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นางสาวสุธาทิพย์ นิธิสิริพงศ์ 
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันนี้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญมาก ท าให้การส่ือสารระหว่าง
บุคคลหรือองค์กรสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกท่ีและตลอดเวลา ในประเทศไทยจึงมีจ านวนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 56.1 ล้านคนและส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีเป็นสมาร์ท
โฟนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้นกลุ่มธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่อย่างเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี
และท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตเล็งเห็นว่า อัตราการส่ังซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยยังมีโอกาสท่ีจะ
เติบโตเพิ่มขึ้นได้อีก โดยบิ๊กซีเริ่มเปิดช่องทางการให้บริการขายสินค้าออนไลน์ผ่านร้านค้าเสมือนเป็น
รายแรกในประเทศไทยต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้น ารหัสคิวอาร์มาพิมพ์อยู่บนโบร
ชัวร์และโปสเตอร์ท่ีมีการติดต้ังบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าบนดิน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการขายสินค้าออนไลน์ให้มีความสะดวกสบายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ทุกไลฟ์สไตล์ท้ังในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยในขณะนี้มีฐานข้อมูลของผู้ใช้งานบริการ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบิ๊กซี โมบาย ช็อปป้ิงแล้วเป็นจ านวนประมาณ 200,000 ราย ซึ่งแนวโน้มของ
การค้าปลีกออนไลน์ยังมีโอกาสท่ีจะเติบโตสูงขึ้นได้เรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้ังเป้าท่ีจะเพิ่มยอดจ านวนผู้ใช้งาน
ให้เพิ่มข้ึน 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใน
การใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคุณค่า
ของการบริโภค เพื่อท านายพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีจะเลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานจากการพิจารณาถึง
คุณค่า โดยมี 5 ปัจจัยท่ีศึกษาดังนี้ คุณค่าทางหน้าท่ี คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางความรู้ ความคิด 
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คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าทางเงื่อนไข รวมถึงศึกษาปัจจัยด้านความกดดันทางเวลาของการ
ส่งเสริมการขายและคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนเพิ่มเติม ซึ่งมาจากการทบทวนงานวิจัยใน
อดีต โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณประเภทส ารวจ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ ท่ีใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีหมายถึง สมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ตและไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ใน
งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวนท้ังหมด 205 ตัวอย่าง โดยมีการตรวจสอบความตรง
ของเครื่องมือด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบและมีการตรวจสอบความเท่ียงหรือความเช่ือถือได้ของ
เครื่องมือด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยจะ
ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลสรุปของงานวิจัยฉบับนี้ คือ ผู้ใช้งานจะมีความต้ังใจในการใช้งานแอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนขึ้นกับอิทธิพลทางตรงของปัจจัยทางด้านคุณค่าทางหน้าท่ี 
คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางความรู้  ความคิด คุณค่าทางเงื่อนไข คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้า
เสมือน และอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนท่ีมีอิทธิพลผ่านปัจจัย
ด้านคุณค่าทางหน้าท่ี และปัจจัยด้านความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลผ่าน
ปัจจัยด้านคุณค่าทางอารมณ์  ซึ่งในงานวิจัยนี้ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคมและความกดดันทางเวลาของ
การส่งเสริมการขายไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน รหัสคิวอาร์ ร้านค้าเสมือน ความต้ังใจในการใช้งาน 
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 ABSTRACT 
 

Nowadays, the Internet has played an important role in communication 
between people or organization, as the internet enables them to communicate 
anywhere and anytime. The amount of mobile internet users is 56.1 Million people in 
Thailand and the most popular device is the smart phone. Therefore, Supercenter 
business group as Tesco Lotus, Big C and Tops Supermarket realized rate order of 
online products in Thailand are still possible to grow more and more. Big c Supercenter 
public company limited which is the first of Supercenter in Thailand has opened a new 
online shopping service channel via Virtual Store since the end of 2012 to present. 
Virtual Store is used by brochure or Poster has printed QR Code and has located 
around BTS and MRT in order to increase in online shopping service channel. This 
service enables consumers to get more convenient and to respond directly for all 
lifestyles of consumer in the city as well as upcountry. Big c mobile shopping, online 
application has downloaded 200,000 users, only in the existing database. The 
Supercenter business group still has believed in online shopping Trend has grown up 
opportunity, thereby increasing the amount of users.  
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This research is Factors Influencing Behavioral Intention to Use QR Code 
Application for Shopping in Virtual Store. That is applied from Theory Consumption 
Value which explains the consumer choice behavior. There are 5 Factors in Theory 
Consumption Value as Functional value, Social value, Epistemic value, Emotional value 
and Conditional value. Moreover, this research has added 3 studied Factors as 
Promotion with Time pressure, Content Quality on Virtual Store and Intention to use 
QR Code Application for shopping in a virtual store. That has been developed from 
Literature review. 

This research is Quantitative research as a survey. Online questionnaire is 
used for information gathering with sample group who has used mobile phones as 
smart phone or tablet and never has used QR Code Application for Shopping in Virtual 
Store. This sample group consisted of 205 users. The validity of the questionnaire has 
been measured using factor analysis. In part of the reliability has been measured by 
Cronbach’s Alpha. Both Simple Linear Regression and Multiple Regression have been 
used for the research hypothesis investigation. 

In Conclusion, The Consumer will intent to use QR Code Application for 
shopping in the virtual store rely on direct influencing Functional value, Emotional 
value, Epistemic value, Conditional value, Content Quality on Virtual Store. And 
depend on indirect influencing Content Quality on Virtual Store has passed Functional 
value and Promotion with Time pressure has passed Emotional value. However, Social 
value and Promotion with Time pressure haven’t directly influence on intention of 
Using QR Code Application for Shopping in Virtual Store. 
 
Keywords: Application, QR Code, Virtual Store, Intention to use 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้จะไม่สามารถส าเร็จและมีความสมบูรณ์ไปได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากท่านแรกท่านนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก ซึ่งเป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษา 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีรับเป็นท่ีปรึกษาและสละเวลาในการให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางและ
วิธีการท าวิจัย ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงานมาโดยตลอด ส่วนท่านท่ี
สอง รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีสละเวลาในการให้
ค าปรึกษาในเรื่องสถิติของงานวิจัยเพิ่มเติม และท่านสุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีสละเวลาเป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและให้ค าแนะน า 
แนวคิดต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อน ามาปรับใช้และพัฒนางานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอบคุณพี่แอน พี่ฝ้ายและพี่น้ าเช่ือมเจ้าหน้าท่ีโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่องตลอดระยะเวลาท่ีเข้ามาศึกษาใน
โครงการนี้ ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนท่ีทุ่มเท สละเวลาและให้ค าแนะน าต่างๆ มาโดยตลอด 

ขอบคุณครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง รวมไปถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่ีมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามทุกท่าน และสุดท้ายเพื่อนๆ MSMIS รุ่น 9 ทุกคนท่ีให้
ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษามาโดยตลอด  

 
 
 นางสาวสุธาทิพย์ นิธิสิริพงศ์ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(6) 

 

สารบัญ 
 
        หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3) 
 

กิตติกรรมประกาศ (5) 
 

สารบัญตาราง   (12) 
 

สารบัญภาพ  (13) 
 

รายการสัญลักษณ์และค าย่อ    (14) 
 

บทท่ี 1 บทน า               1 
 

1.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าวิจัย      1 
1.2 ค าถามงานวิจัย           4 
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย        4 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย         5 

 
บทท่ี 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 6
  

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 6 
2.1.1 เอ็มคอมเมิร์ซ (M-Commerce) 6 
2.1.2 รหัสคิวอาร์ (Quick Response codes: QR code) 6 
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2.1.3 ร้านค้าเสมือน (Virtual store) และรหัสคิวอาร์บนแอปพลิเคชัน                 7                                                     
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (QR Code on mobile application)  

2.1.4 ทฤษฎีคุณค่าของการบริโภค (Theory Consumption Value) และ            8          
พฤติกรรมการเลือกของผู้บริโภค  

2.1.4.1 คุณค่าทางหน้าท่ี (Functional value)    8 
2.1.4.2 คุณค่าทางสังคม (Social value)     9 
2.1.4.3 คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional value)    9 
2.1.4.4 คุณค่าทางความรู้ ความคิด (Epistemic value)                 9 
2.1.4.5 คุณค่าทางเงื่อนไข (Conditional value)             10 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                                                                       10 
2.2.1 คุณค่าทางหน้าท่ี (Functional value)                                     10 
2.2.2 คุณค่าทางสังคม (Social value)    11 
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1 

 

บทท่ี 1 
บทน า  

 
1.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าวิจัย 

 
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการส่ือสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การเช่ือมต่อ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ถึงกันท่ัวโลกสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น การส่ือสาร
ระหว่างบุคคลหรือองค์กรในโลกออนไลน์สามารถท าได้ตลอดเวลาและได้รับการตอบสนองโดยทันที 
ท าให้การส่ือสารถึงกันในปัจจุบันมีความสะดวกและสามารถติดต่อกันได้ทุกท่ีและตลอดเวลาท่ี
ต้องการ ในประเทศไทยพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ปี 2558 พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้สมาร์ท
โฟนเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 81.8 และใช้งานเฉล่ีย 5.7 
ช่ัวโมงต่อวัน จากการจ าแนกตามกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีพบว่า ร้อย
ละ 25.8 ใช้ส าหรับซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 64.9 เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีเคยซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ และคิด
เป็นร้อยละ 35.1 เป็นผู้ท่ีไม่เคยซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558) 

ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ หมายถึง กลุ่มธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่อย่างเทสโก้ 
โลตัส บิ๊กซีและท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มให้ความสนใจในการเพิ่มช่องทางออนไลน์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์มีแนวคิดว่า การส่ังซื้อสินค้า
ออนไลน์ในประเทศไทยยังมีโอกาสท่ีจะเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีก จากข้อมูลการวิเคราะห์ในช่วงกลางปี 
พ.ศ. 2556 พบว่า อัตราการส่ังซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรในประเทศไทยเติบโตขึ้นอยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 1 ในขณะท่ีประเทศเกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 10 และประเทศอังกฤษ
อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 12 (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2556) โดยบิ๊กซีเริ่มเปิดช่องทางการให้บริการขาย
สินค้าออนไลน์ผ่านร้านค้าเสมือนเป็นรายแรกในประเทศไทยต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งได้น ารหัสคิวอาร์มาพิมพ์อยู่บนโบรชัวร์และโปสเตอร์ท่ีมีการติดต้ังบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินและ
รถไฟฟ้าบนดิน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการขายสินค้าออนไลน์ให้มีความสะดวกสบายและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกไลฟ์สไตล์ท้ังในกรุงเทพและต่างจังหวัด 
โดยเฉพาะกลุ่มคนท างานท่ีท างานจนไม่มีเวลาไปเดินซื้อสินค้าท่ีห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ASTV ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2556) โดยในปัจจุบันนี้มีจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมี
เป็นจ านวนเท่ากับ 56.1 ล้านคน (Digital Advertising Association (Thailand), 2015) แต่พบว่า 
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ฐานผู้ใช้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ “บิ๊กซี โมบาย ช็อปปิ้ง” มีเพียงจ านวนประมาณ 
200,000 รายเท่านั้น ซึ่งทางบิ๊กซีเล็งเห็นว่า แนวโน้มของการค้าปลีกออนไลน์ยังมีโอกาสท่ีจะเติบโต
สูงขึ้นได้เรื่อยๆ จึงต้ังเป้าท่ีจะเพิ่มยอดจ านวนผู้ใช้งานให้เพิ่มข้ึน  (Positioning, 2558) 

รหัสคิวอาร์ หมายถึง บาร์โค้ด 2 มิติ (Probst, 2012) ท่ีจะเก็บข้อมูลเช่น ช่ือ เบอร์
โทรศัพท์ และเก็บท่ีอยู่ของข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต (URL) (Oonk, 2013) ซึ่งเริ่มต้นแนวคิดรหัส
คิวอาร์มาจากบริษัท เด็นโซ่ เวฟ เพื่อน ามาใช้ส าหรับการติดตามส่วนประกอบของรถยนต์ และต่อมา
ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้มีแนวคิดริเริ่มน ารหัสคิวอาร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อท าให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ง่ายข้ึน ปัจจุบันมีการน ารหัสคิวอาร์มาใช้เป็น
ฉลากบนสินค้า เพื่อท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายการท่ีต้องการส่ังซื้อได้โดยตรงและ
รวดเร็ว (Nicolás, 2012) นอกจากนี้ยังมีหลายองค์กรท่ีน ารหัสคิวอาร์เข้ามาใช้ในการท าการส่ือสาร
ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า หรือการบริการต่างๆ และในอนาคต
การติดต่อทางธุรกิจจะใช้วิธีการแลกเปล่ียนรหัสคิวอาร์แทนการแลกเปล่ียนนามบัตร เนื่องจากจะช่วย
ท าให้ผู้ท่ีสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ได้ทันทีนอกจากช่ือและเบอร์โทรศัพท์บนนามบัตร 
ปัจจุบันนี้ในสภาวะการแข่งขันกันเชิงธุรกิจ องค์กรท่ีสามารถสร้างความแตกต่างและการเข้าถึง
ผู้บริโภคจ านวนมากได้ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น บริษัท โฮมพลัส เทสโก้ 
โลตัสจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้เปล่ียนกลยุทธ์ด้วยการน าระบบรหัสคิวอาร์เข้ามาปรับใช้ใน
ภาคธุรกิจพบว่า มียอดของผู้บริโภคท่ีลงทะเบียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 76 และมียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 130 (ศุภศิลป ์กุลจิตต์เจือวงศ์, 2555)  

 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า งานวิจัยของ Almehairi และ Bhatti (2014) ได้
ศึกษาเรื่องการยอมรับร้านค้าเสมือน โดยการใช้สมาร์ทโฟนและรหัสคิวอาร์ของผู้บริโภคในรัฐดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคต่อร้านค้าเสมือนเป็นตัวก าหนดลักษณะ
ของผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าบนร้านค้าเสมือนได้ โดยแนวคิดร้านค้าเสมือนสามารถจูงใจผู้บริโภคโดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่นท่ีรักความสนุกสนานและต้องการประสบการณ์ในการซื้อสินค้า ซึ่งการใช้รหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจะช่วยท าให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้บริโภคท่ีไม่ชอบการยืนต่อแถวท่ียาว
และนานในร้านค้า ในขณะท่ีงานวิจัยของ พัชรียา สุตา (2555) กล่าวว่า การรับรู้การส่ือสารทาง
การตลาดของผู้บริโภคท่ีมีต่อรหัสคิวอาร์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านรหัสคิวอาร์ นอกจากนี้งานวิจัยของ Liébana-Cabanillas et al. (2015) ได้ศึกษา
พฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการผ่านรหัสคิวอาร์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพื้นฐาน 3 ทฤษฎีดังนี้  ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM Model) ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behaviour) และทฤษฎีการกระท าเชิงเหตุผล (Theory 
of Reasoned Action) ในการอธิบายพฤติกรรมของผู้ใช้งาน รวมทั้งงานวิจัยของ Jing et al. (2014) 
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ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความต้ังใจในการใช้รหัสคิวอาร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology: UTAUT) ในการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความต้ังใจในการใช้รหัสคิวอาร์เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ นอกจากนี้งานวิจัยของ Peng และ Liang (2013) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของ
การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคต่อความต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
มุมมองของการจ ากัดเวลาในการท าส่งเสริมการขายพบว่า เมื่อผู้บริโภคมีเวลาท่ีถูกจ ากัดในการจัด
รายการส่งเสริมการขายจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ของผู้บริโภค และงานวิจัยของ 
Trakulmaykee et al. (2016) ได้ศึกษา เรื่องการปรับปรุงโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี ในบริบทของ
แอปพลิเคชันโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับการท่องเท่ียวพบว่า คุณภาพของเนื้อหาค่อนข้างมีความส าคัญ 
ซึ่งเนื้อหาควรถูกน าเสนอใหม้ีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
ต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
คุณค่าของการบริโภค เนื่องจากการศึกษางานวิจัยในอดีตมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคุณค่าของการ
บริโภคเพื่ออธิบายถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งานระบบบริการระบุต าแหน่งของการ
ท่องเท่ียว (Neuhofer, 2012) และพบว่า การรับรู้คุณค่าของการบริโภคท้ัง 5 รูปแบบจากทฤษฎี
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้งานระบบบริการระบุต าแหน่งของการท่องเท่ียว  ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่พบว่า มีการศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะน า
ทฤษฎีคุณค่าของการบริโภคมาใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มคีวามชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เมื่อจะตัดสินใจเลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานจากการพิจารณาถึงคุณค่า (Xiao et al., 2015)  รวมท้ัง
ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนและความ
กดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส
คิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน เพื่ออธิบายถึงปัจจัยท่ีสามารถเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดการรับรู้
คุณค่าและส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
จากงานวิจัยของ Cakmak  และ Basoglu (2012) ท่ีศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้
แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือท่ีระบุต าแหน่งพบว่า ปัจจัยทางด้านคุณค่าทางหน้าท่ีและคุณค่าทาง
อารมณ์เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือท่ีระบุ
ต าแหน่งส าหรับคนเกาหลีและคนอเมริกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงศึกษาปัจจัยเพิ่มเติมท่ีเป็นตัว
ขับเคล่ือนให้เกิดการรับรู้คุณค่าทางหน้าท่ีและคุณค่าทางอารมณ์ ซึ่งผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มธุรกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างซูเปอร์เซ็นเตอร์และกลุ่มร้านค้ารายย่อยๆ ท่ีมีแนวคิดจะน า
รหัสคิวอาร์เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารและขายสินค้ากับผู้บริโภค เพื่อน าไปใช้ในการ
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วางแผนทางการตลาด โฆษณาหรือจัดแคมเปญท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทางผู้บริโภค  
 
1.2 ค าถามงานวิจัย 

 
1. คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนส่งผลทางตรงต่อคุณค่าทางหน้าท่ีและส่งผล

ทางอ้อมต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนหรือไม่ 
2. คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน

รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนหรือไม่ 
3. ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายส่งผลทางตรงต่อคุณค่าทางอารมณ์และ

ส่งผลทางอ้อมต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน
หรือไม่ 

4. ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเค
ชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนหรือไม่ 

5. การรับรู้คุณค่าส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนหรือไม่ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาผลทางตรงของคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนท่ีมีต่อคุณค่าทาง

หน้าท่ีและผลทางอ้อมท่ีมีต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

2. เพื่อศึกษาผลของคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนท่ีมีต่อความต้ังใจในการใช้
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

3. เพื่อศึกษาผลทางตรงของความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายท่ีมีต่อคุณค่า
ทางอารมณ์และผลทางอ้อมท่ีมีต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

