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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อการช�ำระเงินผ่านระบบ
คิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะส่วน
บุคคลทีม่ ตี อ่ ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีตอ่ การช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์กบั ความคิดเห็นการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research) ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากตัวอย่างทีเ่ ป็น
ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและเคยช�ำระเงินผ่านระบบ QR Code จ�ำนวน 385 คน ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ สถิตพิ รรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และท�ำการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ Pearson Correlation
ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด
(QR Code) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านประโยชน์ สูงกว่าด้านการใช้งาน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุ อาชีพ วุฒกิ ารศึกษา และสถานภาพสมรส ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบอาร์โค้ด (QR Code) แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ และพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีตอ่ การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์กบั ความคิดเห็น
ต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: ความคิดเห็น การช�ำระเงิน คิวอาร์โค้ด การยอมรับเทคโนโลยี

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the technology acceptance towards payment
via QR Code System of consumers in Bangkok, 2) to study the differences of personal characteristics
opinions towards payment via QR Code System of consumers in Bangkok, and 3) to study the
relationships between the technology acceptance of electronic payment and the opinion towards
payment via QR Code System of consumers in Bangkok. A survey research was employed and the
data were obtained from questionnaires of 385 people who lived in Bangkok and used to pay via the
QR Code System. Data were analyzed using descriptive statistics, including percentage, mean, and
standard deviation. The hypothesis were tested with inferential statistics using Independent Sample
T-test, One-way ANOVA, and Pearson Correlation. The results of this study found that in overall,
consumers in Bangkok had the high level of opinions towards payment via QR Code System. They
had higher Opinions of Perceived Usefulness than Opinions towards Using. The results of hypothesis
testing reveal that consumers in Bangkok who had different in age, occupation, educational level,
and marital status had statistically different in opinions towards payment via OR Code System.
It is also founds that the technology acceptance of electronic payment was related to opinions
towards payment via QR Code system at a high level.
Keywords: Opinions, Payment, QR Code, Technology Acceptance
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ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการ
ด�ำเนินชีวิตในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การศึกษาและการประกอบธุรกิจการค้าต่างๆ โดย
เฉพาะธุรกรรมทางการเงิน (Fintech) ผ่านแอฟพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟน โดยเริ่มมีแอพพลิเคชั่นด้าน
ระบบการช�ำระเงิน (Payment) ซึง่ จากเดิมทีต่ อ้ งใช้บริการช�ำระเงินทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้ ATM แต่ตอนนี้
สามารถช�ำระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ บนมือถือสมาร์ทโฟนได้ ไม่วา่ จะเป็นการโอนเงิน การตรวจสอบยอดเงิน
การจ่ายบิล การซื้อสินค้าออนไลน์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็สามารถท�ำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการด�ำเนินการต่างๆ อีกด้วย ส่งผลให้เกิดแนวคิดเรื่องสังคมไร้เงินสดที่ว่า
ด้วยความส�ำคัญของเงินสดจะลดลง และถูกแทนที่ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการโทรคมนาคมใน
การท�ำธุรกรรมทางการเงิน ระบบการช�ำระเงินของโลกได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
นั่นคือการมุ่งไปใช้ e-Payment หรือบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดกันมากขึ้น วิธีการ
ช�ำระเงินส�ำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสามารถท�ำได้หลายวิธี อาทิ การช�ำระเงินผ่านบัตร
เครดิต บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking) เช่น Internet Banking
และ Mobile Banking เป็นต้น ต้องยอมรับว่ากระแสไทยแลนด์ 4.0 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้น ส่วนหนึ่ง
เกิดขึน้ ได้จากการตลาดของกลุม่ สถาบันการเงินทีห่ นั มาโปรโมตแนวคิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
กันอย่างหนัก
การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Mobile Banking ธนาคารต่างๆ มียอดการใช้งาน
เติบโตเป็นเท่าตัว ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ในปี 2559 คนไทยท�ำธุรกรรมทั้ง
โอนเงินและช�ำระเงินค่าบริการต่างๆ ผ่าน Mobile Banking สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว เพิม่ เป็น 20.8 ล้านบัญชี จาก
