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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ QR CODE  
ของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING OFFICER'S PURCHASE 
 INTENTION FOR QR CODE USING IN BANKOK AREA 

 

ชุลีพร นิลศิลา1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของรูปแบบการด าเนินชีวิตการ
ยอมรับเทคโนโลยี และความตั้ งใจใช้ QR CODE และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการยอมรับ
เทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความตั้งใจใช ้QR CODE โดยกลุ่มตวัอย่างคือพนกังานออฟฟิศใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท (2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัของปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับ
ส าคญัมากและให้ความส าคญัด้านกิจกรรมมากที่สุด (3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัของ
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับส าคญัมากและให้ความส าคญัในด้านความง่ายมากที่สุด (4) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญของความตั้ งใจใช้อยู่ในระดับส าคัญมาก (5) ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความความตั้งใจใช้ QR CODE ของพนักงาน
ออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 และ (6) พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้QR CODE ของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติที่ 0.01 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, การยอมรับเทคโนโลยี,  ความตั้งใจใช,้QR CODE 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study (1) The purposes of this research were to study (1) 
general conditions of lifestyle factors, satisfaction in service quality and loyalty to beauty clinics of 
customers in Bangkok and (2) the relationship between marketing mix factors and satisfaction in service 
quality and loyalty to beauty clinics of customers in Bangkok area. The sample consisted of 400 people 
who have used the beauty clinics in Bangkok area. The research result found that (1) most respondents 
were female, single status, aged between 20-30 years, had a bachelor's degree. Occupation of private 
company employees. The average monthly income is more than 20,001-30,000 baht. (2) Respondents 
emphasize the importance of Technology Acceptance factors  as a whole at a high level, giving 
importance to Perceive ease of use. (3) Respondents emphasize the importance of Lifestyle factors  as a 
whole at a high level, giving importance to activites (4 ) Respondents emphasize the importance of as a 
whole at high level. (5 )  The hypothesis 1  found that  general conditions of lifestyle factors  had an 
influence on the purchase intention to using QR CODE of officer in Bangkok . (6) The hypothesis 2 found 
that  technology acceptance has an influence on the purchase intention to using QR CODE of officer in 
Bangkok 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารไดม้ีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพราะในยุคน้ี ถูกขบัเคล่ือนไป

ดว้ยเทคโนโลยี   เทคโนโลยี มีระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิตของมนุษยง์่ายและสะดวก
ยิ่งข้ึน เทคโนโลยีไดช้่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจมากข้ึนซ่ึงรวมทั้งเศรษฐกิจโลก
ในปัจจบุนั เทคโนโลยีกบัวทิยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์กนัมาก เทคโนโลยีนั้น เกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
ถ่ายทอดมาจากประเทศตะวนัตก ซ่ึงศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์มาอย่างตอ่เน่ืองตั้งแต่ยุคปฏิวตัวิิทยาศาสตร์ 
(คริสตศ์ตวรรษที่ 16-17) ท าให้การพฒันาเทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้ควบคู่ไปกบัวิทยาศาสตร์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนในความหมายของเทคโนโลยี
เป็นการประยุกต ์ น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช ้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตัิแก่มวลมนุษย ์
กล่าวคือ เทคโนโลยีเป็นการน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช ้ ในการประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ส่วนที่เป็นขอ้
แตกต่างอย่างหน่ึงของเทคโนโลยี กบัวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นสินคา้มี
การซ้ือขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบตัิส่วนรวมของชาวโลก มีการเผยแพร่โดยไม่มีการซ้ือขาย
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แต่อย่าง เทคโนโลยีสมยัใหม่เกิดข้ึนโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ บทบาทของเทคโนโลยีต่อ
การพฒันาประเทศไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นล าดบั เช่น การตรา
พระราชบญัญตั ิ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ในปี พ.ศ.  2514 และจดัตั้งกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการพลงังานแห่งชาติข้ึนในปี พ.ศ. 2522 ให้ท าหนา้ที่หลกัในการเผยแพร่และพฒันาผลงานทางวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการพฒันาอย่างมาก  (วิกิพิเดีย : 
2562) และเมื่อเทคโนโลยีของโลกเปล่ียน ความตอ้งการของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนตามเช่นกนั  ผูใ้หบ้ริการจึง
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง  เพื่อใหท้นัยุคทนัสมยั และในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานั้น  ไดเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลง
ทางดา้นระบบการช าระเงินค่อนขา้งชดัเจน การใชเ้งินสดก าลงัถูกแทนที่ดว้ยระบบการช าระเงินดิจิทลั ผูค้น
เร่ิมถือเงินสดไวก้บัตวันอ้ยลง ส่ิงเหล่าน้ีก าลงัน าไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “สังคมไร้เงินสด” (Cashless Society) 
คือการที่ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือ-ขายสินคา้ไดทุ้กที่ทุกเวลาตามที่ตอ้งการ ปัจจุบนัสถาบนัการเงินต่าง ๆ รวมไป
ถึงผูใ้ห้บริการ เร่ิมเขา้มาในตลาดออนไลน์มากข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการของผูใ้ช ้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้บริการในรูปแบบของ Internet banking, การโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  การใชบ้ตัรแทนเงินสด 
ตลอดจนการให้บริการในรูปแบบของการช าระเงินผ่าน QR CODE เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากข้ึน 