4. เพื่อศึกษาผลของความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายท่ีมีต่อความต้ังใจใน
การใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

5. เพื่อศึกษาผลของการรับรู้คุณค่าท่ีมีต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส
คิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

งานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอป
พลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) รูปแบบเชิงส ารวจและใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ซึ่งหมายถึง 
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยเป็นผู้ท่ีไม่เคยใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

 
2.1.1 เอ็มคอมเมิร์ซ (M-Commerce) 

ความหมายของเอ็มคอมเมิร์ซเป็นช่องทางใหม่ในการด าเนินธุรกิจท่ีด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวข้องกับทางธุรกรรมทางธุรกิจหรือทางการเงินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การด าเนินธุรกิจแบบเอ็มคอมเมิร์ซ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา ในทางธุรกิจถือว่าเป็นช่องทางโอกาสท่ีสามารถ
จะติดต่อส่ือสารโดยผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภค (Ferreira, 2014) 

เอ็มคอมเมิร์ซในธุรกิจการค้าปลีกเป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อ-ขาย ท าให้ปัจจุบัน
นี้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าท่ีต้องการในเวลาท่ีต้องการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภคเองได้ 
โทรศัพท์เค ล่ือนจะน าไป สู่ความสะดวกและการท างานท่ีมีประ สิทธิภาพ โดยเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีรูปแบบต่างๆ เช่น อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification Technology: 
RFID) เอ็นเอฟซี (Near Field Communication: NFC) รหัสคิวอาร์ (Quick Response code: QR 
code) (Ferreira, 2014) 

2.1.2  รหัสคิวอาร ์(Quick Response codes: QR code) 
 รหัสคิวอาร์ ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 ท่ีได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถสแกนได้

ด้วยสมาร์ทโฟน โดยเมื่อสแกนรหัสคิวอาร์แล้วผู้บริโภคจะสามารถเข้าไปสู่เว็บไซต์เป้าหมายโดยทันที 
แนวคิดของรหัสคิวอาร์เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1994 โดยบริษัท เด็นโซ่ เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทโต
โยต้าท่ีประเทศญี่ปุ่นได้น ารหัสคิวอาร์มาใช้ส าหรับการติดตามส่วนประกอบของรถยนต์ เมื่อปี ค.ศ. 
2011 อุตสาหกรรมด้านการส่ือสารเริ่มน ารหัสคิวอาร์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกและทุกวันนี้สมาร์ทโฟน
เป็นตัวขับเคล่ือนหลักท่ีส่งผลให้ธุรกิจรหัสคิวอาร์เป็นท่ีนิยม (Probst, 2012) 

   
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 ตัวอย่างรหัสคิวอาร์ (Probst, 2012) 
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2.1.3 ร้ านค้ า เ ส มือน  (Virtual store) และรหั สคิ วอ า ร์บนแอปพลิ เ คชัน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (QR Code on mobile application)  

ร้านค้าเสมือนเป็นรูปแบบธุรกิจประเภท ธุรกิจกับผู้บริโภค (Business-to-
Consumer: B2C)  บริษัท โฮมพลัส เทสโก้ โลตัสในประเทศเกาหลีเล็งเห็นว่า ผู้บริโภคไม่มีเวลาท่ีจะ
เดินทางไปซื้อสินค้าท่ีห้างซูเปอร์มาร์เก็ต จึงพัฒนาร้านค้าเสมือนขึ้นติดต้ังอยู่บริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินท่ัว
ในประเทศเกาหลี ร้านค้าเสมือนดังกล่าวนี้เป็นโปสเตอร์ท่ีติดบนก าแพงท่ีมีลักษณะคล้ายห้าง
ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยบริเวณใต้ภาพจะมีรหัสคิวอาร์ท่ีให้ผู้บริโภคสามารถน ากล้องของตนเองขึ้นมาถ่าย
ได้เสมือนเป็นการหยิบสินค้าลงรถเข็นเสมือนในระหว่างรอรถไฟฟ้าใต้ดิน และสินค้าท่ีผู้บริโภคส่ังจะไป
ส่งถึงหน้าประตูบ้าน จากความส าเร็จของโฮมพลัส เทสโก้ โลตัสในประเทศเกาหลีท าให้มีการวางแผน
จะพัฒนาต่อไปท่ีบริษัท โอคาโด้ จ ากัดท่ีเป็นร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในประเทศอังกฤษต่อไป 
(Almehairi and Bhatti, 2014)  

เว็บไซต์ Marketingoops (2556) กล่าวว่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทท่ีน าแนวคิดร้านค้าเสมือนมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชีย โดยใช้
สถานท่ีบริเวณตรงอุโมงค์ช้ัน 3 ของห้างสรรพสินค้าดิจิตอล เกตเวย์ (Digital Gateway) ย่านสยามส
แควร์ท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าดังใจกลางเมืองเป็นจุดเริ่มต้นและขยายต่อไปยังบริเวณบนรถไฟฟ้าบีทีเอส 
(BTS) ดังแสดงในภาพท่ี 2.2  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 ร้านค้าเสมือนบนบีทีเอส (MarketingOops, 2556) 

 

นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนก้าวต่อไปว่า จะขยายไปต้ังในเขตท่ีเป็นย่านท่ีพัก
อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม โดยวิธีการใช้บริการในขั้นตอนแรกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีภายใต้
ช่ือท่ีว่า “Big C Shopping Online” ท่ีร้านค้าแอปเปิ้ลสโตร์ (Apple store) หรือร้านค้าเพลย์สโตร์ 
(Play store) ขั้นตอนถัดมาเปิดแอปพลิเคชันเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 และสแกนรหัส
คิวอาร์ท่ีพบใต้ภาพสินค้าเพื่อพิจารณาราคาสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกสินค้าลงตะกร้าเสมือน หลังจาก
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นั้นขั้นตอนถัดไปเป็นการยืนยันรายการส่ังซื้อสินค้าและเลือกวิธีการรับสินค้า เมื่อท ารายการส่ังซื้อ
สินค้าส าเร็จ ผู้บริโภคสามารถรอรับสินค้าได้ท่ีห้างซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีระบุไว้ตอนท ารายการ หรือท่ีบ้าน
ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ (MarketingOops, 2556) 
 

  
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3 รหัสคิวอาร์บนแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (MarketingOops, 
2556) 

2.1.4  ทฤษฎี คุณค่ าขอ งการบ ริ โภค  (Theory Consumption Value) และ
พฤติกรรมการเลือกของผู้บริโภค 

ทฤษฎีคุณค่าของการบริโภคเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีจะ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการท่ีต่างๆ จากทฤษฎีนี้ กล่าวถึงการตัดสินใจว่า 
ผู้บริโภคจะใช้งานหรือไม่ใช้งานโดยพิจารณาถึงคุณค่าของการบริโภคท่ีเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ 
(Xiao et al., 2015) รูปแบบคุณค่าของการบริโภคมีท้ังหมด 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 รูปแบบคุณค่าของการบริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกของผู้บริโภค (Sheth et 
al., 1991)  

2.1.4.1 คุณค่าทางหน้าที่ (Functional value) 
คุณค่าทางหน้าท่ี คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งานสินค้าหรือ

บริการ โดยจะได้รับคุณค่าจากลักษณะของสินค้าหรือบริการ เช่น คุณภาพหรือหน้าท่ีของสินค้าท่ี
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค (Sheth et al., 1991) 
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สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีแอปพลิเคชันท่ีสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูล และส่งอีเมล ซึ่งมีความแตกต่างจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบเดิมท่ีมีแค่ระบบ
โทรศัพท์ท่ีโทรออก-รับสาย และรับ-ส่งข้อความ นอกจากนี้สมาร์ทโฟนยังมีแอปพลิเคชันส าหรับความ
บันเทิงอื่นๆ เช่น วีดีโอ เกมส์ ซึ่งความสามารถต่างๆ เป็นคุณค่าทางหน้าท่ีส าหรับสมาร์ทโฟน (Bødker 
et al., 2015) 

2.1.4.2 คุณค่าทางสังคม (Social value) 
คุณค่าทางสังคม คือ การรับรู้ประโยชน์จากการเช่ือมต่อความคิดกับ

กลุ่มสังคม ความหมายอีกนัยหนึ่ง คือ คุณค่าทางสังคมเป็นการยอมรับของสังคมและท าให้ภาพลักษณ์
ของตนเองดูดีขึ้น (Sheth et al., 1991) 

คุณค่าทางสังคมได้รับจากความสามารถของสินค้าท่ีช่วยท าให้
ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคดูดีขึ้น (Mosavi and Ghaedi, 2012) 

คุณค่าทางสังคมเกี่ยวข้องกับมุมมองของบุคคลภายนอกท่ีแสดง
ความเห็นต่อภาพของสินค้าหรือการบริการท่ีพบเห็น (Xiao et al., 2015) ซึ่งบทบาทของสังคมเป็น
บทบาทท่ีส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมภายในสังคมว่า บุคคลแต่ละคนควรท่ีจะต้องท าอะไรและ
อะไรท่ีพวกเขาถูกคาดหวังท่ีจะให้ท า ท้ายท่ีสุดคุณค่าทางสังคมจะส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก
ภายในกลุ่มท่ีจะต้องปฏิบัติตาม (Beyzavi and Lotfizadeh, 2014) 

2.1.4.3 คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional value) 
คุณค่าทางอารมณ์ คือ ความสามารถของสินค้าท่ีจะกระตุ้นความรู้สึก

ของผู้บริโภค (Sheth et al., 1991) หรือเป็นอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นหลังจากการเลือกสินค้าหรือบริการ 
และนอกจากนั้นยัง เป็นการสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้บริโภค (Beyzavi and Lotfizadeh, 2014) 
ความหมายอีกนัยหนึ่ง คือ คุณค่าทางอารมณ์เป็นความต้องการของผู้บริโภคภายในจิตใจ (Goh et 
al., 2014) 

2.1.4.4 คุณค่าทางความรู้ ความคิด (Epistemic value) 
คุณค่าทางความรู้ ความคิดเป็นการให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ของสินค้าหรือความแปลกใหม่ของสินค้า (Xiao et al., 2015) คุณค่าทางความรู้ ความคิดได้รับจาก
การถูกกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นท่ีเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ความพึงพอใจต่อความ
ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม (Beyzavi and Lotfizadeh, 2014) และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ชอบค้นหาความหลากหลายหรือค้นหาส่ิงใหม่ๆ เช่น เมื่อ ผู้บริโภคเบื่อสินค้าท่ีใช้งานอยู่และอยาก
เรียนรู้หรือทดลองส่ิงใหม่ๆ (Sheth et al., 1991) 
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คุณค่าทางความรู้ ความคิดให้ความหมายเพิ่มเติมว่าเป็นคุณค่าจาก
การเรียนรู้ท่ีจะท าส่ิงใหม่ๆ เช่น ความอยากรู้เนื้อหาหรือความรู้ใหม่ๆ จากการทดสอบการให้บริการ
แบบใหม่บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Wang et al., 2013) 

2.1.4.5 คุณค่าทางเง่ือนไข (Conditional value) 
คุณค่าทางเงื่อนไขเป็นการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลของทางเลือก

ท่ีมีสถานการณ์เฉพาะ (Sheth et al., 1991)   
คุณค่าทางเงื่อนไข คือ สินค้าหรือการบริการท่ีมี คุณค่า เมื่ อมี

สภาพแวดล้อมเฉพาะ เช่น สถานท่ีหรือเวลา คุณค่าของเงื่อนไขจะตอบค าถามท่ีว่า “มันขึ้นกับ” ใน
กรณีของการช าระค่าบริการ ระยะทางของสถานท่ีอาจมีอิทธิพลต่อทางเลือกในการช าระค่าบริการท่ีมี
ปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเฉพาะ เช่น ประเภทของสินค้าท่ีซื้อ ค่าธรรมเนียมในการช าระค่าบริการ 
(Xiao et al., 2015) 

เมื่อมีระยะเวลาจ ากัดและมีความต้องการจะเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การเปิดใช้งานแล็ปท็อปจะใช้เวลานาน ในกรณีนี้จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าทางเงื่อนไขให้กับ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีพร้อมท่ีจะใช้งานกว่า (Bødker et al., 2015) 

 
2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.2.1 คุณค่าทางหน้าที่ (Functional value) 

การได้รับสินค้าหรือการบริการท่ีตรงตามเป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ของสินค้าหรือการบริการ เช่น ประสิทธิภาพ ราคา คุณภาพ และความน่าเช่ือถือ ในบริบทของ
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี คุณค่าทางหน้าท่ีเป็นคุณลักษณะของเทคโนโลยีท่ีจะตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้งานของผู้บริโภค เช่น กระบวนการช าระค่าบริการมีเทคโนโลยีท่ีท าหน้าท่ีช าระค่าบริการท่ี
หลากหลายรูปแบบและในแต่ละรูปแบบจะมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างดังกล่าวนี้มี
อิทธิพลต่อกระบวนการท างานให้ส าเร็จตรงตามเป้าหมาย ดังนั้นการรับรู้คุณค่าหน้าท่ีของเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับและเลือกใช้งานเทคโนโลยี (Xiao et al., 2015) โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Goh et al. (2014) ท่ีศึกษาโมเดลคุณค่าของการบริโภคต่อการยอมรับการ
ใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พบว่า คุณค่าทางหน้าท่ีเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจท่ีจะใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจะสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้นั้น รูปแบบของคุณค่าทางหน้าท่ีของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจึงเป็น
ท่ีคาดหวังของ ผู้บริ โภคและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้ังใจในการใช้ แอปพลิเคชันบน
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โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Wang et al., 2013) ซึ่งให้ผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Neuhofer 
(2012) ท่ีศึกษาเรื่องของการรับรู้คุณค่าของการบริการบอกต าแหน่งการท่องเท่ียว พบว่า คุณค่าทาง
หน้าท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้บริการบอกต าแหน่งการท่องเท่ียว 

2.2.2 คุณค่าทางสังคม (Social value) 
คุณค่าทางสังคมสามารถได้รับเมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าสามารถเช่ือมต่อกับ

กลุ่มสังคมเม่ือใช้งานเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Goh et al., 2014) การเลือกสินค้าหรือบริการอาจ
ถูกเลือกจากการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสังคมมากกว่าการรับรู้ประสิทธิภาพของหน้าท่ีของสินค้า (Xiao 
et al., 2015)  

การเลือกใช้สินค้าขึ้นอยู่กับว่า ผู้บริโภคต้องการให้ผู้อื่นมองพวกเขาอย่างไร 
เมื่อพิจารณาถึงการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบันเป็นเหมือนแฟช่ันท่ีจะช่วยท าให้
ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคดูดีขึ้น กล่าวคือ คุณค่าทางสังคมเป็นประโยชน์ท่ีได้รับจากแอปพลิเคชันท่ี
สามารถจะปรับปรุงภาพลักษณ์ทางสังคมของผู้ใช้งานให้ดูดีขึ้น ดังนั้นคุณค่าทางสังคมจึงมีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจท่ีจะใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Wang et al., 2013)  

นอกจากนี้ งานวิจัยของ Goh et al. (2014) ได้ศึกษาโมเดลคุณค่าของการ
บริโภคต่อการยอมรับการใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พบว่า คุณค่าทางสังคมเป็น
ปัจจัยหนึ่ ง ท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อความต้ังใจท่ีจะใช้งานธนาคารอิสลามบน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

2.2.3 คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional value) 
คุณค่าทางอารมณ์เป็นการแสดงถึงความต้องการของผู้บริโภคภายในจิตใจ 

(Goh et al., 2014) โดยคุณค่าทางอารมณ์จะได้รับก็ต่อเมื่อผู้บริโภครู้สึกสนุกหรือเพลิดเพลินกับการ
ใช้งานสินค้าหรือบริการท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค (Wang et al., 2013) คุณค่าทางอารมณ์
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพราะสินค้าอาจจะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ท่ีจะใช้งานสินค้า เช่น ความ
สวยงาม มีความสามารถท่ีจะเพิ่มคุณค่าทางอารมณ์ต่อสินค้าได้ (Sheth et al., 1991) 

งานวิ จัยของ Naing และ Chaipoopirutana (2014) ไ ด้ศึกษาปัจจัย ท่ีมี
ผลกระทบต่อความต้ังใจในการซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า พบว่า คุณค่า
ทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการซื้อสินค้า กล่าวคือ ถ้าลูกค้ามีคุณค่าทางอารมณ์ต่อสินค้าท่ีดี
หรือในเชิงบวกจะส่งผลต่อความต้ังใจในการซื้อสินค้าท่ีสูงเช่นกัน ซึ่งคุณค่าทางอารมณ์เป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญ (critical factor) ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) เมื่อต้องมีการเลือก
สินค้า  

งานวิจัยของ Goh et al. (2014) ได้ศึกษาโมเดลคุณค่าของการบริโภคต่อการ
ยอมรับการใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พบว่า คุณค่าทางอารมณ์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล



12 

 

ต่อความต้ังใจท่ีจะใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี นอกจากนี้ งานวิจัยของ Xiao et al. 
(2015) กล่าวว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีในการช าระค่าบริการ ถ้าไม่ถูกกระตุ้นให้เกิด
อารมณ์เชิงลบระหว่างท ารายการช าระค่าบริการ 

2.2.4 คุณค่าทางความรู้ ความคิด (Epistemic value) 
คุณค่าทางความรู้ ความคิดเป็นการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคในการค้นหาความ

หลากหลายหรือค้นหาส่ิงใหม่ๆ เช่น เมื่อผู้บริโภคเบ่ือสินค้าท่ีใช้งานอยู่และอยากเรียนรู้หรือทดลองส่ิง
ใหม่ๆ  (Sheth et al., 1991) ง านวิ จัยของ  Xiao et al. (2015 ) ก ล่าวว่ า  เมื่ อ ผู้บริ โ ภคซื้ อ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีใหม่ คุณค่าทางความรู้ ความคิดจะเกิดจากความสามารถท่ีถูกกระตุ้นให้เกิดความ
อยากรู้และต้องการท่ีจะเรียนรู้ ในบริบทของการช าระค่าบริการ คุณค่าทางความรู้ ความคิดอาจ
เกิดขึ้นได้เมื่อมีเทคโนโลยีในการช าระค่าบริการแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี (NFC) ท่ีเป็น
เทคโนโลยีการช าระค่าบริการบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและคุณค่าทางความรู้ ความคิดมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับความต้ังใจในการใช้งาน 