13.92 ล้านบัญชี ณ สิน้ ปี 2558 เมือ่ พฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินเปลีย่ นไป ธนาคารจึงต้องเผชิญกับ
ความเปลีย่ นแปลง โดยไม่สามารถท�ำธุรกิจรูปแบบเดิมได้ ท�ำให้หลายธนาคารได้เริม่ ประกาศใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ดเพื่อรองรับการใช้งานให้ลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้น โดยหวังให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้
เงินสดตามนโยบายของรัฐบาลได้ (วิรไท สันติประภพ, ธนา เธียรอัจฉริยะ และศิริจันทร์ สมภาร, 2560)
QR code หรือ Quick Response Code คือรหัสชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจาก Barcode แต่ใช้งาน
ง่ายกว่าและเก็บข้อมูลได้มากกว่า ซึง่ เราสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ป็นสมาร์ทโฟนได้
ซึง่ ตอนนีพ้ ฒ
ั นาให้ใช้จา่ ยค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าได้แล้ว เช่น ร้านสะดวกซือ้ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร
แผงขายของในตลาด ร้านค้าริมทาง ร้านค้าออนไลน์ รวมถึงจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ด้วย
ผลการวิจยั ของวีซา่ บริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการช�ำระเงินในรูปแบบดิจติ อล ทีพ่ บว่า 3 ใน 4 หรือ
74% ของผูท้ ำ� แบบส�ำรวจในประเทศไทยรูจ้ กั การช�ำระเงินด้วย QR Code ซึง่ เป็นตัวเลขทีม่ ากทีส่ ดุ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้ใช้ในกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (อายุ 26-33 ปี) นิยมใช้มากที่สุด 53% เมื่อเทียบกับ
ผู้ใช้ในกลุ่มเจเนอเรชั่น X (อายุ 34-49 ปี) 29% ส่วนหมวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการช�ำระด้วย
QR Code คือ การช�ำระบิลต่างๆ 50% การช�ำระเงินในร้านสะดวกซื้อ 39% และในร้านขายของช�ำ 36%
ซึง่ ท�ำให้เห็นว่า มีผคู้ นส่วนมากพร้อมทีจ่ ะช�ำระเงินด้วย QR Code ในชีวติ ประจ�ำวัน (สุรพิ งษ์ ตันติยานนท์
และธิดา บุณยเลขา, 2561) แม้ว่าการช�ำระเงินด้วย QR code จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลใน
ยุคที่มีการเชื่อมต่อสูงนั้นแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ยอมรับเทคโนโลยีในการช�ำระเงิน เนื่องจากผู้บริโภค
ขาดความเชือ่ ถือในการช�ำระค่าสินค้าและบริการในแต่ละครัง้ การทีผ่ ใู้ ช้ระบบเป็นห่วงเรือ่ งความปลอดภัย
ของข้อมูล มีขนั้ ตอนการใช้งานทีย่ งุ่ ยาก และการทีผ่ ใู้ ช้ระบบไม่เห็นถึงประโยชน์ของการช�ำระเงินค่าสินค้า
และบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะส่วนบุคคลและการ
ยอบรับเทคโนโลยีทมี่ ตี อ่ การช�ำระเงินผ่านระบบ QR Code ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากใน
ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) กันมากขึ้น ท�ำให้มีการซื้อ-ขาย
ของผู้บริโภคกันมากตามขึ้นไปด้วย ในอุตสาหกรรมการช�ำระเงินผ่านระบบ QR Code ประเภทนี้ตาม
ที่กล่าวข้างต้นโดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถน�ำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางให้กับ
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หน่วยงานของกลุ่มสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องของ QR Code สามารถน�ำข้อมูลจาก
การวิจยั นีไ้ ปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หรือวางแผนการสือ่ สารทางการตลาดเกีย่ วกับเรือ่ งความง่าย
ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีการช�ำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อการช�ำระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่าน
ระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีต่อการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
ความคิดเห็นการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การยอมรับเทคโนโลยี
Chu and Chu (2011 อ้างถึงใน เกวรินทร์ ละเอียดดีนนั ท์, 2557) ได้ให้ความหมายของการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance) ว่าหมายถึง การท�ำความเข้าใจในเทคโนโลยีและการตัดสินใจ
ที่จะยอมรับเทคโนโลยีแล้วน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived
Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะใช้ (Intention to Use)
การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward Using) และการน�ำมา
ใช้งานจริง (Actual Use) และในขณะที่ Davis (อ้างถึงใน ศนิ อนันต์รัตนโชติ, 2553) ได้น�ำเสนอแบบ
จ�ำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เพื่อใช้ในการประเมินการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการน�ำมาใช้งานจริง ซึ่งแนวคิดที่ได้จากแบบจ�ำลอง TAM นี้คือ ความเชื่อ
ทัศนคติ เจตนาของการใช้งาน รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้มีความสัมพันธ์สามารถอธิบายและคาดการณ์
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีระหว่างผู้ใช้ที่หลากหลายได้
1) การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness: PU) หมายถึง ระดับที่
ผู้ใช้บริการเชื่อว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพให้กับงานของตนซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับทัศนคติที่มีต่อการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
2) การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceived Ease of Use: PEOU) หมายถึง ระดับที่
ผูบ้ ริการเชือ่ ว่าเทคโนโลยีทนี่ ำ� มาใช้มคี วามง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม
สูงซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้ประโยชน์และทัศนคติ