ในยุคก่อนนั้นคงปฏิเสธไม่ไดว้่าเงินคือส่ิงส าคญัที่อยู่ใกลต้วัมากที่สุด เป็นส่ิงที่ใชแ้ลกเปล่ียนปัจจยั 
4 ซ่ึงปัจจยั 4 นั้น จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นชีวิตประจ าวนั แต่การใชเ้งินแลกเปล่ียนถูกพบว่ามี

ความเส่ียงต่อการปลอมแปลงเงินสด หรือเรียกว่าการปลอมแปลงธนบตัร ผูท้ี่ไดร้ับความเดือนร้อนจากการ
ปลอมธนบตัรมากที่สุดคือผูซ้ื้อและผูข้าย แต่ปัจจุบนักา้วเขา้สู่สังคมไร้เงินสด จึงท าให้ผูบ้ิโภคมองเห็นอีก
ทางเลือก ในการช าระสินคา้ดว้ย QR CODR เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการไดร้ับธนบตัรปลอมนั้น 

ส่ิงที่กล่าวมา ขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนในการใชบ้ริการQR CODE ว่าผู ้
ที่ใชบ้ริการนั้น มีการตั้งใจใชบ้ริการจากปัจจยัใดบา้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยี
การช าระสินคา้ให้สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยการท าการเลือกกลุ่มตวัอย่าง เป็นพนกังานออฟฟิศ ซ่ึงเป็น
กลุ่มใกลเ้คียงที่ตั้งใจใชบ้ริการ QR CODE มากที่สุด เพราะกลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ี มีวุฒิภาวะในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ไดง่้าย เป็นวยัท างานทีพ่ร้อมจะจบัจ่ายใชส้อยดว้ยตนเอง และเลือกเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เพราะมีจ านวนประชากรที่อยู่ในกลุ่มพนกังานออฟฟิศจ านวนมาก 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของรูปแบบการด าเนินชีวิตการยอมรับเทคโนโลยี และความตั้งใจใช ้QR 
CODE ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี
และรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความตั้งใจใช ้QR CODE ของพนกังานออฟฟิศ 

 
 
 



 4 

ขอบเขตของการวิจัย 
 (1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจ านวนทั้งส้ิน 
5,676,648 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561)  ที่เป็นพนักงานออฟฟิศ มีอายุระหว่าง 
20-60 ปี (2) ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาครั้ งน้ีผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ การยอมรับ
เทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินชีวิต และความตั้งใจใช ้QR CODE ของพนกังานออฟฟิศ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 (1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจัยครั้ งน้ีจะเป็นประโยชน์กับผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (นักวิชาการ/ผูท้ี่
สนใจ) สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อการศึกษาและพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การยอมรับเทคโนโลยี  ความตั้ งใจใช้ ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส าหรับงานวิจัยครั้ งต่อไป (2) 
ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจัยครั้ งน้ีท าให้ผู ้ที่ท าธุรกิจได้ทราบถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต การ
ยอมรับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และสามารถก าหนดยุทธการไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
 
