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The purpose of the research is to 1) to study the level of technology
acceptance of QR code in restaurants 2) to compare the technology acceptance of
QR code in restaurants 3) to study the factors of technology acceptance of QR code
in restaurants. The research methodology applied descriptive and inferential statistics
to describe and analyze. The sample size is 400 and using questionnaire as a tool to
collect data. F-test (One-way ANOVA) and t-test was selected to test data and also
Structural equation modeling had been used and tested by Smart PLS 3.3.2. The
finding shows that 1) the level of technology acceptance of QR code in restaurants,
which is perceived usefulness, perceived ease of use, behavioral intention, attitude
towards using, social influence, and self-efficacy had been moderate positive. 2) A
comparison of technology acceptance of QR code in restaurants shows that
perceived ease of use, attitude towards using, self-efficacy has a significant difference
statically. 3) the factors of technology acceptance of QR code in restaurants found
that attitude towards using affected to behavioral intention, and perceived
usefulness, perceived ease of use, self-efficacy, and social influence affected to
attitude towards using. In addition, perceived ease of use directly influenced to
perceived usefulness. The structural equation modeling can describe the effect of
behavioral intention to use QR code is 64.7%.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านธุรกรรมพานิชย์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว
และมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินการทางธุรกิจทั่วโลกหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ได้รับการยอมรับและ
ใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในวงการค้ า ปลี ก และร้ า นอาหาร คื อ คิ ว อาร์ โค้ ด (QR Code หรื อ Quick
Response Code) ซึ่งเป็นบาร์โค้ดสองมิติซึ่งถูกคิดค้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 โดยบริษัท เดนโซ เวฟ
จำกัด ในประเทศญี่ปุ่นโดยมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาการควบคุมสินค้าคงคลังและติดตามการ
ผลิตอะไหล่ยานพาหนะโดยท้ายที่สุดทางบริษัท เดนโซ เวฟ จำกั ด ได้นำเทคโนโลยีมาเผยแพร่เพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณชน (Inc. 2003) จากนั้นการขยายตัวในการใช้คิวอาร์โค้ดเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อสมาร์ทโฟนสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด อีกทั้งประเทศจีนตอบรับการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการ
ผลั ก ดั น ให้ เป็ น สั ง คมไร้ เงิ น สด (Cashless Society) ทำให้ ทุ ก ภาคส่ ว นใช้ เทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด
โดยทั่วไป
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเป็นไปอย่างหลากหลาย อาทิ การเก็บข้อมูล URL ของเว็ป
ไซต์ ข้อความ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นการประยุกต์ใช้
คิวอาร์โค้ด เริ่มนิย มอยู่ บนนามบั ตรโดยใช้คิวอาร์โค้ดบันทึกข้อมูลต่างบนนามบัตรและสแกนเพื่อ
เรี ย กดู ข้ อมู ล การใช้ คิ ว อาร์ โค้ ด ในสื่ อโฆษณาเริ่มได้ รั บ ความนิ ย มเนื่ อ งจากข้อ มู ล ปริม าณมากไม่
สามารถสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้ทันทีจึงจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานสแกนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงมี
การใช้คิว อาร์โค้ดในธุริร้านค้าปลี กและร้านอาหารเพื่อความสะดวกในการชำระเงินค่าสิ นค้าและ
บริการต่างๆ

อุต สาหกรรมร้ านอาหารเป็ น หนึ่ งในกลไกหลั ก ในการขับ เคลื่ อ นภาคการบริก ารของหลาย
ประเทศในอาเซี ย นซึ่ ง การแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมร้ า นอาหารเป็ น ไปอย่ า งรุ น แรงเนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามานำเสนออาหารรูปแบบใหม่ การบริการที่แตกต่างออกไปและการใช้
เทคโนโลยีด้านการจัดการเข้ามาประยุกต์ใช้ (Lee 2015) เทคโนโลยีด้านการจัดการร้านอาหารจึงมี
บทบาทสำคั ญ ในการช่ ว ยลดกระบวนการภายในร้ า นอาหารและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
ร้านอาหารโดยรวมทั้งด้านความพึงพอใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อตรา
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สินค้าและคุณภาพการบริการ ทั้งนี้เทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จ เกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการนำไปใช้จริง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยต้องการความสะดวก
และความรวดเร็ว ทั้งนี้สาเหตุที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเกิดจากการจราจรที่ติดขัด ไม่มีเวลาใน
การปรุงอาหารที่บ้าน ขนาดครอบครัว เล็ กลง การรับ ประทานอาหารนอกบ้ านถูกกว่าปรุงอาหาร
รับประทานเอง รสชาติอาหารที่ดีกว่าและมีกิจกรรมส่งเสริมการจับจ่ายที่หลากหลาย นอกจากนั้นยัง
ถือ ว่าเป็ น การผ่ อ นคลายจากความเครีย ดในการทำงาน ได้ สั งสรรค์ กั บ เพื่ อ น (Kulkalyuenyong
2561) ดังนั้ นการรับ ประทานในร้านอาหารจึงเพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ร้านอาหารจำเป็นต้องนำเสนอสิ่งที่แตกต่างเพื่อดึงดูดผู้บริโภค อาทิ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ การบริการภายในร้านอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแอพพลิเคชั่น การให้บริการที่รวดเร็วผ่าน
เส้ น ทางลัดในการทำธุรกรรมและการดึงข้อมูล มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคิวอาร์โค้ดเป็ น
เครื่องมืออย่างหนึ่ งที่ช่วยลดขั้น ตอนในการทำธุรกรรมกับ ลูกค้า ดังนั้นความสำเร็จต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้บริโภคจึงมีความสำคัญต่อเจ้าของร้านอาหารในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและการ
ดึงดูดผู้บริโภคเข้าร้านมากยิ่งขึ้น
ประเทศมาเลเซียมีขนาดประชากร 32.6 ล้านคนจัดเป็นประเทศที่มีประชากรขนาดใหญ่เป็น
อัน ดับที่ 45 ตามการจัดอั นดับ ของสหประชาชาติ (Nations 2020) และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ น
อันดับที่ห้าในภูมิภาคอาเซียน ประชากรสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนถึง 19.5 ล้านคน
และร้อยละ 54.2 ดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน (MCMC 2019) ปัจจุบันขนาดตลาดของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีอัตราการ
เติบ โต 7-10% ต่อปี เฉพาะในปี 2015 มีจำนวนร้านค้าที่ล งทะเบียนทั้งหมด 167,490 ร้านค้าทั่ ว
ประเทศ (Star 2017) จากข้อมูลดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งต่อการยอมรับนวัตกรรมการ
ใช้คิวอาร์โค้ดภายในร้านอาหารในจังหวัดกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีผลอย่างไรต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการภายในร้านอาหาร
ประเทศไทยมีขนาดประชากร 69.4 ล้านคนจัดเป็นประเทศที่มีขนาดประชากรขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ 20 ตามการจัดอันดับของสหประชาชาติ (Nations 2020) และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับที่สองในภูมิภาคอาเซียน ประชากรสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนถึง 50.8 ล้านคน
และร้อยละ 61 ดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน (Thailand 2019) ปัจจุบันขนาดตลาด
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ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีมูลค่ามากกว่า 26.6 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีอัตรา
การเติบโต 3.5 – 4% ต่อปี เฉพาะในปี 2019 มีจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนทั้งหมด 320,000 ร้านค้า
ทั่ ว ประเทศ (Wongnai 2019) จากข้ อ มู ล ดั งกล่ า วจึ งมี ค วามน่ า สนใจเป็ น อย่ างยิ่ งต่ อ การยอมรั บ
นวัตกรรมการใช้คิวอาร์โค้ดภายในร้านอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีผลอย่างไรต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายในร้านอาหาร
จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับร้านอาหารในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
และร้ านอาหารในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรับ ใช้ เทคโนโลยี ให้
เหมาะสมกับ ผู้ ใช้งานและประโยชน์ ต่อเจ้ าของกิจการร้านอาหารในการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการ
บริหารจัดการร้านค้าและบริการ

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้คิวอาร์โค้ดภายในร้านอาหารในพื้นที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1.2.2
เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีการใช้คิวอาร์โค้ดภายในร้านอาหารในพื้นที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการใช้คิวอาร์โค้ดภายในร้านอาหารในพื้นที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ด
สำหรับร้านอาหารในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจัยมีดังนี้
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รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.4.1 การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารของประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
แตกต่างกันอย่างไร
1.4.1.1 การรับรู้คุณประโยชน์ (Perceived Usefulness) มีผลต่อทัศนคติในการใช้งาน
(Attitude towards using)
1.4.1.2 การรับรู้การใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use) มีผลต่อการทัศนคติในการใช้งาน (Attitude
towards using)
1.4.1.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) มีผลต่อการทัศนคติในการใช้งาน
(Attitude towards using)
1.4.1.4 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) มีผลต่อการทัศนคติในการใช้งาน (Attitude
towards using)
1.4.1.5 การรับรู้การใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use) มีผลต่อการรับรู้คุณประโยชน์
(Perceived Usefulness)
1.4.1.6 ทัศนคติในการใช้งาน (Attitude towards using) มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน
(Behavioral intention)
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์
โค้ดสำหรับร้านอาหารในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ ได้แก่ ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านประชากร และ
ขอบเขตด้านเวลา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่

การศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่การศึกษา คือ พื้นที่จังหวัดกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริโภคภายในร้านอาหารที่ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการสั่ง
อาหาร
1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา

ระยะเวลาในการทำวิจัย 5 เดือน คือ มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
1.6 คำถามการวิจัย
1. พฤติกรรมการรับประทานอาหารในร้านอาหารพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยแตกต่างกันอย่างไร
2. การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด ในร้ า นอาหารพื้ น ที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แตกต่างกันอย่างไร
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อสร้างแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดจากพฤติกรรมผู้บริโภคจากร้านอาหาร
2. เพื่อนำปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านคิวอาร์โค้ดของร้านอาหารไป
ประยุกต์ ใช้ให้เกิดการยอมรับและพัฒนาในธุรกิจร้านอาหาร
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา
การรับรู้ด้านคุณ ประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ความเชื่อในระดับบุคคลว่า
การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมีประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการภายในร้านอาหาร
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ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านอาหารอาจรู้สึกว่า การสั่งรายการอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดช่วย
ให้ประหยัดเวลาในการรอคิวอาหาร เป็นต้น
การรับรู้ด้านการใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use) หมายถึง ความเชื่อในระดับบุคคลว่า
การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดไม่จำเป็นต้องอาศัยความพยายามทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อดำเนินการ
ใช้งาน แม้ว่าการใช้งานคิวอาร์โค้ดในการสั่งอาหารและการชำระเงินมีหลายขั้นตอนแต่ลูกค้า รู้สึกว่าไม่
มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้งานได้ง่าย
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการบรรลุจุ ดประสงค์ของเทคโนโลยีนั้นๆด้ว ยตนเอง ในงานวิจัยครั้งนี้ การรับรู้
ความสามารถของตนเองเป็นเครื่องวัดในระดับบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความคาดหวัง
หรือความต้องการของสังคมที่มีต่อบุคคลนั้นๆในการที่จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิด
จากความเชื่อของบุคคลต่อความต้องการของสังคม ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าภายในร้านอาหารทั้งหมดใช้
เทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด ทำให้ เกิ ด ความคาดหวั ง ต่ อ ลู ก ค้ า รายอื่ น ที่ เข้ า มารับ ประทานอาหารและ
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเช่นเดียวกัน
ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude towards using) หมายถึง การรับรู้และมุมมองการใช้งาน
เทคโนโลยีนั้น ๆ ก่อนแสดงการกระทำจริง ยกตัวอย่างเช่น บุคคลมองเห็นถึงคุณประโยชน์และสื่อ
โฆษณาในการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับสแกนเพื่อสั่งจ่าย ส่งผลให้มีความตั้งใจในการใช้งานในเวลาต่อมา
ความตั้ ง ใจในการใช้ ง าน (Behavioral intention) หมายถึ ง ความตั้ ง ใจในการใช้ ง าน
เทคโนโลยี นั้ น ๆอั น เป็ น ผลมาจากปั จจั ยด้ านการรับ รู้คุณ ประโยชน์ ด้านการใช้ งานง่าย การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง และอิทธิพลทางสั งคม ช่วยให้ บุคคลมีพฤติกรรมและความเห็ นที่เชื่อว่า
เทคโนโลยีนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ย เรื่ องการเปรี ย บเทียบปัจจัยที่ มีผ ลต่อ การยอมรับ นวัตกรรมในการใช้คิว อาร์โค้ ด
สำหรับร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความรู้ด้านเทคโนโลยีการใช้คิวอาร์โค้ดและการประยุกต์
2. ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
3. แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้ด้านเทคโนโลยีการใช้คิวอาร์โค้ ดและการประยุกต์ในธุรกิจร้านอาหาร
คิ ว อ าร์ โ ค้ ด (QR Code ห รื อ Quick Response Code) คื อ บ าร์ โ ค้ ด ส อ งมิ ติ (TwoDimensional Barcode) ที่ถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้บาร์โค้ดอ่านง่ายและรวดเร็ว
ต่อการตอบสนอง
คิ ว อาร์ โ ค้ ด ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ในปี พ.ศ. 2537 โดยบริ ษั ท เดนโว เวฟ จำกั ด (Denso Wave
Incorporated) ในประเทศญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อ “QR Code” จุดประสงค์หลัก
ในการพัฒนา คือ เพื่อบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะในกระบวนการ
ผลิ ต (Al 2011) หลั งจากนั้ น บริ ษั ท เดนโซ เวฟจึงได้น ำเทคโนโลยีน ำเสนอต่อ สาธารณะชนจาก
ประโยชน์ของคิวอาร์โค้ดที่สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภทและปริมาณที่มากกว่าบาร์โค้ด
ทั่วไป (Inc. 2003)
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รูปภาพที่ 2 คิวอาร์โค้ด (QR Code)
คิวอาร์โค้ดประกอบด้วยชิ้นส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีขาวและดำเรียงตัวกันในสัณฐานสี่เหลี่ยมสามารถ
อ่านด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านอุปกรณ์เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดหรือผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มี
กล้องและได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับการถอดรหัส
2.1.1 การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด
1. การประยุ ก ต์ ใ ช้ คิ ว อาร์ โ คดในห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย โคโลราโด (University of
Colorado at Boulder) โดยนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการตอบคำถามต่างๆแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย การตอบคำถามเกี่ยวกับการบริการต่างๆของห้องสมุดการติดต่อกับบรรณารักษ์หรือเพื่อ
ขอเส้นทางเพื่อไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น (Sinkinson 2011)
2. การประยุ กต์ใช้คิว อาร์โ ค้ ดเพื่อเป็ นสื่ อโฆษณา ประชาสั มพั นธ์ และให้ ข้อมูล สิ น ค้า อาทิ
บริษัท เชฟโรเลท มีการนำคิวอาร์โค้ด ออกแสดงพร้อมกับรถรุ่นใหม่เมื่อผู้ส นใจสแกนคิวอาร์โค้ด
สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดของรถรุ่นนั้นๆได้
3. การใช้คิวอาร์โค้ดในห้องสมุดของโรงเรียนโอเวอร์เลค รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลออนไลน์กับทรัพยาการทางกายภาพเข้าด้วยกันโดยใช้คิวอาร์โ ค้ดในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเลขหมู่ห นั งสือกับ ตำแหน่ งที่ ตั้งชั้น เก็บ หนังสื อที่ต้องการค้นหาการยืมหนังสื อของ
นักเรียน (Ewel 2014)
4. การใช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ด ในศู น ย์ ก ารแพทย์ ม าริ น เคาน์ ตี (Medical emergencies of Marin
County) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อช่ วยเหลื อผู้ ป่ วยในกรณี ฉุกเฉินโดยการนำคิวอาร์โค้ดมาใช้เก็บข้อมูล ที่จำเป็น ของผู้ ป่ว ย เช่ น
ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว เป็นต้น โดยคิวอาร์โค้ดดังกล่าว ควรติดไว้กับของใช้ส่วนตัวที่พบได้
ง่าย เช่น พวงกุญแจ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมแพทย์จะทราบข้อมูลเบื้องต้นทำให้สามารถช่วยผู้ป่วยได้
ทันการณ์
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รูปภาพที่ 3 การใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับศูนย์การแพทย์
ที่มา http://qr.biz/articles/stickers
5. พิพิธภัณฑ์เมอซีเดซ เบ็นซ์ ในประเทศเยอรมนี ได้นำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเข้ามาจัดการงาน
ภายในของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อาทิ ข้อ มูล กิ จกรรมส่ งเสริมการขาย ข้อมู ล แผนที่ ข้อมู ล ของที่ ระลึ กและ
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายในร้านค้ารอบบริเวณ รวมไปถึงการบรรจุข้อมูลรถยนต์แต่ละรุ่นตั้งแต่ยุค
เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันไว้ภายในคิวอาร์โค้ด (Fuchs 2010)