แอปพลิเคชันส าหรับให้บริการบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้บริโภคจะสัมผัสกับการ
ให้บริการพื้นฐานของระบบโทรศัพท์ในการโทรออก-รับสายและการรับ-ส่งข้อความ รวมถึงการบริการ
เพิ่มเติม เช่น เกมและวิดีโอ คุณค่าทางความรู้ ความคิดของผู้บริโภคจะได้รับเมื่อสัมผัสกับการใช้งาน
หรือทดลองใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆ หรือแอปพลิเคชันท่ีน่าสนใจ ดังนั้นคุณค่าทางความรู้ ความคิด
สามารถส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เนื่องจากมีพฤติกรรมการ
ค้นหาความรู้จากความอยากรู้อยากเห็นหรือทดลองส่ิงใหม่ๆ (Wang et al., 2013) 

งานวิจัยของ Goh et al. (2014) ได้ศึกษาโมเดลคุณค่าของการบริโภคต่อการ
ยอมรับการใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พบว่า คุณค่าทางความรู้ ความคิดมีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจท่ีจะใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซึ่งกล่าวได้ว่า เมื่อระบบหรือเทคโนโลยีมี
ความใหม่และน่าต่ืนเต้นจะสามารถท่ีกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้และต้องการท่ีจะเรียนรู้ได้ นอกจากนี้
งานวิจัยของ Tzeng (2011) ได้ศึกษาการรับรู้คุณค่าและการยอมรับระบบตามความคาดหวังของ
ลูกค้า กรณีศึกษา ระบบท่ีช่วยจัดการสะสมผลงาน พบว่า คุณค่าทางความรู้ ความคิดมีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจท่ีจะใช้งานระบบ 

2.2.5 คุณค่าทางเง่ือนไข (Conditional value) 
คุณค่าทางเงื่อนไขเป็นการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของสินค้าหรือบริการท่ี

ได้รับจากผลของทางเลือกท่ีมีสถานการณ์เฉพาะหรือผู้ท่ีท าการตัดสินใจก าลังเผชิญหน้าอยู่สภาวะ
แวดล้อมท่ีถูกก าหนดไว้ โดยปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดสถานการณ์เฉพาะมี 2 ปัจจัย คือ เวลาและ
สถานการณ์ ซึ่งสามารถส่งผลทางตรง (Beyzavi and Lotfizadeh, 2014) 
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งานวิจัยของ Goh et al. (2014) ได้ศึกษาโมเดลคุณค่าของการบริโภคต่อการ
ยอมรับการใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พบว่า คุณค่าทางเงื่อนไขมีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจท่ีจะใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยกล่าวได้ว่า คุณค่าของเงื่อนไขจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้บริโภคมีเวลาในการท ารายการจ ากัดหรือมีความต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงการต่อคิวท่ียาว ดังนั้นการ
รับรู้คุณค่าทางเงื่อนไขจะส่งผลต่อความต้ังใจในการยอมรับระบบและใช้งานระบบธนาคารอิสลามบน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซึ่งให้ผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Xiao et al. (2015) ท่ีว่า คุณค่าทาง
เงื่อนไขส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งาน โดยผู้บริโภคจะรับรู้คุณค่าของการใช้เงินสดจ่ายค่าบริการ 
เมื่อมีความไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของการช าระค่าบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ หรือเมื่อมี
ยอดท ารายการเป็นจ านวนเงินท่ีไม่สูงมาก นอกจากนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การรับรู้คุณค่าทางเงื่อนไข
ของการใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าบริการ ในกรณีท่ีมีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของการช าระ
ค่าบริการด้วยบัตรเครดิต จะมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้งานบัตรเครดิตในการช าระค่าบริการ 

นอกจากนี้ งานวิจัยของ  Neuhofer (2012) ได้ศึกษาการรับรู้คุณค่าของการ
บริการระบุต าแหน่งการท่องเท่ียว พบว่า คุณค่าทางเงื่อนไขส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งานระบบ
ระบุต าแหน่งการท่องเท่ียว  

2.2.6    ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย (Promotion with time 
pressure) 

ความกดดันทางเวลาเป็นการรับรู้ถึงช่วงเวลาท่ีถูกจ ากัดก่อนความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งความกดดันทางเวลาจะเกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคอยู่ในสภาวะท่ีรีบเร่ง
หรือมีความกังวลท่ีจะต้องท าอะไรบ้างอย่างภายในเวลาท่ีก าหนด (Lin et al., 2014) 

งานวิจัย Peng และ Liang (2013) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของการรับรู้
คุณค่าของผู้บริโภคต่อความต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ช ในมุมมองของการจ ากัดเวลา
ในการท าส่งเสริมการขายพบว่า ความกดดันทางเวลามีอิทธิพลต่อคุณค่าทางอารมณ์ กล่าวคือ เมื่อ
ผู้บริโภครับรู้ถึงเวลาท่ีถูกจ ากัดในการจัดรายการส่งเสริมการขายจะส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ท่ีมี
การตื่นตัวกับส่ิงนั้น ซึ่งให้ผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Graa และ Dani-elKebir (2011) ท่ีได้
ท าศึกษาถึงโมเดลของการใช้ปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุ้นและตอบสนองต่อการกระตุ้นพฤติกรรมการซื้ อ
สินค้าของผู้บริโภคชาวแอลจีเรีย พบว่า ความกดดันทางเวลามีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ของ
ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะตอบสนองต่อการรับรู้คุณค่าทางอารมณ์ท่ีมีลักษณะต่ืนตัวต่อการซื้อสินค้าใน
ช่วงเวลาท่ีถูกจ ากัด 

งานวิจัยของ Hariharan et al. (2014) ได้ท าการศึกษาบทบาทการรับรู้ของ
ความต้องการและการกระตุ้นในการประกวดราคาโดยการขายแบบประมูลพบว่า ความกดดันทาง
เวลามีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ในสภาวะท่ีต่ืนตัวต่อการซื้อสินค้า 
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งานวิจัยของ Lin et al. (2015) ได้ท าการศึกษาความสามารถของความ
กดดันทางเวลาและกลยุทธ์ของคูปองส่วนลดบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการซื้อ
สินค้าพบว่า ความกดดันทางเวลามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้ังใจในการซื้อสินค้า กล่าวคือ กล
ยุทธ์ของการก าหนดเวลาของการส่งเสริมการขายเป็นการท าให้ผู้บริโภคไม่มีเวลาในการค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมหรือค้นหาค าแนะน าต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้าได้มากขึ้น 

งานวิจัยของ Huang et al. (2011) ได้ท าการศึกษาการตอบโต้ของผู้บริโภค
ต่อความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายออนไลน์ โดยศึกษาบทบาทของการให้ปัจจัยความ
เกี่ยวข้องของผู้บริโภคและความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยท่ีท าให้ความต้ังใจในการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคเปล่ียนไปพบว่า การรับรู้ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
ในการซื้อสินค้า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคอยู่ในสภาวะของการถูกจ ากัดด้วยเวลาหรือการรีบเร่ง จะท าให้
ผู้บริโภคมีกระบวนการในการพิจารณาถึงข้อมูลท่ีเปล่ียนไป ซึ่งต้องมีกระบวนการพิจารณาท่ีรีบเร่งขึ้น 
ดังนั้นความกดดันทางเวลาจะท าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจกับส่ิงนั้นมากขึ้นและส่งผลต่อความต้ังใจใน
การซื้อสินค้ามากขึ้นเช่นกัน ซึ่งให้ผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shadkam et al. (2013) ท่ี
ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการซื้อสินค้าพบว่า ความกดดันทางเวลาส่งผลต่อ
ความต้ังใจในการซื้อสินค้าเช่นกัน 

2.2.7    คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน (Content quality on virtual 
store)  

คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน หมายถึง คุณภาพของข้อมูลและ
ส่วนประกอบอื่นๆ ท่ีถูกน าเสนอ โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยข้อความ เสียง วิดิโอ และภาพ (Kim 
et al., 2012) งานวิจัยของ Ramayah et at (2010) ให้ความหมายของคุณภาพของข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
หมายถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง ปรับเปล่ียนให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังมีความแม่นย าและ
สมบูรณ์  โดยงานวิจัยของ Quoquab et al. (2014) ได้ท าการศึกษาเรื่องเนื้อหาท่ีถูกสร้างขึ้นโดย
ผู้ใช้งานและคุณค่าของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ในมุมมองถึงประเด็นท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
เว็บไซต์พบว่า คุณภาพของเนื้อหามีอิทธิพลต่อคุณค่าทางหน้าท่ีและยังเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ
เนื่องจากมีค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ังสองสูงท่ีสุด กล่าวคือ ผู้ใช้งานจะสามารถสร้าง
เนื้อหาบนยูทูปใหม้ีระบบเสียงท่ีน่าสนใจและสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อทางยูทูปมี
การพัฒนาหน้าท่ีของระบบเสียงท่ีดีและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ซึ่งให้ผล
งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim et al. (2012) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพ คุณค่า
ของผู้ใช้งานและเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์จากการสร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานพบว่า คุณภาพของเนื้อหาส่งผล
ต่อคุณค่าทางหน้าท่ีเช่นเดียวกัน 
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งานวิจัยของ Hsu และ Chen (2007) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ในบริบทของการรับรู้คุณค่าพบว่า คุณภาพ
ของข้อมูลมีอิทธิพลต่อคุณค่าทางหน้าท่ี กล่าวคือ คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความครบถ้วนและ
สอดคล้องของข้อมูลจะเป็นท่ียอมรับจากผู้ใช้งานเมื่อข้อมูลท่ีถูกน าเสนอออกมาตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 

งานวิจัยของ Trakulmaykee และ Benrit (2014) ได้ท าการศึกษาแอปพลิเค
ชันโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับการท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติ เรื่องผลกระทบของคุณภาพของการ
ออกแบบแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยใช้โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (TAM2) พบว่า คุณภาพ
ของเนื้อหามีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยเป็นปัจจัยท่ีส าคัญควร
พิจารณา เนื่องจากคุณภาพของเนื้อหาจะช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ 

งานวิจัยของ Trakulmaykee et al. (2016) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์
ทางสถิ ติ เรื่องการปรับปรุง โมเดลของการยอมรับเทคโนโลยี  ในบริบทของแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับการท่องเท่ียวพบว่า การรับรู้คุณภาพของเนื้อหามีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะ
ใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับการท่องเท่ียว กล่าวคือ ในบริบทของการแนะน านักท่องเท่ียว
บนแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคล่ือนท่ี คุณภาพของเนื้อหาเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมาก เนื่องจากเนื้อหา
ท่ีน าเสนอควรท่ีจะมีคุณค่า ทันสมัย สมบูรณ์และแม่นย า ซึ่งให้ผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ramayah et at. (2010) ท่ีได้ศึกษาบทบาทของปัจจัยด้านคุณภาพต่อความต้ังใจท่ีจะใช้ระบบการ
เรียนรู้ออนไลน์ในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องพบว่า คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะ
ใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งคุณภาพของข้อมูลจะช่วยเพิ่มความต้ังใจของผู้ใช้งานให้ใช้งานระบบ
มากขึ้น โดยวัดจากข้อมูลท่ีมีความสอดคล้อง ครบถ้วนและทันสมัย 

นอกจากนี้ งานวิจัยของ Kim et al. (2012) ได้ท าการศึกษาการรับรู้คุณภาพ
ของเว็บไซต์ต่อความต้ังใจท่ีจะใช้บริการระบบสารสนเทศในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจอร์แดน
พบว่า คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้บริการระบบสารสนเทศในรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.8   ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้า
เสมือน  (Intention to use QR code application for shopping in virtual store) 

ความต้ังใจเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค (Chuchinprakarn, 2005) ท่ีคาดการณ์
ว่าจะซื้อสินค้าในอนาคต โดยเป็นมาตรวัดความเป็นไปได้หรือโอกาสท่ีลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า  
(Jin and Osman, 2014) ซึ่งความต้ังใจเป็นบทบาทท่ีมีความส าคัญ โดยเป็นแนวทางของการปฏิบัติ
ของมนุษย์ นอกจากนั้นยังเป็นการคาดการณ์ถึงพฤติกรรมท่ีก าลังจะเกิดขึ้นตามมา (Ajzen, 2001) 
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งานวิจัยของ Punnoose (2012) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดความต้ังใจใน
การใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โมเดลของ TAM กล่าวว่า ความต้ังใจเปน็ตัววัดของปัจจัย
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้องการหรือความปรารถนาของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังรวมไป
ถึงพฤติกรรมในการยอมรับระบบท่ีน าไปสู่การใช้งานระบบในท่ีสุด (Jing et.al, 2014) 
 
ตารางท่ี 2.1  
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 (C
Q 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 2

 (T
P 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 3

 (C
Q 

->
 F

V)
 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 4

 (T
P 

->
EV

) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 5

 (F
V 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 6

 (E
V 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 7

 (C
V 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 8

 (E
P 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 9

 (S
V 

->
 B

I) 

Beyzavi and Lotfizadeh 
(2014) 

         

Graa and Dani-elKebir (2011)          

Goh et al. (2014)          

Hariharan et al. (2014)          

Hsu and Chen (2007)          

Huang et al. (2011)          

Kim et al. (2012)          

Lin et al. (2015)          

Naing and Chaipoopirutana 
(2014) 
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ตารางท่ี 2.1  
 
สรุปความสัมพันธ์แต่ละปัจจัยตามทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ทฤษฎี/งานวิจัยที่อ้างอิง 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 1

 (C
Q 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 2

 (T
P 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 3

 (C
Q 

->
 F

V)
 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 4

 (T
P 

->
EV

) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 5

 (F
V 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 6

 (E
V 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 7

 (C
V 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 8

 (E
P 

->
 B

I) 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 9

 (S
V 

->
 B

I) 

Neuhofer (2012)       

Peng and Liang (2013)       

Quoquab et al. (2014)       

Ramayah et at. (2010)       

Shadkam et al. (2013)       

Trakulmaykee and Benrit 
(2014) 

       

Trakulmaykee et al. (2016)        

Tzeng (2011)        

Wang et al. (2013)        

Xiao et al. (2015)        
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H9 (+) 

H8 (+) 

H7 (+) 

H2 (+) 

H1 (+) 

H6 (+) 

H5 (+) 

H4 (+) 

H3(+) 

Social  
Value 

Conditional  
Value 

Emotional  
Value 

Functional  
Value 

Epistemic 
Value 

Intention to use  
QR Code 

Application for 
Shopping in 
Virtual Store 

Content 
Quality  on 

Virtual Store 

Promotion 
with Time 
Pressure 

บทท่ี 3 
วิธีวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย (Conceptual Model) 

 
การศึกษาในงานวิจัยนี้ กรอบแนวคิดพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคุณค่าของการ

บริโภค และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของ
เนื้อหาบนร้านค้าเสมือนส่งผลทางตรงต่อคุณค่าทางหน้าท่ีและส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ  
ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ความกดดันทางเวลา
ของการส่งเสริมการขายส่งผลทางตรงต่อคุณค่าทางอารมณ์และส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความ
ต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน รวมถึงปัจจัยด้านการรับรู้
คุณค่าของการบริโภคส่งผลทางตรงต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 
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3.2 นิยามค าศัพท์ 
 

คุณค่าทางหน้าท่ี คือ คุณภาพหรือหน้าท่ีของแอปพลิเคชันท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค (Sheth et al., 1991) 

คุณค่าทางสังคม คือ ความสามารถของแอปพลิเคชันท่ีช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของ
ผู้บริโภคดูดีขึ้น (Mosavi and Ghaedi, 2012) และเป็นท่ียอมรับของสังคม (Wang et al., 2013)  

คุณค่าทางอารมณ์ คือ ความสามารถของแอปพลิเคชันท่ีท าให้ผู้บริโภคมีการตอบสนอง
ทางอารมณ์ โดยเกิดเป็นความรู้สึกท่ีหลากหลาย เช่น ต่ืนตัวหรือสนุกต่อการใช้งาน (Sheth et al., 
1991) 

คุณค่าทางความรู้ ความคิด คือ คุณค่าท่ีได้จากการเรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็นท่ี
จะใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆ ท่ีเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ (Xiao et al., 2015; Beyzavi and 
Lotfizadeh, 2014) 

คุณค่าทางเงื่อนไข คือ แอปพลิเคชันจะมีคุณค่าต่อเมื่อมีสถานการณ์เฉพาะ(Xiao et 
al., 2015) เช่น เมื่อต้องการหลีกเล่ียงการต่อคิวท่ียาวเพื่อช าระสินค้าหรือมีเวลาในการท ารายการท่ี
จ ากัด (Goh et al., 2014)   

ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย คือ การรับรู้ถึงช่วงเวลาท่ีถูกจ ากัดของ
รายการส่งเสริมการขาย (Lin et al., 2014) 

คุณภาพเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน คือ ข้อมูลบนร้านค้าเสมือนมีความสอดคล้องกับ
รายการสินค้า มีข้อมูลท่ีถูกต้องและทันสมัย รวมท้ังมีข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ (Ramayah et at., 
2010) 

ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน คือ 
พฤติกรรมท่ีคาดการณ์ว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในอนาคต โดยเป็นมาตรวัดความเป็นไปได้หรือโอกาสท่ี
ผู้ใช้จะใช้งาน (Jin and Osman, 2014) 

 
3.3 สมมติฐาน 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนกับความต้ังใจในการใช้

แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน  
การน าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการแนะน านักท่องเท่ียวบนแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

คุณภาพของเนื้อหาเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากข้อมูลท่ีน าเสนอควรมีคุณค่า มีความเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอและมีข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน (Trakulmaykee et al., 2016) ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า 
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คุณภาพของเนื้อหามีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับการ
ท่องเท่ียว (Trakulmaykee and Benrit, 2014) โดยให้ผลวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramayah 
et al. (2010) ท่ีว่า คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
เนื่องจากคุณภาพของข้อมูลจะเพิ่มความต้ังใจท่ีจะใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์  ดังนั้นจึง
ต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1: คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการ
ใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายกับความต้ังใจใน

การใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอารซ้ื์อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
ผู้บริโภคเมื่อรับรู้ถึงการจ ากัดเวลาของรายการส่งเสริมการขายจะท าให้มีความสนใจกับ

รายการสินค้านั้นมากขึ้น (Huang et al., 2011) และท าใหไ้ม่มีเวลาในการค้นหาข้อมูลหรือค าแนะน า
เพิ่มเติม (Lin et al., 2015) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายส่งผลต่อ
ความต้ังใจในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น (Shadkam et al., 2013) ดังนั้นจึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 2: ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีผลเชิงบวกต่อความ
ต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนกับคุณค่าทางหน้าที่ 
การรับรู้ถึงคุณภาพของข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานรับรู้ถึงข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการ 

ซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วน (Ramayah et at., 2010) รวมท้ังมีความสอดคล้องของข้อมูล ท่ี
ต้องการใช้งาน (Hsu and Chen, 2007) ซึ่งพบว่า คุณภาพของเนื้อหามีอิทธิพลต่อคุณค่าทางหน้าท่ี
และยังเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญเนื่องจากมีค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ังสองสูงสุด 
(Quoquab et al., 2014) นอกจากนี้ งานวิจัยของ Kim et al. (2012) กล่าวเช่นกันว่า คุณภาพของ
เนื้อหามีอิทธิพลต่อคุณค่าทางหน้าท่ี ดังนั้นจึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 3: คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนมีผลเชิงบวกต่อคุณค่าทางหน้าท่ี 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายกับคุณค่าทาง
อารมณ์ 

การรับรู้ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายของผู้บริโภคจะท าให้ผู้บริโภครับรู้
ถึงคุณค่าทางอารมณ์ท่ีมีการต่ืนตัวกับรายการส่งเสริมการขายนั้น (Peng and Liang, 2013) โดยให้
ผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของท้ัง Hariharan et al. (2014) และ Graa และ Dani-elKebir 
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(2011) ท่ีว่า ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีอิทธิผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ของ
ผู้บริโภค โดยท่ีผู้บริโภคจะรับรู้คุณค่าทางอารมณ์ท่ีต่ืนตัวต่อการซื้อสินค้าในช่วงเวลาท่ีถูกจ ากัด ดังนั้น
จึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 4: ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีผลเชิงบวกต่อคุณค่าทาง
อารมณ์ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางหน้าที่กับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน

รหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
คุณค่าทางหน้าท่ีเป็นคุณลักษณะของเทคโนโลยีท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน

ของผู้บริโภค ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันจึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการท างานให้ส าเร็จตรงตาม
เป้าหมายต่างกัน ดังนั้นการรับรู้คุณค่าหน้าท่ีของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ยอมรับและเ ลือกใ ช้งาน (Xiao et al., 2015) โดยคุณค่าทางหน้ า ท่ีของแอปพลิ เค ชัน บน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสามารถได้รับเมื่อแอปพลิเคชันสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริ โภค ซึ่ ง คุณค่าทางหน้าท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้ังใจในการใช้ แอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Wang et al., 2013) และให้ผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Neuhofer 
(2012) ท่ีพบว่า คุณค่าทางหน้าท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้บริการบอกต าแหน่งการท่องเท่ียว 
ดังนั้นจึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 5: คุณค่าทางหน้าท่ีมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางอารมณ์กับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน

รหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
คุณค่าทางอารมณ์จะรับรู้เมื่อผู้บริโภครู้สึกเพลิดเพลินกับการใช้งานสินค้าท่ีตรงตาม

ความต้องการ (Wang et al., 2013) โดย Xiao et al. (2015) กล่าวว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะใช้งาน
เทคโนโลยีในการช าระค่าบริการ ถ้าไม่ถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เชิงลบระหว่างท ารายการช าระ
ค่าบริการ ซึ่งคุณค่าทางอารมณ์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับความต้ังใจในการใช้งานระบบช าระ
ค่าบริการ โดยเมื่อผู้บริโภคมีคุณค่าทางอารมณ์ต่อสินค้าในเชิงบวกจะส่งผลต่อความต้ังใจในการซื้อ
สินค้าท่ีสูงเช่นกัน (Naing and Chaipoopirutana, 2014)  

สมมติฐานท่ี 6: คุณค่าทางอารมณ์มีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางเง่ือนไขกับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

เมื่อมีสถานการณ์เฉพาะท่ีเป็นตัวก าหนดทางเลือก คุณค่าทางเงื่อนไขเป็นการรับรู้ถึง
ความมีประโยชน์ของสินค้าในสถานการณ์ดังกล่าว (Beyzavi and Lotfizadeh, 2014) เมื่อผู้บริโภคมี
เวลาในการท ารายการจ ากัดหรือมีความต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงการต่อคิวท่ียาวเมื่อรอรับบริการ การ
รับรู้คุณค่าทางเงื่อนไขจะส่งผลต่อความต้ังใจในการยอมรับระบบ (Goh et al., 2014) และเมื่อ
ผู้บริโภคมีความไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของการช าระค่าบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ หรือเมื่อ
มียอดท ารายการเป็นจ านวนเงินท่ีไม่สูงมาก ผู้บริโภคจะรับรู้คุณค่าของการใช้เงินสดจ่ายค่าบริการ 
ดังนั้นคุณค่าทางเงื่อนไขส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งาน (Xiao et al., 2015) ดังนั้นจึงต้ังสมมติฐาน
ได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 7: คุณค่าทางเงื่อนไขมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางความรู้ ความคิดกับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเค

ชันสแกนรหัสคิวอารซ้ื์อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
คุณค่าทางความรู้ ความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีความอยากท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ (Xiao et al., 

2015) โดยเมื่อผู้บริโภคได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆ คุณค่าทางความรู้ ความคิดสามารถส่งผล
ต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Wang et al., 2013) และเมื่อมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเข้ามาจะสามารถท่ีกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้และต้องการท่ีจะเรียนรู้ (Goh et al., 
2014) โดยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Tzeng (2011) ท่ีพบว่า คุณค่าทางความรู้ ความคิดมีอิทธิพล
ต่อความต้ังใจท่ีจะใช้งานระบบ ดังนั้นจึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 8: คุณค่าทางความรู้ ความคิดมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอป
พลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางสังคมกับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน

รหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
Wang et al. (2013) กล่าวว่า คุณค่าทางสังคมมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้งาน

แอปพลิเคชัน กล่าวคือ ประโยชน์จากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสามารถท าให้ภาพลักษณ์ทาง
สังคมของผู้บริโภคท่ีใช้งานดูดีขึ้น  ซึ่งการเลือกใช้สินค้าหรือบริการอาจถูกเลือกจากการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสังคมมากกว่าการรับรู้ประสิทธิภาพของหน้าท่ีของสินค้า โดยผู้บริโภคจะเลือกใช้สินค้า
จากความต้องการท่ีจะให้ผู้อื่นเห็นภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองเป็นอย่างไร จึงกล่าวได้ว่า คุณค่า
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ทางสังคมมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ (Xiao et al., 2015) นอกจากนี้ 
งานวิจัยของ Goh et al. (2014) ได้ศึกษาโมเดลคุณค่าของการบริโภคต่อการยอมรับการใช้งาน
ธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยให้ผลงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกันท่ีว่า คุณค่าทางสังคมเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจท่ีจะใช้งานธนาคารอิสลามบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ดังนั้นจึง
ต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 9: คุณค่าทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
 
3.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
3.4.1 ประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Samples) 

3.4.1.1 ประชากร (Population) 
ประชากรท่ีใช้ศึกษาส าหรับงานวิจัยนี้ คือ ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้งาน

อุปกรณ์เคล่ือนท่ีและเป็นผู้ท่ีไม่เคยใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
3.4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Samples) 

งานวิจัยนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วย
ตัวอย่างต่อจ านวนข้อค าถาม (Hair et al., 2009)   

แทนค่า     n = 5 (หน่วยตัวอย่าง) x 40 (จ านวนข้อค าถาม) 
     n = 200 ตัวอย่าง 

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้เท่ากับ 200 ตัวอย่าง
และใช้วีธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวกหรือแบบบังเอิญ  (Convenience หรือ Accidental 
sampling) 

3.4.2 เคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการท าวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

รูปแบบของแบบสอบถามท่ีใช้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังแสดงในภาคผนวก ก 
โดยค าถามแต่ละข้อส าหรับงานวิจัยนี้ พัฒนาและดัดแปลงค าถามมาจากงานวิจัยในอดีต ซึ่งข้อค าถาม
ในแต่ละตัวแปรน ามาจากการอ้างอิงถึงงานวิจัยในอดีตหลายงาน เนื่องจากเพื่ออ้างอิงถึงปีของงานวิจัย
ท่ีมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของค าถามและเพื่อให้ครอบคลุมถึงมิติของส่ิงท่ี
ต้องการศึกษาในงานวิจัยนี้อย่างครบถ้วน  
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โดยการพัฒนาแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้  ผู้วิ จัยไ ด้ท าการ  Pretest 
แบบสอบถามเป็นจ านวนท้ังหมด 42  ตัวอย่าง แต่ได้ท าการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างจากค าถามกรอง
เบื้องต้นพบว่า มีจ านวนแบบสอบถามท่ีเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้เป็นจ านวนท้ังหมด 
29 ตัวอย่าง ซึ่งได้น ามาตรวจสอบความตรง  (Validity) และความเท่ียงตรง (Reliability) ของ
แบบสอบถามพบว่า การตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามด้วย Factor analysis ทุกปัจจัยมีค่า 
Factor Loading ไม่ต่ ากว่า 0.5 และมีการเกาะกันของค าถามในแต่ละปัจจัยอย่างน้อย 3 ค าถามขึ้น
ไป ซึ่งมีการตัดค าถามออกไปบางข้อเพื่อให้สามารถจับกลุ่มตัวแปรได้ ในส่วนของการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า 
ทุกปัจจัยท่ีศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมากกว่า 0.7 ดังนั้นจากผลการทดสอบ 
Pretest พบว่า แบบสอบถามมีความตรงและความเท่ียงตรงอยู่ในระดับท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ตาม
เกณฑ์การอ้างอิงของงานวิจัยในอดีต โดยก่อนท าการเก็บแบบสอบถามจริงได้มีการพัฒนา
แบบสอบถามอีกครั้ง โดยปรับค าถามในข้อท่ีมีการตัดออกในระหว่างท่ีท าการตรวจสอบ Factor 
analysis เพื่อให้ค าถามครอบคลุมถึงมิติท่ีต้องการศึกษาให้มีความถูกต้องมากขึ้น โดยมีตัวแปรแต่ละ
ค าถามท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  
 
ตัวแปรแต่ละค าถามท่ีใช้ในงานวิจัย 

ตัวแปร 
ช่ือ 

ตัวแปร 
ค าถาม ที่มาของค าถาม 

Functional value:   
คุณค่าทางหน้าท่ี 

FV1 
ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

ดัดแปลงจาก 
Wang et al. 

(2013)  
  

FV2 
ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

  
FV3 

ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการ
ของฉัน 

  
FV4 

ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะท าให้ฉันสามารถซื้อสินค้าท่ีต้องการได้ ดัดแปลงจาก 

Xiao et al. 
(2015) 

  
FV5 

ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะท าให้ฉันสามารถซื้อสินค้าได้ทันททีีต้่องการ 
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ตารางท่ี 3.1  
 
ตัวแปรแต่ละค าถามท่ีใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปร 
ช่ือ 

ตัวแปร 
ค าถาม ที่มาของค าถาม 

Social value:  
คุณค่าทางสังคม 

SV1 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะช่วยท าให้ฉันเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือน 

ดัดแปลงจาก 
Wang et al. 

(2013)  SV2 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้เพ่ือนช่ืนชมฉัน 

 SV3 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของฉันดูดีข้ึน 

ดัดแปลงจาก 
Xiao et al. 

(2015) 
 SV4 

ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันสามารถเข้ากับสังคมได้ 

 SV5 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้ภาพลักษณ์ของฉันดูเหมือนไฮโซ 

Emotional value: 
คุณค่าทางอารมณ์ 

EV1 
ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกชอบเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์
ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ดัดแปลงจาก 
Goh et al. 

(2014) 
  

EV2 
ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกดีเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 EV3 
ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อฉันใช้แอพสแกน    
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ดัดแปลงจาก 
Goh et al. 

(2014) 

  
EV4 

ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกสนุกเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์
ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ดัดแปลงจาก 
Wang et al. 

(2013) 
  

EV5 
ฉันคิดว่า  ฉันจะเพลิดเพลินกับการใช้แอพสแกน        
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

Epistemic value: 
คุณค่าทางความรู้ 
ความคิด 

EP1 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันได้ลองใช้งานแอพใหม่ๆ 

  
EP2 

ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะเป็นการกระตุ้นความอยากรู้แอพใหม่ๆ 
ของฉัน 

ดัดแปลงจาก 
Yoo (2014) 
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ตารางท่ี 3.1  
 
ตัวแปรแต่ละค าถามท่ีใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปร 
ช่ือ 

ตัวแปร 
ค าถาม ที่มาของค าถาม 

 EP3 
ฉันคิดว่า ฉันจะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  จากการใช้      
แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ดัดแปลงจาก 
Yoo (2014)   

EP4 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะเป็นการติดตามกระแสของแอพใหม่ๆ 

 EP5 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะเป็นทางเลือกใหม่ของฉัน 

Conditional value:  
คุณค่าทางเง่ือนไข 

CV1 
เมื่อบริเวณที่ ฉันอยู่ไม่สะดวกในการเลือกซื้อสินค้า      
ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

ดัดแปลงจาก 
Xiao et al. 

(2015) 

 CV2 
เมื่อฉันไม่มีเวลาไปเดินซื้อสินค้าที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ต    
ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

ดัดแปลงจาก 
Goh et al. 

(2014) 
 CV3 

เมื่อฉันต้องการที่จะซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว ฉันคิดว่า    
ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

 
CV4 

เมื่อฉันต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการยืนต่อแถวที่เสีย
เวลานานในการช าระเงิน ฉันคิดว่า  ฉันจะเลือกใช้      
แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ดัดแปลง Peng 
and Liang 

(2013) 
 CV5 

เมื่อฉันมีเวลาจ ากัดในการเลือกซื้อสินค้า ฉันคิดว่า      
ฉันจะเลือกใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

Promotion  with 
time pressure:  
ความกดดันทางเวลา
ของการส่งเสริมการ
ขาย 

TP1 
ฉันคิดว่า มันน่าเสียดายที่ไม่ได้ซื้อสินค้าในช่วงเวลา
โปรโมช่ัน Lin et al. 

(2015) 

  
TP2 

ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าลดราคา คนอื่นๆ ก็จะฉวย
โอกาสซื้อสินค้าน้ันไป 
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ตารางท่ี 3.1  
 
ตัวแปรแต่ละค าถามท่ีใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปร 
ช่ือ 

ตัวแปร 
ค าถาม ที่มาของค าถาม 

 TP3 
ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าโปรโมช่ันที่มีจ านวนจ ากัด 
จะท าให้ฉันเสียผลประโยชน์ 

ดัดแปลงจาก 
Kim  et al. 

(2012) 
  

TP4 
ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าท่ีมีโปรโมช่ันอยู่ ฉันจะพลาด
โอกาสที่ดีไป 

 TP5 
ฉันคิดว่า ฉันจะได้รับสินค้าที่ไม่คุ้มค่า ถ้าไม่ได้ซื้อในช่วง
โปรโมช่ัน 

Content quality on 
virtual store:  
คุณภาพของเน้ือหาบน
ร้านค้าเสมือน 

CQ1 
ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะ
เข้าใจง่าย 

ดัดแปลงจาก 
Quoquab et 

al. (2014) 

 
CQ2 

ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะมี
ความทันสมัย 

 CQ3 
ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะ
ตรงกับความต้องการของฉัน 

ดัดแปลงจาก 
Trakulmaykee 

and Benrit 
(2014) 

 
CQ4 

ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะมี
ความถูกต้องและแม่นย า 

ดัดแปลงจาก 
Trakulmaykee 

and Benrit 
(2014)  

CQ5 
ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะมี
รายละเอียดครบถ้วน 

Intention to use QR 
code application 
for shopping in 
virtual store:  
ความต้ังใจที่จะใช้ 
แอปพลิเคชันสแกน 
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า 
จากร้านค้าเสมือน 

BI1 
ฉันต้ังใจจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

ดัดแปลงจาก 
Jing et al. 

(2014) 
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ตารางท่ี 3.1  
 
ตัวแปรแต่ละค าถามท่ีใช้ในงานวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปร 
ช่ือ 

ตัวแปร 
ค าถาม ที่มาของค าถาม 

 BI2 
ฉันคาดว่าจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนในอนาคต 

ดัดแปลงจาก 
Jing et al. 

(2014) 

  
BI3 

ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนเมื่อฉันพบร้านค้าเสมือน 

 
 

ดัดแปลงจาก 
Kim  et al. 

(2012) 
 BI4 

เมื่อมีโอกาส ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน 

 BI5 
ในอีก 1 ปีข้างหน้า ฉันคิดว่า ฉันจะใช้ได้แอพสแกน   
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 
3.4.3 การออกแบบวิจัย 

งานวิจัยนี้ ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ความ
กดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายและการรับรู้คุณค่าต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้งาน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีและเป็นผู้ท่ีไม่เคยใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559  

3.4.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บ 
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีน ามาใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ มีดังนี้ 

3.4.4.1 ตรวจสอบวัดผลของการเรียนรู้จากการอ่านของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยการวัดผลการเรียนรู้จากการให้ความรู้เกี่ยวกับนิยามของค าจ ากัดความ

และขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน เพื่อคัดกรองกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีความเหมาะสมกับงานวิจัย ซึ่งใช้เกณฑ์การผ่านแบบวัดผลการเรียนรู้เป็นร้อยละ 75 ของ
จ านวนค าถาม (ตอบถูกต้อง 3 ข้อในจ านวนเต็ม 4 ข้อ) นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวถือว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 
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3.4.4.2 ตรวจสอบการกระจายข้อมูลแบบปกติ  
โดยก่อนน าไปวิเคราะห์ มีการตรวจสอบการกระจายข้อมูลแบบปกติด้วย

การใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี พิจารณาค่าความเบ้ Skewness ท่ีระหว่าง -3 ถึง +3  
3.4.4.3 ตรวจสอบความตรง (Validity)  

โดยใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อจัด
กลุ่มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมากๆ ให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยก าหนดค่า Factor 
Loading ของตัววัดปัจจัยต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.5 (Hair et al., 2009) 

3.4.4.4 ตรวจสอบความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ (Reliability)  
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ท่ีมีค่า

ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยพิจารณาใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ียอมรับได้อยู่ท่ีค่ามากกว่า 0.7 (Grau, 2007) 
3.4.4.5 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และแสดงข้อมูลลงใน
ตารางในรูปแบบของร้อยละ 

3.4.4.6 ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย  
โดยใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple 

Linear Regression) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัว
แปรและใช้การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ  (Multiple Regression) เพื่อวิ เคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ีมีหลายๆ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 1 ตัว 

3.4.4.7 การทดสอบอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมและอิทธิพลรวม  
โดยการค านวณอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) = อิทธิพลทางตรง (Direct 

Effect: DE) + อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) ซึ่งอิทธิพลทางตรงจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยมาตรฐานและอิทธิพลทางอ้อมจะค านวณจากผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
ของตัวแปรท่ีส่งผ่าน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในงานวิจัยนี้
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจ านวนท้ังหมด 265 ชุด ซึ่งเมื่อน ามาสอบทานความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนน าเข้าเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีจ านวนแบบสอบถามท่ีเหลือเป็นจ านวนท้ังหมด 205 ชุด 
โดยมีข้ันตอนการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติดังนี้ 

