมีผลในทางลบ 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ส่วน 5 ปัจจัยที่
เหลือมีผลทางบวก โดยทั้ง 6 ปัจจัยสามารถเรียงลําดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ปัจจัยด้านมูลค่าตามราคา ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านสมรรถภาพ 
ปัจจัยด้านความคาดหวังจากความพยายาม และสภาพสิ่งอานวยความสะดวก ปัจจัยด้านอิทธิพลทาง
สังคม และแรงจูงใจด้านความบันเทิง และ ปัจจัยด้านอุปนิสัยส่วนบุคคล 
 ผลจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ และพบว่ามีปัจจัยด้านการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) 
ประกอบด้วย ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการพยายาม อิทธิพลทางสังคมและ
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน ขณะที่ปัจจัยอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่การส่งเสริมการตลาด 
และการรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการ
กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ระเบียบวิธีวิจัย 
 2. ประชากรเป้าหมาย 
 3. กลุ่มตัวอย่างและจํานวนตัวอย่าง 
 4. การสุ่มตัวอย่าง 
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 6. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
 7. การตรวจสอบเครื่องมือ 
 8. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ระเบียบวิธวีิจัย 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย 
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในลักษณะ
เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (Questionnaire) 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและนําไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  

2. ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนเนื่องจากเป็นข้อมูลด้าน
ธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยได้ 

3. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การกําหนดขนาดตัวอย่างจาก
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนของ W.G. Cochran โดยกําหนดค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 
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และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ 

สูตร n = P(1 -P)Z2 
           e2 

  เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง  
  P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกาลังสุ่ม 0.50  

Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ที่ระดับความ  
เชื่อมั่นร้อยละ 95   

  e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมใหเ้กิดขึ้นได้ = 0.05 
 

แทนค่า n = (0.05)(1 - 0.5)(1.96)2 

               (0.05)2  
         = 384.16 
 ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด 
ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไข
กําหนด คือขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 384 คน 

4. การสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน  

5. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
ข้อมูล โดยรูปแบบของแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและทฤษฎี
ต่างๆรวมไปถึงการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจัยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 7 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 8 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เขตที่อาศัย ความถี่ในการใช้
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ และความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ซึ่ง
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คําถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้เพียง 
1 คําตอบในแต่ละข้อ 
 ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจจํานวน 4 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question) 
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคาดหวังในประสิทธิภาพจํานวน 4 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question) 
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
 ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการพยายามจํานวน 5 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question) 
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
 ส่วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคมจํานวน 4 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question) โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 6 คําถามเกี่ยวกับสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งานจํานวน 4 ข้อ ซึ่ง
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert 
scale question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 7 คําถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์จํานวน 4 ข้อ ซึ่งแบบสอบ 
ถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามวิธีการให้คะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale 
question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 5 ระดับ 

 สําหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2 – 7 ผู้วิจัยใช้ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้  

   5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   4 หมายถึง  เห็นด้วย 
   3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
   2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
   1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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6. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  

 1. ศึกษาขั้นตอนจากเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวข้องกับคิวอาร์เพย์เมนต์ และงานวิจัยเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการนําวัตถุประสงค์ของการวิจัยมาร่างเป็นแนว
คําถามในแบบสอบถาม พร้อมกับปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎ 
 3. นําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาศัย
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อ
คําถาม 
 4. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา โดยการให้คะแนน
ของผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 
 5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบใช้กับผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน หลังจากนั้นนํามาทดสอบหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) 

7. การตรวจสอบเครื่องมือ 

7.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา โดยนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาศัยดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและครอบคลุมตามองค์ประกอบที่กําหนด โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 1. ผู้ตรวจสอบแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสามารถใช้วัดค่าตัวแปรที่จะศึกษาได้ ให้ +1 

 2. ผู้ตรวจสอบไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสามารถใช้วัดค่าตัวแปรที่ศึกษาได้หรือไม่ ให้ 0 
 3. ผู้ตรวจสอบแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่สามารถใช้วัดค่าตัวแปรที่จะศึกษาได้ ให้ -1 
 

สูตร IOC = ΣR 

              N 

  IOC  = ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง  
  ∑     = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
  N     = จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
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 จากนั้น ผู้วิจัยนําคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้มาคํานวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับ วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจะเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป หากข้อคําถาม
ใดมีค่าไม่ถึง 0.5 แต่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อคําถามนั้นๆ เพื่อให้ครอบคลุมสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการวัด ผู้วิจัย
จําเป็นต้องนําข้อคําถามนั้นไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจากการ
ตรวจสอบค่าดัชนี IOC ของข้อคําถามทั้งหมด พบว่า ค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.0 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 
นั่นคือ สามารถนําข้อคําถามมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 224) 
7.2 การตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.5 หรือความ
เชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบราค (Cronbach’s alpha 
coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ถ้าค่าที่ได้จากการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด นั่นคือ 
0.7 สามารถนําแบบสอบถามไปใช้ในงานวิจัยได้ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบราค 
สามารถคํานวณได้ดังนี ้

    
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

 

 กําหนดให้    α  =  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
   n  =  จํานวนข้อในแบบสอบถาม  

   ∑  
   =  ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ  

     
   =  คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถาม   

 
 การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด จากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 - 7 ผลจากการ

คํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบราค (α ) พบว่า แบบสอบถามส่วนที่ 2 แบบวัดการ

รับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ มีค่าα เท่ากับ 0.96 แบบสอบถามส่วนที่ 3 แบบวัดความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ มีค่าα เท่ากับ 0.88 แบบสอบถามส่วนที่ 4 แบบวัดความคาดหวังในการใช้งาน มีค่า

α เท่ากับ 0.91 แบบสอบถามส่วนที่ 5 แบบวัดอิทธิพลทางสังคม มีค่าα เท่ากับ 0.82 แบบสอบถาม

ส่วนที่ 6 แบบวัดสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน มีค่าα เท่ากับ 0.89 และแบบสอบถาม

ส่วนที่ 7 แบบวัดการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ มีค่าα เท่ากับ 0.91 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัย 

ข้อค าถาม ค่า IOC ค่าα  
การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ  0.96 
1. ท่านเชื่อมั่นว่าการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
นั้นมีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