รูปภาพที่ 4 ตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมอซีเดซ เบ็นซ์
ที่มา Mercedes-Benz adds QR codes that help in the event of a crash | Mercedes-Benz
Ottawa Downtown (mercedes-benz-ottawa-downtown.ca)
6. การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการศึกษานอกสถานที่ในประเทศไต้ห วัน โดยการนำข้อมูล
รูปภาพ คำบรรยาย แผนที่ เสียงและวีดีโอใส่ลงในแผนที่โรงเรียนส่งผลให้นักเรียนอนุบาลสามารถ
เพลิดเพลินกับการรับชมวีดีโอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อสำรวจรอบสถานที่ (Hsin-Chih Lai 2013)

10

รูปภาพที่ 5 แผนที่โรงเรียนอนุบาลในประเทศไต้หวันที่ใส่คิวอาร์โค้ด
ที่มา The implementation of mobile learning in outdoor education: Application of QR
codes (Lai et al., 2013)
2.1.2 การศึกษาคิวอาร์โค้ดต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
การรั บ รู้ แ ละทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ผ ลต่ อ การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นคิ ว อาร์ โ ค้ ด ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 26-30 ปี และมองว่าการ
รับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อคิวอาร์โค้ด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญระดับมาก
และด้านการใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญระดับมากในการ
ใช้เว็ปไซต์ต่างๆ (Suta 2012)
การศึกษาการยอมรับคิวอาร์โค้ดในผู้บริโภคโดยใช้แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Jay Sang Ryu 2013) พบว่า ด้านความรู้การใช้งาน (Knowledge) กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคิวอาร์โค้ดและได้พบเห็นการใช้งานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ด้านการโน้มน้าวให้
ยอมรับเทคโนโลยี (Persuasion) พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59 เคยติดตั้งแอปพลิเคชั่นการอ่านคิว
อาร์โค้ดบนสมาร์ทโฟน ด้านการตัดสิ นใจ (Decision/Implementation) พบว่า กลุ่ มตัว อย่างเคย
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ทดลองใช้คิวอาร์โค้ดร้อยละ 46 อาจนับได้ว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีสมาร์ทโฟนต้องเคยทดลองใช้คิวอาร์
โค้ดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ด้านการยืนยัน (Confirmation) พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53 บอกว่ายังคง
ใช้คิวอาร์โค้ดต่อไป จึงสรุปได้ว่า ผู้บริโภคมองว่าการใช้งานคิวอาร์โค้ดเป็นช่องทางที่สะดวกในการ
ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด สอดคล้องกับแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานจะยอมรับมากขึ้นเมื่อการใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่ อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดของ
กลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ประชากรที่จะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด คือ ช่วงอายุ
ของวัยรุ่น และวัยทำงาน ที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภค
ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ได้แก่ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การใช้งาน (Tunyaluk Pollawan 2014)
อีกหนึ่ งการวิจั ย เรื่อง หน้ าที่คิวอาร์โค้ดและแอพลิ เคชั่นของไวน์ในการซื้อไวน์ของผู้ บ ริโภค
(Lindsey M. Higgins 2014) พบว่า ผู้ บ ริโภคไวน์ ที่ มีค วามนิ ยมไวน์ ที่ ผ ลิ ต ในท้ องถิ่น หลงไหลต่ อ
รสชาติของไวน์และมีความเชี่ยวชาญในไวน์ จะยอมรับการใช้งานคิวอาร์โค้ดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
มากกว่า การใช้งานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมีผลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการสื่อสารข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ในขณะเดียวกันสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
อิทธิพลของความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์คุณประโยชน์และความ
ง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของผู้บริโภคใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงการให้บริการและ
ความน่าเชื่อถือมีผลต่อผู้บริโภคและปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลมากที่สุดคือ การ
รับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายในการชำระสินค้าผ่านคิวอาร์โค้ด (Chitrattanamongkol 2017)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดย
การประยุกต์จากทฤษฏีคุณค่าของการบริโภค พบว่า ผู้ใช้จะมีความตั้งใจในการใช้แอพสแกนรหัสคิว
อาร์โค้ดซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน จากอิทธิพลทางตรงของปัจจัยด้านคุณ ค่าทางหน้าที่ อารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด ทางเงื่อนไข ซึ่งสอดคล้องกับการยอมรับเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องได้รับข้อมูล
(Perceived Information) ก่อนการใช้งาน (Nithisiripong 2017)
การศึกษาปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ระบบคิวอาร์โค้ดมาตรฐานของผู้ใช้บริการในพื้นที่
เมืองทองธานี พบว่า การรับรู้ต่อระบบคิวอาร์โค้ด ทัศนคติที่มีผลต่อระบบคิวอาร์โค้ดมาตรฐานและ
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การยอมรับระบบคิวอาร์โค้ดมาตรฐานของผู้ใช้บริการในพื้นที่เมืองทองธานีอยู่ในระดับ มาก ส่วนความ
ตั้งใจใช้ระบบคิวอาร์โค้ดมาตรฐานของผู้ใช้บริการในพื้นที่ในเมืองทองธานีพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
(Ingard 2018)
จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการงานและการรับรู้คุณประโยชน์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
2.1.3 การศึกษาคิวอาร์โค้ดต่อการชำระเงินบนสมาร์ทโฟน
พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบคิวอาร์โค้ดในการชำระเงิน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ในด้านเพศ การศึกษา และสภาพการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในการใช้คิวอาร์โค้ดใน
การชำระเงิน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้คิวอาร์โค้ดในการชำระเงิน พบว่า
เพศหญิง อายุ 21-30 ปี การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท มีความ
เชื่อมั่นในการใช้คิวอาร์โค้ดในการชำระเงินสูงที่สุด (Phumphayom 2018)
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ระบบชำระเงินคิวอาร์โค้ดในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยใช้ส่วนขยายทฤษฏีรวมของการยอมรับ และการใช้เทคโนโลยี
(UTAUT2) ผลการวิจัยพบว่า ในมุมมองของผู้บริโภค ไม่เคยใช้ระบบชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ปัจจัย
หลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ คือ อิทธิพลทางสังคม การอำนวยความสะดวกในการใช้งาน มูลค่าตาม
ราคา และความเคยชิน ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบชำระเงิน คิว อาร์โค้ด และเมื่อวิเคราะห์ ด้าน
การตลาด พบว่า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยบุคคล ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้ระบบคิวอาร์โค้ด (Phatthanuwat 2018)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม การโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับการชำระเงินซึ่งนำไปสู่การกำหนดกรอบการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้
2.2 ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation : DOI) เป็นหนึ่งในทฤษฏีสำคัญ
ด้านสังคมวิทยาและเป็นรากฐานด้านการศึกษารูปแบบพฤติกรรมเพื่ออธิบายถึงการกระจายหรือแพร่
ความคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สังคมหรือกลุ่มประชากร (Rogers 1983) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
หลั ก กล่ าวคือ นวัตกรรม หมายถึง สิ่ งใหม่ ความคิด ใหม่ กระบวนการหรือผลิ ตภั ณ ฑ์ ใหม่ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานส่วนบุคคลหรือโดยส่วนรวม และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ
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ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เมื่อบุคคลหรือประชากรยอมรับการใช้นวัตกรรมนั้นๆ จึงเกิดกระบวนการ
แพร่ กระจายผ่ านการสื่ อ สารเพื่ อให้ ป ระชากรโดยรวมเกิ ดการใช้งานนวัต กรรมเป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน คุณสมบัติ 5 ด้านที่กำหนดการแพร่สิ่งใหม่ๆ ในสังคมหรือประชากร มีดังนี้
1. คุ ณ ประโยชน์ เชิ งเปรี ย บเที ย บ (Relative Advantage) หมายถึ ง การรับ รู้ค วามคิ ด หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรมเกิดประโยชน์มากกว่าความคิดหรือผลิตภัณฑ์ก่อนหน้ า เช่น การใช้
บริการสำรองโต๊ะในร้านอาหารล่วงหน้าผ่านแอพพลิคชั่น เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการรอคอย
ซึ่งแตกต่างจากการสำรองโต๊ะในอดีตที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องต่อคิวรอคอยหน้าร้านอาหาร เป็นต้น
2. คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ข้ า กั น ได้ (Compatibility) หมายถึ ง ระดั บ การเข้ า กั น ได้ ข องการรั บ รู้
นวัตกรรมกับผู้รับนวัตกรรมโดยความเข้ากันได้ในด้านคุณค่าปัจจุบัน ประสบการณ์ในอดีตและความ
เป็นไปได้ในการยอมรับนวัตกรรมในการเพิ่มความเป็นไปได้ในการยอมรับนวัตกรรมจำเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาที่ผู้ใช้งานประสบอยู่
3. คุณ ลักษณะความซับซ้อน (Complexity) หมายถึง นวัตกรรมที่ได้สามารถเรียนรู้และใช้
งานได้ง่าย เพื่อลดอุปสรรคในการยอมรับและเพิ่มทัศนคติเชิงบวกต่อนวัตกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น
ขั้นตอนการสั่งอาหารผ่านแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วเพิ่มโอ
การในการยอมรับนวัตกรรมนั้นๆ
4. คุณลักษณะการทดลองใช้ (Trialability) หมายถึง การทดลองใช้งานเพื่อทดสอบและซึมซับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดใหม่ ก่อนการใช้งานจริง ยกตัวอย่างเช่น การให้ระยะเวลาทดลอง
ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 14 วันสำหรับซอฟแวร์การบริหารจัดการร้านอาหาร เป็นต้น
5. คุณลักษณะในการสังเกตเห็นได้ (Observability) หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้ที่เกิดจากผลของ
นวัตกรรม อาทิ ผู้ใช้งานพบว่าการใช้ซอฟแวร์บริหารการจัดการร้านอาหาร สามารถลดค่าใช้จ่ายที่สูญ
เปล่าและเพิ่มผลกำไรได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งให้ผู้ใช้งานอื่นสามารถมองเห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากใช้
งานนวัตกรรมนั้นๆ
จากทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรมได้กล่าวถึงขั้นตอนในการยอมรับนวัตกรรมโดยสามารถ
จำแนกออกเป็น 5 ลำดับ ตามการตอบสนองต่อนวัตกรรม (Roger, 2003)
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รูปภาพที่ 6 แผนภาพแสดงการกระจายการยอมรับนวัตกรรม
ที่มา Everett M Rogers, Diffusion of innovations, (New York, Free Press, 1983)
1. กลุ่มล้ำสมัย (Innovators) คือ ประชากรกลุ่มแรกที่กระตือรือร้นในการทดลองสิ่งใหม่ พบ
ประมาณ 2.5% จากประชากรโดยรวม ลั ก ษณะที่ ส ำคั ญ ของกลุ่ ม บุ ค คลนี้ คื อ ชอบความท้ าทาย
ยอมรับความเสี่ยงและไม่สนใจรายละเอียด กลุ่มล้ำสมัยพร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดอันกิดจากสิ่ง
ใหม่ๆเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม บุคคลกลุ่มนี้เป็น
ตัวแปรสำคัญในการป้อนสิ่งใหม่ๆให้กับสังคมโดยภาพรวม
2. กลุ่มนำสมัย (Early Adopters) คือ ประชากรกลุ่มลำดับถัดมาที่ยอมรับการใช้งานสิ่งใหม่ๆ
พร้อมที่จะทดลองหรือจับจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด พบประมาณ 13.5% จากประชากร
โดยรวม บทบาทสำคัญในกลุ่มนี้คือ ลดความไม่แน่นอนจากการทดลองสิ่งใหม่ๆและนำผลลัพธ์ที่ได้
จากการใช้งานนวัตกรรมนั้นสู่สังคมโดยรวมผ่านเครือข่ายการติดต่อส่วนบุคคล
3. กลุ่มทันสมัย (Early Majority) คือ ประชากรที่ยอมรับการใช้งานสิ่งใหม่ๆ เมื่อพบว่าเกิด
ประโยชน์และได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้งานก่อนหน้า พบประมาณ 34% จากประชากรโดยรวม
ลักษณะที่สำคัญ คือ การตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ ระยะเวลาในการตัดสินใจ
ยาวนานกว่ากลุ่มบุคคลก่อนหน้า
4. กลุ่ ม ตามสมั ย (Late Majority) คื อ ประชากรที่ ถู ก จั ด อยู่ ใ นช่ ว งท้ า ยของการยอมรั บ
นวัตกรรม พบประมาณ 34% จากประชากรโดยรวม ลักษณะสำคัญ คือ ตัดสินใจต่อเมื่อพบความ
จำเป็นด้านการใช้งานและแรงกดดันจากเครือข่ายในสังคม
5. กลุ่มสุดปลายสมัย (Laggards) คือ ประชากรกลุ่มสุดท้ายที่ยอมรับนวัตกรรม พบประมาณ
16% จากประชากรโดยรวม ลักษณะที่สำคัญ คือ บางครั้งตัดขาดจากสังคมโดยรวม การตัดสินใจ
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เป็นไปตามสิ่งที่เกิดจากคนรุ่นก่อนละค่านิยมที่ยึดมั่นสืบต่อกันมา ในขณะที่บุคคลส่วนใหญ่มองหาการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่มสุดปลายสมัยต้องการคงไว้ซึ่งการไม่เปลี่ยนแปลง
2.2.1 ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรมในบริบทของร้านอาหาร
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการใช้บริการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนในประเทศสวีเดน พบว่า การ
รับรู้การใช้งานง่ายมีผลอย่างยิ่งต่อทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้อง
คือ
คุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความน่าเชื่อถือสูง การรับรู้ด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงต่ำ
(Niklas Arvidsson 2016)
การตลาดบนอินสตราแกรมในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลเซีย
เลื อกใช้ พบว่า ร้านอาหารที่มีชื่อเสี ยงเจ็ดในสิ บร้านเลื อกใช้อิน สตราแกรมในการโฆษณาร้านค้ า
เนื่องจากกำลังเป็น ที่นิยมนกลุ่มผู้บริโภคและเมื่ อพิจารณาในมุมมองของทฤษฏีการแพร่นวัต กรรม
พบว่า กลุ่มนำสมัย (Early Adopters) ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำในการเริ่มต้นใช้งานสิ่งใหม่ๆ (Salleh
2015)
ลูกค้าในร้านอาหารพร้อมไหมสำหรับการสั่งอาหารผ่านแท็บเล็ต (Tablet-Based) การศึกษานี้
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของแท็บเล็ต (Tablet-Based) ดังนี้ คือ ความสามารถในการค้นหา
รายการอาหารและสั่งอาหารไปยังครัวร้านอาหารโดยปราศจากคนกลางเข้ามามีส่วนร่วม อย่างที่สอง
คือ ความสามารถในการแก้ไขรายการอาหาร และสุดท้ายคือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของ
ลูกค้า แบบแผนและรายการโปรด การวิจัยครั้งนี้ยังได้ศึกษาผลกระทบของคุณสมบัติด้านนวัตกรรม
จากทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม ลักษณะนิสัยของลูกค้าและชนิดของร้านอาหาร ผลการวิจัย
พบว่า คุณลักษณะคุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบและความเข้ากันได้กับวิถีชีวิตมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ลักษณะลูกค้าที่มีความกังวลต่อเทคโนโลยี (Technology Anxiety) และความ
ต้องการในการปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้นบรรยากาศภายใน
ร้านอาหารมีผลกระทบต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี กล่าวคือ ลูกค้าที่ใช้บริการในร้านอาหารจาน
ด่วนและร้านอาหารขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะยอมรับการสั่งอาหารผ่านแท็บเล็ตเมื่อเปรียบเทียบกับ
ร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่า (Nataly Suarez 2018)
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2.3 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ได้ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในการทำนายพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (Mark Turner 2010)
สามารถอธิบายว่าทำไมผู้ใช้งานยอมรับเทคโนโลยีนั้นๆและทำนายการใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆอย่าง
เฉพาะเจาะลง (Davis 1989) แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ การ
รับรู้คุณประโยชน์ (Perceived usefulness : PU) และการรับรู้การใช้งานได้ง่าย (Perceived ease
of use : PEOU) ซึ่งมีผ ลต่ อพฤติ กรรมผู้ใช้งาน การรับรู้คุณ ประโยชน์ห มายถึง ระดับความเชื่ อว่ า
เทคโนโลยี ที่ ใช้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ใน
ขณะเดีย วกัน การรั บ รู้การใช้งานง่ายเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การไม่ต้องใช้ความพยายามเพื่อใช้งาน
เทคโนโลยีนั้นๆ (Davis 1989) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน (Behavioral Intention : BI)
หมายถึง ความเข้มข้นของการตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เพื่อรับพฤติกรรมนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำวัน ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using : AI) หมายถึง ความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นของผู้ใช้งานต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีนั้นๆ

