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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการ
ใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR Code ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชท้  าการวิเคราะห์ประกอบดว้ย1) การหาค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การหาความถ่ีและวิเคราะห์เน้ือหา3) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับโดยใช้
แบบจ าลอง Multiple Linear Regression  

ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคร้ังในการใช้บริการช าระเงินด้วย QR 
Code(Actual Use) กบัตวัแปรอิสระ 9 ตวัแปร พบว่า มีตวัแปรอิสระท่ีทดสอบแลว้มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ทั้งหมด 7 ตวัแปร คือ ความเคยชิน มีผลส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ต่อจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการช าระเงิน
ดว้ย QR Codeเท่ากบั 7.258 อยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด รองลงมา จ านวนปีในการศึกษา 7.256 เพศชาย 6.218 
มูลค่าราคา 3.691 ทศันคติ 3.542 การรับรู้ถึงประโยชน์ 1.256 และ รายได ้0.001 ตามล าดบั ส่วนตวัแปรอิสระ
ทีมีความสัมพนัธ์เชิงลบ มีทั้งหมด 2 ตวัแปร คือ แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง -6.584 และ อาย ุ-3.395 

ท าให้ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ปัจจุบนัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนิยมการใช้จ่ายผ่าน 
QR Code ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการผ่านกรอบ
แนวคิดเร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี 2) เหตุผลหลกัท่ีนิยมเกิดจาก ปัจจยัดา้นความเคยชิน มูลค่าราคา 
ทศันคติ การรับรู้ถึงประโยชน์ และรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน  
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the behavior of service users and factors affecting the 

acceptance of using QR Code payment via mobile phones in Bangkok. This research used a sampling 
method from a sample of 400  people. The tools used for analysis include 1) Determination of percentage, 
mean, standard deviation 2 )  Frequency, content analysis, and 3 )  Analyze the sample using the multiple 
linear regression model. 

The results of the analysis of the 9  independent variables shows that, among 9  independent 
variables, we find 7  positive relationships factors. Those are of the habitual, with an estimated coefficient 
of 7.258, which is at the highest level, followed by education, with an estimated coefficient of 7.256. Sex 
has an estimated coefficient of 6 .218 .  The value and price have an estimated coefficient of 3 .691 .  The 
attitude has an estimated coefficient of 3.542. Recognition of benefits has an estimated coefficient of 1.256. 
The income has an estimated coefficient of 0 .001 .  We find 2  independent variables that have negative 
relationships with actual use of QR payment; those are entertainment motivation with an estimated 
coefficient of -6.584 and age with an estimated coefficient of -3.395.  

The results of the research can be summarized as follows: 1)  At present, most of people prefer 
spending via QR Code through their mobile phones and this behavior can be explained by the technology 
acceptance framework 2) The reasons are due to the factors such as the habit persistence, the value and price 
comparison, the attitude and income. 
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1. บทน า 

แผนนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในการช าระเงินโดย
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Guiding Principles for Trusted Mobile Payments) ช้ีให้เห็นวา่แนวโนม้การช าระเงินโดย
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Payments)ไดเ้ติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงถือวา่มีบทบาทส าคญัต่อระบบการช าระ
เงินในอนาคต นอกเหนือจากน้ีการด าเนินการพฒันาระบบการบริการให้มีขีดความสามารถในการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการยงัถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ดงันั้นในปัจจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายเร่ืองของการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของ
การช าระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อสร้างมาตรฐานของการให้บริการดา้นการเงินเพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิด
ความมัน่ใจและเลือกใช้ช่องทางการช าระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2560) 

เม่ือพิจารณาในส่วนของนโยบายการเสริมสร้างความเช่ือมัน่การช าระเงินโดยอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
ในปี 2559 พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-
Payment จ านวน2 โครงการคือ 1) โครงการช าระเงินระบบพร้อมเพย ์ซ่ึงเป็นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช าระเงินของประเทศและ2) โครงการขยายการใช้บตัรเพื่อส่งเสริมการกระจายอุปกรณ์รับช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายช่วยเพิ่มการเขา้ถึงบริการช าระเงินของประชาชน และสนับสนุนให้
ประชาชนมีช่องทางช าระเงินท่ีสะดวกสามารถใชไ้ดแ้พร่หลาย  