1.00  

2. ท่านเชื่อมั่นว่าการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย 
เน็กซ์ ในการชําระเงินมีความถูกต้องชัดเจน 

0.67  

3. ท่านคิดว่าความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทํารายการเป็นสิ่ง
สําคัญในการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 

1.00  

4. ท่านเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ในการชําระเงิน 

1.00  

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  0.88 
1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่ม
ช่องทางที่สะดวกในการชําระเงิน 

1.00  

2. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้
แทนการชําระเงินรูปแบบเดิมได ้

1.00  

3. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยให้การ
ชําระเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.00  

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยในการชําระเงิน 

0.67  

ความคาดหวังในการใช้งาน  0.91 
1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ง่ายต่อการ
จดจําให้เข้าใจถึงการใช้งาน 

1.00  

2. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ผู้ใช้งาน
สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ง่าย 

1.00  

3. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ มีขั้นตอนไม่
ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน 

0.67  

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถ
แสดงผลการชําระเงินได้รวดเร็ว ง่ายต่อการรับรู้สถานะการชําระเงิน 

1.00  
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัย (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่า IOC ค่าα  
5. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชม. 

0.67  

อิทธิพลทางสังคม  0.82 
1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ใช้งานกัน
อย่างแพร่หลาย 

1.00  

2. ท่านรับรู้ว่าสถานบริการ ร้านค้าต่างๆ มีการรับชําระเงินโดยใช้คิวอาร์
เพย์เม้นต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ ์

1.00  

3. ญาติพี่น้องหรือเพื่อนแนะนําให้ใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ 

1.00  

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เป็นสิ่งที่
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีและทันสมัย 

1.00  

สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 0.89 
1. ท่านมีความรู้ในด้านการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้
คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทย เน็กซ์ 

1.00  

2. ท่านมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 

1.00  

3. ท่านมีความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้คู่มือการปฏิบัติเพียงพอต่อการใช้คิว
อาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทย เน็กซ์ 

0.67  

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะกับ
วิธีการใช้สมาร์ทโฟน 

1.00  

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพยเ์มนต์ 0.91 
1. ท่านยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ 

1.00  

2. ท่านจะแนะนําให้ผู้อื่นใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ 1.00  
3. ท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าที่
คาดการณ์ไว ้

1.00  

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะสมกับ
การดําเนินชีวิตประจําวันของท่าน 

1.00  
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของข้อคําถามทั้ง 34 ข้อ มีค่า IOC 
เท่ากับ 0.67 – 1.00 แสดงถึงข้อคําถามตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และการทดสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบราค พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.82 – 
0.96 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 ตามคําแนะนําของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) สามารถนําแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได ้

8. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล    

 1. การเก็บแบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ทําแบบสอบถามผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (Online Survey) โดยสร้างแบบสอบถามใน Google Form และส่ง URL (Uniform 
Resource Locator) ให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามออนไลน์ว่ามีการตอบคําถามที่ครบถ้วนสมบูรณ ์
 3. นําแบบสอบถามไปทําการบันทึกรหัสคําตอบเพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิต ิSPSS (Statistical Package for Social Science) 

9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับการตอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว นํา
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัส ในแบบฟอร์มลงรหัส (Coding Form) และดําเนินการประมวลผล
โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี ้
  1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและนําเสนอในรูปตาราง 
  2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถาม
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) การ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่ทําการศึกษา สําหรับสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้ ใช้การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรต้นที่เป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Samples Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 
และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)  
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  4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’ product moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี้ 

   ̅ หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
  S.D.  หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  T  หมายถึง  ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที 
  F  หมายถึง  ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ 
  Sig  หมายถึง  ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  *  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  r  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ์
  LSD หมายถึง  ค่าสถิติการทดสอบความแตกต่างด้วยการจับคู่พหุคูณ 
  การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดย
เกณฑ์วัดระดับความสัมพันธ์มีดังน้ี 

 -1.00     หมายถึง      มีความสัมพันธ์เต็มที่และไปในทิศทางตรงกันข้าม 
 -0.76 ถึง -0.99    หมายถึง      มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 -0.56 ถึง -0.75    หมายถึง      มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 -0.26 ถึง -0.55    หมายถึง      มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 -0.01 ถึง -0.25    หมายถึง      มีความสัมพันธ์ในระดับต่ําและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 0.00     หมายถึง      ไม่มีความสัมพันธ์  
 0.01 ถึง 0.25    หมายถึง      มีความสัมพันธ์ในระดับต่ําและไปในทิศทางเดียวกัน  
 0.26 ถึง 0.55    หมายถึง      มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน  
 0.56 ถึง 0.75    หมายถึง      มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน  
 0.76 ถึง 0.99    หมายถึง      มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและไปในทิศทางเดียวกัน  

 1.0    หมายถึง      ความสัมพันธเ์ต็มที่และไปในทิศทางเดียวกัน  

  สําหรับเครื่องหมาย + หรือ – หน้าตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะแสดงถึง
ทิศทางของความสัมพันธ์ คือ r มีความหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (ตัว
แปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าสูงตามไปด้วย) และ r มีความหมาย - หมายถึง การมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าตํ่า) 
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  5.  การวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้ สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีมากกว่าหนึ่งตัวกับตัวแปรตาม
หนึ่งตัว โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี ้ 

 R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหคุูณ 
R2  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจพหุคูณ  
Mean Square หมายถึง  ความแปรปรวน หรือ ส่วนเบีย่งเบนกาลังสองเฉลี่ย 
B  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรอิสระ 
Beta  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรอิสระ  
T  หมายถึง  ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาแบบที  
F  หมายถึง  ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาแบบเอฟ 
Sig  หมายถึง  ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 

10. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้กําหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 
2562 ดังแสดงในตารางที่ 3.2  
 
ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาการเก็บข้อมูล 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ม.ค.61 ก.พ.61 ส.ค.61 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62. 
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง       
2. การกําหนดปัญหาในการวิจัย       
3. จัดทําโครงร่างการวิจัย       
4. จัดทําแบบสอบถามในการวิจัย       
5. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม       
6. วิเคราะห์ผลข้อมูล       
7. รายงานวิจัย       
8. นําเสนอผลงานวิจัย       
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี  
คิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1.) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage)  
 2.) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3.) การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์
เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ จํานวน 400 ราย โดยข้อมูลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานที่อยู่อาศัย ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
และความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนร้อยละของลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                                     
ข้อมูลส่วนบคุคล จ านวน ร้อยละ 

- เพศ 
          ชาย 177 44.2 
          หญิง 223 55.8 
          รวม 400 100.0 
- อายุ 
          อายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 20 ป ี 19 4.8 
          อายุระหว่าง 21 – 30 ป ี 215 53.8 
          อายุระหว่าง 31 – 50 ป ี 125 31.2 
          อายุ 50 ปี ขึ้นไป 41 10.2 
          รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนร้อยละของลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)                                                                
ข้อมูลส่วนบคุคล จ านวน ร้อยละ 

 - ระดับการศกึษา 
          ต่ํากว่ามัธยมศึกษา 3 0.8 
          มัธยมศึกษา หรือเทยีบเท่า 16 4.0 
          อนุปรญิญา หรือเทียบเท่า 34 8.5 
          ปรญิญาตร ี 237 59.2 
          สูงกวา่ปริญญาตร ี 110 27.5 
          รวม 400 100.0 
- อาชีพ 
          นักเรยีน/นักศึกษา 35 8.8 
          ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 167 41.7 
          ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 69 17.3 
          รับจ้างอิสระ 66 16.5 
          เกษียณ/ไม่ได้ทํางาน 18 4.5 
          อื่นๆ 45 11.2 
          รวม 400 100.0 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
          ต่ํากว่า 10,000 บาท 18 4.5 
          10,000 - 20,000 บาท 72 18.0 
          20,001 - 30,000 บาท 119 29.8 
          30,001 - 40,000 บาท 113 28.2 
          40,001 - 50,000 บาท           42 10.5 
          50,000 บาท ขึ้นไป           36 9.0 
          รวม 400 100.0 
- สถานที่อยู่อาศัย 
          กรุงเทพมหานคร 400 100.0 
          ปริมณฑล 0 0.0 
          ต่างจังหวัด 0 0.0 
          รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนร้อยละของลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)                                                                                                     
ข้อมูลส่วนบคุคล จ านวน ร้อยละ 

 - ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรงุไทย เน็กซ์ 
          น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 133 33.2 
          5 – 10 ครั้งต่อเดือน 139 34.8 
          11 – 20 ครั้งต่อเดือน 90 22.5 
          มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน 38 9.5 
          รวม 400 100.0 
- ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชัน่กรงุไทย เน็กซ ์
          น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 237 59.3 
          5 – 10 ครั้งต่อเดือน 113 28.2 
          11 – 20 ครั้งต่อเดือน 40 10.0 
          มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน           10 2.5 
          รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.80 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.20 
  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.80 มีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 และมีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20  
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กว่ามัธยมศึกษา จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.0 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ  8.50 ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  
 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 167 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 
อาชีพรับจ้างอิสระ จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 เกษียณ/ไม่ได้ทํางาน จํานวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.50 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30  
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 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่ํากว่า 
10,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 มี
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 มีรายได้ 40 ,001 – 50,000 
บาท จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และมีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.0      
 เขตที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  
 ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.20 ใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 5 – 10 ครั้งต่อเดือน จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 
ใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 11 – 20 ครั้งต่อเดือน จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และใช้
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50   
 ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 
จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 5 – 10 ครั้งต่อ
เดือน จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 11 – 20 
ครั้งต่อเดือน จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50   
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
2. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ มีข้อคําถามทั้งหมด
จํานวน 4 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าตามแบบของ Likert Rating Scale        
5 ระดับ นํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ 

การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ท่านเชื่อมั่นว่าการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น

กรุงไทย เน็กซ์ นั้น มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล 

4.15 0.79 มาก 4 

2 .  ท่ าน เชื่ อมั่ นว่ าการใช้ งานคิ วอาร์ เพย์ เมนต์ผ่ าน

แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในการชําระเงินมีความถูกต้อง

ชัดเจน 

4.18 0.75 มาก 3 

3. ท่านคิดว่าความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทํา

รายการเป็นสิ่งสําคัญในการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน

แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 

4.22 0.80 มากที่สุด 1 

4. ท่านเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน

แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ในการชําระเงิน 

4.19 0.76 มาก 2 

รวม 4.19 0.66 มาก  

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ท่าน
คิดว่าความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทํารายการเป็นสิ่งสําคัญในการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ ท่านเชื่ อมั่น
และไว้วางใจที่จะใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในการชําระเงิน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และท่านเชื่อมั่นว่าการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย 
เน็กซ์ ในการชําระเงินมีความถูกต้องชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามลําดับ 
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3. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในประสิทธิภาพ มีข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 
4 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าตามแบบของ Likert Rating Scale 5 ระดับ 
นํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ล าดับ 

1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
ช่วยเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการชําระเงิน 

4.28 0.81 มากที่สุด 1 

2. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
สามารถใช้แทนการชําระเงินรูปแบบเดิมได ้

4.16 0.82 มาก 3 

3. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
ช่วยให้การชําระเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.21 0.77 มากที่สุด 2 

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชําระเงิน 

4.12 0.78 มาก 4 

รวม 4.19 0.68 มาก  

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ การ
ใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการชําระเงิน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย 
เน็กซ์ ช่วยให้การชําระเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และการใช้คิว
อาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้แทนการชําระเงินรูปแบบเดิมได้ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลําดับ 
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4. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความคาดหวังในการใช้งาน 

  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในการใช้งาน มีข้อคําถามทั้งหมดจํานวน  
5 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าตามแบบของ Likert Rating Scale 5 ระดับ 
นํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความคาดหวังในการใช้งาน 

ความคาดหวังในการใช้งาน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ล าดับ 

1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
ง่ายต่อการจดจําให้เข้าใจถึงการใช้งาน 

4.12 0.80 มาก 3 

2. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ง่าย 

4.10 0.77 มาก 4 

3. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์  
มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน 

4.07 0.79 มาก 5 

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
สามารถแสดงผลการชําระเงินได้รวดเร็ว ง่ายต่อการรับรู้
สถานะการชําระเงิน 

4.16 0.76 มาก 2 

5. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชม. 