รูปภาพที่ 7 แผนภาพแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี
ที่มา : Davis, Fred D.Bagozzi, Richard P.Warshaw, “User Acceptance of Computer
Technology” Management Science; (August 1989)
แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาขึ้นจากทฤษฏีการกระทำตามหลักเหตุและผล
(Theory of Reasoned Action: TRA) เนื่องจากความไม่แน่นอนทางด้านทฤษฏีและกระบวนการ
วัดผล ดังนั้นแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีจึงถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่นำบรรทัดฐานและความสนใจ
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ของผู้ใช้งานเข้ามาพิจารณา ผู้ใช้งานซึ่งมองเห็นการรับรู้คุณประโยชน์และการรับรู้การใช้งานง่ายที่
เห็นคุณค่า ส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีนั้นได้อย่างรวดเร็วและสนุกกับการใช้งาน หรืออีกนัยหนึ่ง
การรับ รู้ คุณ ประโยชน์ และการใช้งานง่ายที่มีอัตราสู งขึ้น การยอมรับเทคโนโลยีนั้นๆยิ่งเพิ่ มสู งขึ้น
เช่นเดียวกัน (Oanh Dinh Yen Nguyen 2017)
ในทางตรงกัน ข้ามผู้ ใช้งานที่ประเมินการรับรู้คุณ ประโยชน์และการใช้งานง่ายในอัตราที่ต่ำ
ผู้ใช้งานเหล่านั้นย่อมมีปฏิกิริยาในการต่อต้านการยอมรับ เทคโนโลยี การรับรู้คุณประโยชน์สามารถ
กำหนดได้โดยการรับรู้ด้านการใช้งานที่ง่าย (Sinda Agrebi 2015) นั่นหมายถึงผู้ใช้งานที่สามารถใช้
งานเทคโนโลยีนั้นได้ง่ายสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การยอมรับการใช้คิวอาร์โค้ดในการติดตามอาหารในกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้แบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ด้านคุณค่าโภชนาการอาหารผ่านการใช้งานคิวอาร์โค้ ดมีผล
อย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านข้อมูล (Perceived information) และการรับรู้ด้าน
คุณประโยชน์ (Perceived usefulness) การวิจัยนี้ส่งผลให้นักการตลาดสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นหนักการรับรู้คุณค่าโภชนาการเป็นปัจจัยหลัก (Kim 2015)
อิทธิพลการใช้การบริการทางธนาคารผ่านสมาร์ทโฟนในกลุ่มประชากร Generation Y บน
พื้นฐานของทฤษฏีการยอมรับเทคโนโลยีพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจความบันเทิงต่อการใช้งานยอมรับ
การใช้บริการทางธนาคารผ่านสมาร์ทโฟน (Hedonic Motivation) ในขณะเดียวกันความปลอดภัย
ของระบบธนาคารมีผลเชิงลบต่อความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการทางธนาคาร (Boonsiritomachai
2017)
การศึกษาการใช้บริการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยสำคัญ ในการ
ยอมรับการเทคโนโลยีเกิดจากอิทธิพลทางสังคม (Social Norm) และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการที่
จะควบคุ ม ดู แ ลให้ เกิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ ข้ อ มู ล (Perceived trust) และความเสี่ ย งที่ ก ารใช้ ง าน
เทคโนโลยีนั้นๆจะมีผลเสียต่อผู้ใช้งาน (Perceived risk) มีผลอย่างยิ่งต่อผู้ใช้งานในการตัดสินยอมรับ
เทคโนโลยี (Charoenkitthanalap 2018)
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ (Nurittmont 2019) เรื่อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยีและความตั้งใจใช้บริการชำระเงินของผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ด
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก ความไว้วางใจและ
การรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการยอมรับ
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เทคโนโลยีด้านการรับรู้ใช้งานง่าย (Perceived ease of use) และการรับรู้ประโยชน์ (Perceived
usefulness) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการชำระเงินด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้คุณประโยชน์ (Perceived usefulness)
และปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) ส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติต่อการใช้
งาน (Attitude towards using) จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบการวิจัยในครั้งนี้

2.3.1 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การรั บ รู้ ด้ านคุณ ประโยชน์ (Perceived usefulness) ในบริบ ทของการยอมรับ เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ดมีความหมายถึง ความเชื่อหรือการรับรู้ระดับบุคคลต่อการใช้งานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อ
เป็ น ประโยชน์ แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการจัด การสั่ งอาหารและชำระเงิน อิ ท ธิพ ลของการรั บ รู้
คุณ ประโยชน์ต่อความตั้งใจในการยอมรับและใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ถูกพิสูจน์ในงานวิจัยก่อนหน้านี้
(Venkatesh 2003) ได้เน้นย้ำว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลถึงการตัดสินใจของผู้บริโภค
การรับรู้ด้านการใช้งานง่าย (Perceived ease of use) แม้ว่าบุคคลเชื่อว่าการใช้งานแอปพลิ
เคชันอย่างใดอย่างหนึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพต่อบุคคลนั้น แต่บุคคลนั้นอาจมองว่าเป็นเรื่อง
ยุ่งยากในการใช้งานหรือเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น (Davis 1989) การรับรู้การใช้งานง่าย หมายถึง ความเชื่อ
หรือการรับรู้ระดับบุคคลต่อการใช้งานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดไม่จำเป็นต้องพยายามใช้งานทั้งทางกาย
และใจ ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดประกอบด้วยหลายขั้นตอน อาทิ การสแกนคิวอาร์โค้ดสั่ง
อาหาร สแกนคิวอาร์โค้ดอีกครั้งเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ใช้งานหลายคนพบว่าการดำเนินการ
ผ่านขั้นตอนดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก หากแต่หลากหลายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ด้านการใช้
งานง่ายเป็นปัจจัยที่มีผ ลอย่างยิ่งยวดต่อความตั้งใจในการใช้ งาน การรับรู้ด้านการใช้งานง่ายมีผ ล
ทางตรงต่อการตั้งใจของบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยี หรือมีอิทธิพลทางอ้อมเป็นปัจจัยคั่นกลางต่อ
การรับรู้คุณประโยชน์
การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ถู ก ตรวจพบในแบบจำลองการยอมรั บ
เทคโนโลยีส่ วนขยาย (Extended TAM) การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การประเมิน
ความสามารถส่วนบุคคลในการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ ดจนประสบความสำเร็จ งานวิจัยของ (Chan
2004) พบว่าการรับรู้ความสามารถมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการยอมรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบ้งกิ้ง ใน
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งานวิจัยของ (Jiraporn Sripalawat 2011) เชื่อว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยที่สาม
ต่อการยอมรับ เทคโนโลยีเมื่อร่วมกับอิทธิพลทางสังคม (Social Norm) และการรับรู้คุณประโยชน์
(Perceived usefulness)
อิทธิพลทางสังคม (Social Norm) หมายถึง ระดับของบุคคลที่ให้ความสนใจต่อความคิดเห็น
ของบุคคลรอบข้างที่สำคัญกว่าความคิดเห็นของตนเองในขณะพิจารณากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
(Fishbein 1979) งานวิจัยของ (Shirley Taylor 1995)เสนอแนวคิดว่า อิทธิพลทางสังคมมีบทบาท
ต่อช่วงเริ่มต้นของการแพร่กระจายนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลมีข้อจำกัดด้านความรู้และ
ประสบการณ์ต่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficiency) ส่งผล
ต่อทัศนคติต่อการใช้งาน
2.3.2 ร้านอาหารในประเทศมาเลเซียและการยอมรับเทคโนโลยี
การค้ น หาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมความตั้ ง ใจของผู้ บ ริ โ ภคในการยอมรั บ การใช้ ง าน
อิ น เตอร์ เน็ ต บรอดแบรนด์ ในประเทศมาเลเซี ย พบว่ า อิ ท ธิ พ ลปฐมภู มิ (Primary Influence)
คุณ ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ความเพลิดเพลินหลังการใช้งาน (Hedonic
Outcomes) เงื่ อ น ไข ก า ร ส่ งเส ริ ม ก า ร ใช้ งาน (Facilitating Conditions Resources) แ ล ะ
ความสามารถในการใช้งาน (Self-Efficacy) มีผ ลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (Keng-Boon
Ooi 2011)
ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันธนาคารในกลุ่มผู้บริโภคชาว
มาเลเซีย พบว่า ความน่าเชื่อถือของเครือข่าย เว็ปไซต์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีผลอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพลิเคชั่นของธนาคาร งานวิจัยนี้ช่วยให้ธนาคารสามารถกำหนดกล
ยุทธ์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานให้สูงขึ้น (Mohamad Noorman Masrek 2014)
พฤติกรรมของการจับจ่ายใช้สอยออนไลน์ในกลุ่มประชากร Generation Y ในประเทศ
มาเลเซีย พบว่า ประชากรกลุ่มนี้จับจ่ายออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คและอินสตราแกรมและปัจจัยที่มี
อิทธิพล คือ การรับรู้ด้านความเชื่อใจและการรับรู้ด้านความมีชื่อเสียงมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อ
และพฤติกรรมผู้บริโภคในเจเนเรชั่นวาย (Mazzini Mudaa 2016)
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บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการ
ใช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ด สำหรั บ ร้ า นอาหารในกั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย และกรุ ง เทพมหานคร
ประเทศไทย ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานคิวอาร์โค้ดในการสั่งอาหารในร้านอาหารที่ได้มี
การนำเทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด เข้ า ไปให้ บ ริ ก ารในจั ง หวั ด กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย และ
ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผู้ใช้บริการร้านอาหารผู้วิจัยไม่ทราบกลุ่มประชากรที่
แน่นอนสำหรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ
3.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample)
การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ นำมาศึ ก ษาจะใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากผู้ ใช้ ง านคิ ว อาร์ โ ค้ ด ใน
ร้านอาหารที่กำหนดในจังหวัดกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีคำนวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร (Cochran 1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% นั้น คำโดยใช้สูตรดังนี้
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สูตรการคำนวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้

เมื่อ
n

คือ จำนวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

p

คือ ขนาดของกลุ่มประชากร (p = 0.5)

e

คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งกำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5

Z คือ ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดหรือระดับนัยสำคัญทางสถิติ Z ที่ระดับนับสำคัญ
0.05 เท่า 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) Z=1.96

แทนค่าในการคำนวณ
(1.96)2
4(0.5)2
= 384.16
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้เท่ากับ 384.16 คน และเพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่าง
สะดวกจึ งกำหนดกลุ่ มตัวอย่ างจำนวน 400 คน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่ คำนวณได้ โดยทำการเลื อ ก
ตั ว อย่ า งผู้ ใ ช้ ง านคิ ว อาร์ โ ค้ ด ในร้ า นอาหารพื้ น ที่ ก รุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย และ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
n =

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับร้านอาหาร
ในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยแบบสอบถามแบบ
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีคำถามหลาย
คำตอบให้เลือก จำนวน 6 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูลดังนี้
เพศ

เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

อายุ

เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale)

เชื้อชาติ

เป็นระดับวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ

สถานภาพ

เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

ระดับการศึกษา

เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale)

(Nominal Scale)

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการสั่งอาหารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้อคำถาม

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดซึ่งประกอบด้วย
18 ข้อ เป็นคำถามแบบ Likert Scale เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale)