 
4.1 การสอบถามความถูกต้องของข้อมูล (Screening data)  

 
4.1.1 การสอบทานผลการเรียนรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

งานวิจัยนี้ กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นกลุ่มคนท่ีใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและไม่เคย
ใช้งานแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ดังนั้นจึงมีการให้ความรู้และอธิบาย
ขั้นตอนการใช้งานแก่ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านให้เข้าใจก่อนเริ่มตอบแบบสอบถามและมีการวัดผล
การอ่านจากค าถามกรองเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสมส าหรับงานวิจัยนี้ โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นจ านวนท้ังหมด 265 ชุดและเป็นแบบสอบถามท่ีไม่ผ่านการวัดผลการอ่านของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นจ านวนท้ังหมด 60 ชุด ดังนั้นเหลือข้อมูลเพื่อน าไปพิจารณาต่อเป็นจ านวนท้ังหมด 
205 ชุด 

4.1.2 การสอบทานการกระจายตัวของข้อมูล 
งานวิจัยนี้ สอบทานการกระจายของข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ โดยน า

ค่า Skewness หารด้วย Std. Error of Skewness แล้วมีค่าเกินช่วง -3 ถึง 3 ไม่มากนัก ดังนั้นจึงไม่
ต้องมีการแปลงค่าของข้อมูล ซึ่งผลของการสอบทานการกระจายตัวของข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี   
ข.1 – ข.8 
 
4.2 การตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด 

 
4.2.1 การทดสอบความตรงของเคร่ืองมือที่ใช้วัด (Validity) 

งานวิจัยนี้ได้มีการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือท่ีใช้วัด โดยการน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาตรวจสอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
ตรวจสอบ โดยการก าหนดค่า Factor Loading ของตัวแปรต้องมีค่าสูงกว่า 0.5 (Hair et al., 2009) 
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และต้องไม่มีค่า Factor Loading สูงในตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร สรุปการตรวจสอบวิเคราะห์
องค์ประกอบดังแสดงในตารางท่ี 4.1 และ 4.2  

 
ตารางท่ี 4.1  
 
การตรวจสอบวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.927 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6119.881 

Df 703 

Sig. 0.000 

 
ตารางท่ี 4.2  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรของปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม ปัจจัยด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ ปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด ปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข ปัจจัยด้านความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ปัจจัยด้านความ
ต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ตัววัด 
องค์ประกอบ 

SV CQ CV EV TP BI EP FV 

SV3 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของ
ฉันดูดีข้ึน 

0.851        

SV2 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะท าให้เพ่ือนช่ืนชมฉัน 

0.846        
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ตารางท่ี 4.2  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรของปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม ปัจจัยด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ ปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด ปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข ปัจจัยด้านความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ปัจจัยด้านความ
ต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน (ต่อ) 

ตัววัด 
องค์ประกอบ 

SV CQ CV EV TP BI EP FV 

SV4 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะท าให้ฉันสามารถเข้ากับ
สังคมได้ 

0.837        

SV5 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะท าให้ภาพลักษณ์ของฉัน
ดูเหมือนไฮโซ 

0.812        

SV1 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เ สมื อนจะ ช่วยท า ให้ ฉั น เป็นที่
ยอมรับในกลุ่มเพ่ือน 

0.795        

CQ4 ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการ
สิ น ค้ า บ น ร้ า นค้ า เ ส มื อ น จ ะ มี
ความถูกต้องและแม่นย า 

 0.785       

CQ2 ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการ
สิ นค้ าบน ร้ านค้ า เ สมื อ น จ ะ มี     
ความทันสมัย 

 0.777       

CQ1 ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการ
สินค้าบนร้านค้าเสมือนจะเข้าใจ
ง่าย 

 0.755       
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ตารางท่ี 4.2  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรของปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม ปัจจัยด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ ปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด ปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข ปัจจัยด้านความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ปัจจัยด้านความ
ต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน (ต่อ) 

ตัววัด 
องค์ประกอบ 

SV CQ CV EV TP BI EP FV 

CQ5 ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการ
สิ น ค้ า บ น ร้ า นค้ า เ ส มื อ น จ ะ มี
รายละเอียดครบถ้วน 

 0.718       

CQ3 ฉันคิดว่า เน้ือหาของรายการ
สินค้าบนร้านค้าเสมือนจะตรงกับ
ความต้องการของฉัน 

 0.691       

CV1 เมื่อบริเวณที่ฉันอยู่ไม่สะดวก
ในการเลือกซื้อสินค้า ฉันคิดว่า ฉัน
จะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

  0.750      

CV3 เมื่อฉันต้องการที่จะซื้อสินค้า
อย่างรวดเร็ว ฉันคิดว่า ฉันจะใช้   
แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

  0.741      

CV2 เมื่ อ ฉันไม่มี เวลาไป เดินซื้อ
สินค้าที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ต ฉันคิด
ว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์
ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

  0.726      

CV5 เมื่อฉันมีเวลาจ ากัดในการ
เลือกซื้อสินค้า ฉันคิดว่า ฉันจะ
เลือกใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

  0.700      
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ตารางท่ี 4.2  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรของปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม ปัจจัยด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ ปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด ปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข ปัจจัยด้านความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ปัจจัยด้านความ
ต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน (ต่อ) 

ตัววัด 
องค์ประกอบ 

SV CQ CV EV TP BI EP FV 

CV4 เมื่อฉันต้องการที่จะหลีกเลี่ยง
การยืนต่อแถวที่เสียเวลานานใน
การช าระ เ งิน ฉันคิด ว่า  ฉันจะ
เลือกใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

  0.674      

EV2 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกดีเมื่อฉัน
ใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน 

   0.775     

EV3 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกผ่อนคลาย
เมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

   0.725     

EV5 ฉันคิดว่า ฉันจะเพลิดเพลินกับ
การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

   0.690     

EV1 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกชอบเมื่อ
ฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอา ร์ซื้ อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

   0.683     

EV4 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกสนุกเมื่อ
ฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอา ร์ซื้ อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

   0.643     

TP4 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าที่มี
โปรโมช่ันอยู่ ฉันจะพลาดโอกาสที่ดี
ไป 

    0.810    
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ตารางท่ี 4.2  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรของปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม ปัจจัยด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ ปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด ปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข ปัจจัยด้านความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ปัจจัยด้านความ
ต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน (ต่อ) 

ตัววัด 
องค์ประกอบ 

SV CQ CV EV TP BI EP FV 

TP2 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้า  
ลดราคา คนอื่นๆ ก็จะฉวยโอกาส
ซื้อสินค้าน้ันไป 

    0.762    

TP3 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้า
โปรโมช่ันที่มีจ านวนจ ากัด จะท าให้
ฉันเสียผลประโยชน์ 

    0.725    

TP5 ฉันคิดว่า ฉันจะได้รับสินค้าที่
ไ ม่ คุ้ ม ค่ า  ถ้ า ไ ม่ ไ ด้ ซื้ อ ใ น ช่ ว ง
โปรโมช่ัน 

    0.693    

TP1 ฉันคิดว่า มันน่าเสียดายที่ไม่ได้
ซื้อสินค้าในช่วงเวลาโปรโมช่ัน     0.631    

BI4 เมื่ อมี โอกาส  ฉันจะใ ช้แอพ 
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้ อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

     0.663   

BI3 ฉั น คิ ด ว่ า  ฉั น จ ะ ใ ช้ แ อ พ      
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้ อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนเมื่อฉันพบร้านค้า
เสมือน 

     0.660   

BI5 ในอีก 1 ปีข้างหน้า ฉันคิดว่า 
ฉันจะใช้ได้แอพสแกนรหัสคิวอาร์
ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

     0.651   
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ตารางท่ี 4.2  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรของปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม ปัจจัยด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ ปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด ปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข ปัจจัยด้านความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ปัจจัยด้านความ
ต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน (ต่อ) 

ตัววัด 
องค์ประกอบ 

SV CQ CV EV TP BI EP FV 

BI2 ฉันคาดว่าจะใ ช้แอพสแกน   
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนในอนาคต 

     0.643   

BI1 ฉั น ต้ั ง ใ จ จ ะ ใ ช้ แ อ พสแกน      
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

     0.584   

EP3 ฉันคิดว่า ฉันจะสามารถเรียนรู้
สิ่ งใหม่ๆ  จากการใช้แอพสแกน 
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

      0.807  

EP2 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะเป็นการกระตุ้นความ
อยากรู้แอพใหม่ๆ ของฉัน 

      0.768  

EP1 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะท าให้ฉันได้ลองใ ช้งาน
แอพใหม่ๆ 

      0.667  

EP4 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะเป็นการติดตามกระแส
ของแอพใหม่ๆ 

      0.643  
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ตารางท่ี 4.2  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรของปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม ปัจจัยด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ ปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด ปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข ปัจจัยด้านความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ปัจจัยด้านความ
ต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน (ต่อ) 

ตัววัด 
องค์ประกอบ 

SV CQ CV EV TP BI EP FV 

FV2 ฉั นคิ ด ว่ า  แอพสแกนรหัส     
คิวอาร์ที่ ใ ช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะสามารถให้บ ริการได้
ตลอดเวลา 

       0.761 

FV1 ฉั นคิ ด ว่ า  แอพสแกนรหัส     
คิวอาร์ที่ ใ ช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะมีคุณภาพมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 

       0.697 

FV4 ฉั นคิ ด ว่ า  แอพสแกนรหัส     
คิวอาร์ที่ ใ ช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะท าให้ ฉันสามารถซื้ อ
สินค้าท่ีต้องการได้ 

       0.610 

FV3 ฉั นคิ ด ว่ า  แอพสแกนรหัส      
คิวอาร์ที่ ใ ช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนจะสามารถให้บริการได้ตรง
ตามความต้องการของฉัน 

       0.566 

Variance (%) 40.827 9.172 6.128 5.439 3.897 3.092 2.924 2.714 

Cumulative variance (%) 40.827 49.999 56.126 61.565 65.462 68.554 71.478 74.192 

 
4.2.2 การทดสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือที่ใช้วัด (Reliability) 

งานวิจัยนี้ท าการตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือ โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบท่ีระดับความ
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น่าเช่ือถือได้ของเครื่องมือต้องมีค่าของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซมากกว่า 0.7 (Grau, 2007) 
โดยสรุปการตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือวิ จัย ทุกตัวแปรดังแสดงในตารางท่ี 4.2 และ
รายละเอียดของตัวแปรในแต่ละกลุ่มปัจจัยแสดงในตารางท่ี ค.1-ค.16 
 
ตารางท่ี 4.3  
 
การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha) 

Variable Cronbach's Alpha N of Items 

คุณค่าทางหน้าท่ี 0.787 4 

คุณค่าทางสังคม 0.937 5 

คุณค่าทางอารมณ์ 0.924 5 

คุณค่าทางความรู้ ความคิด 0.876 4 

คุณค่าทางเงื่อนไข 0.890 5 

ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย 0.860 5 

คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน 0.896 5 

ความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

0.921 5 

 
จากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาซของทุกตัวแปรพบว่า ทุกตัว

แปรมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาซมากกว่า 0.7 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาใน
งานวิจัยนี้มีความน่าเช่ือถือได้มาก 

 
4.3 การทดสอบสหสัมพันธ์ (Correlation) 
 

จากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรท้ัง 8 ตัวพบว่า มค่ีา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทุกค่าอยู่ในระดับปานกลางไม่สูงมากดังแสดงผลในตารางท่ี ง.1 ดังนั้นจึงไมม่ี
ปัญหา Multicollinearity 
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4.4 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนี้จะประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความคิดเห็นเพิ่มเติมทางด้านปัญหาหรืออุปสรรคท่ี
ผู้ใช้งานไม่ใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน และข้อเสนอแนะอื่นๆ       
ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 - 4.6 พบว่า จ านวนประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจ านวนท้ังหมด 
205 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 76.6 มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 61.0 
ระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรีสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70.7 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเป็น
ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 68.8 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 20,001 - 30,000 บาทมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 37.6 โดยแสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีท าให้ไม่ใช้งานแอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนส่วนใหญ่เกิดจากไม่พบสถานท่ีในการให้บริการและขาดความ
มั่นใจในผู้ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 24 เท่ากันท้ังคู่ รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมว่า ควรมีการ
เพิ่มการโฆษณาให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนสูงถึงร้อยละ 54.6  

 
ตารางท่ี 4.4  
 
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 48 23.4 

หญิง 157 76.6 

รวม 205 100 

2. อาย ุ   

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 

20 – 25 ปี 46 22.4 

26 – 30 ปี 125 61.0 

31 – 35 ปี 22 10.7 

36 – 40 ปี 3 1.5 



40 

 

ตารางท่ี 4.4 
 
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

มากกว่า 40 ปี 9 4.4 

รวม 205 100 

3. การศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 2.9 

ปริญญาตร ี 145 70.7 

ปริญญาโท 53 25.9 

ปริญญาเอก 1 0.5 

รวม 205 100 

4. อาชีพ   

รัฐวิสาหกิจ 9 4.4 

ข้าราชการ 7 3.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 141 68.8 

นักศึกษา 11 5.4 

ธุรกิจส่วนตัว 34 16.6 

อื่นๆ 3 1.5 

รวม 205 100 

5.รายได้ต่อเดือน   

ต่ ากว่า 10,000 บาท 9 4.4 

10,000 - 20,000 บาท 49 23.9 

20,001 - 30,000 บาท 77 37.6 

30,001 - 40,000 บาท 30 14.6 

40,001 - 50,000 บาท 13 6.3 

50,000 บาทขึ้นไป 27 13.2 

รวม 205 100 
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ตารางท่ี 4.5  
 
ความคิดเห็นด้านปัญหาหรืออุปสรรคท่ีท าให้ผู้ใช้งานไม่ใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านเสมือน 

ปัญหาหรืออุปสรรค จ านวน ร้อยละ 

ไม่พบสถานท่ีส าหรับให้บริการ 19 24.0 

ขาดความมั่นใจในผู้ให้บริการ 19 24.0 

ไม่เห็นสินค้าจริง 18 22.8 

สินค้าท่ีน าเสนอไม่น่าสนใจ 8 10.1 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี 8 10.1 

ขั้นตอนการใช้งานยุ่งยาก 7 9.0 

รวม 79 100 

 
ตารางท่ี 4.6  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านเสมือน 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 

เพิ่มการโฆษณาให้มากขึ้น 12 54.6 

ขั้นตอนควรง่ายต่อการใช้งาน 3 13.6 

ความปลอดภัยของระบบ 3 13.6 

การให้บริการขนส่งท่ีรวดเร็ว 2 9.1 

การช าระค่าบริการปลายทาง 2 9.1 

รวม 22 100 

 
ส่วนประเภทพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีจะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์การ

ใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และประเภทสินค้าหรือบริการท่ีให้ความสนใจจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส
คิวอาร์ในอนาคต พบว่า มีการใช้งานอุปกรณเคล่ือนท่ีเพื่อการพูดคุยออนไลน์ (Chat) เป็นอันดับท่ี 1 
คิดเป็นร้อยละ 21.7 และรองลงมาเพื่อใช้ในการเล่นเครือข่ายสังคม (Social Network เช่น 
Facebook, Twitter) คิดเป็นร้อยละ 20.6 และให้ความสนใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์
ในอนาคตเพื่อซื้อสินค้าท่ีเกี่ยวกับการบริโภค เช่น อาหาร ขนม เครื่องด่ืมสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.0 
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รองลงมาเป็นสินค้าท่ีเกี่ยวกับการอุปโภค เช่น ส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เส้ือผ้า  คิดเป็นร้อยละ 35.7 
ตามล าดับดังแสดงในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7  
 
พฤติกรรมการใช้งาน 

 
4.5 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (Regression analysis) 

 
สถิติท่ีใช้ส าหรับการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย คือ สถิติการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression) โดยในงานวิจัยนี้ ใช้ค่า p-value ท่ีไม่มากกว่า 0.05 เป็นตัวก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ 
(Significant level) โดยการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ จ านวน ร้อยละ 

พูดคุยออนไลน์ (Chat) 200 21.7 

ส่งอีเมล 166 18.0 

หาข้อมูล 185 20.0 

ซื้อสินค้า 174 18.8 

เล่นเครือข่ายสังคม (Social Network เช่น Facebook, Twitter) 190 20.6 

อื่นๆ…………………… 8 0.9 

2. ประเภทสินค้าหรือบริการที่ให้ความสนใจจะใช้แอปพลเิคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ในอนาคต 

จ านวน ร้อยละ 

สินค้าท่ีเกี่ยวกับการอุปโภค เช่น ส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เส้ือผ้า 121 35.7 

สินค้าท่ีเกี่ยวกับการบริโภค เช่น อาหาร ขนม เครื่องด่ืม 132 39.0 

ท่องเท่ียว เช่น ต๋ัวเดินทาง 84 24.8 

อื่นๆ…………………… 2 0.5 
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4.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน (Content 
quality on virtual store) กับคุณค่าทางหน้าที่ (Functional value) 

ผลของการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า ตัวแปรคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้า
เสมือน (Content quality on virtual store) เป็นตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรตาม คือ คุณค่าทาง
หน้าท่ี (Functional value) ท่ีระดับนัยส าคัญ P = 0.000 (F1,203) = 103.302  โดยตัวแปรคุณภาพ
ของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน (Content quality on virtual store) เป็นตัวก าหนดความผันแปรของ
ตัวแปรคุณค่าทางหน้าท่ี (Functional value) ท่ีค่าสัมประสิทธิ์ของการท านาย (R2) เป็นร้อยละ 33.7 
(R2 = 0.337) เท่ากับ 0.510 ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 – 4.10  

 
ตารางท่ี 4.8  
 
สรุปค่าการวิเคราะห์ (Model Summary) 

Model R R Square 
Adjusted R Square Std. Error of the 

estimate 

1 0.581a 0.337 0.334 0.52189 

a. Predictors: (Constant), คุณภาพของเนือ้หาบนร้านค้าเสมือน 

 
ตารางท่ี 4.9  
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 28.136 1 28.136 103.302 0.000* 

Residual 55.290 203 0.272   

Total 83.426 204    

* p-value ท่ีไม่มากกว่า 0.05 
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ตารางท่ี 4.10 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) 

Model 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

มาตรฐาน (Beta) 
T Sig. 