4.25 0.82 มากที่สุด 1 

รวม 4.14 0.67 มาก  

 จากตารางที่ 6 พบว่า ความคาดหวังในการใช้งานที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ การใช้คิว
อาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชม. อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถ
แสดงผลการชําระเงินได้รวดเร็ว ง่ายต่อการรับรู้สถานะในการชําระเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 และการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ง่ายต่อการจดจําให้เข้าใจถึง
การใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามลําดับ   
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5. ระดับความคิดเห็นที่มีต่ออิทธิพลทางสงัคม 

  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม มีข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 4 ข้อ 
ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าตามแบบของ Likert Rating Scale 5 ระดับ นํามา
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นที่มีต่ออิทธิพลทางสังคม 

อิทธิพลทางสงัคม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ล าดับ 

1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 

4.02 0.85 มาก 2 

2. ท่านรับรู้ว่าสถานบริการ ร้านค้าต่างๆ มีการรับชําระเงิน
โดยใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 

3.98 0.89 มาก 3 

3. ญาติพี่น้องหรือเพื่อนแนะนําให้ใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 

3.87 0.96 มาก 4 

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีและทันสมัย 

4.04 0.86 มาก 1 

รวม 3.98 0.77 มาก  

 จากตารางที่ 7 พบว่า อิทธิพลทางสังคมที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ การใช้คิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีและทันสมัย อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ใช้งาน
กันอย่างแพร่หลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และท่านรับรู้ว่าสถานบริการ ร้านค้าต่างๆ 
มีการรับชําระเงินโดยใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 ตามลําดับ 
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6. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 

  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน มีข้อคําถาม
ทั้งหมด 4 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าตามแบบของ Likert Rating Scale 5 
ระดับ นํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน 

สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ท่านมีความรู้ ในด้านการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานที่
เพียงพอต่อการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย
เน็กซ์ 

4.19 0.85 มาก 3 

2. ท่านมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานคิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 

4.26 0.83 มากที่สุด 2 

3. ท่านมีความรู้ที่ ได้รับจากการเรียนรู้คู่มือการปฏิบัติ
เพียงพอต่อการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย
เน็กซ์ 

4.10 0.79 มาก 4 

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
เหมาะกับวิธีการใช้สมาร์ทโฟน 

4.28 0.75 มากที่สุด 1 

รวม 4.20 0.69 มาก  

 จากตารางที่ 8 พบว่า สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งานที่มีระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด คือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะกับวิธีการใช้สมาร์ทโฟน อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ ท่านมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งาน
คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ
ท่านมีความรู้ ในด้านการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานที่ เพียงพอต่อการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 



  55 

7. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพยเ์มนต์ 

  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์มีข้อคําถาม
ทั้งหมด 4 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าตามแบบของ Likert Rating Scale        
5 ระดับ นํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยคีิวอาร์เพย์เมนต์ 

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพยเ์มนต ์ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ท่านยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 

4.29 0.75 มากที่สุด 1 

2 .  ท่ านจะแนะนํ า ให้ ผู้ อื่ น ใ ช้ คิ วอาร์ เพย์ เ มนต์ ผ่ าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 

4.12 0.82 มาก 4 

3. ท่านคิดว่าการใช้ เทคโนโลยีคิวอาร์ เพย์ เมนต์จะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าที่คาดการณ์ไว ้

4.15 0.81 มาก 3 

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวันของท่าน 

4.19 0.76 มาก 2 

รวม 4.19 0.70 มาก  

 จากตารางที่ 9 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 
คือ ท่านยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวันของท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และท่านคิด
ว่าการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS   
 ในการศึกษานี้ได้ทําการทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ด้วย
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ที่เป็นโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการ
จัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปพิสูจน์การยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน 

8. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพล
ทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ โดย
ใช้ Pearson’s Correlation Coefficient ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
ดังแสดงในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ตัวแปร (Constructs) Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 
การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจ 4.19 0.66       
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 4.19 0.68 .762**      
ความคาดหวังในการใช้งาน 4.14 0.67 .732** .746**     
อิทธิพลทางสังคม 3.98 0.77 .597** .623** .701**    
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช้งาน 

4.20 0.69 .682** .615** .661** .584**   

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต ์

4.19 0.70 .620** .600** .638** .742** .705**  

หมายเหตุ N = 400 , ** p < 0.01 , * p < 0.05 

 จากตารางที่ 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวัง
ในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยี
คิวอาร์เพย์เมนต์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี ้
  1. การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในประสิทธิภาพ
ในระดับสูงมากและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.762) 
  2. การรับรู้ถึงความเช่ือมั่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการใช้งานใน
ระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.732) 
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  3. การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคมในระดับสูง
และไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.597) 
  4. การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการใช้งานในระดบัสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.682) 
  5. การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.620) 
  6. ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการใช้งานใน
ระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.746) 
  7. ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคมในระดับสูง
และไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.623) 
  8. ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช้งานในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.615) 
  9. ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.600) 
  10. ความคาดหวังในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคมในระดับสูงและ
ไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.701)  
  11. ความคาดหวังในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช้งานในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.661)  
  12. ความคาดหวังในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.638)    
  13. อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน
ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.584)  
  14. อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ใน
ระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.742)    
  15. สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพนัธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.705) 
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 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร (Multicollinearity) ซึ่งตัว
แปรอิสระจะต้องไมมีความสัมพันธ์กันเอง การตรวจสอบ Multicollinearity จะพิจารณาจากค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance ซึ่งผลจากการทดสอบหาค่า VIF พบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 2.13 – 3.27 ซึ่งน้อยกว่า 5 และค่า Tolerance ของตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.2 จึงยืนยันได้ว่าตัว
แปรทั้ง 5 คือ การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้
งาน อิทธิพลทางสังคม และสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อกัน 