 แนวคิดและทฤษฎี 
 1. รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) Assael (1995, p.384) ไดใ้ห้ค่านิยามของรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตว่า“รูปการด าเนินชีวิตจะดูไดจ้ากการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมอย่างไร ให้ความส าคญักบัส่ิงใดและ
ความคิดของตนเองกบัส่ิงรอบตวั” และ Engel, Blackwell & Miniard (1993, pp.368-369) ไดใ้ห้ความหมาย
ของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า “รูปแบบที่ผูค้นจะด าเนินชีวติ รวมทั้งการใชเ้งินและเวลา” โดยรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจะสะทอ้นไดจ้ากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น(Opinions) ของ
ผูค้น 
 2. การยอมรับเทคโนโลยี The Technology Acceptance Model: TAM เป็นปัจจยัที่ส่งผลโดยตรงต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีหรือนวตักรรมของผูใ้ช ้ ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of 
Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช ้ (Perceived Usefulness) โดยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี (Behavioral Intention) มีทั้งส้ิน 3 ปัจจยัไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้าน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช ้ (Perceived Usefulness) และทศันคติ 
(Attitude) ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวถูกพฒันามาจากแนวคิดของ (The Theory of Reasoned Action: TRA) (Davis, 
1989) เป็นทฤษฎีของการกระท าตามหลกัเหตุและผล โดยทฤษฎีไดอ้ธิบายไว  ้
ว่ามนุษยเ์ป็นผูม้ีเหตุผล มกัจะพิจารณาผลที่เกิดจากการกระท าของตน ก่อนตดัสินใจลงมือกระท าหรือไม่
กระท าการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง การท าความเขา้ใจในเทคโนโลยีและการ
ตดัสินใจที่จะยอมรบัเทคโนโลยี เพื่อนามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั แบ่งออกเป็น 6 ปัจจยัส าคญัไดแ้ก่ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะใช ้
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(Intention to Use) การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) ทศันคติที่มีต่อการใช ้ (Attitude toward Using) 
และการนามาใชง้านจริง (Actual Use) เป็นตน้ (Chu & Chu, 2011) 
 3. ความตั้งใจซ้ือ )Purchase Intention) หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการใดบริการ หน่ึงเป็น
ตวัเลือกแรก ซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภคได ้)Parasuraman, et al., 1990) 
ความตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ริโภคที่ จะซ้ือ ตราสินคา้ใด
สินคา้หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีความตั้งใจซ้ือเกิดข้ึนมาจากทศันคติที่มีต่อ ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค
และความมัน่ใจของผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้ที่ผ่านมา ความตั้งใจ มีพื้นฐานมาจากขอ้มูล ความรู้
เจตคติและความเช่ือ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยงข้อง 
 ธวชัชยั สุขสมโภชน์ (2556) งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต
และและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคต่อความตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้ายในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อ ส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพื่อส ารวจพฤติกรรม การซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อวิเคราะห์
การส่งผลของปัจจยั ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคที่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการใช ้ เคร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บ รวบรวมขอ้มูล และทดสอบความตรงของเน้ือหาและความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีของครอนบาร์คกบักลุ่ม 
ตวัอย่างจ านวน 30 คน ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ 0.912 และแจกกบัผูช้ายที่เคยใชห้รือที่ใชเ้คร่ืองส าอางในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 400 คน และวิธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิง พรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย พบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางส่งผลต่อความตอ้งการ ใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้าย 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั ความส าคญัต่อรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตดา้นต่างๆที่ส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้ายใน เขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความส าคญัมากที่สุดคือ ดา้น ความสนใจและส่ิงที่ชอบ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัความส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ระดบัความส าคญัมากที่สุดในประเด็นเร่ือง การ เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางโดยพิจารณาจากคุณภาพที่ได้
มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมี ระดบัความตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอาง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีระดบัความตอ้งการใชม้ากที่สุดคือ ดา้นความคุม้ค่าของเคร่ืองส าอาง 

นางสาวภทัรา เรืองสวสัดิ์  (2553) การศึกษาวิจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มี
วตัถุประสงค ์ เพื่อ ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Online Social Network) ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ 
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เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทาง สถิติ 
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-30 ปี  ประกอบอาชีพ 
พนกังานบริษทั/ ห้างร้านเอกชน มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดส่้วนตวั มากกว่า 45,000 บาทข้ึน
ไป จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัท างาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ม ีการเขา้ใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01–
22.00 น. มีความถี่ในการเขา้ใช ้7วนั/ สัปดาห์ใชเ้วลาในการ เขา้เวบ็ไซตป์ระเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่
ละครั้ ง โดยเฉล่ีย 90 นาที เป็นเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์ เครือข่ายสังคมออนไลน์จากที่บา้น/ หอพกั โดยใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์มากที่สุด กิจกรรมที่กลุ่ม ตวัอย่างท าเป็นประจ ามากที่สุด 3 อนัดบัแรกเมื่อเขา้ใชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ สนทนากบัเพื่อน Chat อพัเดทสถานะ/ ขอ้มูลส่วนตวั/ รูปภาพ และหาขอ้มูล/ 
แลกเปล่ียนขอ้มูล จ านวน 190 คน รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครที่ใชบ้ริการ
เครือข่าย สังคมออนไลน์ ตามแนวทางการศึกษาของบริษทั Roper Starch Worldwide ไดแ้บ่งรูปแบบการ 
ด าเนินชีวิตออกเป็น 6 แบบ ไดแ้ก่ กลุ่มฐานะดีมีรสนิยม (Creative) กลุ่มชอบแสวงหาความ สนุกสนาน (Fun 
Seekers) กลุ่มรักครอบครัว (Intimate) กลุ่มนกัต่อสู้ดิ้นรน (Strivers) กลุ่มคน หัวเก่า (Devouts) และกลุ่มคน
ที่อุทิศตนเพื่อสังคม (Altruists) พบว่าคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ที่ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วน
ใหญ่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกลุ่มรักครอบครัว (Intimate) ซ่ึงหมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แสดง
ให้เห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว อาทิ กลุ่มตวัอย่างมี
กิจกรรม ความสนใจ และความเห็นดว้ยต่อ การให้ความส าคญักบัสถาบนัครอบครัว การใชเ้วลาว่างกบั
ครอบครัว เป็นตน้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวยัท างานที่มีอาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั ม ี
ช่วงเวลาในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกนั  รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 6 รูปแบบ ซ่ึง
ไดแ้ก่ กลุ่มฐานะดีมีรสนิยม (Creative) กลุ่ม ชอบแสวงหาความสนุกสนาน (Fun Seekers) กลุ่มรักครอบครัว 
(Intimate) กลุ่มนกัต่อสู้ดิ้นรน (Strivers) กลุ่มคนหัวเก่า (Devout) และกลุ่มอุทิศคติเพื่อสังคม (Altruists) ไม่
มีความสัมพนัธ์กบั ช่วงเวลาที่เขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกลุ่มชอบแสวงหา
ความสนุกสนาน (Fun Seekers) มี ความสัมพนัธ์กบัความถี่ (วนั/ สัปดาห์) ในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และรูปแบบการ ด าเนินชีวิตแบบกลุ่มรักครอบครัว (Intimate) มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา (นาที) 
ในการใชบ้ริการ เครือข่ายสังคมออนไลน์    