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยดงักล่าว รวมไปถึงการด าเนินการจดัท าร่างแนวปฏิบติั QR 
code ส าหรับการช าระเงิน ซ่ึงจะช่วยให้การช าระเงินของประชาชนและภาคธุรกิจสะดวกข้ึน (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2559) 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลภาพรวมของการใชบ้ริการดา้นการช าระเงิน (Payment Systems Trends) ในปี 
พ.ศ. 2559 พบวา่ การใชบ้ริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดย
มีปริมาณธุรกรรมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งส้ิน 3,215.3 ลา้นรายการ คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 
23.8 โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) มีการเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดัซ่ึง
สะทอ้นถึงทศันคติและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการช าระเงินสมยัใหม่ 

สถิติการใชจ่้ายออนไลน์ช่วงระหวา่งช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 การช าระเงินออนไลน์ท่ีมีแนวโนม้
เติบโตสูงอยา่งต่อเน่ืองน้ี สอดคลอ้งกบัทิศทางการเติบโตของมูลค่าตลาด E-Commerce ท่ีมีอตัราการเติบโต
ในเชิงปริมาณคิดเป็นร้อยละ 79.6 และในเชิงมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 31.3  

รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2560 ยงักล่าวถึงการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบริการ 
Mobile Banking วา่ มีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 114.6 ซ่ึงเป็นผลมาจากความนิยมในการท าธุรกรรม
ผ่าน Smart Phone ท่ีเพิ่มสูงข้ึน รองลงมาคือการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบตัรเดบิต ทั้งน้ีในปัจจุบนั ธนาคาร
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พาณิชยมี์การส่งเสริมการใชบ้ตัรเดบิตส าหรับช าระเงินมากข้ึน โดยมีอตัราการเติบโตในเชิงปริมาณร้อยละ 
59.5 และอตัราการเติบโตในเชิงมูลค่าร้อยละ47.8 ตามล าดบั 

ทั้งน้ีหากกล่าวถึงการเร่ิมใชร้หสัคิวอาร์(Quick Response codes: QR code) ซ่ึงไดรั้บการออกแบบ
ให้สามารถสแกนข้อมูลได้ด้วยสมาร์ทโฟนโดยเม่ือสแกนรหัสคิวอาร์แล้วผูบ้ริโภคจะสามารถเข้าไปสู่
เว็บไซต์เป้าหมายโดยทนัทีแนวคิดของรหัสคิวอาร์เกิดข้ึนเม่ือปีค.ศ.1994โดยบริษทัเด็นโซ่ เวฟ ซ่ึงเป็น
บริษทัลูกของบริษทัโตโยตา้ไดน้ ารหสัคิวอาร์มาใชส้ าหรับการติดตามส่วนประกอบของรถยนต ์จากนั้นใน
ปี ค.ศ. 2011 ภาคอุตสาหกรรมการส่ือสารไดเ้ร่ิมน ารหสัคิวอาร์เขา้มาใชเ้ป็นคร้ังแรกกบัสมาร์ทโฟนซ่ึงถือวา่
เป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส่งผลใหธุ้รกิจรหสัคิวอาร์เป็นท่ีนิยมจนถึงปัจจุบนั (Probst, 2012) 

นอกจากน้ีผลงานวิจยัในกรณีประเทศไทย อาทิ ชลธิชา ศรีแสง (2555) ฉลองศกัด์ิ สุขใจธรรม 
(2556) พบว่า ทศันคติการยอมรับของผูใ้ช้งานท่ีมีต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการช าระเงินรูปแบบ
ใหม่ และพฤติกรรมการใชง้านระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์ในในทิศทางเดียวกนั 
ซ่ึงท าให้เกิดความไวว้างใจในการใชง้านระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ชง้านในปัจจุบนั ซ่ึง
หากพิจารณาประโยชน์ท่ีผูใ้ช้บริการและภาคธุรกิจไดรั้บจากการใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่วา่จะเป็นการให้บริการท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีพนกังานเขา้มาเก่ียวขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการสามารถท าธุรกรรมทางการ
เงินดว้ยตนเองอยา่งสะดวกรวดเร็วไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการ
ไดแ้บบ Real–time ประหยดัค่าใชจ่้ายของการเดินทาง รวมถึงสามารถช่วยประหยดัตน้ทุนค่าใชจ่้าย จึงเห็น
ไดว้่าการน านวตักรรมของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผูใ้ช้บริการ
และภาคธุรกิจในอนาคต 