 ตารางที่ 11 แสดงค่า VIF และ Tolerance ของตัวแปร 

ตัวแปร (Constructs) 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1. การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ 0.322 3.104 
2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 0.335 2.986 
3. ความคาดหวังในการใช้งาน 0.306 3.267 
4. อิทธิพลทางสังคม 0.469 2.132 
5. สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 0.463 2.161 

9. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี ้
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 6 สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
คิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
  H0 : เพศชายและเพศหญิงยอมรบัเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : เพศชายและเพศหญิงยอมรบัเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
เพศ n Mean S.D. F t p 
ชาย 177 4.22 0.67 0.016 0.822 0.411 
หญิง 223 4.16 0.73    
* N = 400, Significant Level = p < 0.05   

 จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ใช้การแจกแจงแบบที (T – Test) พบว่า มี
ค่า p-value เท่ากับ 0.411 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปได้ว่า เพศชายและ
เพศหญิงยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
  H0 : อายุที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : อายุที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
อายุ n Mean S.D. F p 
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 19 4.36 0.61 7.027 0.000 
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี  215 4.14 0.65   
อายุระหว่าง 31 – 50 ป ี 125 4.36 0.65   
อายุ 50 ปีขึ้นไป 41 3.83 0.95   
* N = 400, Significant Level = p < 0.05 
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 จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) พบว่า 
มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปได้ว่า อายุที่
แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์แตกต่างกัน 
  H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

ตารางที่ 14 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา n Mean S.D. F p 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 3 3.25 1.89 1.502 0.201 
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 16 4.08 0.86   
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 34 4.17 0.77   
ปริญญาตรี 237 4.21 0.67   
สูงกว่าปริญญาตรี 110 4.20 0.68   
* N = 400, Significant Level = p < 0.05 

 จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.201 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุป
ได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
  H0 : อาชีพที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : อาชีพที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

ตารางที่ 15 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

อาชีพ n Mean S.D. F p 
นักเรียน/นักศึกษา 35 4.25 0.60 4.166 0.001 
ข้ า ร า ช ก า ร / พ นั ก ง า น
รัฐวิสาหกิจ 

167 4.29 0.64   

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 69 4.30 0.55   
รับจ้างอิสระ 66 4.09 0.87   
เกษียณ/ไม่ได้ท างาน 18 3.79 0.98   
อื่นๆ 45 3.90 0.69   
* N = 400, Significant Level = p < 0.05 

 จากตารางที่ 15 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.001 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุป
ได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

H0 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต ์     
ไม่แตกต่างกัน 

H1 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 16 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน n Mean S.D. F p 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 18 4.00 0.93 1.889 0.095 
10,000 - 20,000 บาท 72 4.03 0.73   
20,001 - 30,000 บาท 119 4.17 0.67   
30,001 - 40,000 บาท 113 4.24 0.71   
40,001 - 50,000 บาท           42 4.31 0.68   
50,000 บาท ขึ้นไป           36 4.37 0.58   
* N = 400, Significant Level = p < 0.05 

 จากตารางที่ 16 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.095 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุป
ได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1.6 ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

H0 : ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ ์ที่แตกต่างกันยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ ์ที่แตกต่างกันยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

ตารางที่ 17 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น

กรุงไทย เน็กซ ์
n Mean S.D. F p 

น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 133 3.84 0.78 25.562 0.000 
5 – 10 ครั้งต่อเดือน 139 4.22 0.59   
11 – 20 ครั้งต่อเดือน 90 4.45 0.58   
มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน 38 4.68 0.43   
* N = 400, Significant Level = p < 0.05 
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 จากตารางที่ 17 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย 
เน็กซ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปได้ว่า ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ที่แตกต่างกันยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1.7 ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์          
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

H0 : ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์            
ที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์           
ที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 

ตารางที่ 18 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์
ผ่านแอพพลิเคชั่นกรงุไทย เน็กซ์ 

n Mean S.D. F p 

น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 237 4.04 0.74 12.045 0.000 
5 – 10 ครั้งต่อเดือน 113 4.31 0.59   
11 – 20 ครั้งต่อเดือน 40 4.63 0.47   
มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน 10 4.63 0.52   
* N = 400, Significant Level = p < 0.05 
  
 จากตารางที่ 18 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปได้ว่า ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ที่แตกต่างกันยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์แตกต่างกัน 
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 สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 2 – 6 ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซึ่งการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร (Correlation) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้
งาน และการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และจากการตรวจสอบ Multicollinearity พบว่าค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 2.13 – 
3.27 ซึ่งน้อยกว่า 5 และค่า Tolerance ของตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.2 จึงยืนยันได้ว่าตัวแปรแต่ละตัวไม่มี
ความสัมพันธ์ทางตรงต่อกัน สามารถนํามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ โดยผลจากการทดสอบ
สมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 - 6 
Path Beta  

(  ) 
S.E. p 

การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ        การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์ 

0.258 0.065 0.000 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ        การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์ 

0.154 0.065 0.014 

ความคาดหวังในการใช้งาน         การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์ 

0.334 0.063 0.000 

อิทธิพลทางสงัคม        การยอมรับเทคโนโลยีคิวอารเ์พย์เมนต ์ 0.474 0.039 0.000 

สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน       การยอมรับ
เทคโนโลยี คิวอาร์เพย์เมนต์ 

0.370 0.044 0.000 

* R2 = 0.667, AR2 = 0.662, F = 157.539, Significant Level = p < 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.258 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.014) และมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.154 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ความคาดหวังในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.334 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.474 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.370 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 

10. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากผลการวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ของการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ ์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล

การทดสอบสมมติฐานได้ดังแสดงในตารางที่ 20 

ตารางที่ 20 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1   ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  2   การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 3   ความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 4   ความคาดหวังในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์ ของผู้ใชบ้ริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 5   อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 6   สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมตฐิาน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากการ
สํารวจ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 
คน และจากการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล 
และให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี ้

1. สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.80 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 44.20 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.80 
รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.20 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 27.50 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ /พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 17.30 ใน
ส่วนของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท/เดือน คิด
เป็นร้อยละ 29.80 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.20 
สําหรับความถี่ ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้
แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 5 - 10 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาใช้แอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และสําหรับความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ระหว่าง 5-10 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.2 
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ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้ 
บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1. การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
  การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก 
จากรายละเอียดพบว่า ท่านคิดว่าความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทํารายการเป็นสิ่งสําคัญในการ
ใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
รองลงมาคือ ท่านเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ใน
การชําระเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และท่านเชื่อมั่นว่าการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์
ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในการชําระเงินมีความถูกต้องชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ตามลําดับ 