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งการใช้ ง านคิ ว อาร์ โ ค้ ด สำหรั บ
ร้านอาหารในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย และใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์
นำเสนออาจารย์ ที่ป รึกษา เป็ น ผู้ พิ จารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้
และนำข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติม เพื่ อปรับ ปรุงแก้ ไข เพื่ อให้ คำถามอ่ านแล้ ว มีความเข้าใจง่าย ชัดเจน
และครอบคลุมวัตถุประสงค์
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3. นำแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง ตามคำแนะนำของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3
ท่ า นเพื่ อ ตรวจ สอบความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คำถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (IOC: Index of ItemObjective Congruence) คะแนนข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์ ค่า IOC มีค่าไม่ต่ำกว่า 0.6
4. นำแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับผู้ที่ใช้บริการคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารจำนวน 30 ชุด
เพื่ อ หาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า ความเที่ ย งตรงหรื อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ ค่ า ความ
เที่ย งตรงหรื อความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 ซึ่งถือว่าเป็ นแบบสอบถามนี้มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถนำไปเก็บข้อมูลได้จริง
5. นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทดังนี้
3.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู้ วิ จั ย จะเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจำนวน 400 คน โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire)ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลแต่ละครัง้ ผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประ
สงค์ของการทำวิจัยตลอดจนลักษณะของแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันแล้วจึงตอบแบบสอบถามโดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำการกรอกด้วยตนเองแบบสอบถามที่
ใช้ในการสำรวจผ่านการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
แบบสอบถามภาษาไทย : (URL:
https//docs.google.com/forms/d/1zMM_vPPwhQ_eHksC2JMG-83a9929PsEnvt2_F42ad0/edit?usp=forms_home&ths=true)
แบบสอบถามภาษาอังกฤษ :
(URL:https://docs.google.com/forms/d/1wqZ2XoGY_YzX-R19ZX8uvKrDAzQ1uQDyrbipFjUqlE/edit#responses)
3.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตำราทางด้านที่เกี่ยวข้องได้แก่
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2.1

หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ

2.2

หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.3

ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้จัดทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดย
ดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี้
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistic)
3.5.1.1 นำแบบสอบถามส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานจำแนกปัจจั ยด้านบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ สภานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หาค่า
ร้อยละ แจกแจงความถี่ และหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.1.2 นำแบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมของการรับประทานอาหารและการสั่ง
อาหารออนไลน์ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.1.3 นำแบบสอบถามส่ ว นที่ 3 วิ เคราะห์ ก ารยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี คิ ว อาร์ โ ค้ ด ใน
ร้านอาหาร จังหวัดกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และร้านอาหารจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Inferential Statistics)
3.5.2.1 การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อการยอมรับ นวัตกรรมการใช้คิว อาร์โค้ ด
ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย โดยการใช้สถิติ F-test (One-Way ANOVA) และ T-test
3.5.2.2 การทดสอบปัจจัยด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างกำลังน้อยที่สุดเชิงส่วน (Partial Least
Square Structural Equation Modeling; PLS) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรแผงภายนอกที่มี
ผลต่อตัวแปรแฝงภายใน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 (α = .05) เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐาน และการทดสอบ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับ
ร้ านอาหารในกั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จำนวน 400
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวกโดยคัดกรองเฉพาะบุคคลที่เคยใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร โดยผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนำข้อมูลมาคำนวนหาค่าทางสถิติ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรับประทานในร้านอาหาร
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ด
สำหรับร้านอาหารในพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
4.1 การวิเคราะห์พื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ลักษณะทางประชากร (เพศ)
ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากร (เพศ)
เพศ

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ชาย

86

43

82

41

หญิง

114

57

118

59

รวม

200

100

200

100

จากลักษณะทางประชากรด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกัวลาลัมเปอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และเป็นเพศชาย จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 และกลุ่ม
ตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และเป็นเพศ
ชาย จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41
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4.1.2 ลักษณะทางประชากร (อายุ)
ตารางที่ 2 ลักษณะทางประชากร (อายุ)
ประเทศมาเลเซีย

อายุ ( ปี )

ประเทศไทย

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

18 - 20

5

2.5

5

2.5

21 - 29

58

29

58

29

30 - 39

90

45

90

45

40 - 49

32

16

32

16

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป

15

7.5

15

7.5

รวม

200

100

200

100

จาก
ลั ก ษณะทาง
ประชากรด้านอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างในกัวลาลัมเปอร์ ส่วนใหญ่มีอายุ 21-29 ปี จำนวน 67 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 33.5 รองลงมามีอายุ 18-20 ปี จำนวน 48 คน คิ ดเป็ นร้อยละ24 อัน ดับ ต่อมามีอายุ
มากกว่า 50 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18 อันดับต่อมามีอายุ 30-39 ปี จำนวน 28 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 14 และอัน ดับ สุดท้ายมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5
และกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีอายุ 30-39 ปี จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45
รองลงมามีอายุ 21-29 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29 อันดับต่อมามีอายุ 40 -49 ปี จำนวน 32
คน คิดเป็น ร้อยละ 16 อัน ดับ ต่อมามีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5
และอันดับสุดท้ายมีอายุ 18-20 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2
4.1.3 ลักษณะทางประชากร (สถานภาพ)
ตารางที่ 3 ลักษณะทางประชากร (สถานภาพ)
สถานภาพ
โสด

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

119

59.5

135

67.5
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สมรส

80

40

59

29.5

หย่าร้าง

1

0.5

6

3

รวม

200

100

200

100

จากลั ก ษณ ะทางประชากรด้ า นสภานภาพ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกั ว ลาลั ม เปอร์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โสด จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมา สถานภาพสมรส จำนวน
80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และอันดับสุดท้าย สถานภาพหย่าร้าง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5
และกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โสด จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5
รองลงมา สถานภาพสมรส จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และอันดับสุดท้าย สถานภาพหย่าร้าง
จำนวน 6 คน คิดเป็ น ร้อยละ 3 และกลุ่ มตัว อย่างในกรุงเทพมหานคร กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ โสด
จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมา สถานภาพสมรส จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5
และอันดับสุดท้าย สถานภาพหย่าร้าง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3
4.1.4 ลักษณะทางประชากร (ระดับการศึกษา)
ตารางที่ 4 ลักษณะทางประชากร (ระดับการศึกษา)
การศึกษา

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

77

38.5

43

21.5

ปริญญาตรี

109

54.5

132

66

ปริญญาโท / เอก

14

7

25

12.5

รวม

200

100

200

100

จากลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างในกัวลาลัมเปอร์ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจำนวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และอันดับสุดท้ายปริญญาโท/เอก จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 คน
และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกรุ งเทพมหานครส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา ปริญ ญาตรี จำนวน 132 คน
คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และอันดับสุดท้าย
ปริญญาโท/เอก จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
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4.1.5 ลักษณะทางประชากร (เชื้อชาติ)
ตารางที่ 5 ลักษณะทางประชากร (เชื้อชาติ)
เชื้อชาติ

ความถี่

ร้อยละ

มาเล

37

9.25

จีน

137

34.25

อินเดีย

26

6.5

ไทย

200

50

รวม

400

100

จากลักษณะทางประชากรด้านเชื้อชาติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทยจำนวน
200 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 รองลงมาเชื้ อ ชาติ จี น จำนวน 137 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.25
ถัดมาเชื้อชาติมาเล จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 อันดับสุดท้ายเชื้อชาติอินเดีย จำนวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.5
4.1.6 ลักษณะทางประชากร (รายได้ต่อเดือน)
ตารางที่ 6 ลักษณะทางประชากรมาเลเซีย (รายได้ต่อเดือน)
รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 2,000 ริงกิต
2,001 - 4,000 ริงกิต
4,001 - 6,000 ริงกิต
มากกว่า 6,000 ริงกิต
รวม

ความถี่
108
44
21
27
200

ร้อยละ
54
22
10.5
13.5
100

จากลักษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกัวลาลัมเปอร์ ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่ำกว่า 2,000 ริงกิต (ประมาณ 15,000 บาท) จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54
รองลงมามีรายได้ประมาณ 2,001 - 4,000 ริงกิต (ประมาณ 15,001 - 30,000 บาท) จำนวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 22 ถัดมามีรายได้ประมาณ ประมาณ 4,001 - 6,000 ริงกิต (ประมาณ 30,001 -
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45,000 บาท) จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 อันดับสุดท้ายมีรายได้มากกว่า 6,000 ริงกิต
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5
ตารางที่ 7 ลักษณะทางประชากรไทย (รายได้ต่อเดือน)
รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท
25,001 - 35,000 บาท
35,001 - 45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท
รวม

ความถี่
35
67
48
17
33
200

ร้อยละ
17.5
33.5
24
8.5
16.5
100

จากลั ก ษณะทางประชากรด้านรายได้ ต่อเดือ น พบว่า กลุ่ มตั ว อย่ างในกรุงเทพมหานคร
ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ป ระมาณ 15,001 - 25,000 บาท จำนวน 67 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.5
รองลงมามีรายได้ 25,001 - 35,000 บาท จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ถัดมามีรายได้ต่ำกว่า
15,000 บาท จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ถัดมามีรายได้มากกว่า 45,000 บาท จำนวน 33
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.5 อั น ดั บ สุ ด ท้ ายมี ร ายได้ 35,001 - 45,000 บ าท จำน วน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.5
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรับประทานในร้านอาหาร
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมรั บ ประทานอาหารในร้ า นอาหารระหว่ า งพื้ น ที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จำนวน 400 คน โดยแยก
ข้ อ คำถามเป็ น ด้ านต่ างๆ ดั งนี้ ความถี่ ในการรั บ ประทานอาหาร ประเภทของร้ านอาหารที่ เข้ า
รับประทานอาหาร ความถี่ในการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ การสั่งอาหารเพื่อรับประทานกี่ท่าน
ช่องทางในการชำระเงิน ทั้งนี้การสำรวจครั้งนี้เป็นไปเพื่อศึกษาสถานการณ์ก่อนการระบาดของไข้
โควิด 19
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมการรับประทานในร้านอาหารและการสั่งอาหาร
4.2.1 ความถี่ในการรับประทานในร้านอาหาร
ตารางที่ 8 ความถี่ในการรับประทานอาหารในร้านอาหาร
ความถี่ในการรับประทานอาหาร ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

30
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
ทานทุกวัน

29

14.5

37

18.5

ทานทุกสัปดาห์

100

50

94

47

ทานทุกเดือน

41

20.5

45

22.5

ทานทุก 3 เดือน

30

15

24

12

รวม

200

100

200

100

จากการวิเคราะห์ด้านความถี่ในการรับประทานอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกัวลาลัมเปอร์
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามถี่ ใ นการรั บ ประทานอาหารในร้ า น ร้ า นอาหารทุ ก สั ป ดาห์ จำนวน 100 คน
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาทานทุกเดือน จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ถัดมาทานทุก 3 เดือน
จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และอันดับสุดท้ายทานทุกวัน 29 คน และพบว่ากลุ่มตัวอย่างใน
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับประทานอาหารในร้านอาหารทุกสัปดาห์ จำนวน 94 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 47 รองลงมาทานทุกเดือน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ถัดมาทานทุกวัน
จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และอันดับสุดท้ายทานทุกวัน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12
4.2.2 ประเภทของร้านอาหารที่เข้ารับประทาน
ตารางที่ 9 ประเภทของร้านอาหารที่เข้ารับประทาน
ประเภทร้านอาหาร

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ร้านอาหารท้องถิ่น

3

1.5

21

10.5

ร้านอาหารจานด่วน

36

18

29

14.5

ร้านอาหารทั่วไป

80

40

129

64.5

สวนอาหาร

69

34.5

14

7

ภัตตาคาร

12

6

7

3.5

รวม

200

100

200

100
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จากการวิเคราะห์ประเภทของร้านอาหารที่เข้ารับประทาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกัวลาลัมเปอร์
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารในร้านอาหารทั่วไป จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา สวน
อาหาร จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ถัดมาเป็นร้านอาหารจานด่วน จำนวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18 ถัดมาภัตตาคาร จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และอันดับสุดท้ายร้านอาหารท้องถิ่น
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
รับประทานในร้านอาหารทั่วไป จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาร้านอาหารจานด่วน
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ถัดมาร้านอาหารท้องถิ่น จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5
ถัดมาสวนอาหาร จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และอันดับสุดท้ายภัตตาคาร จำนวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.5

4.2.3 ความถี่ในการสั่งอาหารผ่านระบบสั่งอาหารออนไลน์
ตารางที่ 10 ความถี่ในการสั่งอาหารผ่านระบบสั่งอาหารออนไลน์
ความถี่ในการสั่งอาหารออนไลน์

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ

ทานทุกวัน

12

6

14

7

ทานทุกสัปดาห์

47

23.5

46

23

ทานทุกเดือน

58

29

69

34.5

ทานทุก 3 เดือน

83

41.5

71

35.5

รวม

200

100

200

100

จากการวิ เ ค ราะห์ ความถี่ ใ น การสั่ ง อาห ารผ่ า น ระบ บ สั่ ง อาห ารออน ไลน์ พ บ ว่ า
กลุ่มตัวอย่างในกัวลาลัมเปอร์ส่วนใหญ่รับประทานทุก 3 เดือน จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5
รองลงมาทานทุกเดื อน จำนวน 58 คน คิดเป็น ร้อยละ 29 ถัดมาทานทุก สั ปดาห์ จำนวน 47 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.5 และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ยทานทุ ก วั น จำนวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6 และ
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กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่รับประทานทุก 3 เดือน จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
35.5 รองลงมาทานทุกเดือน จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ถัดมาทานทุกสัปดาห์ จำนวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 23 และอันดับสุดท้ายทานทุกวัน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7
4.2.4 การสั่งอาหารสำหรับรับประทานกี่ท่าน
ตารางที่ 11 จำนวนผู้รับประทานอาหารในการสั่งอาหาร
การสั่งอาหารเพื่อรับประทานกี่ท่าน

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ

1

44

22

34

17

2-3

83

41.5

115

57.5

4-5

26

13

35

17.5

มากกว่า 5 ท่าน

47

23.5

16

8

รวม

200

100

200

100

จากการวิเคราะห์การสั่งอาหารสำหรับรับประทาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกัวลาลัมเปอร์ส่วน
ใหญ่รับประทานอาหาร 2-3 ท่าน จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมารับประทานมากกว่า
5 ท่านจำนวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.5 ถัดมาทานคนเดียว จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22
และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ยรั บ ประทาน 4-5 ท่ า น จำนวน 26 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13 และพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่รับประทาน 2-3 ท่าน จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5
รองลงมารับประทานประมาณ 4-5 ท่าน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ถัดมาทานคนเดียว
จำนวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 และอันดับสุดท้ายรับประทานมากกว่า 5 ท่าน จำนวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 8
4.2.5 ช่องทางในการชำระเงินเมื่อท่านสั่งอาหาร
ตารางที่ 12 ช่องทางในการชำระเงินเมื่อท่านสั่งอาหาร
ช่องทางการชำระเงิน
บัตรเครดิต

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

20

10

43

21.5

33
บัตรเดบิต

61

30.5

10

5

เงินสด

96

48

136

68

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอก
นิกส์ (E-Wallet)

23

11.5

11

5.5

รวม

200

100

200

100

จากการวิ เคราะห์ ช่ อ งทางในการชำระเงิ น เมื่ อ ท่ า นสั่ ง อาหาร พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใน
กัวลาลัมเปอร์ส่วนใหญ่ชำระเงินสด จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาชำระเงินผ่านบัตร
เดบิต จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ถัดมาชำระเงินผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.5 และอันดับสุดท้ายชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10
และกลุ่ ม ตั ว อย่ างในกรุ งเทพมหานครส่ ว นใหญ่ ช ำระเงิน สดจำนวน 136 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 68
รองลงมาชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ถัดมาชำระเงินผ่านกระเป๋า
เงิน อิเล็กทรอนิ กส์ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอันดับสุดท้ายชำระเงินผ่านบัตรเดบิ ต
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5