3) ทัศนคติทมี่ ตี อ่ การใช้งาน (Attitude Toward Using: AT) หมายถึง ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการ
ทีม่ ตี อ่ เทคโนโลยีนนั้ ๆ ซึง่ เกิดจากการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั และการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานซึง่ จะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ (Behavioral Intention)
4) พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ (Behavioral Intention: BI) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท�ำ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทคโนโลยีนั้นๆ โดยได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์และทัศนคติที่มีต่อการ
ใช้งานเทคโนโลยีนั้น
5) การใช้งานจริง (Actual Use: AU) ซึ่งทัศนคติเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้
บริการ
คิวอาร์โค้ด
คิวอาร์โค้ด หมายถึง สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม หรือบาร์โค้ด 2 มิติ ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมที่ประกอบ
ด้วยมอดูลสีดำ� เรียงกัน มีพนื้ หลังสีขาว QR Code โค้ดที่มกี ารตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูล
ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข เบอร์โทรศัพท์ ข้อความ อีเมล์หรือกระทั้งเว็บไซต์
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URL ก็สามารถจัดเก็บในโค้ดอันเดียวได้ นิยมใช้กบั โทรศัพท์มอื ถือ รุน่ ทีม่ กี ล้องถ่ายภาพ (ธนาคารออมสิน,
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การยอมรับเทคโนโลยี
1. การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้งาน (Perceived Usefulness)
2. การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
3. ทัศนคติทม่ี ตี ่อการใช้งาน (Attitude toward Using)
4. พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ (Behavioral Intention)
5. การใช้งานจริง (Actual Use)
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ (Gender)
2. อายุ (Age)
3. สถานภาพ (Status)
4. รายได้ (Income)
5. อาชีพ (Occupation) 6. วุฒกิ ารศึกษา (Education)
ภาพที่ ่ 11 กรอบแนวคิ
ดการวิ
จยั จัย
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ตัวตัแปรตาม
วแปรตาม

ความคิดเห็นต่อการชาระเงิน
ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
1. ด้านการใช้งาน
2. ด้านประโยชน์

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 63

2. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเคยช�ำระเงินผ่าน
ระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของ
คอแครน (Cochran, 1977) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต�ำรา และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและการยอบรับเทคโนโลยีทมี่ ตี อ่ การช�ำระเงินผ่านระบบ QR
Code และทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.775
- 0.937 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค t-test F-test, One-way ANOVA และ
Pearson Correlation

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคลและการยอบรับเทคโนโลยีที่มีต่อการช�ำระเงินผ่าน
ระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 ส่วนใหญ่มี
ช่วงอายุระหว่าง อายุ 26 - 35 ปี จ�ำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
เอกชน มากที่สุด จ�ำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 ส่วนใหญ่มีช่วงรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001
– 20,000 บาท จ�ำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และมีสถานภาพโสด มากที่สุด จ�ำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ
70.65
2. ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด
(QR Code)
ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด
¯X S.D. ระดับความคิดเห็น
(QR Code)
1. ด้านการใช้งาน
4.02 0.69
มาก
2. ด้านประโยชน์
4.21 0.62
มากที่สุด
รวม
4.11 0.60
มาก
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครทีเ่ ป็นตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการช�ำระเงิน
ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านประโยชน์มากกว่าด้าน
การใช้งาน อาจเพราะผูบ้ ริโภคเห็นด้วยว่า การช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท�ำให้การช�ำระเงิน
ง่ายขึน้ ท�ำให้การท�ำงานง่ายขึน้ สะดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้ และช่วยลดข้อผิดพลาดในการช�ำระเงิน ซึง่ สอดคล้อง
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กับผลงานวิจัยของ สยุมพร พึ่งวาส (2554) ได้ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
3G Plus ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า การใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
3G Plus ของเครือข่ายทรูมูฟ เอชสามารถเรียนรู้และท�ำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง การติดตั้งไม่ยุ่งยาก
ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สยุมพร พึง่ วาส (2554) ได้ทศี่ กึ ษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี อ่ การ
ให้บริการ 3G Plus ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ท�ำให้เกิดประโยชน์ด้าน
การศึกษาและเรียนรู้ใหม่ๆ ได้นอกสถานที่ ท�ำให้ท�ำงานในชีวิตประจ�ำวันนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก
3. การยอมรับเทคโนโลยี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยี
การยอมรับเทคโนโลยี
S.D.