B Std. Error 

(Constant) 2.099 0.180  11.683 0.000 

Content Quality 
on Virtual Store 

0.510 0.050 0.581 10.164 0.000* 

* p-value ท่ีไม่มากกว่า 0.05 
 

4.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย 
(Promotion with time pressure) กับคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional value) 

ผลของการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า ตัวแปรความกดดันทางเวลาของการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion with time pressure) เป็นตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรตาม คือ คุณค่า
ทางอารมณ์ (Emotional value) ท่ีระดับนัยส าคัญ P = 0.000 (F1,203) = 63.940  โดยตัวแปรความ
กดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย (Promotion with time pressure) เป็นตัวก าหนดตัวแปร
คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional value) ท่ีค่าสัมประสิทธิ์ของการท านาย (R2) เป็นร้อยละ 24 (R2 = 
0.240) เท่ากับ 0.497 ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 – 4.13 

 
ตารางท่ี 4.11  
 
สรุปค่าการวิเคราะห์ (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

estimate 

1 0.489a 0.240 0.236 0.73480 

a. Predictors: (Constant), ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย 
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ตารางท่ี 4.12  
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 34.523 1 34.523 63.940 0.000* 

Residual 109.606 203 0.540   

Total 144.130 204    

* p-value ท่ีไม่มากกว่า 0.05 
 
ตารางท่ี 4.13  
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) 

Model 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

มาตรฐาน (Beta) 
T Sig. 

B Std. Error 

(Constant) 1.413 0.217  6.509 0.000 

Promotion with   
Time Pressure 

0.497 0.062 0.489 7.996 0.000* 

* p-value ท่ีไม่มากกว่า 0.05 
 

4.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย 
(Promotion with time pressure) คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน (Content quality 
on virtual store) และคุณค่าในมิติต่างๆ กับความต้ังใจที่จะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์
ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน ( Intention to use QR code application for shopping in 
virtual store) 

ผลของการวิ เคราะห์การถดถอย พบว่ า  ตัวแปร ของ คุณค่าทางหน้าท่ี  
(Functional value) คุณค่าทางสังคม (Social value) คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional value) 
คุณค่าทางความรู้ความคิด (Epistemic Value) คุณค่าทางเงื่อนไข (Conditional value) ความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขาย (Promotion with time pressure) และคุณภาพของเนื้อหาบน
ร้านค้าเสมือน (Content quality on virtual store) เป็นตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรตาม คือ ความ
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ต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน (Intention to use QR code 
application for shopping in virtual store) ท่ีระดับนัยส าคัญ P = 0.000 (F7,197) = 58.069 โดย
ตัวแปรคุณค่าทางหน้าท่ี (Functional value) คุณค่าทางสังคม (Social value) คุณค่าทางอารมณ์ 
(Emotional value) คุณ ค่ าทา งคว ามรู้  ค ว าม คิด  ( Epistemic value) คุณ ค่ าทา ง เ งื่ อ น ไ ข 
(Conditional value) ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย (Promotion with time 
pressure) และคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน (Content quality on virtual store) เป็น
ตัวก าหนดตัวแปรความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
(Intention to use QR code application for shopping in virtual store) ท่ีระดับนัยส าคัญ P = 
0.000, P = 0.123, P = 0.001, P = 0.002, P = 0.000, P = 0.801, P = 0.003 ตามล าดับและค่า
สัมประสิทธิ์ของการท านาย (R2) เป็นร้อยละ 24 (R2 = 0.240) เท่ากับ 0.239, 0.067, 0.204, 0.177, 
0.224, -0.012 และ 0.184 ตามล าดับดังแสดงในตารางท่ี 4.14 – 4.16 

 
ตารางท่ี 4.14  
 
สรุปค่าการวิเคราะห์ (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

estimate 

1 0.821a 0.674 0.662 0.45522 

a. Predictors: (Constant), คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน, คุณค่าทางสังคม, คุณค่าทาง
ความรู้ ความคิด, คุณค่าทางหน้าท่ี, ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย, คุณค่าทาง
เงื่อนไข, คุณค่าทางอารมณ์ 
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ตารางท่ี 4.15  
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 84.232 7 12.033 58.069 0.000* 

Residual 40.823 197 0.207   

Total 125.054 204    

* p-value  ท่ีไม่มากกว่า 0.05 
 
ตารางท่ี 4.16  
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) 

Model 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

มาตรฐาน (Beta) 
T Sig. 

B Std. Error 

(Constant) -0.285 0.232  1.230 0.220 

Functional  Value 0.239 0.066 0.195 3.622 0.000* 

Social Value 0.067 0.043 0.080 1.549 0.123 

Emotional Value 0.204 0.060 0.219 3.416 0.001* 

Epistemic Value 0.177 0.055 0.187 3.198 0.002* 

Conditional Value 0.224 0.055 0.236 4.081 0.000* 

Promotion with 
Time Pressure 

-0.012 0.050 -0.013 -0.252 0.801 

Content Quality on 
Virtual Store 

0.184 0.062 0.171 2.992 0.003* 

* p-value ท่ีไม่มากกว่า 0.05 
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0.080 

0.187* 

0.236* 

-0.013 

0.171* 

0.219* 

0.195* 

0.489* 

0.581* Functional  
Value 

Epistemic 
Value 

Intention to use  
QR Code 

Application for 
Shopping in 
Virtual Store 

Emotional  
Value 

Conditional  
Value 

Social  
Value 

Content 
Quality  on 
Virtual Store 

Promotion 
with Time 
Pressure 

4.6 การทดสอบอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม 
 

งานวิจัยนี้ ใช้สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Beta) เป็นอิทธิพลทางตรงดังแสดงใน
ภาพท่ี 4.1 ในส่วนของอิทธิพลทางอ้อมค านวณจากผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
ของตัวแปรท่ีส่งผ่าน และน าค่าท่ีได้มาค านวณหาอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) = อิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect: DE) + อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* p-value ท่ีไม่มากกว่า 0.05 
ภาพท่ี 4.1 สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Beta) หรือสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐาน 
 

4.6.1 ค านวณหาอิทธิพลรวมของ  Content Quality on Virtual Store  -> 
Intention to use QR Code Application for Shopping in Virtual Store 

อิทธิพลทางตรง = 0.171 
อิทธิพลทางอ้อม Content Quality on Virtual Store  -> Functional  Value 

-> Intention to use  QR Code Application for Shopping in Virtual Store  
 = (0.581)(0.195) = 0.113 
อิทธิพลรวม = 0.171 + 0.113 = 0.284  
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4.6.2 ค า น ว ณ ห า อิ ท ธิ พ ล ร ว ม  Content Quality on Virtual Store  -> 
Functional  Value 

อิทธิพลทางตรง = 0.581 
อิทธิพลทางอ้อม = ไม่มี 
อิทธิพลรวม = 0.581 

4 .6.3 ค า น วณหาอิ ท ธิ พ ล รวมขอ ง  Promotion with Time Pressure -> 
Intention to use QR Code Application for Shopping in Virtual Store 

อิทธิพลทางตรง = -0.013 
อิทธิพลทางอ้อม Promotion with Time Pressure -> Emotional  Value    

-> Intention to use  QR Code Application for Shopping in Virtual Store   
= (0.489)(0.219) = 0.107 
อิทธิพลรวม = (-0.013) + 0.107 = 0.094 

4.6.4 ค านวณหาอิทธิพลรวม Promotion with Time Pressure -> Emotional  
Value  

อิทธิพลทางตรง = 0.489 
อิทธิพลทางอ้อม = ไม่มี 
อิทธิพลรวม = 0.489 

4.6.5 ค านวณหาอิทธิพลรวม Functional Value -> Intention to use QR 
Code Application for Shopping in Virtual Store 

อิทธิพลทางตรง = 0.195 
อิทธิพลทางอ้อม = ไม่มี 
อิทธิพลรวม = 0.195 

4.6.6 ค านวณหาอิทธิพลรวม Emotional Value -> Intention to use QR Code 
Application for Shopping in Virtual Store 

อิทธิพลทางตรง = 0.219 
อิทธิพลทางอ้อม = ไม่มี 
อิทธิพลรวม = 0.219 

4.6.7 ค านวณหาอิทธิพลรวม Conditional Value -> Intention to use QR 
Code Application for Shopping in Virtual Store 

อิทธิพลทางตรง = 0.236 
อิทธิพลทางอ้อม = ไม่มี 



50 

 

อิทธิพลรวม = 0.236 
4.6.8 ค านวณหาอิทธิพลรวม Epistemic Value -> Intention to use QR Code 

Application for Shopping in Virtual Store 
อิทธิพลทางตรง = 0.187 
อิทธิพลทางอ้อม = ไม่มี 
อิทธิพลรวม = 0.187 

4.6.9 ค านวณหาอิทธิพลรวม Social Value -> Intention to use QR Code 
Application for Shopping in Virtual Store 

อิทธิพลทางตรง = 0.080 
อิทธิพลทางอ้อม = ไม่มี 
อิทธิพลรวม = 0.080 

 
ตารางท่ี 4.17  
 
สรุปผลปัจจัยท่ีส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ตัวแปรผล R2 อิทธิพล 
ตัวแปรสาเหตุ 

CQ TP FV EV CV EP SV 

FV 0.337 

DE 0.581 - - - - - - 

IE - - - - - - - 

TE 0.581 - - - - - - 

EV 0.240 

DE - 0.489 - - - - - 

IE -  - - - - - 

TE - 0.489 - - - - - 

BI 0.674 DE 0.171 -0.013 0.195 0.219 0.236 0.187 0.080 

  IE 0.113 0.107 - - - - - 

  TE 0.284 0.094 0.195 0.219 0.236 0.187 0.080 

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect 
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จากผลการทดสอบดังแสดงในตารางท่ี 4.17 พบว่า คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้า
เสมือนมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่าทางหน้าท่ี เท่ากับ 0.581 ท่ีค่าสัมประสิทธิ์ของการท านาย (R2) เป็น
ร้อยละ 33.7 (R2 = 0.337)  ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่า
ทางอารมณ์เท่ากับ 0.489 ท่ีค่าสัมประสิทธิ์ของการท านาย (R2) เป็นร้อยละ 24 (R2 = 0.240)  

คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนมีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ังใจท่ีจะใช้       
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน เท่ากับ 0.171 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน เท่ากับ 0.113 ท่ีค่า
สัมประสิทธิ์ของการท านาย (R2) เป็นร้อยละ 67.4 (R2 = 0.674) ซึ่งพบว่า คุณภาพของเนื้อหาบน
ร้านค้าเสมือนมีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนมากกว่าทางอ้อม 

ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ังใจท่ีจะใช้
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน เท่ากับ -0.013 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน เท่ากับ 0.107 ท่ีค่า
สัมประสิทธิ์ของการท านาย (R2) เป็นร้อยละ 67.4 (R2 = 0.674) 

คุณค่าทางหน้าท่ี คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางเงื่อนไข คุณค่าทางความรู้ ความคิด 
และคุณค่าทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนท่ี เท่ากับ 0.195, 0.219, 0.236, 0.187 และ 0.080 ตามล าดับ ท่ีค่าสัมประสิทธิ์
ของการท านาย (R2) เป็นร้อยละ 67.4 (R2 = 0.674) 

 
4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) สามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานของงานวิจัยได้ดังตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี 4.18  
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

ล าดับ สมมติฐาน 
ผลการ
ทดสอบ 

ค่า
สัมประสิทธิ์

ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 

สมมติฐานที่ 1 

คุณภาพของเน้ือหาบนร้านค้าเสมือนมีผลเชิงบวกต่อความ
ต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

สนับสนุน 0.171 

สมมติฐานที่ 2 
ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีผลเชิงบวกต่อ
ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส  คิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน 

ไม่
สนับสนุน 

-0.013 

สมมติฐานที่ 3 
คุณภาพของเน้ือหาบนร้านค้าเสมือนมีผลเชิงบวกต่อคุณค่า
ทางหน้าท่ี สนับสนุน 0.581 

สมมติฐานที่ 4 
ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีผลเชิงบวกต่อ
คุณค่าทางอารมณ์ สนับสนุน 0.489 

สมมติฐานที่ 5 
คุณค่าทางหน้าที่มีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้         
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน สนับสนุน 0.195 

สมมติฐานที่ 6 
คุณค่าทางอารมณ์มีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้       
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน สนับสนุน 0.219 

สมมติฐานที่ 7 
คุณค่าทางเง่ือนไขมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้       
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน สนับสนุน 0.236 

สมมติฐานที่ 8 
คุณค่าทางความรู้ ความคิดมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการ
ใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน สนับสนุน 0.187 

สมมติฐานที่ 9 
คุณค่าทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใ ช้         
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ไม่
สนับสนุน 

0.080 
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4.7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนกับความต้ังใจใน
การใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน  

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้า
เสมือนมีอิทธิผลทางตรงต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน ซึ่งให้ผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Trakulmaykee et al. (2016) ท่ีกล่าวว่า 
คุณภาพของเนื้อหาเป็นส่วนท่ีควรให้ความส าคัญ ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลควรมีความถูกต้อง ทันสมัย
และครบถ้วน รวมท้ังงานวิจัยของ Trakulmaykee and Benrit (2014) และ Ramayah et al. 
(2010) ท่ีให้ความส าคัญกับคุณภาพของเนื้อหา โดยกล่าวว่า คุณภาพของเนื้อหาท่ีดีจะสามารถช่วย
เพิ่มความต้ังใจในการใช้งานระบบได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้า
เสมือนมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

4.7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายกับความ
ต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า ความกดดันทางเวลาของการ
ส่งเสริมการขายไม่มีอิทธิผลทางตรงต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน ซึ่งให้ผลงานวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huang et al. (2011) แล Lin et al. 
(2015) ท่ีว่า ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการซื้อสินค้า
เพิ่มขึ้น โดยในงานวิจัยนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงกลุ่มวัยท างานท่ีเป็น
พนักงานของบริษัทเอกชนและมีพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส่วนใหญ่ในการพูดคุยออนไลน์
และเล่นเครือข่ายสังคมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงการรับรู้ถึง
ประเภทของสินค้าหรือรายการของการส่งเสริมการขายอาจมีผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยในงานวิจัยนี้สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทอุปโภคและ
บริโภค ซึ่งไม่ใช่สินค้าประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับความสวยงาม เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ ท่ีเป็น
สินค้าท่ีคุ้นเคยส าหรับผู้หญิง โดยงานวิจัยของ Huang et al. (2011) กล่าวว่า ความกดดันทางเวลา
ของการส่งเสริมการขายจะไม่ ส่งผลต่อความต้ังใจในการในการซื้อสินค้ามากนัก หากผู้บริโภคมี
ความคุ้นเคยกับสินค้าน้อย ดังนั้นในส่วนของความคุ้นเคยกับประเภทของสินค้าจึงท าให้อิทธิพลของ
ความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายไม่ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส
คิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน (Huang et al., 2011) 

4.7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนกับคุณค่าทาง
หน้าที่ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้า
เสมือนมีอิทธิพลต่อคุณค่าทางหน้าท่ี ซึ่งให้ผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Quoquab et al. 
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(2014) โดยช้ีให้เห็นว่า คุณภาพของเนื้อหามีความส าคัญต่อคุณค่าทางหน้าท่ีมากท่ีสุด ซึ่งผู้ใช้งานจะ
สามารถรับรู้ถึงคุณภาพของข้อมูลท่ีดีได้ เมื่อข้อมูลนั้นมีความถูกต้องและตรงกับความต้องการ 
(Ramayah et at., 2010) นอกจากนี้งานวิจัยของ Kim et al. (2012) พบว่า คุณภาพของเนื้อหามี
อิทธิพลต่อคุณค่าทางหน้าท่ี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 3 คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนมีผล
เชิงบวกต่อคุณค่าทางหน้าท่ี 

4.7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายกับคุณค่า
ทางอารมณ์ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า ความกดดันทางเวลาของการ
ส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อคุณค่าทางอารมณ์ ซึ่งให้ผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hariharan 
et al. (2014) และ Graa และ Dani-elKebir (2011) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริโภคจะรู้สึกต่ืนตัวต่อการซื้อ
สินค้าท่ีมีการจ ากัดเวลาของการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ งานวิจัยของ Peng และ Liang (2013) 
พบว่า ความกดดันทางเวลามีอิทธิพลต่อคุณค่าทางอารมณ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 4 ความกดดัน
ทางเวลาของการส่งเสริมการขายมีผลเชิงบวกต่อคุณค่าทางอารมณ์ 

4.7.5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางหน้าที่กับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า คุณค่าทางหน้าท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ซึ่งให้ผลงานวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิ จัยของ  Neuhofer (2012), Xiao et al. (2015) และ Wang et al. (2013) ท่ีก ล่าวว่ า 
ผู้ใช้งานจะรับรู้ถึงคุณค่าทางหน้าท่ีของแอปพลิเคชัน ต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานได้ ดังนั้นเมื่อผู้บริโภครับรู้คุณค่าทางหน้าท่ีของแอปพลิเคชันจะสามารถเพิ่ม
ความต้ังใจในการใช้งานแอปพลิเคชันให้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 5 คุณค่าทางหน้าท่ีมีผล
เชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

4.7.6 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางอารมณ์กับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า คุณค่าทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน  ซึ่งให้ผลงานวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang et al. (2013) ท่ีช้ีให้เห็นว่า ผู้ใช้งานจะรู้สึกเพลิดเพลินกับการใช้
งานเมื่อได้ใช้งานสินค้าท่ีตรงกับความต้องการของตน และในขณะท่ีมีการใช้งานไม่ถูกกระตุ้นให้เกิด
อารมณ์ในเชิงลบ (Xiao et al., 2015) นอกจากนี้ งานวิจัยของ Naing และ Chaipoopirutana 
(2014) พบว่า เมื่อผู้ใช้งานมีอารมณ์ในเชิงบวกต่อสินค้าจะช่วยเพิ่มความต้ังใจในการซื้อสินค้า ซึ่ง
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เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 6 คุณค่าทางอารมณ์มีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

4.7.7 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางเง่ือนไขกับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า คุณค่าทางเงื่อนไขมีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน  ซึ่งให้ผลงานวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Beyzavi และ Lotfizadeh (2014) และ Goh et al. (2014) ท่ีกล่าวว่า 
เมื่อผู้บริโภคเห็นประโยชน์ของการใช้บริการระบบออนไลน์จากสถานการณ์เฉพาะ เช่น การเข้าคิวยาว
เพื่อช าระค่าสินค้า หรือมีเวลาจ ากัดในการเลือกซื้อสินค้าจะส่งผลต่อความต้ังใจในการยอมรับและใช้
งานระบบ นอกจากนี้ งานวิจัยของ Xiao et al. (2015) พบว่า คุณค่าทางเงื่อนไขมีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจในการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 7 คุณค่าทางเงื่อนไขมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

4.7.8 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางความรู้ ความคิดกับความต้ังใจในการใช้แอป
พลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า คุณค่าทางความรู้ ความคิดมี
อิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ซึ่งให้ผล
งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tzeng (2011) ท่ีช้ีให้เห็นว่า เมื่อมีแอปพลิเคชันใหม่ๆ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจะสามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจและความอยากรู้ (Goh et al., 2014) ซึ่ง
ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Wang et al., 2013) โดยให้
ความสอดคล้องตามสมมติฐานท่ี 8 คุณค่าทางความรู้ ความคิดมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