4.2.6 การใช้คิวอาร์โค้ด
ตารางที่ 13 การใช้คิวอาร์โค้ด
การใช้คิวอาร์โค้ด

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

เคย

103

51.5

156

78

ไม่เคย

97

48.5

44

22

รวม

200

100

200

100
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จากการวิ เคราะห์ ก ารใช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ด พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกั ว ลาลั ม เปอร์ ส่ ว นใหญ่
เคยใช้คิวอาร์โค้ด จำนวน 103 คน ร้อยละ 51.5 และไม่เคยใช้คิวอาร์โ ค้ด จำนวน 97 คน ร้อยละ
48.5 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เคยใช้คิวอาร์โค้ด จำนวน 156 คน ร้อยละ
78 และไม่เคยใช้คิวอาร์โค้ด จำนวน 44 คน ร้อยละ 22
4.2.7. การใช้คิวอาร์โค้ดผ่านที่ใดบ้างในร้านอาหาร
ตารางที่ 14 การใช้คิวอาร์โค้ดผ่านที่ใดบ้างในร้านอาหาร
การใช้คิวอาร์โค้ดผ่านที่ใดบ้าง

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

โต๊ะอาหาร

22

11

15

7.5

จุดชำระเงิน

60

30

106

53

ผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ดออนไลน์

28

14

33

16.5

ไม่เคย

90

45

46

23

รวม

200

100

200

100

จากการวิ เคราะห์ ก ารใช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ด ผ่ า นที่ ใดบ้ า งในร้ า นอาหาร พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใน
กัวลาลัมเปอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้คิวอาร์โค้ด จำนวน 90 คน ร้อยละ 45 รองลงมาใช้คิวอาร์โค้ดตรงจุด
ชำระเงิน จำนวน 60 คน ร้อยละ 30 ถัดมาใช้คิวอาร์โค้ดผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ด จำนวน 28 คน
ร้อยละ 14 และอันดับสุดท้ายใช้คิวอาร์โค้ดบนโต๊ะอาหาร จำนวน 22 คน ร้อยละ 11 และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เคยใช้คิวอาร์โค้ดตรงจุดชำระเงิน จำนวน 106 คน ร้อยละ 53
รองลงมาไม่เคยใช้คิวอาร์โ ค้ดจำนวน 46 คน ร้อยละ 23 ถัดมาใช้คิวอาร์โค้ด จำนวน 33 คน ร้อยละ
16.5 และอันดับสุดท้ายใช้คิวอาร์โค้ดบนโต๊ะอาหาร จำนวน 15 คน ร้อยละ 7.5
ส่ ว นที่ 3 การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ นวั ต กรรมในการใช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ด สำหรั บ
ร้านอาหารในพื้นที่กัวลาลัมเปอร์และกรุงเทพมหานคร ประเทศมาเลเซียและไทย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารใช้ คิ ว อาร์ โค้ ด ใน
ร้านอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 400 คน
โดยแยกข้อคำถามเป็นปัจจัยต่างๆ ดังนี้ การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร

35
ความง่ายต่ อ การใช้ งานคิ ว อาร์ โ ค้ ด ในร้ านอาหาร อิ ท ธิพ ลทางสั งคมต่ อ การใช้ งานคิ ว อาร์โค้ ด ใน
ร้านอาหาร ความสามารถในการรับรู้ถึ งความสามารถของตนเองต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในการสั่ง
อาหาร ความตั้งใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร ทั้ งนี้ การสำรวจครั้งนี้ เป็นไปเพื่ อศึกษา
สถานการณ์ก่อนการระบาดของไข้โควิด 19 สำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน รวมทั้งกลุ่มคนที่เคย
ใช้งานคิวอาร์โค้ดและไม่เคยใช้งานคิวอาร์โค้ด โดยแต่ละข้อคำถามมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

4.50 - 5.00

กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย

3.50 - 4.49

กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก

คะแนนเฉลี่ย

2.50 - 3.49

กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย

1.50 - 2.49

กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย

คะแนนเฉลี่ย

1.00 - 1.49

กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด

4.3 การวิเคราะห์ระดับการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับร้านอาหารในพื้นที่
กัวลาลัมเปอร์และกรุงเทพมหานคร ประเทศมาเลเซียและไทย
4.3.1 ปัจจัยการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
ตารางที่ 15 การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกัวลาลัมเปอร์
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ปัจจัยการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดมีประโยชน์อย่างมาก
การสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
การใช้คิวอาร์โค้ดในการสั่งอาหารช่วยประหยัดเวลา
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

3.915
3.790
3.895
3.866

0.707
0.747
0.739

มาก
มาก
มาก
มาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพื้นที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.86) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดมีประโยชน์อย่าง
มาก (𝑥ҧ = 3.915 S.D. = 0.707) อยู่ในระดับ มาก รองลงมา คือ การสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดช่วย
ประหยัดเวลา (𝑥ҧ = 3.895 S.D.= 0.739) อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ การสั่งอาหารผ่าน
คิวอาร์โค้ดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน (𝑥ҧ = 3.790 S.D. = 0.747) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 16 การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดมีประโยชน์อย่างมาก

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

มาก
3.815
0.762
การสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
มาก
3.711
0.725
การใช้คิวอาร์โค้ดในการสั่งอาหารช่วยประหยัดเวลา
มาก
3.885
0.749
ค่าเฉลี่ย
มาก
3.804
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.804) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดช่วยประหยัดเวลา
(𝑥ҧ = 3.885 S.D. 0.749) อยู่ในระดับ มาก รองลงมา คือ การสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดมีประโยชน์
อย่างมาก (𝑥ҧ = 3.815 S.D. = 0.762) อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ การสั่งอาหารผ่านคิว
อาร์โค้ดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน (𝑥ҧ = 3.711 S.D. = 0.725) อยู่ในระดับมาก
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4.3.2 ปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
ตารางที่ 17 ความง่ายต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกัวลาลัมเปอร์
ปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเรียนรู้
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

3.915
3.900
3.855
3.890

0.692
0.722
0.746

มาก
มาก
มาก
มาก

ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การความง่ า ยต่ อ การใช้ ง านคิ ว อาร์ โ ค้ ด ในร้ า นอาหารพื้ น ที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.890) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับสั่งอาหารง่ายต่อการ
เรียนรู้ (𝑥ҧ = 3.915 S.D. = 0.692) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การใช้คิวอาร์โค้ดง่ายสำหรับสั่ง
อาหารต่อการใช้งาน (𝑥ҧ = 3.900 S.D. = 0.722) อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ การใช้คิว
อาร์โค้ดสำหรับสั่งอาหารง่ายต่อการเข้าใจ (𝑥ҧ = 3.855 S.D. = 0.746) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 18 ความง่ายต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเรียนรู้
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

3.736
3.766
3.696
3.732

0.764
0.755
0.729

มาก

ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การความง่ า ยต่ อ การใช้ ง านคิ ว อาร์ โ ค้ ด ในร้ า นอาหารพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.733) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับสั่งอาหารง่ายต่อการ

มาก
มาก
มาก
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ใช้งาน (𝑥ҧ = 3.766 S.D. = 0.755) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การใช้คิวอาร์โค้ดง่ายสำหรับสั่ง
อาหารต่อการเรียนรู้ (𝑥ҧ = 3.736 S.D. = 0.764) อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ การใช้คิว
อาร์โค้ดสำหรับสั่งอาหารง่ายต่อการเข้าใจ (𝑥ҧ = 3.69 S.D. = 0.72) อยู่ในระดับมาก
4.3.3 ปัจจัยด้านความตั้งใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
ตารางที่ 19 ความตั้งใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกัวลาลัมเปอร์
ปัจจัยด้านความตั้งใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารในอนาคต
การแนะนำคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารให้กลุม่ เพื่อนใกล้ชิดของท่าน
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

3.840
3.730

0.779
0.781

มาก
มาก
มาก

3.785

ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นความตั้ งใจต่ อ การใช้ ง านคิ ว อาร์โ ค้ ด ในร้า นอาหารพื้ น ที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.785) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความสำคัญ มากที่สุ ด คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารใน
อนาคต (𝑥ҧ = 3.840 S.D. = 0.779) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การแนะนำคิวอาร์โค้ดสำหรับการ
สั่งอาหารให้กลุม่ เพื่อนใกล้ชิดของท่าน (𝑥ҧ = 3.730 S.D. = 0.781) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 20 ความตั้งใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านความตั้งใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารในอนาคต
การแนะนำคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารให้กลุม่ เพื่อนใกล้ชิดของท่าน
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

3.810
3.656

0.770
0.804

มาก

3.733

ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การความตั้ ง ใจต่ อ การใช้ ง านคิ ว อาร์ โ ค้ ด ในร้ า นอาหารพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.730) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความสำคัญ มากที่สุ ด คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารใน

มาก
มาก
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อนาคต (𝑥ҧ = 3.810 S.D. = 0.770) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การแนะนำคิวอาร์โค้ดสำหรับการ
สั่งอาหารให้กลุ้มเพื่อนใกล้ชิดของท่าน (𝑥ҧ = 3.656 S.D. = 0.804) อยู่ในระดับมาก
4.3.4 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
ตารางที่ 21 อิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกัวลาลัมเปอร์
ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของครอบครัว

ค่าเฉลี่ย

3.410

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.919

ปานกลาง

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของเพื่อน
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของสื่อโฆษณา

3.505
3.495

0.907
0.885

มาก
ปานกลาง

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากพนักงานร้านอาหาร
แนะนำให้ท่าน
ค่าเฉลี่ย

3.755

0.779

มาก

3.541

ระดับ

มาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพื้นที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.541) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่ า เรื่ อ งที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามสำคั ญ มากที่ สุ ด คื อ การใช้ คิ ว อาร์โ ค้ ด สำหรับ การสั่ งอาหาร
เนื่องจากพนักงานร้านอาหารแนะนำให้ท่าน (𝑥ҧ = 3.755 S.D. = 0.779) อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของเพื่อน (𝑥ҧ = 3.505 S.D. = 0.907)
อยู่ในระดับมาก ถัดมา คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของสื่อโฆษณา (𝑥ҧ
= 3.495 S.D. = 0.885) อยู่ในระดับปานกลาง และลำดับสุดท้าย คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการ
สั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของครอบครัว (𝑥ҧ = 3.410 S.D. = 0.919) อยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 22 อิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของครอบครัว

ค่าเฉลี่ย
3.248

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.798

ระดับ
ปานกลาง

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของเพื่อน
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของสื่อโฆษณา

3.512
3.636

0.806
0.832

มาก
มาก

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากพนักงานร้านอาหาร
แนะนำให้ท่าน
ค่าเฉลี่ย

3.691

0.808

มาก

3.522

มาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.522) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่ า เรื่ อ งที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามสำคั ญ มากที่ สุ ด คื อ การใช้ คิ ว อาร์โ ค้ ด สำหรับ การสั่ งอาหาร
เนื่องจากพนักงานร้านอาหารแนะนำให้ท่าน (𝑥ҧ = 3.691 S.D. = 0.808) อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับ การสั่ งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของสื่อโฆษณา (𝑥ҧ = 3.636 S.D. =
0.832) อยู่ในระดับมาก ถัดมา คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารเนื่องจากคำชักจูงของเพื่อน
(𝑥ҧ = 3.512 S.D. = 0.806) อยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย คือ การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่ง
อาหารเนื่องจากคำชักจูงของครอบครัว (𝑥ҧ = 3.248 S.D. = 0.798) อยู่ในระดับปานกลาง
4.3.5 ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
ตารางที่ 23 ทัศนคติในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกัวลาลัมเปอร์
ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้งานคิวอาร์โค้ด
ในร้านอาหารกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ความประทับใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร
ความชื่นชอบการใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร
ความพอใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
3.785
3.805
3.765
3.785

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.749
0.761
0.750

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ความพึงพอใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
พื้นที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.785) และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ผู้ใช้บริการชื่นชอบการใช้คิวอาร์โค้ด
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สำหรั บ การสั่ ง อาหาร (𝑥ҧ = 3.805 S.D. = 0.761) อยู่ ในระดั บ มาก รองลงมา คื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ประทับใจการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร (𝑥ҧ = 3.785 S.D. = 0.749) อยู่ในระดับมาก และ
ลำดับ สุ ดท้าย คือ คือ ผู้ใช้บ ริการพอใจการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร (𝑥ҧ = 3.76 S.D. =
0.750) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 24 ทัศนคติในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ความประทับใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร
ความชื่นชอบการใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร
ความพอใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
3.696
3.611
3.631
3.646

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.722
0.805
0.750

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ความพึงพอใจต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.646) และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ผู้ใช้บริการประทับใจการใช้คิวอาร์โค้ด
สำหรับการสั่งอาหาร (𝑥ҧ = 3.696 S.D.= 0.722) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้ใช้บริการพอใจการ
ใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร (𝑥ҧ = 3.631 S.D. = 0.750) อยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย
คือ คือ ผู้ใช้บริการชื่นชอบการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร (𝑥ҧ = 3.611 S.D. = 0.805) อยู่ใน
ระดับมาก
4.3.6 ปัจจัยด้านรับรู้ถึงความสามารถของตนเองต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
ตารางที่ 25 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กัวลาลัมเปอร์
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ปัจจัยด้านการรับรู้ด้านความสามารถของตนเองต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ด
ในร้านอาหารกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

3.800

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.856

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยปฏิบตั ิตามเอกสารแนะนำการใช้งาน

3.875

0.769

มาก

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อ
ต้องการ
ค่าเฉลี่ย

3.825

0.725

มาก

3.833

มาก

มาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดใน
ร้านอาหารพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.833) และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้คิวอาร์
โค้ ด สำหรั บ การสั่ งอาหารโดยปฏิ บั ติ ตามเอกสารแนะนำการใช้ งาน (𝑥ҧ = 3.875 S.D. = 0.769)
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยร้องขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อต้องการ (𝑥ҧ = 3.825 S.D. = 0.725) อยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย คือ
ผู้ใช้บริการสามารถใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้อื่น (𝑥ҧ =
3.800 S.D. = 0.856) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 26 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านการรับรู้ด้านความสามารถของตนเองต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดใน
ร้านอาหารกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ค่าเฉลี่ย

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้อื่น

3.781

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.794

ระดับ

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยปฏิบตั ิตามเอกสารแนะนำการใช้ งาน

3.786

0.727

มาก

การใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อต้องการ

3.527

0.824

มาก

ค่าเฉลี่ย

3.698

มาก

มาก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการใช้งานคิวอาร์โค้ดใน
ร้านอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥ҧ = 3.698) และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้คิวอาร์
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โค้ ด สำหรั บ การสั่ งอาหารโดยปฏิ บั ติ ตามเอกสารแนะนำการใช้ งาน (𝑥ҧ = 3.786 S.D. = 0.727)
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยปราศจาก
ความช่วยเหลื อของผู้ อื่น (𝑥ҧ = 3.781 S.D. = 0.794) อยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้ าย คือ คือ
ผู้ใช้บริการสามารถใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหารโดยร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อต้องการ
(𝑥ҧ = 3.527 S.D. = 0.824) อยู่ในระดับมาก
4.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการยอมรับนวัตกรรมการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหารโดยวิธีทาง
สถิติ F-test และ t-test
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับ
ร้ า น อ าห ารใน กั วล าลั ม เป อ ร์ ป ระเท ศ ม าเล เซี ย แล ะก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร ป ระเท ศ ไท ย
เป็ น การวิเคราะห์ ปั จ จั ย ทั้ ง 6 ด้าน ได้แ ก่ ด้านการรับ รู้ถึ งคุ ณ ประโยชน์ ความง่ายในการใช้ งาน
ความตั้งใจในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติต่อการใช้งาน การรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง
ด้วยการทดสอบทางสถิติโดยใช้ F-test (One Way ANOVA) และ t-test
ตารางที่ 27 การเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรับ นวั ต กรรมการใช้ คิ ว อาร์ โค้ ด ใน
ร้านอาหารระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยใช้
การทดสอบทางสถิติแบบ F-Test (One way ANOVA)
ANOVA
Sum of Squares

df

Mean Square

ประโยชน์อย่างมาก ระหว่างกลุม่

1.102

1

1.102

ภายในกลุ่ม

214.335

398

.539

รวม

215.438

399

ระหว่างกลุม่

.640

1

.640

ภายในกลุ่ม

216.360

398

.544

รวม

217.000

399

ระหว่างกลุม่

.010

1

.010

ภายในกลุ่ม

221.150

398

.556

ประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน

ประหยัดเวลา

F

Sig.