 2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
  ความคาดหวังในประสิทธิภาพในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก 
จากรายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่มช่องทางที่
สะดวกในการชําระเงิน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยให้การชําระเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้แทนการ
ชําระเงินรูปแบบเดิมได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลําดับ 

 3. ความคาดหวังในการใช้งาน 
  ความคาดหวังในประสิทธิภาพในการใช้งานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อยู่
ในระดับมาก จากรายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถ
ใช้งานได้ตลอด 24 ชม. อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถแสดงผลการชําระเงินได้รวดเร็ว ง่ายต่อการรับรู้
สถานะการชําระเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ ง่ายต่อการจดจําให้เข้าใจถึงการใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 ตามลําดับ 

 4. อิทธิพลทางสังคม 
  อิทธิพลทางสังคมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก จาก
รายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เป็นสิ่งที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้ดูดีและทันสมัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์
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เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 และท่านรับรู้ว่าสถานบริการ ร้านค้าต่างๆ มีการรับชําระเงินโดยใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามลําดับ 

 5. สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ใน
ระดับมาก จากรายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะกับ
วิธีการใช้สมาร์ทโฟน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ ท่านมีอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนที่รองรับการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และท่านมีความรู้ในด้านการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้คิวอาร์
เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามลําดับ 

 6. การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
  การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ใน
ระดับมาก จากรายละเอียดพบว่า ท่านยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวันของท่าน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าที่
คาดการณ์ไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ตามลําดับ 

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานของการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 6 
สมมติฐาน โดยผลของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต ์ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
        สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
        สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต ์
        สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี     
คิวอาร์เพย์เมนต ์
       สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต ์
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  สมมติฐานที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
  สมมติฐานที่ 1.6 ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
  สมมติฐานที่ 1.7 ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p เท่ากับ 0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.258 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2  

 สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p เท่ากับ 0.014) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.154 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 3 

 สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
(p เท่ากับ 0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.334 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4  

 สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 
0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.474 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 

 สมมติฐานที่ 6 สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (p เท่ากับ 0.000)และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.370 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 6 
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2. อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการ
กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาถึงปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสั งคม และสภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใช้งาน สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี ้

ส่วนที่ 1 อภิปรายผลระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1. การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
  การรับรู้ถงึความเชื่อมั่นไว้วางใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทํารายการเป็นสิ่งสําคัญในการใช้งานคิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เป็นสิ่งแรก แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยของข้อมูลระหว่าง
การทํารายการสามารถบอกถึงระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจในการใช้บริการ นั่นคือ การรับรู้ถึงความ
เชื่อมั่นไว้วางใจของผู้ใช้บริการจะเกิดขึ้น เมื่อแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทํารายการ จะสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้บริการและ
เกิดการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Baier Annette 
(1986) ที่กล่าวว่า ความเชื่อถือไววางใจคือความเชื่อมั่นในผู้อื่นว่าเขาจะกระทําทุกวิถีทางในการ
ปกป้องผลประโยชนของเราและจะไมทําร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบเรา รวมถึงแนวคิดของ Mayer, 
Davis, และ Schoorman (1995) ที่กล่าวว่า ความไว้วางใจหมายถึง ความตั้งใจกระทําต่อผู้อื่นบน
พื้นฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงและ
การพึ่งพากัน 

 2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
  ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่มช่องทางที่สะดวกใน
การชําระเงินเป็นอันดับแรก นั่นคือ ผู้ใช้งานคาดหวังว่าจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน สามารถ
เป็นช่องทางในการชําระเงินที่สะดวกได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ตรงตามความคาดหวัง 
เมื่อใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Vroom (1964) ที่
กล่าวว่าความคาดหวังในความพยายามต่อการกระทําหรือการปฏิบัติงาน โดยคาดหวังว่าเมื่อใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกับความพยายามของตนเองแล้วโอกาสที่จะกระทําสิ่งนั้นได้
สําเร็จมีมากน้อยเพียงใด เป็นการคิดก่อนจะทําสิ่งต่าง ๆ ว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ รวมถึงแนวคิด
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ของ ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540) กล่าวว่า ความคาดหวังหมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ 
การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว ้

 3. ความคาดหวังในการใช้งาน 
  ความคาดหวังในการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 
ชม. เป็นอันดับแรก นั่นคือ ผู้ใช้งานคาดว่าการใช้งานเพื่อชําระเงินหรือทําธุรกรรรมการเงินต่างๆ 
สามารถใช้งานเวลาใด เมื่อใดก็ได้ อํานวยความสะดวกในการใช้งานโดยไม่มีเงื่อนไขด้านเวลาในการใช้
งาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, และBerry (1988) ได้กล่าวว่า ความ
คาดหวัง หมายถึง ทัศนคติที่เกี่ยวกับความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภคที่พวกเขา
คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการบริการนั้นๆ ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่
เฉพาะเจาะจง และลูกค้าจะประเมินผลของการซื้อโดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ ความ
ต้องการคือสิ่งที่ฝังลึกอยู่ ในจิตใต้สํานึกของมนุษย์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากชีวิตความเป็นอยู่และ
สถานะภาพของแต่ละบุคคล เมื่อรู้สึกว่ามีความต้องการ พวกเขาจะมีแรงจูงใจที่จะทําให้ความต้องการ
ได้รับการตอบสนอง รวมถึงแนวคิดของ เบญจา นิลบุตร (2540) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดในการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อันเป็นความปรารถนาจะให้
ไปถึงเป้าหมายที่กําหนดไว ้