¯X
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน
4.37
0.59
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
4.22
0.60
3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
4.20
0.56
4. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
4.13
0.61
5. การใช้งานจริง
4.25
0.63
รวม
4.23
0.49

ระดับการยอมรับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ การยอมรั บ
เทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน รองลงมาคือ การใช้งานจริง ด้านการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ตามล�ำดับ อาจเพราะ
ผู้บริโภคเห็นด้วยว่า มีความสะดวกรวดเร็ว มากกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดค่า
ใช้จ่ายต่างๆ และช่วยให้ปลอดภัยในการไม่ต้องพกเงินสดในจ�ำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้บริการ
ซื้อสินค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์สมร์ทโฟนได้รับความสะดวกรวดเร็ว มากกว่าการใช้จ่ายด้วย
เงินสด
4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบ QR Code แตกต่างกัน เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 3 ความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบ
QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามเพศ
ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงิน ชาย (n=185) หญิง (n=200) t-test Sig
ผลการทดสอบ
ผ่านระบบ QR Code
สมมติฐาน
¯X S.D. ¯X S.D.
1. ด้านการใช้งาน
4.11 0.65 3.94 0.71 0.015 0.388
แตกต่าง
2. ด้านประโยชน์
4.25 0.56 4.17 0.67 0.232 0.036
ไม่แตกต่าง
รวม
4.18 0.54 4.06 0.64 0.042 0.011
ไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 4 ความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่าน
ระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
วุฒิการศึกษา สถานภาพ
ความคิดเห็น
ผลการ
ต่อการช�ำระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
X¯
S.D. F-Test Sig ทดสอบ
เงินผ่านระบบ
สมมติฐาน
QR Code
อายุ
ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี
4.15 0.54 7.944 0.00 แตกต่าง
อายุ 26 - 35 ปี
4.21 0.53
อายุ 36 - 45 ปี
4.14 0.60
อายุ 46 - 55 ปี
3.89 0.70
มากกว่า 55 ปี
3.55 0.75
อาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
4.22 0.50 4.518 0.001 แตกต่าง
พนักงานบริษัทเอกชน
4.15 0.52
ข้อราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.08 0.65
ธุรกิจส่วนตัว
4.32 0.63
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
3.73 0.79
อื่นๆ (โปรดระบุ).................