ณัฏฐนนัท ์ พิธิวตัโชติกุล (2558) การศึกษาในครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศพัทม์ือถือ การตลาด ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการ
ทดสอบ ความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครที่มี 
การใชง้านโทรศพัทส์มาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และมีความสนใจที่จะซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน่ 
จ านวน 260 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ  ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20–29 ปี  มีการศึกษาระดบั
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ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001– 20,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ใชเ้วลาดูสินคา้ออนไลน์โดยเฉล่ียสัปดาห์ละ 1–3 ชัว่โมง และ แอปพลิเคชัน่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ที่ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่รู้จกัมากที่สุด คือ Lazada ส่วนผลการทดสอบ สมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศพัทม์ือถือดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้
ทรัพยากรทางการเงิน การตลาดผ่านส่ือสังคม ออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน์ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผล ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยร่วมกนัพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 59.9 ในขณะที่การ
ยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถือดา้นการรับรู้ ความเขา้กนัได ้ ดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 
และดา้นการรับรู้ความไวว้างใจ การตลาด ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นชุมชนออนไลน์  และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้นความ
ต่อเน่ือง และดา้นความบนัเทิง ออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

วรรณิกา จิตตินรากร (2559) การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ที่ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา ผูท้ี่เคยมีประสบการณ์ซ้ือสินคา้ของบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ 
จ านวน 400 คน โดยใช ้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)  จากผูต้ิดตาม และสมาชิก 12 
ช่องทางกลุ่ม ตวัอย่าง ใน Facebook และ Pantip.com เคร่ืองมือที่ใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม 
ออนไลน์ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงที่ใชใ้นการทดสอบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  ผล
การศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  21 - 30 ปี ม ีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
สินคา้จากบริษทัขายตรงเฉล่ีย/ปี 1-3 ครั้ ง ดว้ยเหตุผลของการเลือก ซ้ือเพราะคุณภาพสินคา้ดี และยงันิยม
เลือกซ้ือสินคา้เหล่าน้ีผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซด ์ แอพพลิเคชัน่ Facebook ผลทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี (ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความเส่ียง)และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ (ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศ) ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทาง ออนไลน์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีมีเพียง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความบนัเทิงออนไลน์ และดา้นความต่อเน่ือง ที่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลดา้น ประชากรศาสตร์กบัปัจจยัที่
มีผลกระทบต่อ การยอมรับเทคโนโลยี QR Code ผูบ้ริโภคที่มีอายุและรายไดท้ี่แตกต่างกนั มีปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเทคโนโลยี QR Code แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Everett M. Rogers ที่
พบว่า กลุ่มแนวหนา้มกัจะ เป็นกลุ่มคนที่ชอบเส่ียงภยั อยู่ในวยัหนุ่มสาว ฐานะทาง สังคมค่อนดี เป็นผูท้ี่มี