4.7.9 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางสังคมกับความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า คุณค่าทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Peng และ Liang (2013) และ Turel et al. (2007) ท่ีช้ีให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ของกลุ่ม
ผู้ใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้งานสินค้า ซึ่งการรับรู้คุณค่าทางสังคมควรจะพิจารณาถึง
ช่องทาง (Platform) ในการให้บริการในปัจจุบัน และการท าความเข้าใจลูกค้าในปัจจุบันให้มากขึ้น
ควบคู่ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันการน าเสนอช่องทางการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือนอาจจะยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากนัก เนื่องจากข้อเสนอแนะท่ี
ได้รับจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มการโฆษณา
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ให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักถึงประโยชน์และขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนั้นเนื่องจาก         
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนอาจจะยังไม่เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มสังคมเป็นส่วน
ใหญ่จึงท าให้อิทธิพลการรับรู้คุณค่าทางสังคมไม่ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส
คิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
5.1 สรุปผลของงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีแนวคิดท่ีเกิดขึ้นจากปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
แต่แนวโน้มคนท่ีใช้งานแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนยังมีจ านวนไม่มาก
นัก ซึ่งแนวโน้มของตลาดการค้าปลีกออนไลน์ยังมีโอกาสในการเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีกมาก 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยในอดีตเพิ่มเติมและพบว่า ยังมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนไม่มากนัก 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษางานวิจัยนี้เพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ของปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนและความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย 
รวมท้ังปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าท่ีมีอิทธิผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ โดยเก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม
ออนไลน์กับประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและเป็นผู้ท่ีไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยมีจ านวนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์รวมท้ังส้ินเป็นจ านวน
ท้ังหมด 205 ชุด 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 26-
30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ   
20,001 - 30,000 บาทมากท่ีสุด โดยจะมีการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อการพูดคุยออนไลน์และเล่น
เครือข่ายสังคมเป็นหลักและให้ความสนใจท่ีจะใช้งานแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนในอนาคตเพื่อซื้อสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคมากท่ีสุด โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีท าให้ไม่ใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนส่วนใหญ่
เกิดจากไม่พบสถานท่ีในการให้บริการร้านค้าเสมือนและขาดความมั่นใจในผู้ให้บริการ รวมท้ังให้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมว่า ควรมีการเพิ่มการจัดท าโฆษณาให้ผู้บริโภคได้รู้จักแอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนมากขึ้น 

ผลของการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนพบว่า ผู้ใช้งานจะมีความต้ังใจในการใช้งาน
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แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนนั้นขึ้นกับอิทธิพลทางตรงของปัจจัย
ทางด้านคุณค่าทางหน้าท่ี คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางความรู้ ความคิด คุณค่าทางเงื่อนไข และ
คุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน รวมท้ังขึ้นกับอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยด้านความกดดันทาง
เวลาของการส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลผ่านปัจจัยด้านคุณค่าทางอารมณ์ และปัจจัยด้านคุณภาพของ
เนื้อหาบนร้านค้าเสมือนท่ีมีอิทธิพลผ่านปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี ซึ่งในส่วนของปัจจัยด้านคุณภาพ
ของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความต้ังใจในการใช้แอป
พลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยท่ีจะให้ค่าของอิทธิพลทางตรงสูงกว่า
อิทธิพลทางอ้อม นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคมและความกดดันทาง
เวลาของการส่งเสริมการขายไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์
ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 
5.2 ประโยชน์ของงานวิจัย 
 

5.2.1 ประโยชน์ของงานวิจัยทางภาคทฤษฎี  
งานวิจัยนี้พัฒนากรอบแนวคิดของความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส

คิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน มาจากทฤษฎีคุณค่าของการบริโภคและจากการศึกษางานวิจัยใน
อดีตเพิ่มเติม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบน
ร้านค้าเสมือนและความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายท่ีมีต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเค
ชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน เพื่ออธิบายถึงปัจจัยท่ีสามารถเป็นตัวขับเคล่ือนให้
เกิดการรับรู้คุณค่าและส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
บางส่วน (Partial mediation effect) เมื่อมีตัวแปรค่ันกลาง โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ังใจใน
การใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน รวมท้ังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ
ต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนโดยผ่านปัจจัยด้านคุณค่าทาง
หน้าท่ี ส่วนปัจจัยความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขายเป็นตัวแปรท่ีจะมีอิทธิพลสมบูรณ์หรือ
เต็มท่ี (Full mediation effect) เมื่อมีตัวแปรค่ันกลาง โดยมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความต้ังใจในการใช้
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนโดยผ่านปัจจัยด้านคุณค่าทางอารมณ์  
ดังนั้นกรอบแนวคิดนี้เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อจะตัดสินใจ
ในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ในการซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
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5.2.2 ประโยชน์ของงานวิจัยทางภาคปฏิบัติ 
บริษัทกลุ่มธุรกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างซูเปอร์เซ็นเตอร์และกลุ่มร้านค้า

รายย่อยๆ ท่ีมีแนวคิดจะน าแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับขาย
สินค้าให้กับผู้บริโภคทราบถึงอิทธิพลของคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน  ความกดดันทางเวลา
ของการส่งเสริมการขายและการรับรู้คุณค่าต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการตลาด โฆษณาหรือจัดแคมเปญท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้แม่นย ามากขึ้น 

ในปัจจุบันการวางแผนการตลาดหรือน าเสนอโปรโมช่ันท่ีน่าสนใจต่างๆ ควรให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าทางเงื่อนไข คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางหน้าท่ี คุณค่าทาง
ความรู้ ความคิด และคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน ตามล าดับจากอิทธิพลสูงสุดต่อการ 
กระตุ้นผู้บริโภคให้มีความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนได้
โดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์จากแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนว่า ท าให้สามารถซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องเข้าคิวเพื่อรอช าระ
ค่าสินค้าและจะมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านของผู้ท่ีใช้บริการโดยทันที ท าให้ผู้บริโภคมีความสนุก
เพลิดเพลินกับการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมท้ังรับรู้ถึงความสามารถของแอปพลิเคชันท่ีสามารถ
ให้บริการผู้บริโภคได้ตลอดเวลาและเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆ ท่ีน่าเรียนรู้และทดลองใช้งาน 
นอกจากนั้นผู้บริโภคยังให้ความสนใจกับเนื้อหาของรายการสินค้าท่ีอยู่บนร้านค้าเสมือนท่ีมีความ
ทันสมัยและถูกต้อง ดังนั้นเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าในมิติต่างๆ และประโยชน์ของแอปพลิเคชันท่ี
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีแล้ว แนวโน้มท่ีผู้บริโภคจะมีความต้ังใจ
ในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะมีเพิ่มมากขึ้น  

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนซึ่งควรให้ความส าคัญไม่แพ้กัน โดยมีปัจจัยดังนี้ ปัจจัย
ด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือนจะมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณค่าทางหน้าท่ีและมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาบนร้านค้าเสมือนท่ีมีความถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วนจะท าให้ผู้บริโภครับรู้
ถึงคุณค่าทางหน้าท่ีของร้านค้าเสมือนและแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนท่ี
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้และท้ายท่ีสุดจะส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอป
พลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนท่ีมากขึ้น และปัจจัยด้านความกดดันทางเวลา
ของการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณค่าทางอารมณ์และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
จ ากัดเวลาของรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมช่ันต่างๆ ท่ีมีความน่าสนใจจะช่วยกระตุ้นให้
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ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าทางอารมณ์มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคจะรู้สึกเสียดายเมื่อไม่สามารถซื้อสินค้าได้
ทันในช่วงเวลาท่ีมีรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะต้ังใจใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยนี้จะมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการ
ใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนก็ต่อเมื่อผ่านปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า
ทางอารมณ์ก่อนเท่านั้น ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจ ากัดเวลาของรายการส่งเสริมการขายท่ีมีความ
น่าสนใจจะไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคมึความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนมากขึ้นได้ 

จากปัจจัยต่างๆ ท่ีศึกษาในงานวิจัยนี้ยังพบว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคอื่นๆ ท่ี
ผู้บริโภคไม่เลือกใช้งานแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน เนื่องจากยังขาด
ความมั่นใจในผู้ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการช าระค่าสินค้าหรือได้รับสินค้าท่ีไม่ตรงกับ
รายการท่ีส่ัง รวมท้ังไม่ค่อยพบสถานท่ีส าหรับให้บริการร้านค้าเสมือน ซึ่งผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมถึงร้อยละ 54.6 ในการให้เพิ่มโฆษณาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นท่ีรับรู้ถึงความสามารถของแอปพลิเคชัน ขั้นตอนการใช้งานและ
ประโยชน์ในการใช้งาน 

 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคต  

 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านคุณภาพของ

เนื้อหาบนร้านค้าเสมือนและความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย เพื่ออธิบายถึงปัจจัยท่ี
สามารถเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดการรับรู้คุณค่าและส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า ความกดดันทางเวลาของการ
ส่งเสริมการขายไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน เนื่องจากความคุ้นเคยของประเภทสินค้ามีผลต่อการท าให้ความกดดันทางเวลาของ
การส่งเสริมการขายไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน ดังนั้นสามารถน าปัจจัยดังกล่าวนี้ไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความเข้าใจในพฤติกรรม
ของผู้บริโภคให้มากขึ้นได้ รวมท้ังในงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไขมีความสัมพันธ์ต่อ
ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนสูงท่ีสุด ดังนั้นงานวิจัย
ในอนาคตสามารถศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมท่ีสามารถช่วยเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดการรับรู้คุณค่าทาง
เงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นได้ เช่น ความสะดวก เป็นต้น 
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นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีความต้องการ
ให้เพิ่มการโฆษณาให้มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56 และให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวมากท่ีสุด เนื่องจาก
แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนยังไม่เป็นท่ีรู้จักและส่งผลให้คุณค่าทาง
สังคมไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตสามารถน าปัจจัยทางด้านการรับรู้ ส่ือโฆษณาไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเป็นปัจจัยท่ี
สามารถช่วยเพิ่มความต้ังใจในการใช้งานแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนให้
มากขึ้นได้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 

 
เร่ือง อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้า

จากร้านค้าเสมือน 
 

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิว
อาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน โดยงานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและสามารถเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการน าไปวางแผนการตลาด โฆษณาหรือจัดแคมเปญท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านท่ีสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
นิยามค าศัพท์ที่ใช้ในแบบสอบถาม (กรุณาท าความเข้าใจก่อนท าแบบสอบถาม) 

 
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี หมายถึง สมาร์ทโฟน (SmartPhone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) 
 

รหัสคิวอาร์ (QR code) หมายถึง บาร์โค้ด 2 มิติท่ีจะเก็บข้อมูล เช่น ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 
และเก็บท่ีอยู่ของข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต (URL) ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถสแกนได้ด้วยสมาร์ท
โฟน เมื่อน าสมาร์ทโฟนมาสแกนรหัสคิวอาร์ ผู้บริโภคจะสามารถเข้าไปสู่เว็บไซต์เป้าหมายได้โดยทันที 

 
 
 

 
 
 
Source: Probst (2012) 

 
โปรโมช่ัน หมายถึง การจัดรายการส่งเสริมการขาย 



70 

 

แอพ (App) หมายถึง แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีใช้สแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน ดังแสดงรูป  

 
 

 
 
Source: Google Play (2015) 
 

ร้านค้าเสมือน (Virtual store) หมายถึง การจ าลองร้านค้ามาไว้บนโปสเตอร์ท่ีติดตาม
ผนัง โดยบริเวณใต้ภาพของสินค้าจะมีรหัสคิวอาร์ท่ีให้ผู้บริโภคสามารถใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส    
คิวอาร์สแกนสินค้าท่ีต้องการส่ังซื้อได้ ซึ่งส่วนใหญ่โปสเตอร์ดังกล่าวจะมีอยู่ตามรถไฟฟ้าท้ังบนดิน 
(BTS) และใต้ดิน (MRT) ตลอดจนปัจจุบันมีการพัฒนามาอยู่บนโบรชัวร์สินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source: ไอที 24 ช่ัวโมง (2012) 
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ภาพตัวอย่างแสดงขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้า 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.เปิดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี     2.สแกนรหัสคิวอาร์จากโบรชัวร์หรือ
และเลือก สแกนรหัสคิวอาร์ (QR code)       บอร์ดท่ีมีการติดต้ังร้านค้าเสมือน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.แสดงรายละเอียดและราคาสินค้า กดเลือก            4.สรุปรายการและราคาท่ีส่ังซื้อท้ังหมด    
 จ านวนและเพิ่มในตะกร้าสินค้าเพื่อส่ังสินค้า  ขั้นตอนถัดไปช าระค่าสินค้าและเลือก 
        ท่ีอยู่ท่ีให้จัดส่งสินค้า 
 
 
 

ค าถามกรองนี้ส าหรับผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน หากไม่ตรงตามนี้ ขอให้จบการท าแบบสอบถาม  
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ส่วนที่ 1 ความรู้เก่ียวกับแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซ้ือสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
กรุณาเลือกช่องโดยใส่เครื่องหมาย √ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงหนึ่ง

ช่อง  
 
1. รหัสคิวอาร์ มีลักษณะเป็นแบบใด 

(  ) 1. บาร์โค้ด 2 มิติ 
(  ) 2. สามารถสแกนได้ด้วยสมาร์ทโฟน 
(  ) 3. ถูกท้ังสองข้อ 
(  ) 4. ไม่มีข้อถูก 
 

2. ท่านสามารถพบร้านค้าเสมือนได้ท่ีใดในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) 1. รถไฟฟ้าบนดิน (BTS)     (  ) 2. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 
(  ) 3. เครื่องบิน         (  ) 4. รถโดยสารประจ าทาง 
(  ) 5. โบรชัวร์สินค้า        (  ) 6. เรือ 
(  ) 7. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.................................. 
 

3. ท่านสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนได้ด้วยวิธีใด 
(  ) 1. เปิด NFC ท่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและแตะท่ีสินค้าท่ีต้องการซื้อ   
(  ) 2. ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายรูปสินค้าท่ีต้องการซื้อ 
(  ) 3. ใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ของสินค้าท่ีต้องการซื้อ 
 

4. หากท่านซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน ท่านสามารถเลือกสถานท่ีในการรับสินค้าได้ 
หรือไม่ 

(  ) 1. ได้                            (  ) 2. ไม่ได้       
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
กรุณาเลือกช่องโดยใส่เครื่องหมาย √ ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงหนึ่ง

ช่อง  
 
1. ท่านใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต หรือไม่ 

(  ) 1. ใช้งาน            (  ) 2. ไม่ได้ใช้งาน (ส้ินสุดการตอบแบบสอบถาม) 
 

2. ท่านเคยใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนหรือไม่ 

(  ) 1. เคย (ส้ินสุดการตอบแบบสอบถาม)           (  ) 2. ไม่เคย  
 

3. ท่านใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) 1. พูดคุยออนไลน์ (Chat)      
(  ) 2. ส่งอีเมล  
(  ) 3. หาข้อมูล         
(  ) 4. ซื้อสินค้า  
(  ) 5. เล่นเครือข่ายสังคม (Social Network เช่น Facebook, Twitter) 
(  ) 6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.................................. 
 

4.  สินค้าหรือบริการประเภทไหนท่ีท่านมีความสนใจจะซื้อโดยการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ในอนาคต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(  ) 1. สินค้าท่ีเกี่ยวกับการอุปโภค เช่น ส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เส้ือผ้า      
(  ) 2. สินค้าท่ีเกี่ยวกับการบริโภค เช่น อาหาร ขนม เครื่องด่ืม      
(  ) 3. ท่องเท่ียว เช่น ต๋ัวเดินทาง 
(  ) 4. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.................................. 
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ส่วนที่ 3 กรุณาเลือกช่องโดยใส่เคร่ืองหมาย √ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สุด
เพียงหนึ่งช่อง มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

 
 5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง  เห็นด้วย   
 3 หมายถึง  เฉยๆ 
 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

ข้อ ค าถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. 
ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะมีคุณภาพมาตรฐานและ
เป็นท่ียอมรับ      

2. 
ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะสามารถให้บริการได้
ตลอดเวลา      

3. 
ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะสามารถให้บริการได้ตรง
ตามความต้องการของฉัน 

     

4. 
ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันสามารถซื้อสินค้า
ท่ีต้องการได้      
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ข้อ ค าถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

5. 
ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันสามารถซื้อสินค้า
ได้ทันทีท่ีต้องการ      

6. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะช่วยท าให้ฉันเป็นท่ียอมรับ
ในกลุ่มเพื่อน      

7. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะท าให้เพื่อนช่ืนชมฉัน      

8. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของ
ฉันดูดีขึ้น      

9. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันสามารถเข้ากับ
สังคมได้      

10. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะท าให้ภาพลักษณ์ของฉันดู
เหมือนไฮโซ      

11. 
ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกชอบเมื่อฉันใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน      

12. 
ฉันคิดว่า ฉันจะรู้ สึกดีเมื่อฉันใช้แอพสแกน    
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน      
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ข้อ ค าถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

13. 
ฉัน คิดว่ า  ฉันจะรู้ สึก ผ่อนคลายเมื่ อ ฉัน ใ ช้          
แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน      

14. 
ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกสนุกเมื่อฉันใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน      

15. 
ฉันคิดว่า ฉันจะเพลิดเพลินกับการใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน      

16. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันได้ลองใช้งานแอพ
ใหม่ๆ      

17. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะเป็นการกระตุ้นความอยาก
รู้แอพใหม่ๆ ของฉัน      

18. 
ฉันคิดว่า ฉันจะสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากการ
ใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน      

19. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะเป็นการติดตามกระแสของ
แอพใหม่ๆ      

20. 
ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนจะเป็นทางเลือกใหม่ของฉัน 
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ข้อ ค าถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

21. 
เมื่อบริเวณท่ีฉันอยู่ไม่สะดวกในการเลือกซื้อ
สินค้า ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์
ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน      

22. 
เ มื่ อ ฉั น ไ ม่ มี เ ว ล า ไ ป เ ดิ นซื้ อ สิน ค้ า ท่ี ห้ า ง
ซูเปอร์มาร์เก็ต ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกน
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน      

23. 
เมื่อฉันต้องการท่ีจะซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว ฉัน
คิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน      

24. 