2.047

.153

1.177

.279

.018

.893
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รวม

221.160

399

ระหว่างกลุม่

3.240

1

3.240

ภายในกลุ่ม

212.510

398

.534

รวม

215.750

399

ระหว่างกลุม่

1.822

1

1.822

ภายในกลุ่ม

217.955

398

.548

รวม

219.778

399

ระหว่างกลุม่

2.560

1

2.560

ภายในกลุ่ม

217.190

398

.546

รวม

219.750

399

.062

1

.062

239.035

398

.601

239.098

399

ระหว่างกลุม่

.490

1

.490

ภายในกลุ่ม

250.300

398

.629

รวม

250.790

399

ชักจูงโดยครอบครัว ระหว่างกลุม่

2.560

1

2.560

ภายในกลุ่ม

295.880

398

.743

รวม

298.440

399

ระหว่างกลุม่

.023

1

.023

ภายในกลุ่ม

291.915

398

.733

รวม

291.937

399

1.960

1

ง่ายต่อการเรียนรู้

ง่ายต่อการใช้งาน

ง่ายต่อการเข้าใจ

สั่งด้วยคิวอาร์โค้ดใน ระหว่างกลุม่
อนาคต
ภายในกลุ่ม
รวม
แนะนำให้เพื่อน
ใกล้ชิด

ชักจูงโดยเพื่อน

ชักจูงโดยสื่อโฆษณา ระหว่างกลุม่

1.960

6.068

.014

3.328

.069

4.691

.031

.104

.747

.779

.378

3.444

.064

.031

.861

2.650

.104
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ภายในกลุ่ม

294.350

398

รวม

296.310

399

ระหว่างกลุม่

.422

1

.422

ภายในกลุ่ม

251.775

398

.633

รวม

252.197

399

.810

1

.810

216.150

398

.543

216.960

399

ระหว่างกลุม่

4.000

1

4.000

ภายในกลุ่ม

243.190

398

.611

รวม

247.190

399

พอใจในการใช้งาน ระหว่างกลุม่

1.690

1

1.690

ภายในกลุ่ม

224.310

398

.564

รวม

226.000

399

ระหว่างกลุม่

.040

1

.040

ภายในกลุ่ม

272.320

398

.684

รวม

272.360

399

ทำตามคู่มือแนะนำ ระหว่างกลุม่

.562

1

.562

ภายในกลุ่ม

219.835

398

.552

รวม

220.397

399

ระหว่างกลุม่

8.410

1

8.410

ภายในกลุ่ม

238.630

398

.600

รวม

247.040

399

ชักจูงโดยพนักงาน
ร้าน

ประทับใจในการใช้ ระหว่างกลุม่
งาน
ภายในกลุ่ม
รวม
ชื่นชอบในการใช้
งาน

ปราศจากความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น

ร้องขอความ
ช่วยเหลือเมื่อ
ต้องการ

.740

.668

.414

1.491

.223

6.546

.011

2.999

.084

.058

.809

1.018

.314

14.027

0
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จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการ
ใช้คิ ว อาร์ โค้ ด ในร้ านอาหารระหว่ างกรุงกั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย และกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย โดยใช้สถิติแบบ F-test (One way ANOVA) พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้คุณประโยชน์
ความตั้งใจในการใช้ งาน อิทธิพลทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนเอง ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านความง่ายต่อการใช้งาน
โดยเฉพาะหัวข้อความง่ายต่อการเรียนรู้และการเข้าใจ นอกจากนั้นพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติด้านทัศนคติต่อการใช้งานโดยเฉพาะหัวข้อความชื่นชอบต่อการใช้งาน และสุดท้ายพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในหัวข้อการสั่งอาหารผ่านคิว
อาร์โค้ดเมื่อจำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ตารางที่ 28 การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ นวั ต กรรมการใช้ คิ ว อาร์ โค้ ด ใน
ร้านอาหารระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยใช้
การทดสอบทางสถิติแบบ t-test แบบ independent sample t-test
Independent Samples Test
Levene's Test

ประโยชน์อย่าง
มาก

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

F

Sig.

5.393

0.021

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

ประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน

ประหยัดเวลา

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

0.798

1.029

0.372

0.311

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
ง่ายต่อการ
เรียนรู้

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มไม่

7.821

0.005

t-test for Equality of Means
t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

1.431

398

0.153

0.105

1.431

396.002

0.153

0.105

1.085

398

0.279

0.08

1.085

397.694

0.279

0.08

0.134

398

0.893

0.01

0.134

397.897

0.893

0.01

2.463

398

0.014

0.18

2.463

394.005

0.014

0.18
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เท่ากัน
ง่ายต่อการใช้
งาน

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

3.694

0.055

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน

ง่ายต่อการเข้าใจ ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

1.493

0.222

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
สั่งด้วยคิวอาร์
โค้ดในอนาคต

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

0.913

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

แนะนำให้เพื่อน
ใกล้ชิด

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน

ชักจูงโดย
ครอบครัว

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

ชักจูงโดยเพื่อน

0.012

0.37

12.163

0.543

0.001

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

3.743

0.054

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
ชักจูงโดยสื่อ
โฆษณา

ชักจูงโดย
พนักงานร้าน

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

1.232

0.268

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน

2.684

0.102

1.824

398

0.069

0.135

1.824

397.171

0.069

0.135

2.166

398

0.031

0.16

2.166

397.837

0.031

0.16

0.323

398

0.747

0.025

0.323

397.948

0.747

0.025

0.883

398

0.378

0.07

0.883

397.647

0.378

0.07

1.856

398

0.064

0.16

1.856

390.545

0.064

0.16

-0.175

398

0.861

-0.015

-0.175

392.013

0.861

-0.015

-1.628

398

0.104

-0.14

-1.628

396.576

0.104

-0.14

0.817

398

0.414

0.065

0.817

397.4

0.414

0.065
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ประทับใจในการ ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน
ใช้งาน
ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน

0.639

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

4.65

0.424

0.032

ชื่นชอบในการใช้ ความแปรปรวนกลุ่มไม่
งาน
เท่ากัน
พอใจในการใช้
งาน

ปราศจากความ
ช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

2.145

0.144

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

0

0.997

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน

ทำตามคู่มือ
แนะนำ

ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน

ร้องขอความ
ช่วยเหลือเมื่อ
ต้องการ

ความแปรปรวนกลุ่มเท่ากัน
ความแปรปรวนกลุ่มไม่
เท่ากัน

1.211

13.325

0.272

0

1.221

398

0.223

0.09

1.221

397.539

0.223

0.09

2.559

398

0.011

0.2

2.559

396.968

0.011

0.2

1.732

398

0.084

0.13

1.732

397.999

0.084

0.13

0.242

398

0.809

0.02

0.242

395.932

0.809

0.02

1.009

398

0.314

0.075

1.009

397.43

0.314

0.075

3.745

398

0

0.29

3.745

392.255

0

0.29

จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการ
ใช้คิ ว อาร์ โค้ ด ในร้ านอาหารระหว่ างกรุงกั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย และกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย โดยใช้สถิติแบบ t-test (independent sample) พบว่า ปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญ ได้แก่ ประโยชน์อย่างมาก ง่ายต่อการเรียนรู้ การชักจูงของครอบครัว ความชื่นชอบในการ
ใช้งาน และการรับรู้ความสามารถของตนเองในด้านการสั่งอาหารโดยร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
เมื่อต้องการ
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4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรั
บ ร้ า น อาห ารใน กั ว ลาลั ม เป อร์ ป ระเท ศมาเลเซี ย และกรุ ง เท พ มห านคร ป ระเท ศไท ย
เป็ น การวิเคราะห์ ปั จ จั ย ทั้ ง 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรับ รู้ถึงคุ ณ ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน
ความตั้งใจในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติต่อการใช้งาน การรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง
ด้วยการทดสอบปั จจัยด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างกำลังน้อยที่สุดเชิงส่วน (Partial Least Square
Structural Equation Modeling; PLS) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรแผงภายนอกที่มีผลต่อตัว
แปรแฝงภายใน ซึ่งความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
S.E.

แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

แทนค่าสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของสมการแต่ละค่าที่อยู่ใน

B

แทนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปคะแนนดิบ

R2

แทนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการ

β

แทนค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Sig.

แทนค่าสถิติที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

VIF

แทนค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน

AVE

แทนค่าความตรงเชิงเหมือน

CR

แทนค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ

สมการ

4.5.1 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดในพื้นที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียได้ผลดังนี้
ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ค่าน้ำหนักตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นของ
ตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ ความตรงเชิงเหมือนของกลุ่มตัวอย่างมาเลเซีย
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ตัวแปรแฝง

การรับรู้
คุณประโยชน์

ความง่ายใน
การใช้งาน

อิทธิพลทาง
สังคม

การรับรู้
ความสามารถ
ของตนเอง

ตัวแปรสังเกต

ค่า
น้ำหนัก

VIF

ประโยชน์อย่าง
มาก

0.909

2.975

ประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน

0.935

3.708

ประหยัดเวลา

0.910

2.686

ง่ายต่อการเรียนรู้

0.928

3.273

ง่ายต่อการใช้งาน

0.927

3.287

ง่ายต่อการเข้าใจ

0.918

2.999

ชักจูงโดย
ครอบครัว

0.811

2.405

ชักจูงโดยเพื่อน

0.870

2.865

ชักจูงโดยสื่อ
โฆษณา

0.791

1.721

ชักจูงโดย
พนักงานร้าน

0.813

1.796

ปราศจากความ
ช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น

0.766

1.378

ทำตามคู่มือ
แนะนำ

0.897

2.398

ค่าความ

ค่าความเชื่อมั่นของ
เชื่อมั่น (α) องค์ประกอบ (CR)

ความตรง
เชิงเหมือน
(AVE)

0.907

0.942

0.843

0.914

0.946

0.854

0.839

0.892

0.675

0.746

0.856

0.665
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ทัศนคติต่อ
การใช้งาน

ร้องขอความ
ช่วยเหลือเมื่อ
ต้องการ

0.778

1.916

ประทับใจในการ
ใช้งาน

0.925

3.276

ชื่นชอบในการใช้
งาน

0.936

3.790

พอใจในการใช้
งาน

0.938

3.738

0.957

3.333

สั่งด้วยคิวอาร์โค้ด
ในอนาคต
ความตั้งใจใน
การใช้งาน แนะนำให้เพื่อน
ใกล้ชิด

0.959

0.926

0.953

0.871

0.911

0.957

0.918

3.333

ผลการวิเคราะห์ ปั จ จัย พบว่า ตัว แปรที่ใช้ในการวิจัยมีคุณ ภาพผ่านเกณฑ์ การวัด ดังนี้ ค่า
น้ำหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรสังเกตมีค่าระหว่าง 0.766 – 0.959 โดยทุกตัวแปรผ่านเกณฑ์
ขั้ น ต่ ำ ที่ 0.7 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ที่ ได้ จ ากความตรงเชิ ง
เหมื อ น (Average Variance Extracted :AVE) ของแต่ ล ะตั ว แปรแล้ ว พบว่ า มี ค่ า มากกว่ า 0.50
(Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) จึงนับได้ว่าตัวแปรเหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์กันภายใน
เป็นอย่างดีและสามารถอธิบายรูปแบบการวัดในองค์ประกอบของตนได้เป็นอย่างดี ค่าอัลฟ่าครอ
นบาค (Cronbach’s alpha) มี ค่ า ระหว่ า ง 0.746 – 0.926 ซึ่ งสู งกว่ า เกณฑ์ 0.60 (Götz, LiehrGobber, & Krafft, 2010) ค่ าความเชื่ อ มั่ น ขององค์ ป ระกอบ (Composite Reliability :CR) มี ค่ า
ระหว่ า ง 0.856 – 0.957 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ 0.70 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) ในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ต้องมีการทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรสังเกตที่จะต้องไม่
มีความสัมพัน ธ์กัน เองอย่ างมีนั ยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่าปัจจัยการขยายตัวของความ
แปรปรวน (Variance Inflation Factor :VIF) ควรมี ค่ า ต่ ำ กว่ า 5.00 (Sarstedt, Ringle, & Hair,
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2017) ซึ่งเมื่อพิจารณาตารางที่ 1 พบว่า ค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 1.721
– 3.790 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด หมายความว่า โมเดลสมการโครงสร้างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ไม่
เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity)
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบระหว่างค่ารากที่สองของความแปรปรวนเฉลี่ยและสหสัมพันธ์ของ
กลุ่มตัวอย่างมาเลเซีย
Correlation Matrix
ตัวแปร
ATT
BI
PEOU PU
SE
SI
ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT)

(0.933)

ความตั้งใจในการใช้งาน (BI)

0.846

(0.958)

ความง่ายในการใช้งาน (PEOU)

0.810

0.799 (0.924)

การรับรู้คุณประโยชน์ (PU)

0.820

0.767

0.794 (0.918)

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE)

0.661

0.662

0.722

0.642 (0.815)

อิทธิพลทางสังคม (SI)

0.575

0.507

0.507

0.500

0.517 (0.821)

หมายเหตุ : ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือ ค่ารากที่สองของความแปรปรวนเฉลี่ย
จากตารางที่ 30 ค่ารากที่สองของค่าความแปรปรวนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่สกัดได้มีค่าสูง
กว่าค่าสหสัมพันธ์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจึงมีความตรงเชิงจำแนกและค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงมี
ค่าระหว่าง 0.500 – 0.846 แสดงว่าตัวแปรแฝงไม่มีปัญหาความสัมพันธ์เชิงซ้อน (Multicollinearity)
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Great Value
Usefulness
Save Time