จากความส าคญัดา้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของการช าระเงินผา่น QR Code ในปัจจุบนั ท าให้
ผูว้ิจยัสนใจศึกษาในประเด็นเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR 
Code ทั้งดา้นทศันคติการรับรู้การใช้งาน ประโยชน์ของใช้บริการช าระเงิน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมาจากกรอบ
แนวคิดเร่ืองการรับเทคโนโลยี 

ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้ให้บริการท่ีท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และสามารถน าขอ้มูลไปประยกุตใ์ชส้ าหรับการวางนโนบาย พฒันาปรับปรุง รวมทั้งการ
รองรับการใหบ้ริการทางเงินดว้ยนวตักรรมทางการเงินใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินดว้ย 

QR Code ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ค าถามของการวจัิย 
พฤติกรรมการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR Code ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดว้ยปัจจยัอะไรบา้ง 
 

4. สมมติฐานของการวจัิย 
นอกเหนือจากปัจจยัควบคุมด้านประชากรศาสตร์ อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

และรายได ้ผูว้จิยัมีสมมุติฐานวา่ 
4.1 ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR Code 
4.2 ปัจจยัดา้นคุณประโยชน์มีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR Code  
4.3 ปัจจยัด้านแจงจูงใจด้านความบนัเทิงท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินด้วย QR 

Code  
4.4 ปัจจยัดา้นมูลค่าราคาท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR Code  
4.5 ปัจจยัดา้นความเคยชินท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR Code  

 
5. ขอบเขตของการวจัิย  

5.1 ด้านเน้ือหาศึกษาเปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงิน QR Code ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยมีแนวคิดเร่ือง แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นกรอบในการวจิยั 

5.2 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการช าระเงิน
ดว้ย QR Code ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

5.3 ขอบเขตดา้นเวลา ช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึง เดือน
สิงหาคม 2561 
 
6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

6.1 เพื่อให้ผูใ้ห้บริการสามารถน าปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินด้วย QR 
Code น าไปพฒันาการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้ไดม้าก
ท่ีสุด 

6.2 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและ สนบัสนุนการใชบ้ริการช าระเงินดว้ยอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐและเอกชน 
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7. ระเบียบวธีิวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อน ามาประมาณการสมการถดถอยเชิงเส้นคือ 

แบบสอบถามซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนมาจากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน จ านวนคร้ังการใชรู้ปแบบการช าระเงินดว้ย QR Code ในรอบ 1 เดือน 

ส่วนท่ี 2ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR Code ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ผูว้ิจยัใช้มาตราวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นมาตราวดัแบบไลเกิร์ต (Likert Scale) และก าหนดค่า
คะแนนตามล าดบัดงัน้ี 
  ระดบัมากท่ีสุด คะแนน  5 
  ระดบัมาก คะแนน  4 
  ระดบัปานกลาง คะแนน  3 
  ระดบันอ้ย คะแนน  2 
  ระดบันอ้ยท่ีสุด คะแนน  1 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
8. ผลการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ประกอบดว้ยเพศหญิงจ านวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.0 และเพศชายจ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 51.5 ส่วนมากมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีอาชีพรับราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 50.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.8 โดยมี
จ านวนคร้ังท่ีใช ้QR Code ต่อเดือน 1- 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 64.3  
 จากค่าเฉล่ียผลการวเิคราะห์ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการ
ช าระเงินดว้ย QR Code ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แต่ละดา้นจากมากไปหานอ้ยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี ในระดบั
มากท่ีสุดไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.22 รองลงมาในระดบัมาก ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีผล
ต่อการยอมรับโดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.18 ดา้นมูลค่า โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.03 ความเคยชิน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.02 และ แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.93 
 ผลการประมาณการMultiple Linear Regression แสดงดงัตารางท่ี 8.1 
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ตารางที ่8.1ผลการประมาณการปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR Code 
(n=374) 