3.80 0.62
รายได้ต่อ ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 4.21 0.55 1.917 0.107 ไม่แตกต่าง
เดือน
10,001 - 20,000 บาท
4.03 0.59
20,001 - 30,000 บาท
4.06 0.61
30,001 - 40,000 บาท
4.14 0.57
ตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป
4.24 0.62
วุฒิการศึกษา ต�่ำกว่าปริญญาตรี
3.96 0.72 4.974 0.007 แตกต่าง
ปริญญาตรี
4.12 0.54
สูงกว่าปริญญาตรี
4.24 0.55
สถานภาพ โสด
4.16 0.55 3.442 0.033 แตกต่าง
สมรส
4.05 0.58
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
3.79 0.80
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบ QR Code แตกต่างกันในภาพรวม อาจเพราะ
การช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เป็นเรื่องใหม่บางช่วงอายุอาจจะตามไม่ทันเทคโนโลยี จึง
ท�ำให้แตกต่างกันในภาพรวม ซึง่ สอดคล้องกับผลงานของ นุชจรินทร์ ชอบด�ำรงธรรม (2553) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง
อิทธิพลของสือ่ โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทมี่ ผี ลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริโภค และพบว่า
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานของ ศุภรานันท์ กาญจนกุล (2560) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง
พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการรับชม Live Video Streaming และพบว่า
ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นต่อการรับชม Live Video Streamingทีม่ เี พศ และอายุ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญที่
ระดับ 0.05
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5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีต่อการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 5 ผลการแสดงความสัมพันธ์การยอมรับเทคโนโลยีต่อการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
การยอมรับเทคโนโลยีต่อการ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการใช้งาน
ด้านประโยชน์
ภาพรวม
r = 0.46
r = 0.45
r = 0.50
1. การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จาก
Sig.=0.00
Sig.=0.00
Sig.=0.00
การใช้งาน
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
r = 0.53
r = 0.55
r = 0.59
2. การรับรู้ถึงความง่าย
Sig.=0.00
Sig.=0.00
Sig.=0.00
ในการใช้งาน
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
r = 0.52
r = 0.53
r = 0.58
Sig.=0.00
Sig.=0.00
Sig.=0.00
3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
r = 0.63
r = 0.59
r = 0.67
Sig.=0.00
Sig.=0.00
Sig.=0.00
4. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
r = 0.55
r = 0.66
r = 0.66
Sig.=0.00
Sig.=0.00
Sig.=0.00
5. การใช้งานจริง
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมาก
r = 0.66
r = 0.68
r = 0.73
Sig.=0.00
Sig.=0.00
Sig.=0.00
ภาพรวม
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีต่อการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการใช้งานจริง มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของ
ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ วิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการใช้งาน อยูใ่ นระดับมาก อาจเพราะ เป็นประสบการณ์ที่ดีนา่ สนใจส�ำหรับ
ท่าน มีความปลอดภัยและน่าเชือ่ ถือ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง เป็นเทคโนโลยีรปู แบบใหม่ทเี่ กิดขึน้ ที่
ผูบ้ ริโภคเข้าถึงได้งา่ ย และมีความสะดวกในการเข้าถึง ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ศุภรานันท์ กาญจนกุล
(2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการรับชม Live
Video Streaming และพบว่า Live Video Streaming เป็นสื่อรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นโดยถ่ายทอดผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีผ่ บู้ ริโภคสามารถเข้าถึงได้งา่ ยเพราะมีตน้ ทุนต�ำ 
่ ในการเข้าถึง และมีความสะดวก
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ในการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ทผี่ บู้ ริโภคพกติดตัวและใช้เป็นประจา และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เกวรินทร์
ละเอียดดีนนั ท์ (2557) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคออนไลน์ทมี่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอาจเนื่องมาจากการ
ตัดสินใจซือ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจากปัจจัยอืน่ ๆ รวมถึงมีความไม่
แน่ใจเกีย่ วกับประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการอ่านหรือซือ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ มีความลังเลใจว่า การอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริงหรือสามารถช่วยพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้
ได้อย่างแท้จริง และอาจจะยังไม่ตระหนักถึง ด้านความง่ายในการใช้งาน เนือ่ งจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีการจัดหมวดหมูต่ ามประเภทของหนังสือท�ำให้งา่ ยต่อการสืบค้นหาข้อมูลตามทีต่ อ้ งการโดยใช้ระยะเวลา
อันสัน้ สามารถใช้งานหรือมีการสืบค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับหนังสือได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และมีความยืดหยุน่ ใน