 8 

ความตื่นตวักบัส่ิงใหม่ และม ีพฤติกรรมชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงบ่งบอกถึง ความเป็นคนที่ทนัสมยั ซ่ึง
อยู่ในช่วงกลุ่มนกัศึกษา และคนวยัท างาน องคก์รควรโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ในสถานที่ท างาน หรือ
มหาวิทยาลยั เป็นตน้ ทั้งน้ี QR Code ใชร่้วมกบัแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท ์ เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนหรือแท็ป
เล็ต เพื่อใชใ้นการด ู ขอ้มูลหรือซ้ือสินคา้และบริการ และยงัสามารถเก็บ ขอ้มูลไวใ้นโทรศพัทม์ือถือไดอี้ก
ดว้ย ในส่วนน้ีองค์กร ตอ้งท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ในขอ้มูล ต่างๆ ว่ามีความปลอดภยัเพียงพอ 
ยกตวัอย่างเช่น พฒันาในระบบความปลอดภยั เช่น ตอ้งใส่ Password ก่อนใชบ้ริการ เพื่อป้องกนัการแอบ
อา้งในการใช ้ บริการซ้ือสินคา้ต่างๆ กรณีโทรศพัทห์าย เป็นตน้ ในเร่ืองความสะดวกในการใชง้าน องคก์ร
ควรพฒันา เทคโนโลยีเพื่อให้ผูบ้ริโภคสะดวกข้ึน QR Code ให้ สอดคลอ้งกบัการใชโ้ทรศพัทม์ือถือใน
ชีวิตประจ าวนั 

มลิสา มิลินทางกูร (2557) งานวิจยัจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจยั
ดา้นจุดส่ังอาหาร (Point of Order/ POS) ปัจจยัลกัษณะทางวิศวกรรม (Engineering Characteristics) ปัจจยั
การรับรู้ คุณภาพการบริการ (Service Quality Perception) ปัจจยัการรับรู้คุณภาพสินคา้ (Merchandise 
Quality Perception) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ปัจจยั ภาพลกัษณ์อาหาร 
(Foodmates) ปัจจยัการท าให้หลงไหล (Alluring Me In) ปัจจยัความมีลกัษณะ เฉพาะ (Theme Thing) ปัจจยั
ส่วนเติมเต็ม (What’s Missing) ที่มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจใชบ้ริการ ร้านอาหาร (Purchase Intention) จาก
แบบสอบถาม จ านวน 300 ชุด จากประชากรที่ใชบ้ริการ ร้านกาแฟและอาคารส านกังานในเขตดุสิตและเขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนกรกฎาคมถึง เดือนสิงหาคม 2558 และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพยีงปัจจยัดา้นการรับรู้
คุณภาพการบริการ (Service Quality Perception) (β = 0.228) และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์อาหาร (Foodmates) 
(β = 0.174) มีอิทธิพล เชิงบวกต่อความตั้งใจใชบ้ริการรา้นอาหารมิลินของผูบ้ริโภคในเขตดุสิตและเขต
จตุจกัรกรุงเทพมหานคร 

ธญัญลกัษณ์ พลวนั (2557)  ศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีและ
ปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลยีQR Codeของผูบ้ริโภคโดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอย่างจากช่องทางออนไลน์ (Web Survey) และเก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติระบุว่าความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัที่ใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกใช ้ QR Code มดีงัน้ีปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดร้ับ,รับรู้ความง่ายในการใชง้านทศันคติที่มีต่อ
การใชง้านความตั้งใจในการใชง้านอิทธิพลทางสังคมความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยีและความสนใจเทคโนโลยี
ใหม่ๆดงันั้นองคก์รที่ตอ้งการผลกัดนัให้ลูกคา้ใชQ้R Codeในการเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการมากข้ึนควร
พิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับในเร่ืองความสะดวกสบายใน
การใชง้านความปลอดภยัและวิธีการใชง้านให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงนวตักรรมดา้น QR Code ใหม้ากข้ึนซ่ึง
จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความจ าเป็นและความสะดวกในการใชง้าน QR Code ซ่ึงจะส่งผลถึงการยอม รับ
นวตักรรม และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัเพิม่มากข้ึนนอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ทางสถิติยงัระบุถึงกลุ่ม 
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ประชากรเป้าหมายที่จะใชเ้ทคโนโลยี QR Code คือช่วงอายุของวยัรุ่นและวยัท างานที่มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 
10,000-20,000 บาท ดงันั้นองคก์รหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรจะมุ่งเนน้ส่งเสริมทางดา้นการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ สินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้มากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใช ้QR CODE ในการ
เลือกซ้ือสินคา้หรือ บริการมากที่สุดในเร่ืองของปัจจยัและผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีQR CODE ผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญัใน ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้านดงันั้น
องคก์รหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรมุ่งเนน้พฒันาทั้งสองดา้นน้ีเป็นหลกัการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 (1) รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้ QR CODE ของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้QR CODE ของพนกังานออฟฟิศใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั้ งน้ีคือ พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจยั
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แทจ้ริงจึงกาหนดกลุ่มตวัอย่างจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติที่ 0.05 ตามสูตร
ของคอแครน (Cochran, 1977) ทาให้ไดจ้านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าการแจกแบบสอบถาม
ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดย

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 
-  การรับรู้ถึงประโยชน์ )Perceive Usefulness) 
-  การรับรู้ถึงความง่าย )Perceive ease of use) 
-  การรับรู้ถึงความเส่ียง )Perceived Risk) 
 

ความตั้งใจใช้ QR Code 
ของพนักงานออฟฟิศ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
-  กิจกรรม )Activities) 
-  ความสนใจ )Interests) 
-  ความคิดเห็น  ) Opinions) 
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ใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์รวิจยัขอ้ที่ 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี  มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001  - 30, 000 บาท  นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์พบว่า นอกจากนั้นผูต้อบ

แบบสอบถามให้ควาส าคญักบัปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัมาก กล่าวคือ ให้ความส าคญั
ดา้นรูปแบบของกิจกรรม  ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ตามล าดบั การยอมรับเทคโนโลยีต่อการ
ตั้งใจใช ้ QR CODE อยู่ในระดบัมาก กล่าวคือ ให้ความส าคญัในดา้นด้านการรับรู้ถึงความง่าย การรับรู้ถึง

ประโยชน์ และดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 พบว่า 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความส าคญัเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มค่ีาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นรูปแบบของกิจกรรม  
ในประเด็นเดินหรือซ้ือของตามแหล่งช็อปป้ิง รองลงมาคือดา้นความสนใจ ในประเด็นสนใจในเทคโนโลยีที่
ทนัสมยั และสุดทา้ยดา้นความคิดเห็น ช่วยในประเด็นช่วยให้ประหยดัเวลาในการช าระสินคา้กบัท าให้ชีวิต

สะดวกสบายมากข้ึนตามล าดบั สา หรับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ที่ 2 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้ QR CODE ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ในด้านการรับรู้ถึงความง่ายอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การ

รับรู้ถึงประโยชน์ และสุดทา้ยคือดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง ตามล าดบั 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เป็นผลมาจากช่วงอายุน้ี เป็นช่วงที่มีการสอด
รับพฤติกรรมการซ้ือส้ินคา้ ที่สามารถตดัสินใจซ้ือส้ินคา้ไดง่้ายกว่าช่วงอายุอ่ืน เพราะผูท้ี่อยู่ในช่วง อายุ 20 – 

30 ปีน้ี เป็นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย ซ่ึงพึ่งจะท าการหารายไดด้ว้ยตนเองหลงัจากเรียนจบการศึกษาปริญญาตรี 
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และยงัไม่มีพาระหน้ีสินมากนกั จึงท าให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้าย และโดยการส ารวจแลว้ ผูท้ี่อยู่ในช่วงอายุ
น้ี จะมีรายไดอ้ยู่ที ่ 20,001-30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Everett M. Rogers ที่พบว่า กลุ่มแนว
หนา้มกัจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบเส่ียงภยั อยู่ในวยัหนุ่มสาว ฐานะทางสังคมค่อนดี เป็นผูท้ี่มีความตื่นตวักบัส่ิง

ใหม่ และมีพฤติกรรมชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นคนที่ทนัสมยั ซ่ึงอยู่ในช่วงกลุ่ม
นกัศึกษาและคนวยัท างาน  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัมาก  ให้ความส าคญัอยู่ใน
ดา้นรูปแบบของกิจกรรมมากที่สุด ส่วนดา้นความสนใจและดา้นที่ดา้นความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียความส าคญั

ในระดบัมาก  ทั้งน้ี ในภาพรวมแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการใชชี้วิตประจ าวนั ที่เนน้การด าเนินชีวิต ผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตในทุกดา้นเป็นส าคญั ดงันั้นการวิจยัในครั้ งน้ีจึงสอดคลอ้ง
กบัAssael (1995, p.384) ที่ไดก้ล่าวว่าค่านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิตจะดูไดจ้ากการใชเ้วลาในการท า
กิจกรรมอย่างไร ให้ความส าคญักบัส่ิงใดและความคิดของตนเองกบัส่ิงรอบตวั” และ Engel, Blackwell & 
Miniard (1993, pp.368-369) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า “รูปแบบที่ผูค้นจะด าเนิน