ท่ีมา: ประมาณการโดยผูว้จิยั เคร่ืองหมาย (*, **) แสดงปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 และ 0.05 ตามล าดบั 

ตัวแปรตาม: การยอมรับการใชบ้ริการผา่น QR Code (ปริมาณการช าระเงินผา่น QR ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา) 
วธีิประมาณการ: Ordinary Least Square 
เกณฑ์การจัดการข้อมูล: 1. ตดัตวัอยา่งท่ีมีค่าสูงสุดและต ่าสุดเพื่อลดการกระจายของขอ้มูล 
   2. ตดัขอ้มูลท่ีมีการรายงานค าตอบไม่ครบถว้นออกจากการประมาณการ 
จากเกณฑ์การจดัการขอ้มูล ท าให้เหลือจ านวนตวัอย่างในการประมาณการคือ 374 ตวัอย่าง คิดเป็น 93.5 
เปอร์เซ็นตข์องขอ้มูลทั้งหมด 

ตัวแปรอสิระ B Standard 
error 

Sig 

ค่าคงท่ี 51.843 204.2 .93 
เพศ 

(เป็นตวัแปรหุ่น ก าหนด 0 คือ หญิง 1 คือ ชาย) 
6.218 12.4 .02** 

อาย ุ
(ปี) 

-3.395 23.8 .01** 

การศึกษา 
(จ านวนปีท่ีใชใ้นระดบัการศึกษาต่างๆ) 

7.256 15.9 .03** 

รายได ้
(บาทต่อเดือน) 

0.001 105.9 .07* 

ทศันคติ 
(ค่าเฉล่ียของค าตอบท่ี 1-7) 

3.542 25.4 .01** 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 
(ค่าเฉล่ียของค าตอบท่ี 8-14) 

1.256 29.7 .06* 

แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง 
(ค่าเฉล่ียของค าตอบท่ี 15-17) 

-6.584 64.5 .89 

มูลค่าราคา 
(ค่าเฉล่ียของค าตอบท่ี 18-20) 

3.691 22.1 .01** 

ความเคยชิน 
(ค่าเฉล่ียของค าตอบท่ี 21-24) 

7.258 20.8 .06* 

Adjusted R square 0.34 
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จากตารางท่ี  4-3 ผลการวิ เคราะห์กลุ่มตัวอย่างตาม Multiple Regression Analysis โดยวิธี
ประมาณการ Ordinary Least Square เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินด้วย QR 
Code ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พบว่า จากตัวแปรอิสระ  9 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระท่ีทดสอบแล้วว่า มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ทั้งหมด 7 ตวัแปร ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความส าคญัไดคื้อ ความเคยชิน มีสัมประสิทธ์ิ
การประมาณการ เท่ากับ 7.258 เป็นค่าท่ีมากท่ีสุด รองลงมา การศึกษา มีสัมประสิทธ์ิการประมาณการ 
เท่ากบั 7.256 เพศ มีสัมประสิทธ์ิการประมาณการ เท่ากบั 6.218 มูลค่าราคา มีสัมประสิทธ์ิการประมาณการ 
เท่ากบั 3.691 ทศันคติ มีสัมประสิทธ์ิการประมาณการ เท่ากบั 3.542 การรับรู้ถึงประโยชน์ มีสัมประสิทธ์ิการ
ประมาณการ เท่ากบั 1.256 รายได ้มีสัมประสิทธ์ิการประมาณการ เท่ากบั 0.001  

ส่วนตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบ ทั้งหมด 2 ตวัแปร คือ แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง มี
สัมประสิทธ์ิการประมาณการ เท่ากบั -6.584 และ อาย ุมีสัมประสิทธ์ิการประมาณการเท่ากบั -3.395 
 