การใช้งาน ด้านทัศนคติทมี่ ตี อ่ การใช้ อาจเนือ่ งจากการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ทำ� ให้ผใู้ ช้งานเกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลินหรือพึงพอใจในการอ่าน และผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ท�ำให้ผู้บริโภครู้สึกว่า เสมือนได้พกพาหนังสือไปได้ทุกสถานการณ์ที่ไป แม้ว่าการ
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้งานจริง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เคยใช้บริการซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีความคิดเห็นว่า การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
มีความสะดวกสบายในการใช้งาน และมีความรวดเร็วในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการศึกษา เรื่อง คุณลักษณะส่วนบุคคลและการยอบรับเทคโนโลยีที่มีต่อการช�ำระเงินผ่าน
ระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีต่อการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจหรือหน่วยงานของกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ
สามารถน�ำผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ดังนี้
1) ผลจากการศึกษา ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าด้านประโยชน์มีมากกว่าด้านการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือหน่วยงานของกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ ควรมีการกระตุ้นการใช้งาน QR Code ให้มากยิ่งขึ้น โดย
หน่วยงานของกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ ควรมีประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น อาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ Application และสื่ออื่นๆ เพื่อที่
การช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) มีความน่าสนใจดึงดูดใจให้ผู้บริโภคมาใช้กันมากยิ่งขึ้น
2) ผลจากการศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการช�ำระเงินผ่านระบบ QR Code ด้านการใช้งาน พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิง ที่มีอายุ
มากกว่า 55 ปี มีอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพ หย่าร้าง/หม้าย/แยกย้าย มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือหน่วยงานของกลุม่ สถาบันการเงินต่างๆ ควรน�ำข้อมูลต่างๆไปใช้ในการวางแบบกลยุทธ์การตลาด
มีการใช้แผนในการท�ำการตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยส่วนใหญ่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็นคนที่มีอายุมาก และ
ไม่คอ่ ยสนใจในเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ซึง่ ควรให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์กบั สือ่ โทรทัศน์/
วิทยุ/หนังสือพิมพ์ โฆษณาบ่อยๆให้เห็นผ่านตาหรือได้ยินให้บ่อยที่สุด เพราะผู้หญิงชอบความสะดวก
สบายมากกว่าผู้ชาย ควรกระตุ้นเพื่อให้เกิดความต้องการการใช้งาน และควรมีการออกแบบโฆษณาให้มี
ความน่าสนใจมีสีสันสวยงาม เพราะผู้มีอายุมากเริ่มสายตาไม่ค่อยดี
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3) ผลจากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและความคิดเห็นต่อการช�ำระ
เงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พบว่า ด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ คือ พฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับการใช้ระบบ
การช�ำระเงินในปัจจุบนั ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความตัง้ ใจอยากทีจ่ ะใช้งานเป็นประจ�ำในอนาคต แต่เมือ่ พิจารณา
ในรายด้าน พบว่า โดยปกติทา่ นมักจะช�ำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (เช่น ค่าน�ำ 
้ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) โดย
การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยที่ต�่ำที่สุด ซึ่งผู้บิโภคส่วนใหญ่ใช้บริการเคาน์เตอร์โดยมีการคิด
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการด้วย ดังนั้นผู้วิจัยของเสนอแนะว่า หน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมี
การประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูบ้ ริโภคมากขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถช�ำระค่าสาธารณูปโภคได้ทนั เวลา ไม่ถกู
ตัดน�้ำ ตัดไฟ จากหน่วยภาครัฐได้ และ ให้บอกผู้บริโภคถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับหลังจากการ
ใช้งานเสร็จแล้ว เช่น ถ้าใช้บริการนีจ้ ะไม่เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐควรสร้างโปรแกรม
ที่สามารถใช้งานได้ เพราะ ถ้าโปรแกรมมีความยากซับซ้อน จะท�ำให้พฤติกรรมผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปไม่
อยากที่จะใช้อีกต่อไป
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1) การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานครบางเขตเท่านัน้ ดังนัน้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
หรือผู้ที่ก�ำลังจะท�ำวิจัยควรมีการขยายพื้นที่ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายให้ทั่ว
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลและครบคลุมมากยิ่งขึ้น
2) ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือที่ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีขอบเขตที่กว้าง
มากยิ่งขึ้น เช่น ปัจจัยส่วนประสมการตลาด เพื่อที่จะสามารถน�ำมาป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้นไป และอาจจะศึกษาปัจจัยความเสี่ยง เพราะการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ถือเป็นความเสี่ยงที่ผู้บริโภคยังมีความกังวลอยู่
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