เมื่อฉันต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงการยืนต่อแถวท่ี
เสียเวลานานในการช าระเงิน ฉันคิดว่า ฉันจะ
เลือกใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน      

25. 
เมื่อฉันมีเวลาจ ากัดในการเลือกซื้อสินค้า ฉันคิด
ว่า ฉันจะเลือกใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน      

26. 
ฉันคิดว่า มันน่าเสียดายท่ีไม่ได้ซื้อสิน ค้าใน
ช่วงเวลาโปรโมช่ัน  

 
   

27. 
ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าลดราคา คนอื่นๆ ก็
จะฉวยโอกาสซื้อสินค้านั้นไป      

28. 
ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าโปรโมช่ันท่ีมีจ านวน
จ ากัด จะท าให้ฉันเสียผลประโยชน์      
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ข้อ ค าถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

29. 
ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าท่ีมีโปรโมช่ันอยู่     
ฉันจะพลาดโอกาสท่ีดีไป      

30. 
ฉันคิดว่า ฉันจะได้รับสินค้าท่ีไม่คุ้มค่า ถ้าไม่ได้
ซื้อในช่วงโปรโมช่ัน 

     

31. 
ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้า
เสมือนจะเข้าใจง่าย  

 
   

32. 
ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้า
เสมือนจะมีความทันสมัย      

33. 
ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้า
เสมือนจะตรงกับความต้องการของฉัน      

34. 
ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้า
เสมือนจะมีความถูกต้องและแม่นย า      

35. 
ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้า
เสมือนจะมีรายละเอียดครบถ้วน      

36. 
ฉันต้ังใจจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน      

37. 
ฉันคาดว่าจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือนในอนาคต      

38. 
ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือนเมื่อฉันพบร้านค้า
เสมือน      
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ข้อ ค าถาม 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

39. 
เมื่อมีโอกาส ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน      

40. 
ในอีก  1 ปีข้ างหน้า  ฉัน คิดว่ า  ฉันจะใช้ไ ด้          
แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน      
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาเลือกช่องโดยใส่เครื่องหมาย √ ท่ีตรงกับข้อมูลของท่านท่ีสุดเพียงหนึ่งช่อง  
 
1. เพศ 

   (  ) 1. ชาย                      (  ) 2. หญิง 
 

2. อายุ 
     (  )  1. ต่ ากว่า 20 ปี           (  ) 2. 20 – 25 ปี            (  ) 3. 26 – 30 ปี 
     (  )  4. 31 – 35 ปี             (  ) 5. 36 – 40 ปี            (  ) มากกว่า 40 ปี 
 

3. การศึกษา 
     (  ) 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี           (  ) 2. ปริญญาตรี                      
     (  ) 3. ปริญญาโท                   (  ) 4. ปริญญาเอก        
               

4. อาชีพ 
          (  ) 1. รัฐวิสาหกิจ    (  ) 2. ข้าราชการ      (  ) 3. พนักงานบริษัทเอกชน 
          (  ) 4. นักศึกษา      (  ) 5. ธุรกิจส่วนตัว    (  ) 6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................  
 
5. รายได้ต่อเดือน 

     (  ) 1. ต่ ากว่า 10,000 บาท                  (  ) 2. 10,000 – 20,000 บาท                      
     (  ) 3. 20,001 – 30,000 บาท              (  ) 4. 30,001 – 40,000 บาท      
     (  ) 5. 40,001 – 50,000 บาท              (  ) 6. 50,000 บาทขึ้นไป 
 

6. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีท าให้ท่านไม่ใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่ีท่านต้องการให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน
สแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
ผลการสอบทานการกระจายของข้อมูล 

 
ตารางท่ี ข.1  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี 

 FV1 FV2 FV3 FV4 FV5 

N Valid 205 205 205 205 205 

 Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean 0.0560 0.0550 0.0606 0.0571 0.0660 

Skewness -0.172 -0.837 -0.443 -0.421 -0.842 

Std. Error of Skewness 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

Kurtosis -0.233 0.186 0.203 -0.217 0.699 

Std. Error of Kurtosis 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 

 
ตารางท่ี ข.2  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม 

 SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 

N Valid 205 205 205 205 205 

 Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean 0.0751 0.0707 0.0744 0.0721 0.0723 

Skewness 0.486 0.470 0.207 0.252 0.616 

Std. Error of Skewness 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

Kurtosis -0.466 -0.820 -1.016 -0.929 -0.483 

Std. Error of Kurtosis 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 
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ตารางท่ี ข.3 
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางอารมณ์ 

 EV1 EV2 EV3 EV4 EV5 

N Valid 205 205 205 205 205 

 Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean 0.0604 0.0634 0.0712 0.0686 0.0709 

Skewness -0.111 -0.075 -0.227 -0.384 -0.303 

Std. Error of Skewness 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

Kurtosis 0.564 0.235 -0.456 0.012 -0.207 

Std. Error of Kurtosis 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 

 
ตารางท่ี ข.4  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด 

 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 

N Valid 205 205 205 205 205 

 Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean 0.0676 0.0710 0.0637 0.0671 0.0624 

Skewness -0.702 -0.706 -0.643 -0.493 -0.508 

Std. Error of Skewness 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

Kurtosis 0.307 0.251 0.217 0.181 -0.021 

Std. Error of Kurtosis 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 
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ตารางท่ี ข.5  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข 

 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 

N Valid 205 205 205 205 205 

 Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean 0.0635 0.0726 0.0753 0.0640 0.0688 

Skewness -0.669 -0.838 -0.619 -0.731 -0.643 

Std. Error of Skewness 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

Kurtosis 0.297 0.491 -0.090 0.387 0.133 

Std. Error of Kurtosis 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 

 
ตารางท่ี ข.6  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 

N Valid 205 205 205 205 205 

 Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean 0.0637 0.0786 0.0779 0.0700 0.0693 

Skewness -0.927 -0.251 -0.152 -0.497 -0.197 

Std. Error of Skewness 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

Kurtosis 0.734 -0.408 -0.408 0.102 0.045 

Std. Error of Kurtosis 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 
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ตารางท่ี ข.7  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน 

 CQ1 CQ2 CQ3 CQ4 CQ5 

N Valid 205 205 205 205 205 

 Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean 0.0576 0.0586 0.0589 0.0585 0.0686 

Skewness -0.153 -0.468 -0.187 -0.210 -0.454 

Std. Error of Skewness 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

Kurtosis -0.041 0.456 0.116 0.181 0.057 

Std. Error of Kurtosis 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 

 
ตารางท่ี ข.8  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

 BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 

N Valid 205 205 205 205 205 

 Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean 0.0635 0.0610 0.0632 0.0658 0.0602 

Skewness -0.191 -0.641 -0.325 -0.595 -0.473 

Std. Error of Skewness 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

Kurtosis 0.304 0.916 0.209 0.380 0.317 

Std. Error of Kurtosis 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาซ (Cronbach’s Alpha) 

 
ตารางท่ี ค.1  
 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาซของกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.787 4 

 
ตารางท่ี ค.2  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางหน้าท่ี 

ITEM 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

FV1 ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

0.593 0.735 

FV2 ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

0.463 0.795 

FV3 ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้าจาก
ร้ านค้าเสมือนจะสามารถให้บริการไ ด้ตรง ตาม        
ความต้องการของฉัน 

0.658 0.700 

FV4 ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ ท่ีใช้ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันสามารถซื้อสินค้าท่ีต้องการได้ 

0.671 0.695 
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ตารางท่ี ค.3  
 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาซของกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.937 5 

 
ตารางท่ี ค.4  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม 

ITEM 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

SV1 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะช่วยท าให้ฉันเป็นท่ียอมรับในกลุ่ม
เพื่อน 

0.775 0.933 

SV2 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้เพื่อนช่ืนชมฉัน 

0.865 0.917 

SV3 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของฉันดูดีขึ้น 

0.861 0.917 

SV4 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันสามารถเข้ากับสังคมได้ 

0.859 0.917 

SV5 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้ภาพลักษณ์ของฉันดูเหมือนไฮโซ 

0.800 0.928 
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ตารางท่ี ค.5  
 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาซของกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางอารมณ์ 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.924 5 

 
ตารางท่ี ค.6  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางอารมณ์ 

ITEM 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

EV1 ฉัน คิดว่ า  ฉันจะรู้ สึ กชอบเมื่ อฉัน ใ ช้แอพสแกน          
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.802 0.908 

EV2 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกดีเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์
ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.839 0.900 

EV3 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้ สึกผ่อนคลายเมื่อฉันใช้แอพสแกน     
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.757 0.916 

EV4 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกสนุกเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์
ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.770 0.913 

EV5 ฉัน คิดว่ า  ฉันจะเพลิดเพลินกับการใช้แอพสแกน        
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.855 0.896 
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ตารางท่ี ค.7  
 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาซของกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.876 4 

 
ตารางท่ี ค.8  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางความรู้ ความคิด 

ITEM 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

EP1 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะท าให้ฉันได้ลองใช้งานแอพใหม่ๆ 

0.677 0.864 

EP2 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะเป็นการกระตุ้นความอยากรู้แอพใหม่ๆ 
ของฉัน 

0.813 0.809 

EP3 ฉันคิดว่า ฉันจะสามารถเรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ  จากการใช้       
แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.784 0.823 

EP4 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนจะเป็นการติดตามกระแสของแอพใหม่ๆ 

0.669 0.867 

 

ตารางท่ี ค.9  
 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาซของกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.890 5 
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ตารางท่ี ค.10  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณค่าทางเงื่อนไข 

ITEM 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

CV1 เมื่อบริเวณท่ีฉันอยู่ไม่สะดวกในการเลือกซื้อสินค้า ฉันคิด
ว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

0.727 0.868 

CV2 เมื่อฉันไม่มีเวลาไปเดินซื้อสินค้าท่ีห้างซูเปอร์มาร์เก็ต     
ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

0.724 0.868 

CV3 เมื่อฉันต้องการท่ีจะซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว ฉันคิดว่า     
ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.733 0.867 

CV4 เมื่อฉันต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงการยืนต่อแถว ท่ี เ สีย
เวลานานในการช าระเงิน ฉันคิดว่า ฉันจะเลือกใช้        แอ
พสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.725 0.868 

CV5 เมื่อฉันมีเวลาจ ากัดในการเลือกซื้อสินค้า ฉันคิดว่า ฉันจะ
เลือกใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.761 0.859 

 
ตารางท่ี ค.11  
 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาซของกลุ่มปัจจัยด้านความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการ
ขาย 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.860 5 
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ตารางท่ี ค.12  
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านความกดดันทางเวลาของการส่งเสริมการขาย 

ITEM 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

TP1 ฉันคิดว่า มันน่าเสียดายท่ีไม่ได้ซื้อสินค้าในช่วงเวลา
โปรโมช่ัน 

0.441 0.884 

TP2 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าลดราคา คนอื่นๆ ก็จะฉวย
โอกาสซื้อสินค้านั้นไป 

0.717 0.821 

TP3 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าโปรโมช่ันท่ีมีจ านวนจ ากัด จะ
ท าให้ฉันเสียผลประโยชน์ 

0.784 0.802 

TP4 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าท่ีมีโปรโมช่ันอยู่ ฉันจะพลาด
โอกาสท่ีดีไป 

0.787 0.804 

TP5 ฉันคิดว่า ฉันจะได้รับสินค้าท่ีไม่คุ้มค่า ถ้าไม่ได้ซื้อในช่วง
โปรโมช่ัน 

0.674 0.832 

 
ตารางท่ี ค.13 
 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาซของกลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.896 5 
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ตารางท่ี ค.14 
 
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของเนื้อหาบนร้านค้าเสมือน 

ITEM 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

CQ1 ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะ
เข้าใจง่าย 

0.739 0.874 

CQ2 ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะมี
ความทันสมัย 

0.733 0.875 

CQ3 ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะ
ตรงกับความต้องการของฉัน 

0.731 0.876 

CQ4 ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะมี
ความถูกต้องและแม่นย า 

0.787 0.864 

CQ5 ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะมี
รายละเอียดครบถ้วน 

0.739 0.877 

 
ตารางท่ี ค.15  
 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาซของกลุ่มปัจจัยด้านความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัส
คิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.921 5 
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ตารางท่ี ค.16 
  
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านความต้ังใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

ITEM 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

BI1 ฉันต้ังใจจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือน 

0.775 0.907 

BI2 ฉันคาดว่าจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า
เสมือนในอนาคต 

0.812 0.899 

BI3 ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือนเมื่อฉันพบร้านค้าเสมือน 

0.774 0.907 

BI4 เมื่อมีโอกาส ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

0.819 0.898 

BI5 ในอีก 1 ปีข้างหน้า ฉันคิดว่า ฉันจะใช้ได้แอพสแกน    
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

0.793 0.903 
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ภาคผนวก ง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ   

 
ตารางท่ี ง.1 
 
สรุปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 

ตัวแปร FV SV EV EP CV TP CQ BI 

FV 1.000        

SV 0.225** 1.000       

EV 0.410** 0.566** 1.000      

EP 0.224** 0.471** 0.641** 1.000     

CV 0.481** 0.405** 0.611** 0.566** 1.000    

TP 0.147* 0.474** 0.489** 0.523** 0.409** 1.000   

CQ 0.581** 0.385** 0.535** 0.392** 0.498** 0.426** 1.000  

BI 0.556** 0.491** 0.694** 0.603** 0.682** 0.428** 0.618** 1.000 

* p ท่ีไม่มากกว่า 0.05  
** p ท่ีไม่มากกว่า 0.01 
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ภาคผนวก จ 
สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัววัด 

 
ตารางท่ี จ.1  
 
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัววัด 

ตัววัด Mean Std. Deviation 

FV1 ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ท่ีใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะมี
คุณภาพมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

3.815 0.8012 

FV2 ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ท่ีใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะ
สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

4.249 0.7869 

FV3 ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ท่ีใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะ
สามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของฉัน 

3.634 0.8676 

FV4 ฉันคิดว่า แอพสแกนรหัสคิวอาร์ท่ีใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะ
ท าให้ฉันสามารถซื้อสินค้าท่ีต้องการได้ 

3.849 0.8174 

SV1 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน
จะช่วยท าให้ฉันเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อน 

2.263 1.0751 

SV2 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน
จะท าให้เพื่อนช่ืนชมฉัน 

2.093 1.0128 

SV3 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน
จะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของฉันดูดีขึ้น 

2.302 1.0647 

SV4 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน
จะท าให้ฉันสามารถเข้ากับสังคมได้ 

2.220 1.0317 

SV5 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน
จะท าให้ภาพลักษณ์ของฉันดูเหมือนไฮโซ 

2.054 1.0347 

EV1 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกชอบเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน 

3.127 0.8652 

EV2 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกดีเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

3.098 0.9076 
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ตารางท่ี จ.1  
 
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัววัด (ต่อ) 

  

ตัววัด Mean Std. Deviation 

EV3 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

2.771 1.0200 

EV4 ฉันคิดว่า ฉันจะรู้สึกสนุกเมื่อฉันใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าเสมือน 

3.273 0.9820 

EV5 ฉันคิดว่า ฉันจะเพลิดเพลินกับการใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้า
จากร้านค้าเสมือน 

3.229 1.0151 

EP1 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะ
ท าให้ฉันได้ลองใช้งานแอพใหม่ๆ 

3.698 0.9682 

EP2 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะ
เป็นการกระตุ้นความอยากรู้แอพใหม่ๆ ของฉัน 

3.459 1.0168 

EP3 ฉันคิดว่า ฉันจะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  จากการใช้แอพสแกน        
รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

3.629 0.9124 

EP4 ฉันคิดว่า การใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะ
เป็นการติดตามกระแสของแอพใหม่ๆ 

3.380 0.9608 

CV1 เมื่อบริเวณที่ฉันอยู่ไม่สะดวกในการเลือกซื้อสินค้า ฉันคิดว่า ฉันจะใช้
แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

3.785 0.9090 

CV2 เมื่อฉันไม่มีเวลาไปเดินซื้อสินค้าที่ ห้างซูเปอร์มาร์เก็ต ฉันคิดว่า         
ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

3.649 1.0402 

CV3 เมื่อฉันต้องการที่จะซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว ฉันคิดว่า ฉันจะใช้         แอ
พสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

3.541 1.0776 

CV4 เมื่อฉันต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการยืนต่อแถวที่เสียเวลานานในการ
ช าระเงิน ฉันคิดว่า ฉันจะเลือกใช้แอพสแกนรหัสควิอารซ์ื้อสินค้าจากรา้นคา้
เสมือน 

3.883 0.9161 

CV5 เมื่อฉันมีเวลาจ ากัดในการเลือกซื้อสินค้า ฉันคิดว่า  ฉันจะเลือกใช้     
แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 

3.688 0.9852 
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ตารางท่ี จ.1  
 
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัววัด (ต่อ) 

  

ตัววัด Mean Std. Deviation 

TP1 ฉันคิดว่า มันน่าเสียดายที่ไม่ได้ซื้อสินค้าในช่วงเวลาโปรโมชั่น 4.073 0.9126 

TP2 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าลดราคา คนอื่นๆ ก็จะฉวยโอกาสซื้อสินค้า
นั้นไป 

3.137 1.1250 

TP3 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าโปรโมชั่นที่มีจ านวนจ ากัด จะท าให้ฉันเสีย
ผลประโยชน์ 

3.098 1.1159 

TP4 ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่ซื้อสินค้าที่มีโปรโมชั่นอยู่ ฉันจะพลาดโอกาสที่ดีไป 3.483 1.0029 

TP5 ฉันคิดว่า ฉันจะได้รับสินค้าที่ไม่คุ้มค่า ถ้าไม่ได้ซื้อในช่วงโปรโมชั่น 3.171 0.9927 

CQ1 ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะเข้าใจง่าย 3.449 0.8246 

CQ2 ฉันคิ ดว่ า  เนื้ อหาของรายการสินค้ าบนร้ านค้ า เสมือนจะมี             
ความทันสมัย 

3.668 0.8385 

CQ3 ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะตรงกับ      
ความต้องการของฉัน 

3.473 0.8434 

CQ4 ฉันคิ ดว่ า  เนื้ อหาของรายการสินค้ าบนร้ านค้ า เสมือนจะมี              
ความถูกต้องและแม่นย า 

3.502 0.8380 

CQ5 ฉันคิดว่า เนื้อหาของรายการสินค้าบนร้านค้าเสมือนจะมีรายละเอียด
ครบถ้วน 

3.444 0.9817 

BI1 ฉันต้ังใจจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน 3.298 0.9098 

BI2 ฉันคาดว่าจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนใน
อนาคต 

3.634 0.8732 

BI3 ฉันคิดว่า ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสนิคา้จากร้านคา้เสมือนเมือ่
ฉันพบร้านค้าเสมือน 

3.356 0.9048 

BI4 เมื่อมีโอกาส ฉันจะใช้แอพสแกนรหัสควิอาร์ซื้อสนิค้าจากร้านค้าเสมือน 3.454 0.9414 

BI5 ในอีก 1 ปีข้างหน้า ฉันคิดว่า ฉันจะใช้ได้แอพสแกนรหัสคิวอาร์        ซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเสมือน 

3.693 0.8622 
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