9. อภิปรายผลการศึกษา 

1. ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการยอมรับพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้เปิดรับเทคโนโลยใีหม่ท่ี
จะเขา้มาทดแทนการช าระเงินวธีิเดิม การใชจ่้ายผา่น Smart Phone เป็นทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจและมีค่าเฉล่ีย
ทศันคติเร่ืองการยอมรับการใช้งาน QR Code มากท่ีสุด ในล าดับรองลงมาคือผลต่อการยอมรับเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่เกิดจากการอยากเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทกัษะการเข้าถึงข้อมูลจาก Internet ผลการศึกษาน้ี
สอดคล้อง กฤตโสภา ทิพย์ปัญญาวงศ์ (2559) ท่ีพบว่า ทศันคติในการใช้ e-Money ส่งผลกระทบต่อการ
ยอมรับและการใชง้านเทคโนโลยกีารช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติในการ
ใชง้านสูงสุดคือ ความน่าดึงดูดของทางเลือกอ่ืน (Attractiveness of Alternatives) 

2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ การใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR 
Code เป็นเร่ืองง่ายต่อการใชง้าน ไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์มากข้ึน และเป็นช่องทางการช าระสินคา้ได้
รวดเร็ว ประหยดัเวลา รองลงมาคือ สามารถใชไ้ดก้บัสมาร์ทโฟนหลายรุ่น ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั ณัฐ
พงศ ์กริยาผล (2559) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
คื ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ และปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมทั้ งยงัสอดคล้องกับ 
ชลธิชา ศรีแสง (2555) ท่ีพบวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การรับรู้ถึงการ
ใชง้านง่ายการรับรู้ถึงความเส่ียง และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ในแง่บวกต่อความตั้งใจท่ีจะน าระบบมา
ใช ้ 

3. ปัจจยัด้านแรงจูงใจด้านความบนัเทิง ด้านมูลค่าราคา ด้านความเคยชิน พบว่า ผูใ้ช้มีความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน และเห็นว่ามีความคุม้ค่าเหมาะสมกับเงินท่ีเสียไป โดยมีความเคยชินกบัการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการช าระเงิน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชวศิา พุม่ดนตรี (2559) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย ์(Prompt Pay) มีปัจจยัท่ีส่งผลในทางบวกคือ ปัจจยัดา้นมูลค่า
ตามราคา ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสังคม และแรงจูงใจดา้นความบนัเทิง 
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10. ข้อเสนอแนะ 
10.1ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ปัจจุบนัทุกคนมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใช้กนัอยู่แลว้ หากสามารถใช้ช าระเงินไดก้็จะท าให้เกิด
ความสะดวกยิ่งข้ึน ผลการวิจยัพบวา่ ในปัจจุบนัผูใ้ชมี้ทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน แต่อาจจะศึกษาเพิ่มเติมใน
เร่ืองของปัจจยัดา้นอายุ เพื่อหาแนวทางให้ทุกช่วงอายุเห็นถึงประโยชน์ใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงจะตอบสนองต่อ
นโยบาย Thailand 4.0 ท่ีมุ่งเนน้ใหภ้าคการเงินมีลกัษณะDigital Service  

2. ธนาคารแห่งประเทศไทยควรน าระบบมาตรฐานคิวอาร์โคด้ (Standardized QR Code) มาใช้
ในระบบการช าระเงินของไทย เพื่อสร้างมาตรฐานกลางของรูปแบบการช าระเงินดว้ย QR Code ซ่ึงจะท าให้
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกนั มีความปลอดภยัในการใชง้าน
ให้กบัธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงส่งผลให้ผูใ้ช้งานมีความเช่ือมัน่และใช้งานจนเกิดความเคยชินมีความตอ้งการ
ช าระผา่นโทรศพัทช์ าระเงินต่างๆ 

3. กรมสรรพกรสามารถน าระบบการบริจาคผา่น QR Code e-donation เขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มความ
สะดวกในการเก็บขอ้มูล นอกจากน้ี สามารถขยายการใช้ QR code เพื่อการค านวนภาษี ลดการใช้เอกสาร 
(Paperless) ป้องกนัความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน และเป็นการ Lean Process  

10.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะใช้วิธีการเพิ่มปัจจยัในการอธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ช าระเงินในรูปแบบใหม่ เช่น ประเด็นเร่ืองความปลอดภยั ประสบการณ์การใชง้าน การส่งเสริมการขายเป็น
ตน้ 

2. ศึกษาเก่ียวกบัการบริจาคผ่านระบบ QR Code คือ ระบบท่ีกรมสรรพากรพฒันาเพื่อรองรับ
ขอ้มูลการรับบริจาค และอ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องน า
หลกัฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร  
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