ชีวิต รวมทั้งการใชเ้งินและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะทอ้นไดจ้ากกิจกรรม (Activities) ความ
สนใจ (Interests) และความคิดเห็น(Opinions) ของผูค้น การศึกษาลกัษณะทางจิตวิทยาและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต คือความเก่ียวเน่ืองกันโดยตรง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบันางสาว ศุภิสรา  คุณรัตน์ (2561) ไดก้ล่าว
ไวว้่าความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีไดม้าถึงจุดที่ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และ
เศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรุนแรงในยุคที่เทคโนโลยีก าลงัมีบทบาท Internet of Things (IOT) ที่เขา้

มาช่วยสร้างความลงตวัและสะดวกสบายให้กบัการใชชี้วิตประจ าวนั ชีวติรูปแบบใหม ่ ในโลกดิจิทลั
ก าลงัขยายวงกวา้งข้ึนเร่ือยๆเทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Disruptive technologies) คือ เทคโนโลยีที่มี
ความกา้วหนา้ และสามารถเขา้มาเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า มี

ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ที่การรับรู้ถึงความง่าย รองลงมา คือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ และสุดทา้ยคือดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี 
ดา้นการรับรู้ถึงความง่าย และการรับรู้ถึงประโยชน์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคเล็งเห็นความสะดวกสบายโดยการ
ช าระเงินผ่าน QR CODE นั้น ช่วยให้การช าระค่าสินคา้ของผูง่้ายข้ึน และผูบ้ริโภคยงัสามารถเรียนรู้การช าระ
เงินผ่าน QR CODE ไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของณัฏฐนนัท ์ พิธิวตัโชติกุล (2558) 

การศึกษาในครั้ งน้ีไดก้ล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถือดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน  
ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน การตลาดผ่านส่ือสังคม ออนไลน์
ดา้นโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผล ต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติที่
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ระดบั .05 โดยร่วมกนัพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 59.9 ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถือดา้นการรับรู้ ความเขา้
กนัได ้ ดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั และดา้นการรับรู้ความไวว้างใจ การตลาด ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดา้นชุมชนออนไลน์  และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นความบนัเทิง ออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการตั้งใจใช ้QR CODE  ของพนกังานออฟฟิศ 

มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก หากมี
โอกาสท่านจะใชบ้ริการ QR CODE ช าระสินคา้ รองลงมาคือ ท่านตั้งใจที่จะใชง้าน QR CODE ต่อไปใน
อนาคต , ถา้มีบริการQR CODE อยู่ในร้านท่านจะใชช้ าระสินคา้แน่นอน , ท่านตั้งใจที่จะใชง้าน QR CODE 
เป็นอนัดบัแรกเมื่อตอ้งการช าระสินคา้ ลดหลัน่ลงมาตามล าดบั และล าดบัสุดทา้ย ท่านจะแนะน าเพื่อนและ
ครอบครัวใชง้าน QR CODE  ผลการทดสอบ สมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถือดา้น

การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน 
การตลาดผ่านส่ือสังคม ออนไลน์ดา้นโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นประสิทธิภาพ
ของสารสนเทศส่งผล ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยร่วมกนัพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน่
ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 59.9 ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถือดา้น

การรับรู้ ความเขา้กนัได ้ ดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั และดา้นการรับรู้ความไวว้างใจ 
การตลาด ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดา้นชุมชน
ออนไลน์  และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นความบนัเทิง 
ออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้ QR 
CODE ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01  โดยเมื่อวิเคราะห์ใน
รายละเอียดจะเห็นว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจและดา้นความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อ
ต่อความตั้งใจใช ้ QR CODE ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
กล่าวคือ เมื่อความส าคญัของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจและดา้นความคิดเห็นเพิ่ม

สูงข้ึนจะส่งผลให้การตั้งใจใช ้ QR CODE ของประชากรกลุ่มดงักล่าวเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีผลการ
วิเคราะห์สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของทศันคติโดยรวมไดร้้อยละ 35.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี การ
วดัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยการใชก้ารวดั AIOs (Activities, Interests and Opinions) การแบ่งส่วนตลาด
เร่ืองจิตนิสัย จิตวิทยาหรือตามรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นที่นิยมมากข้ึนเน่ืองจากช้ีให้เห็นถึงลกัษณะของ
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ผูบ้ริโภคและอธิบายลกัษณะทางจิตวิทยาที่ละเอียดและแม่นย ากว่า 8 การแบ่งส่วนตลาดเร่ืองประชากรศาสตร์ 
ส่วนลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) เป็นเทคนิคหน่ึงที่ใชอ้ธิบายหรือวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
เทคนิคดงักล่าวสามารถวดัในเชิงปริมาณและใชก้บัตวัอย่างที่มีจานวนมากได ้ (Engel, et al., 1993, pp.370-