Pleasure
Easy to learn
Easy to use

Use in
future
Satisfaction
Happiness

Easy to understand

Persuade by family
Persuade by friend
Persuade by advertising
Persuade by staff

Without help
Follow manual
Ask other if need

รูปภาพที่ 8 แสดงทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โมเดลสมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร จากภาพผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า ทัศนคติ
ต่อการใช้งานอธิบ ายระดับ ความตั้งใจในการใช้งานคิวอาร์โค้ ดในร้านอาหารได้ร้อยละ 71.5 (R2=
0.715) ซึ่งอยู่ในระดับสูง และการรับรู้คุณประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม และ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ร่วมกันอธิบายทัศนคติต่อการใช้งานได้ร้อยละ 76.2 (R2= 0.762)
และความง่ายในการใช้งาน สามารถอธิบายการรับรู้คุณประโยชน์ได้ร้อยละ 63.1 (R2= 0.631)

Recommendation
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ตารางที่ 31 อธิบายอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างมาเลเซีย
ค่าความ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variance)
ตัวแปรตาม
อิทธิพล
ผันแปร
(Dependent Variance) (R2) (Effect) PU PEOU SE
SI
ATT
BI
ทางตรง
ความตั้งใจในการใช้งาน (BI)

0.715

ทางอ้อม 0.362

การรับรู้คุณประโยชน์ (PU)

0.762

0.631

-

-

-

0.846

-

-

-

0.589

0.041 0.131

0.362

0.589

0.041 0.131 0.846

-

ทางตรง 0.428

0.356

0.049 0.155

-

-

ทางอ้อม

-

0.340

-

-

รวม

0.428

0.696

-

-

ทางตรง

-

0.794

-

-

-

-

ทางอ้อม

-

-

-

-

-

-

รวม

-

0.794

-

-

-

-

รวม

ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT)

-

-

-

0.049 0.155

จากตารางที่ 31 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้งาน (β = 0.846, t = 31.924 , p=0.000) การรับรู้คุณ ประโยชน์ มี
อิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.428, t = 3.494, p =0.001) ความง่ายในการใช้งาน
มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.356, t = 2.790, p = 0.005) อิทธิพลทางสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.155, t = 3.839, p=0.000) ความง่ายในการใช้งานมี
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณประโยชน์ (β = 0.749, t = 17.483, p = 0.000)
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 32 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างมาเลเซีย
สมมติฐาน

Path

Coefficient (β) t-value p-value ผลการทดสอบ

H1

รับรู้คุณประโยชน์ -> ทัศนคติ

0.428

3.494

0.001

ยอมรับ

H2

ง่ายต่อการใช้งาน -> ทัศนคติ

0.356

2.790

0.005

ยอมรับ

H3

อิทธิพลทางสังคม -> ทัศนคติ

0.155

2.403

0.017

ยอมรับ

H4

รับรู้ความสามารถของตนเอง - >ทัศนคติ

0.049

0.595

0.552

ไม่ยอมรับ

H5

ง่ายต่อการใช้งาน -> รับรู้คุณประโยชน์

0.794

17.483

0.000

ยอมรับ

H6

ทัศนคติ -> ความตั้งใจในการใช้งาน

0.846

31.924

0.000

ยอมรับ

*P-Value < 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู้คุณ ประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.428, t = 3.494)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.356, t = 2.790)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อทัศนคติ
ต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.155, t = 2.403)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองไม่มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกต่อทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.049, t = 0.595)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการ
รับรู้คุณประโยชน์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.794, t = 17.483)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.846, t = 31.924)
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4.5.2 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยได้ผลดังนี้
ตารางที่ 33 ค่าน้ำหนักตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ
ความตรงเชิงเหมือนของกลุ่มตัวอย่างไทย
ความตรง
ค่าความ ค่าความเชื่อมั่นของ
ค่า
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต
VIF
เชิงเหมือน
น้ำหนัก
เชื่อมั่น (α) องค์ประกอบ (CR)
(AVE)

การรับรู้
คุณประโยชน์

ความง่ายใน
การใช้งาน

อิทธิพลทาง
สังคม

การรับรู้
ความสามารถ

ประโยชน์อย่าง
มาก

0.907

3.02

ประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน

0.925

3.337

ประหยัดเวลา

0.857

1.908

ง่ายต่อการเรียนรู้

0.909

2.881

ง่ายต่อการใช้งาน

0.938

3.387

ง่ายต่อการเข้าใจ

0.888

2.45

ชักจูงโดย
ครอบครัว

0.742

1.662

ชักจูงโดยเพื่อน

0.820

1.812

ชักจูงโดยสื่อ
โฆษณา

0.793

1.535

ชักจูงโดย
พนักงานร้าน

0.682

1.269

ปราศจากความ
ช่วยเหลือจาก

0.884

1.875

0.878

0.925

0.804

0.899

0.937

0.831

0.757

0.846

0.580

0.722

0.844

0.648
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ของตนเอง

ทัศนคติต่อ
การใช้งาน

ผู้อื่น
ทำตามคู่มือ
แนะนำ

0.872

1.969

ร้องขอความ
ช่วยเหลือเมื่อ
ต้องการ

0.635

1.187

ประทับใจในการ
ใช้งาน

0.923

3.075

ชื่นชอบในการใช้
งาน

0.938

3.925

พอใจในการใช้
งาน

0.930

3.581

0.944

2.217

สั่งด้วยคิวอาร์โค้ด
ในอนาคต
ความตั้งใจใน
การใช้งาน แนะนำให้เพื่อน
ใกล้ชิด

0.920

0.923

0.951

0.866

0.851

0.930

0.870

2.217

จากตารางที่ 33 พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การวัด ดังนี้ ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรสังเกตมีค่าระหว่าง 0.635 – 0.944 ซึ่งมีบางตัวแปรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำ 0.7 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) แต่เมื่อ พิจารณาค่าที่ ได้ จากความตรงเชิงเหมือ น
(Average Variance Extracted :AVE) ของแต่ละตัวแปรแล้วพบว่ามีค่ามากกว่า 0.50 (Götz, LiehrGobber, & Krafft, 2010) จึงนับ ได้ว่าตัวแปรเหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์กันภายในเป็นอย่างดี
และสามารถอธิ บ ายรู ป แบบการวั ด ในองค์ ป ระกอบของตนได้ เป็ น อย่ า งดี ค่ า อั ล ฟ่ า ครอนบาค
(Cronbach’s alpha) มีค่าระหว่าง 0.722 – 0.923 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.60 (Götz, Liehr-Gobber, &
Krafft, 2010) ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ (Composite Reliability :CR) มีค่าระหว่าง 0.844
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– 0.951 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ 0.70 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) ในการวิ เคราะห์ โ มเดล
สมการโครงสร้าง ต้องมีการทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรสังเกตที่จะต้องไม่มีความสัมพันธ์
กั น เองอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ โดยพิ จ ารณาจากค่ า ปั จ จั ย การขยายตั ว ของความแปรปรวน
(Variance Inflation Factor :VIF) ควรมีค่าต่ำกว่า 5.00 (Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตารางที่ 1 พบว่า ค่าปั จจัยการขยายตัวของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 1.187 – 3.925
สอดคล้องกับ เกณฑ์ที่กำหนด หมายความว่า โมเดลสมการโครงสร้างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ไม่เกิด
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity)
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบระหว่างค่ารากที่สองของความแปรปรวนเฉลี่ยและสหสัมพันธ์ของ
กลุ่มตัวอย่างไทย

ตัวแปร

Correlation Matrix
ATT

BI

PU

PEOU

SE

ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT)

(0.931)

ความตั้งใจในการใช้งาน (BI)

0.770 (0.932)

การรับรู้คุณประโยชน์ (PU)

0.729

0.739 (0.896)

ความง่ายในการใช้งาน (PEOU)

0.691

0.780

0.749 (0.912)

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE) 0.708

0.685

0.702

0.744 (0.805)

0.655

0.501

0.507

อิทธิพลทางสังคม (SI)

0.599

SI

0.539 (0.761)

หมายเหตุ : ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือ ค่ารากที่สองของความแปรปรวนเฉลี่ย
จากตารางที่ 34 ค่ารากที่สองของค่าความแปรปรวนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่สกัดได้มีค่าสูง
กว่าค่าสหสัมพันธ์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจึงมีความตรงเชิงจำแนกและค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงมี
ค่าระหว่าง 0.507 – 0.780 แสดงว่าตัวแปรแฝงไม่มีปัญหาความสัมพันธ์เชิงซ้อน (Multicollinearity)
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Great Value
Usefulness
Save Time

Pleasure
Easy to learn

Satisfaction

Happiness

Use in
Behavioral
future 1
Intention

Behavioral
Recommendation

Easy to use
Easy to understand

Persuade by family
Persuade by friend
Persuade by advertising
Persuade by staff

Without help
Follow manual
Ask other if need

รูปภาพที่ 9 แสดงทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โมเดลสมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร จากภาพผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า ทั ศนคติ
ต่อการใช้งานอธิบ ายระดับ ความตั้งใจในการใช้งานคิวอาร์โค้ ดในร้านอาหารได้ร้อยละ 59.3 (R2=
0.593) ซึ่งอยู่ในระดับสูง และการรับรู้คุณประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม และ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ร่วมกันอธิบายทัศนคติต่อการใช้งานได้ร้อยละ 65.2 (R2= 0.652)
และความง่ายในการใช้งาน สามารถอธิบายการรับรู้คุณประโยชน์ได้ร้อยละ 56.2 (R2= 0.562)
ตารางที่ 35 อธิบายอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างไทย

Intention 2
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ค่าความ
อิทธิพล
ผันแปร
(Dependent Variance) (R2) (Effect)

ตัวแปรอิสระ (Independent Variance)

ตัวแปรตาม

ทางตรง
ความตั้งใจในการใช้งาน (BI)

0.593

การรับรู้คุณประโยชน์ (PU)

0.652

0.562

PEOU

SE

SI

ATT

BI

-

-

-

-

0.770

-

-

-

ทางอ้อม 0.261

0.305

0.186 0.174

0.261

0.305

0.186 0.174 0.770

-

ทางตรง 0.339

0.142

0.242 0.226

-

-

ทางอ้อม

-

0.254

-

-

รวม

0.339

0.396

-

-

ทางตรง

-

0.749

-

-

-

-

ทางอ้อม

-

-

-

-

-

-

รวม

-

0.749

-

-

-

-

รวม

ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT)

PU

-

-

0.242 0.226

จากตารางที่ 35 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อ ความตั้ งใจในการใช้ งาน (β = 0.770, t = 25.068, p=0.000) การรับ รู้คุ ณ ประโยชน์ มี
อิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.339, t = 4.487, p =0.000) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.242, t = 2.856, p = 0.004) อิทธิพล
ทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.226, t = 3.839, p=0.000) ความง่ายใน
การใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณประโยชน์ (β = 0.749, t = 20.793, p = 0.000)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 36 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างไทย
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สมมติฐาน

Path

Coefficient (β) t-value p-value ผลการทดสอบ

H1

รับรู้คุณประโยชน์ -> ทัศนคติ

0.339

4.487

*0.000

ยอมรับ

H2

ง่ายต่อการใช้งาน -> ทัศนคติ

0.142

1.929

0.054

ไม่ยอมรับ

H3

อิทธิพลทางสังคม -> ทัศนคติ

0.226

3.839

*0.000

ยอมรับ

H4

รับรู้ความสามารถของตนเอง - >ทัศนคติ

0.242

2.856

*0.004

ยอมรับ

H5

ง่ายต่อการใช้งาน -> รับรู้คุณประโยชน์

0.749

20.793

*0.000

ยอมรับ

H6

ทัศนคติ -> ความตั้งใจในการใช้งาน

0.770

25.068

*0.000

ยอมรับ

*P-Value < 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู้คุณ ประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.339, t = 4.487)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความง่ายในการใช้งานไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.142, t = 1.929)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อทัศนคติ
ต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.226, t = 3.839)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกต่อทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.242, t = 2.856)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการ
รับรู้คุณประโยชน์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.749, t = 20.793)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.770, t = 25.068)

4.5.3 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดในพื้นที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 37 ค่าน้ำหนักตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ
ความตรงเชิงเหมือนของกลุ่มตัวอย่างมาเลเซียและไทย
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ตัวแปรแฝง

การรับรู้
คุณประโยชน์

ความง่ายใน
การใช้งาน

อิทธิพลทาง
สังคม

การรับรู้
ความสามารถ
ของตนเอง

ตัวแปรสังเกต

ค่า
น้ำหนัก

VIF

ประโยชน์อย่าง
มาก

0.907

2.979

ประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจำวัน

0.930

3.480

ประหยัดเวลา

0.883

2.206

ง่ายต่อการเรียนรู้

0.919

3.054

ง่ายต่อการใช้งาน

0.933

3.364

ง่ายต่อการเข้าใจ

0.904

2.692

ชักจูงโดย
ครอบครัว

0.783

1.956

ชักจูงโดยเพื่อน

0.845

2.211

ชักจูงโดยสื่อ
โฆษณา

0.783

1.591

ชักจูงโดย
พนักงานร้าน

0.754

1.450

ปราศจากความ
ช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น

0.825

1.541

ทำตามคู่มือ
แนะนำ

0.878

1.943

ค่าความ

ค่าความเชื่อมั่นของ
เชื่อมั่น (α) องค์ประกอบ (CR)

ความตรง
เชิงเหมือน
(AVE)

0.892

0.933

0.823

0.907

0.942

0.844

0.801

0.870

0.627

0.730

0.847

0.650
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ทัศนคติต่อ
การใช้งาน

ร้องขอความ
ช่วยเหลือเมื่อ
ต้องการ

0.706

1.388

ประทับใจในการ
ใช้งาน

0.924

3.165

ชื่นชอบในการใช้
งาน

0.937

3.856

พอใจในการใช้
งาน

0.935

3.681

0.949

2.638

สั่งด้วยคิวอาร์โค้ด
ในอนาคต
ความตั้งใจใน
การใช้งาน แนะนำให้เพื่อน
ใกล้ชิด

0.942

0.924

0.952

0.869

0.881

0.944

0.894

2.638

จากตารางที่ 37 พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การวัด ดังนี้ ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรสังเกตมีค่าระหว่าง 0.706 – 0.949 ซึ่งมีบางตัวแปรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำ 0.7 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) แต่เมื่อ พิจารณาค่าที่ ได้ จากความตรงเชิงเหมือ น
(Average Variance Extracted :AVE) ของแต่ละตัวแปรแล้วพบว่ามีค่ามากกว่า 0.50 (Götz, LiehrGobber, & Krafft, 2010) จึงนับ ได้ว่าตัวแปรเหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์กันภายในเป็นอย่างดี
และสามารถอธิ บ ายรู ป แบบการวั ด ในองค์ ป ระกอบของตนได้ เป็ น อย่ า งดี ค่ า อั ล ฟ่ า ครอนบาค
(Cronbach’s alpha) มีค่าระหว่าง 0.730 – 0.924 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.60 (Götz, Liehr-Gobber, &
Krafft, 2010) ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ (Composite Reliability :CR) มีค่าระหว่าง 0.847
– 0.952 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ 0.70 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) ในการวิ เคราะห์ โ มเดล
สมการโครงสร้าง ต้องมีการทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรสังเกตที่จะต้องไม่มีความสัมพันธ์
กั น เองอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ โดยพิ จ ารณาจากค่ า ปั จ จั ย การขยายตั ว ของความแปรปรวน
(Variance Inflation Factor :VIF) ควรมีค่าต่ำกว่า 5.00 (Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017) ซึ่งเมื่อ
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พิจารณาตารางที่ 1 พบว่า ค่าปั จจัยการขยายตัวของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 1.388 – 3.856
สอดคล้องกับ เกณฑ์ที่กำหนด หมายความว่า โมเดลสมการโครงสร้างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ไม่เกิด
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity)
ตารางที่ 38 เปรียบเทียบระหว่างค่ารากที่สองของความแปรปรวนเฉลี่ยและสหสัมพันธ์ของ
กลุ่มตัวอย่างมาเลเซียและไทย