 4. อิทธิพลทางสังคม 
  อิทธิพลทางสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
กับ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีและ
ทันสมัย เป็นสําคัญ นั่นคือ การใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ของบุคคล
รอบข้างมีความดูดีทันสมัย ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดี ทําให้ผู้ใช้งานเกิดการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์
เพย์เมนต์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kelman (1958) ซึ่งได้ให้ความหมายอิทธิพลทางสังคมว่า 
หมายถึงการที่ผู้ใช้ถูกชักจูงจากปัจจัยภายนอกให้เปลี่ยนแปลงเจตคติ อาจเกิดขึ้นได้หลายระดับซึ่งแต่
ละระดับจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่แตกต่างในการชักจูงให้คล้อยตาม กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้ใช้ อิทธิพลทางสังคมวัดได้จากองค์ประกอบ 3 
ประการคืออิทธิพลจากหน่วยงานของรัฐบาล อิทธิพลจากคู่แข่ง และอิทธิพลจากลูกค้า รวมถึงแนวคิด
ของ David Matsumoto (2009) กล่าวว่า อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ความสามารถหรือ
กระบวนการในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้อื่น กลุ่มหมายถึงคน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รับรู้ว่าพวกตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และพึ่งกันและกัน การ
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อนุโลมตามกล่มหรือการปฏิบัติตามกลุ่มหมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมหรือเจตคติ ซึ่ง
เกิดขึ้นเพราะต้องการที่จะทําตามความเชื่อหรือมาตรฐานของผู้อื่น 

 5. สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะกับ
วิธีการใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด นั่นคือ สมาร์ทโฟนเป็นส่วนสําคัญ ในการยอมรับใช้คิวอาร์เพย์เมนต์
ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ของผู้ใช้งาน ด้วยที่สมาร์ทโฟนมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ส่งผล
ต่อความสะดวกในการใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในการใช้งานชีวิตประจําวัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Venkatesh et al. (2003) ที่ได้ให้ความหมายของสภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช้งานว่า ความพร้อมขององค์การและทรัพยากร ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ซอฟต์แวร์ตลอดจนผู้เช่ียวชาญที่องค์การได้จัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบเป้าหมาย 

ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ ความถี่ในการใช้งานหรือ
ประสบการณ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กําหนดไว้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1  
  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ของ 
Venkatesh และคณะ (2003) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรเสริม ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ มี
ความสําคัญในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี

 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงความ
เชื่อมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (   เท่ากับ 0.258, p เท่ากับ 0.000) 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กําหนด ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที ่2 
  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิตยาภรณ์ ธีรา
นุวรรตน์ (2553) ที่ศึกษาถึงการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้ใช้งานที่
ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ Location-Based Services ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ อายุ 21-25 ปี สามารถลดการรับรู้ความเสี่ยงจากการใช้ Location-Based Services ได้
จากการป้องกันความเป็นส่วนตัว การสร้างความรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจได้จากการป้องกันความ
เป็นส่วนตัว และอิทธิพลจากสังคมของผู้ใช้ที่กล่าวถึงการใช้งานเชิงบวก แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่
สามารถเพิ่มการรับรู้ความเสี่ยงและลดการรับรู้ความเชื่อมั่นไว้วางใจจาก Location-Based Services 
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ได้แก่ ปัจจัยด้านการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเอง นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยการรับรู้
ความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อความตั้งใจในการใช้บริการ Location-Based Services และการรับรู้ถึง
ความเช่ือมั่นไว้วางใจส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริการ Location-Based Services 

 สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (   เท่ากับ 0.154, p เท่ากับ 0.014) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กําหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 
  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ  ที่ศึกษาถึงปัจจัย
ความคาดหวังในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ และเพื่อ
สร้างสมการพยากรณ์การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ โดยบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะเกิดการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศได้ก็ต่อเมื่อ บุคลากรมีความคาดหวังจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ว่าระบบ
สารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารก่อนจะพิจารณาสั่ง
การให้มีการดําเนินงานต่อไป และเทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาไปปฏิบัติงานด้าน
อื่นๆเพิ่มขึ้น เป็นเครื่องมือในการทํางานที่ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และสิ่งสําคัญในการใช้
ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น 

 สมมติฐานที่ 4 ความคาดหวังในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (   เท่ากับ 0.334, p เท่ากับ 0.000) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กําหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 
  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ AlAwadhi Morris 
(2009) ที่ศึกษาถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยอมรับในบริการของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศคูเวต วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศคูเวต ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญต่อการยอมรับในบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศคูเวต 
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 สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (   เท่ากับ 0.474, p เท่ากับ 0.000) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กําหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 
  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ จักรพงษ์ สื่อ
ประเสริฐสิทธิ์ (2554) ที่ศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีการ
บริการ MIM วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
กรณีศึกษาการใช้บริการการสื่อสารระหว่างกันผ่านข้อความและรูปภาพแบบทันทีผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีการบริการ MIM อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอธิบายได้ว่า
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคนในสังคมโดยได้รับแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ MIM จาก
คนในสังคมทั้งหัวหน้างานและคนรอบข้างที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการใช้งาน
บริการ MIM เพิ่มขึ้น 

 สมมติฐานที่ 6 สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าสภาพสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (   เท่ากับ 0.370, 
p เท่ากับ 0.000) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กําหนดไว้ ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 6 
  จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ของ 
Venkateshและคณะ (2003) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ 
ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy), ความคาดหวังในความพยายาม 
(Effort expectancy), อิทธิพลของสังคม (Social influence) และสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช้งาน (Facilitating Conditions) 
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3. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ใช้บริการ
กรุงไทย เน็กซ ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้เห็นว่าความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของข้อมูลหรือความ

ปลอดภัยในการชําระเงินยังอยู่ในระดับที่น้อยอยู่ และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญเป็นลําดับ

ต้นๆในการใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยใน

ด้านของความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อธนาคารผู้ให้บริการสามารถนําข้อมูลมาปรับปรุงการ

ให้บริการและสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าได้ต่อไป 

      2.  การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานและการนําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อจะได้รับรู้ถึงความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น สามารถนําข้อมูลหรือพฤติกรรมต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์ใน
การออกผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่อไป 
      3.  การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ที่เคยใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษากลุ่มประชากรที่ยังไม่เคยใช้บริการ เพื่อจะได้รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 
สามารถนําข้อมูลหรือพฤติกรรมต่างๆ มาปรับใช้เพ่ือเพิ่มฐานลูกค้าให้กับธนาคารมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามส าหรบังานวิจยั 
เรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพยเ์มนต์ ของผู้ใช้บริการกรงุไทย เน็กซ ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง   
 แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเอกการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน

การศึกษางานวิจัย คําตอบของท่านถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้

จะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อใช้ในการศึกษาและประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ขอให้ท่านตอบ

แบบสอบถามตรงตามความคิดเห็นและความเป็นจริงมากที่สุด โดยลักษณะคําถามแบ่งออกเป็น 7 

ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1     ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2    ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

 ส่วนที่ 3      ขอ้มูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

 ส่วนที่ 4      ขอ้มูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในการใช้งาน  

 ส่วนที่ 5      ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม 

 ส่วนที่ 6      ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน 

 ส่วนที่ 7      ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   ) หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 

1. เพศ 
(    )  ชาย     (    )  หญิง 

2. อายุ 
(    )  น้อยกวา่หรือเท่ากับ 20 ปี   (    )  21-30 ป ี   
(    )  31-50 ป ี     (    )  50 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษา 
(    )  ต่ํากว่ามัธยมศึกษา     (    )  มัธยมศกึษา หรือเทียบเท่า  
(    )  อนุปรญิญา หรือเทียบเท่า   (    )  ปริญญาตรี    
(    )  สูงกว่าปริญญาตร ี

4. อาชีพ 
(    )  นักเรียน/นักศึกษา             (    )  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(    )  ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ   (    )  รับจ้างอิสระ            
(    )  เกษียณ/ไม่ได้ทํางาน                          (    )  อื่นๆ ระบุ_________________ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(    ) ต่ํากว่า 10,000 บาท   (    ) 10,000 - 20,000 บาท 
(    ) 20,001 – 30,000 บาท   (    ) 30,001 – 40,000 บาท 
(    ) 40,001 – 50,000 บาท   (    )  50,000 บาท ขึ้นไป 

6. ท่านอาศัยอยู่ในเขต/สถานทีอ่ยู่อาศัย 
(    )  กรุงเทพมหานคร              (    )  ปริมณฑล 
(    )  ต่างจังหวัด 

7. ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ ์
(    )  น้อยกวา่ 5 ครั้งต่อเดือน    (    )  5-10 ครั้งต่อเดือน 
(    )  11-20 ครั้งต่อเดือน    (    )  มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน 

8. ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ ์
(    )  น้อยกวา่ 5 ครั้งต่อเดือน            (    )  5-10 ครัง้ต่อเดือน 
(    )  11-20 ครั้งต่อเดือน    (    )  มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด  

การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

1. ท่านเชื่อมั่นว่าการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิ เคชั่นกรุงไทย เน็กซ์  นั้นมีระบบ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

     

2. ท่านเชื่อมั่นว่าการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์
ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในการชําระ
เงินมีความถูกต้องชัดเจน 

     

3. ท่านคิดว่าความปลอดภัยของข้อมูลระหว่าง
การทํารายการเป็นสิ่งสําคัญในการใช้งานคิว
อาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 

     

4. ท่านเช่ือมั่นและไว้วางใจที่จะใช้งานคิวอาร์
เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ใน
การชําระเงิน 
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกับความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด  

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่มช่องทางที่สะดวกใน
การชําระเงิน 

     

2. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้แทนการชําระเงิน
รูปแบบเดิมได ้

     

3. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ช่วยให้การชําระเงินรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

     

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยใน
การชําระเงิน 
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ส่วนที่ 4  แบบสอบถามข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกับความคาดหวังในการใช้งาน 
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด  

ความคาดหวังในการใช้งาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ง่ายต่อการจดจําให้เข้าใจถึง
การใช้งาน 

     

2.การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ผู้ ใช้งานสามารถเรียนรู้
วิธีการใช้งานได้ง่าย  

     

3. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนง่ายต่อ
การใช้งาน 

     

  4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ สามารถแสดงผลการชําระเงิน
ได้รวดเร็ว ง่ายต่อการรับรู้สถานะการชําระ
เงิน 

     

5. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทยเน็กซ์ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 
ชม. 
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ส่วนที่ 5  แบบสอบถามข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม 
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด  

อิทธิพลทางสงัคม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

1. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 

     

2. ท่านรับรู้ว่าสถานบริการ ร้านค้าต่างๆ มี
การรับชําระเงินโดยใช้คิวอาร์เพย์เม้นต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ันกรุงไทย เน็กซ์ 

     

3. ญาติพี่น้องหรือเพื่อนแนะนําให้ใช้คิวอาร์
เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ ์

     

 4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมภาพลักษณ์
ให้ดูดีและทันสมัย 
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ส่วนที่ 6  แบบสอบถามข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน 
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด  

สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 
1. ท่านมีความรู้ในด้านการใช้สมาร์ทโฟน
ขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้คิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทย เน็กซ์ 

     

2. ท่านมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้
งานคิวอาร์ เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ 

     

3. ท่านมีความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้คู่มือ
การปฏิบัติเพียงพอต่อการใช้คิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทย เน็กซ์ 

     

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทยเน็กซ์ เหมาะกับวิธีการใช้สมาร์ท
โฟน 
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ส่วนที่ 7  แบบสอบถามข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต ์
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด  

 

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพยเ์มนต์ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 
1. ท่านยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 

     

2. ท่านจะแนะนําให้ผู้อื่นใช้คิวอาร์เพย์เมนต์
ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 

     

3. ท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าที่คาดการณ์ไว ้

     

4. การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์ เหมาะสมกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของท่าน 
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ภาคผนวก ข หนังสือตอบรบับทความเพือ่น าเสนอและตีพิมพ ์
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ภาคผนวก ค เกียรติบัตรน าเสนอผลงานวชิาการ 
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ประวัติผู้เขียน 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายธัชนนท์ เจษฎานุรักษ ์
วัน เดือน ปี เกิด 28 กันยายน 2534 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2558  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

      คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส ์ 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
 
พ.ศ.2559  ศึกษาต่อปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
      คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการ  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 152/5 ตําบลนครชัยศร ีอําเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 73120   
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