373) โดยเทคนิคน้ีจะใชก้ารวดั AIOs(Activities, Interests and Opinions) ประกอบดว้ยกิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ(Interests)และความคิดเห็น (Opinions) มาใชใ้นการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต ตวัอย่างของ 
AIOs และสถิติประชากรที่ใชใ้นการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อท าการพิจารณา
รายละเอียดพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้ QR CODE ของ

พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้QR CODE 

ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01  โดยเมื่อวิเคราะห์ใน
รายละเอียดจะเห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย และดา้นการรับรู้
ถึงความเส่ียง มีอิทธิพลต่อต่อความตั้งใจใช ้QR CODE ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ เมื่อความส าคญัของการยอมรับเทคโนโลยีในดา้นของดารรับรู้ประโยชน์ 
การรับรู้ถึงความง่าย และการรับรู้ถึงความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้ QR CODE ของประชากรกลุ่ม
ดงักล่าวเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของทศันคติโดยรวม
ไดร้้อยละ 49.4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธญัญลกัษณ์ พลวนั (2557) ที่ศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีและปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลยีQR Codeของผูบ้ริโภคโดยการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอย่างจากช่องทางออนไลน์ (Web 
Survey) และเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติระบุว่าความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคที่มีต่อปัจจยัที่ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช ้ QR Code มีดงัน้ีปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดร้ับ,
รับรู้ความง่ายในการใชง้านทศันคติที่มีต่อการใชง้านความตั้งใจในการใชง้านอิทธิพลทางสังคมความเช่ือมัน่
ในเทคโนโลยีและความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆดงันั้นองค์กรที่ตอ้งการผลกัดนัให้ลูกคา้ใชQ้R CODE ใน
การเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการมากข้ึนควรพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
ประโยชน์ที่จะไดร้ับในเร่ืองความสะดวกสบายในการใชง้านความปลอดภยัและวิธีการใชง้านให้ผูบ้ริโภค
ไดท้ราบถึงนวตักรรมดา้น QR CODE ให้มากข้ึนซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความจ าเป็นและความสะดวก
ในการใชง้าน QR CODE ซ่ึงจะส่งผลถึงการยอม รับนวตักรรม และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ทางสถิติยงัระบุถึงกลุ่ม ประชากรเป้าหมายที่จะใชเ้ทคโนโลยี QR CODE คือช่วง
อายุของวยัรุ่นและวยัท างานที่มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ดงันั้นองค์กรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรจะ
มุ่งเนน้ส่งเสริมทางดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ สินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้มากข้ึน เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใช ้ QR CODE ในการเลือกซ้ือสินคา้หรือ บริการมากที่สุดในเร่ืองของปัจจยัและผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีQR CODE ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัใน ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและส่ิง
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อ านวยความสะดวกในการใชง้านดงันั้นองคก์รหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรมุ่งเนน้พฒันาทั้งสองดา้นน้ีเป็นหลกั
การศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี 

 

บรรณานุกรม 
 
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์. (2557). การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

มลิสา มิลินทางกูร. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารมิลินของผูบ้ริโภค
ในเขตดุสิตและเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระเป็นส่วน หน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

วรรณิกา จิตตินรากร. (2559). การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ที่ ส่งผลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์. การ คน้ควา้อิสระเป็น ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ธวชัชยั สุขสมโภชน์ (2556). รูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคที่ส่งผล
ต่อความตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล. การคน้ควา้อิสระเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

นางสาวชวิศา พุ่มดนตรี. (2559). ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ (PromptPay) ของ
ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. การ คน้ควา้อิสระ น้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นางสาวภทัรา เรืองสวสัดิ์  . (2553). รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช ้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ส่ือสารองคก์ร คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ณัฏฐนนัท ์พิธิวตัโชติกุล. (2558). การยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถือ การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
และพฤติกรรม ผูบ้ริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนั ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 



 15 

ธญัญลกัษณ์ พลวนั. (2557). พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีและปัจจััยที่มีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลยีQR 
Codeของผูบ้ริโภค.การคน้ควา้อิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรวิทยาลยัการจดัการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. (2561). ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน. คน้หา
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2562, จาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/home.php 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2562). เทคโนโลยี. คน้หาเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562. 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B
8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5 

Chu, A.Z-C., & Chu, R.J-C. (2011). The intranet’s role in newcomer socialization in 
 hotel industry in Taiwan-technology acceptance model analysis. TheInternational Journal of 

Human Resource Management, 22(5), 1163-1179. 
 
 

 
 

 

 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5

	ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล. (2558). การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรม ผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลั...
	ธัญญลักษณ์ พลวัน. (2557). พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลยีQR Codeของผู้บริโภค.การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
	สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. (2561). ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน. ค้นหาเมื่อ 14 กรกฎาคม 2562, จาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/home.php