ตัวแปร

Correlation Matrix
ATT

BI

ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT)

(0.932)

ความตั้งใจในการใช้งาน (BI)

0.805 (0.945)

PEOU

PU

SE

ความง่ายในการใช้งาน (PEOU)

0.751

0.787 (0.918)

การรับรู้คุณประโยชน์ (PU)

0.774

0.753

0.769 (0.907)

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE)

0.687

0.676

0.737

0.671 (0.807)

อิทธิพลทางสังคม (SI)

0.579

0.572

0.499

0.496

SI

0.523 (0.792)

หมายเหตุ : ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือ ค่ารากที่สองของความแปรปรวนเฉลี่ย
จากตารางที่ 38 ค่ารากที่สองของค่าความแปรปรวนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่สกัดได้มีค่าสูงกว่า
ค่าสหสัมพันธ์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจึงมีความตรงเชิงจำแนกและค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงมีค่า
ระหว่าง 0.523 – 0.805 แสดงว่าตัวแปรแฝงไม่มีปัญหาความสัมพันธ์เชิงซ้อน (Multicollinearity)
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Great Value
Usefulness
Save Time

Use in future

Pleasure

Recommendation

Satisfaction

Easy to learn

Happiness

Easy to use
Easy to understand

Persuade by family
Persuade by friend
Persuade by advertising
Persuade by staff

Without help
Follow manual
Ask other if need

รูปภาพที่ 10 แสดงทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
กรุงกัวลาลัมเปอร์และ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โมเดลสมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและกรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย จากภาพผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานอธิบายระดับ
ความตั้งใจในการใช้งานคิวอาร์โค้ ดในร้านอาหารได้ร้อยละ 64.7 (R2= 0.647) ซึ่งอยู่ในระดับสูง และ
การรั บ รู้คุณ ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน อิทธิพ ลทางสั งคม และการรับ รู้ความสามารถของ
ตนเอง ร่วมกันอธิบายทัศนคติต่อการใช้งานได้ร้อยละ 69.7 (R2= 0.697) และความง่ายในการใช้งาน
สามารถอธิบายการรับรู้คุณประโยชน์ได้ร้อยละ 59.2 (R2= 0.592)
ตารางที่ 39 อธิบายอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างมาเลเซียและไทย
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ค่าความ
อิทธิพล
ผันแปร
(Dependent Variance) (R2) (Effect)

ตัวแปรอิสระ (Independent Variance)

ตัวแปรตาม

ทางตรง
ความตั้งใจในการใช้งาน (BI)

0.647

การรับรู้คุณประโยชน์ (PU)

0.697

0.592

PEOU

SE

SI

ATT

BI

-

-

-

-

0.805

-

-

-

ทางอ้อม 0.318

0.447

0.114 0.148

0.318

0.447

0.114 0.148 0.805

-

ทางตรง 0.395

0.251

0.141 0.183

-

-

ทางอ้อม

-

0.304

-

-

รวม

0.395

0.555

-

-

ทางตรง

-

0.769

-

-

-

-

ทางอ้อม

-

-

-

-

-

-

รวม

-

0.769

-

-

-

-

รวม

ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT)

PU

-

-

0.141 0.183

จากตารางที่ 39 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อ ความตั้ งใจในการใช้ งาน (β = 0.805, t = 39.516, p=0.000) การรับ รู้คุ ณ ประโยชน์ มี
อิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.395, t = 6.100, p =0.000) ความง่ายในการใช้งาน
มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.251, t = 3.650, p = 0.000) อิทธิพลทางสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.183, t = 4.213, p=0.000) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (β = 0.141, t = 2.377, p=0.018) ความง่ายใน
การใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณประโยชน์ (β = 0.769, t = 25.308, p = 0.000)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 40 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างมาเลเซียและไทย
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สมมติฐาน

Path

Coefficient (β) t-value p-value ผลการทดสอบ

H1

รับรู้คุณประโยชน์ -> ทัศนคติ

0.395

6.100

0.000

ยอมรับ

H2

ง่ายต่อการใช้งาน -> ทัศนคติ

0.251

3.650

0.000

ยอมรับ

H3

อิทธิพลทางสังคม -> ทัศนคติ

0.183

4.213

0.000

ยอมรับ

H4

รับรู้ความสามารถของตนเอง - >ทัศนคติ

0.141

2.377

0.018

ยอมรับ

H5

ง่ายต่อการใช้งาน -> รับรู้คุณประโยชน์

0.769

25.308

0.000

ยอมรับ

H6

ทัศนคติ -> ความตั้งใจในการใช้งาน

0.805

39.516

0.000

ยอมรับ

*P-Value < 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู้คุณ ประโยชน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.395, t = 6.100)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.251, t = 3.650)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อทัศนคติ
ต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.183, t = 4.213)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกต่อทัศนคติต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.141, t = 2.377)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการ
รับรู้คุณประโยชน์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.769, t = 25.308)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการใช้งาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.805, t = 39.516)

68
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมในการใช้คิวอาร์โค้ดสำหรับ
ร้านอาหารในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
5.1 สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปเกี่ยวกับเพศไม่มีความแตกต่าง เมื่อพิจารณาอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จำนวนร้อยละ 33.5
แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39
ปี จำนวนร้อยละ 45 ในด้านสภานภาพ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามในด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าประเทศมาเลเซีย
โดยรายได้ ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ างในประเทศไทย คื อ 15,001 – 25,000 บาท ร้ อ ยละ 33.5
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างในประเทศมาเลเซียมีรายได้ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 15,000 ร้อยละ 54
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้ารับประทานอาหารในร้านอาหารพื้นที่กัวลาลัมเปอร์
และกรุงเทพมหานคร ประเทศมาลเซียและไทย ตามลำดับ พบว่ า ส่ วนใหญ่ กลุ่ มตัว อย่างทั้ งสอง
ประเทศเข้ารับประทานอาหารทุกสัปดาห์ ประเภทของร้านอาหารพบความแตกต่างชัดเจนในเรื่อง
ร้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งพบมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ร้อยละ 10.5 ในขณะเดียวกัน
ร้านอาหารท้องถิ่น ในพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พบเพียงร้อยละ 1.5 ความถี่ในการสั่ ง
อาหารผ่านระบบออนไลน์ก่อนการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ไม่พบว่าตามแตกต่างอย่างชัดเจน การสั่ง
อาหารโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวย่างในพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ พบว่าสั่งอาหารมารับประทานมากกว่า 5
ท่าน ร้อยละ 23.5 แต่กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครการสั่งอาหารมารับประทานมากกว่า 5
ท่ าน พบในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ยกว่า ที่ ร้ อ ยละ 8 ในด้ านช่ อ งทางการชำระเงิน พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ างใน
กัวลาลัมเปอร์ใช้บัตรเดบิตในการชำระเงินมากถึงร้อยละ 30.5 สะท้อนให้เห็นถึง การชำระเงินด้วยเงิน
สำรองที่มีอยู่มากกว่าการใช้บัตรเครดิต แต่ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครพบการใช้
งานบัตรเครดิตมากถึงร้อยละ 78 สะท้อนให้เห็นถึงการชำระเงินโดยเน้นการหยิบยืมเงินล่วงหน้ามาใช้
จ่าย นอกจากนั้นเมื่อสำรวจด้านการใช้งานคิวอาร์โค้ดที่ใดบ้างในร้านอาหารไม่พบความแตกต่างที่
ชัดเจน โดยส่วนใหญ่ใช้งานบริเวณจุดชำระเงินและบนโต๊ะอาหาร
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารในเขตพื้นที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน คือ การรับรู้
คุณประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และอิทธิพลทางสังคม แต่พบว่าการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน ทั้งนี้ทัศนคติต่อการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน
และความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้คุณประโยชน์
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน คือ การรับรู้
คุณประโยชน์ อิทธิพลทางสังคม และการรับรู้ความสามารถของตนเองแต่พบว่า ความง่ายในการใช้
งานไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน ทั้งนี้ทัศนคติต่อการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานและ
ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้คุณประโยชน์
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย มี ป ระเด็ น สำคั ญ สามารถนำมาอภิ ป รายผลของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ
นวัตกรรมการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพื้นที่กัวลาลัมเปอร์และกรุงเทพมหานคร ประเทศมาเลเซีย
และไทยตามลำดับ
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทัศนคติในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร
1.1
ด้านการรับรู้คุณประโยชน์ พบว่า การใช้งานคิวอาร์โค้ดมีประโยชน์อย่างมากทั้งใน
การประหยัดเวลา เพิ่มความรวดเร็วในการสั่งอาหาร ลดขั้นตอนความผิ ดพลาดในการรับรายการ
อาหารเพื่อส่งต่อไปยังครัวร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Khumthinkaew 2019) พบว่า
ก ารรั บ รู้ คุ ณ ป ระ โย ช น์ มี ผ ล ต่ อ ก ารใช้ คิ วอ าร์ โ ค้ ด ใน ก ารช ำระเงิ น แ ล ะงาน วิ จั ย ข อ ง
(Chitrattanamongkol 2017) การรับรู้คุณประโยชน์มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการใช้คิวอาร์โค้ด
1.2
ด้านการรับรู้การใช้งานง่าย พบว่า การใช้คิวอาร์โค้ดง่ายต่อการเรียนรู้ที่จะปรับใช้
ให้เข้ากับการสั่งอาหารโดยขั้นตอนการสแกนคิวอาร์โค้ดเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้โดยตนเอง
เมื่อการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างง่ายและปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก การใช้งานจึงเป็น
สิ่งที่กระทำโดยไม่ได้ล ำบากกายและใจ ส่ งผลให้ ผู้ ใช้งานคิว อาร์โค้ดใช้ได้จริงและเกิดการใช้อย่าง
กว้างขวาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ngerndee 2019) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการ
ชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด ร้านมนต์นมสด สาขาเชียงใหม่
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1.3
ด้ า นอิท ธิพ ลทางสั งคม พบว่า การแนะนำจากพนั ก งานภายในร้านอาหาร หรือ
คำแนะนำจากเพื่อน และสื่อในโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้งานคิวอาร์โค้ด สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ (Patil 2020) ศึ ก ษาการยอมรับ การชำระเงิน ผ่ านสมาร์ท โฟนในกลุ่ ม ผู้ บ ริโภคใน
ประเทศอิน เดีย พบว่า อิท ธิพลทางสังคมมีผลอย่างยิ่งในการตั้งใจในการใช้งานการชำระเงินผ่าน
สมาร์ทโฟน ส่งผลให้ผู้ประกอบการควรจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นทั้งเงินทุน บุคคลากร และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
1.4
การรับรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า การใช้งานคิวอาร์โค้ดสำหรับการสั่งอาหาร
ในพื้นที่กัวลาลัมเปอร์และกรุงเทพมหานคร ประเทศมาเลเซียและไทย สามารถใช้โดยปราศจากความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น สะท้อนให้ เห็ น ถึงความง่ายต่อการใช้งานทำให้ ผู้ใช้งานรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกหรือเอกสารแนะนำการใช้งาน สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ (Boonsiritomachai 2017) เรื่อ ง การยอมรับ เทคโนโลยี ก ารดำเนิ น ธุ ร กรรมผ่ า น
สมาร์ทโฟนในกลุ่มผู้ใช้งานเจเนเรชั่นวาย พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลโดยตรงต่อ
ความตั้งใจในการใช้งาน
2. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน พบว่า ปัจจัยด้านการใช้
งานง่ายไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งานในกลุ่มตัวอย่างประเทศไทย แตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้า
อาทิ งานวิจัยของ (Ngerndee 2019) พบว่า ความง่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ผู้ใช้งานเลือกใช้
บริการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ในร้านมนต์นมสด สาขาเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาความง่ายในการใช้งาน
คิวอาร์โค้ดไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน เนื่องจากบุคคลโดยทั่วไปคุ้นเคยและเข้า ใจการใช้งานคิว
อาร์โค้ดเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ
การใช้ งานในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประเทศมาเลเซี ย แตกต่ างจากงานวิจั ย ก่ อ นหน้ า อาทิ งานวิ จั ย ของ
(Boonsiritomachai 2017) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน
คิวอาร์โค้ดสำหรับการชำระเงินในกลุ่มตัวอย่างเจเนเรชั่นวาย ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใน
มาเลเซียมองว่า การใช้งานคิวอาร์โค้ดสามารถกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามและเป็นไป
ได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติการใช้งาน
3. เมื่อพิจารณาผลรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน พบว่า ปัจจัยด้านการใช้งานง่าย
การรับรู้คุณประโยชน์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง อิทธิพลทางสังคม ส่งผลอย่างมีนั ยสำคัญทาง
สถิติ เป็ น ไปตามทฤษฏี การยอมรับ นวัตกรรมของ David (1985) และUTAUT2 ของ Venkatesh
(2000) เนื่องจากคนไทยและมาเลเซียมีพื้นฐานด้านการรับรู้เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน และคุณภาพ
อินเตอร์เน็ตพื้นฐาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาในการส่งเสริมคิวอาร์โค้ด เป็นไปอย่าง
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กว้างขวางและเข้ าถึ งประชากร ดังนั้ นทั ศ นคติ ต่อ การใช้ งานจึงเกิด จากปั จจั ยดั งกล่ าวและส่ งผล
ต่อเนื่องไปในการใช้งานจริง
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. จากการศึกษาพบว่ารายได้ของกลุ่มตัวอย่างพื้นที่กัวลาลัมเปอร์และกรุงเทพมหานครมีความ
ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากการแจกแบบสำรวจความคิดเห็นเป็นไปแบบสุ่มและออนไลน์ ดังนั้น ข้อมูล
ที่ได้อาจไม่เหมาะสมต่อการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
2. งานวิจัย นี้ พบว่า ความง่ายในการใช้ งานมิได้ส่ งผลต่อทั ศนคติต่อการใช้งานคิว อาร์โค้ดใน
ร้านอาหาร เป็นที่น่าสังเกตว่าในหลากหลายงานวิจัยก่อนหน้าพบ ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัย
หลักในการยอมรับเทคโนโลยี ดังนั้นควรทำการวิจัยในด้านอื่นเกี่ยวกับการประยุกต์คิวอาร์โค้ด เช่น
การชำระเงิน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานดังกล่าว
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเน้นการชำระเงินสดและบัตรเครดิตในสัดส่วนที่สูง ดังนั้นการ
ส่งเสริมคิวอาร์โค้ดให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นควรทำควบคู่ไปกับช่องทางดังกล่าว โดยคำนึงถึงปัจจัย
ต่างๆที่ส่งผลต่อทัศนคติ อาทิ การรับรู้คุณประโยชน์ อิทธิพลทางสังคม และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง เป็นส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานมีทัศนคติเชิงบวกและนำไปสู่การใช้งานจริงในที่สุด
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