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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การและปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการ
ใช้บริ การชาระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ทาการวิเคราะห์ประกอบด้วย1) การหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การหาความถี่ และวิเคราะห์ เนื้ อหา3) วิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บโดยใช้
แบบจาลอง Multiple Linear Regression
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งจ านวนครั้ งในการใช้ บ ริ การช าระเงิ น ด้ ว ย QR
Code(Actual Use) กับตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร พบว่า มีตวั แปรอิสระที่ทดสอบแล้วมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ทั้งหมด 7 ตัวแปร คือ ความเคยชิน มีผลส่ วนเพิม่ (Marginal Effect) ต่อจานวนครั้งในการใช้บริ การชาระเงิน
ด้วย QR Codeเท่ากับ 7.258 อยู่ในระดับที่มากที่สุด รองลงมา จานวนปี ในการศึกษา 7.256 เพศชาย 6.218
มูลค่าราคา 3.691 ทัศนคติ 3.542 การรับรู ้ถึงประโยชน์ 1.256 และ รายได้ 0.001 ตามลาดับ ส่ วนตัวแปรอิสระ
ทีมีความสัมพันธ์เชิงลบ มีท้ งั หมด 2 ตัวแปร คือ แรงจูงใจด้านความบันเทิง -6.584 และ อายุ -3.395
ทาให้ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครนิ ยมการใช้จ่ายผ่าน
QR Code ผ่า นโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ เป็ นจานวนมาก ซึ่ ง สามารถอธิ บายพฤติ กรรมการใช้บริ ก ารผ่านกรอบ
แนวคิดเรื่ องการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 2) เหตุผลหลักที่นิยมเกิดจาก ปั จจัยด้านความเคยชิ น มูลค่าราคา
ทัศนคติ การรับรู ้ถึงประโยชน์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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Factors affecting acceptance of Mobile Payments Using QR Code:
The Case of Bangkok
Suwannee Manoi*
Assistant Professor Dr. AnuwatCholpaisal**
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. บทนา
แผนนโยบายธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเรื่ องการเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการชาระเงิ น โดย
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Guiding Principles for Trusted Mobile Payments) ชี้ ให้เห็นว่าแนวโน้มการชาระเงิ นโดย
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Payments)ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องซึ่ งถื อว่ามีบทบาทสาคัญต่อระบบการชาระ
เงิ นในอนาคต นอกเหนื อจากนี้ การดาเนิ นการพัฒนาระบบการบริ การให้มีขีดความสามารถในการอานวย
ความสะดวกและตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การยังถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้นในปัจจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายเรื่ องของการเสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ ของ
การชาระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างมาตรฐานของการให้บริ การด้านการเงินเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ด
ความมัน่ ใจและเลือกใช้ช่องทางการชาระเงินโดยอุปกรณ์ เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น (ธนาคารแห่ งประเทศไทย,
2560)
เมื่อพิจารณาในส่ วนของนโยบายการเสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ การชาระเงินโดยอุปกรณ์ เคลื่ อนที่
ในปี 2559 พบว่า ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยผลัก ดันการดาเนิ น งานภายใต้แ ผนยุท ธศาสตร์ National ePayment จานวน2 โครงการคือ 1) โครงการชาระเงินระบบพร้ อมเพย์ ซึ่ งเป็ นการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
ระบบการชาระเงินของประเทศและ2) โครงการขยายการใช้บตั รเพื่อส่ งเสริ มการกระจายอุปกรณ์ รับชาระ
เงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ให้แพร่ หลายช่ วยเพิ่มการเข้าถึ งบริ การชาระเงิ นของประชาชน และสนับสนุ นให้
ประชาชนมีช่องทางชาระเงินที่สะดวกสามารถใช้ได้แพร่ หลาย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว รวมไปถึงการดาเนินการจัดทาร่ างแนวปฏิบตั ิ QR
code สาหรับการชาระเงิน ซึ่ งจะช่วยให้การชาระเงินของประชาชนและภาคธุ รกิจสะดวกขึ้น (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย, 2559)
เมื่อพิจารณาข้อมูลภาพรวมของการใช้บริ การด้านการชาระเงิน (Payment Systems Trends) ในปี
พ.ศ. 2559 พบว่า การใช้บริ การการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Payment) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดย
มีปริ มาณธุ รกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั สิ้ น 3,215.3 ล้านรายการ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ
23.8 โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ การธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ ง
สะท้อนถึงทัศนคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการใช้บริ การชาระเงินสมัยใหม่
สถิติการใช้จ่ายออนไลน์ช่วงระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 การชาระเงินออนไลน์ที่มีแนวโน้ม
เติบโตสู งอย่างต่อเนื่ องนี้ สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของมูลค่าตลาด E-Commerce ที่มีอตั ราการเติบโต
ในเชิงปริ มาณคิดเป็ นร้อยละ 79.6 และในเชิงมูลค่าคิดเป็ นร้อยละ 31.3
รายงานของธนาคารแห่ งประเทศไทยในปี 2560 ยังกล่ าวถึ งการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบริ ก าร
Mobile Banking ว่า มีอตั ราการเติบโตสู งที่สุดที่ร้อยละ 114.6 ซึ่ งเป็ นผลมาจากความนิยมในการทาธุ รกรรม
ผ่าน Smart Phone ที่ เพิ่มสู งขึ้ น รองลงมาคื อการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเดบิ ต ทั้งนี้ ในปั จจุบนั ธนาคาร
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พาณิ ชย์มีการส่ งเสริ มการใช้บตั รเดบิตสาหรับชาระเงิ นมากขึ้น โดยมีอตั ราการเติบโตในเชิ งปริ มาณร้ อยละ
59.5 และอัตราการเติบโตในเชิงมูลค่าร้อยละ47.8 ตามลาดับ
ทั้งนี้หากกล่าวถึงการเริ่ มใช้รหัสคิวอาร์ (Quick Response codes: QR code) ซึ่งได้รับการออกแบบ
ให้สามารถสแกนข้อมู ลได้ด้วยสมาร์ ท โฟนโดยเมื่ อสแกนรหัส คิ วอาร์ แล้วผูบ้ ริ โภคจะสามารถเข้า ไปสู่
เว็บไซต์เป้ าหมายโดยทันที แนวคิ ดของรหัสคิ วอาร์ เกิ ดขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ.1994โดยบริ ษทั เด็ นโซ่ เวฟ ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ลูกของบริ ษทั โตโยต้าได้นารหัสคิวอาร์ มาใช้สาหรับการติดตามส่ วนประกอบของรถยนต์ จากนั้นใน
ปี ค.ศ. 2011 ภาคอุตสาหกรรมการสื่ อสารได้เริ่ มนารหัสคิวอาร์ เข้ามาใช้เป็ นครั้งแรกกับสมาร์ ทโฟนซึ่ งถือว่า
เป็ นตัวขับเคลื่อนที่ส่งผลให้ธุรกิจรหัสคิวอาร์ เป็ นที่นิยมจนถึงปั จจุบนั (Probst, 2012)
นอกจากนี้ ผลงานวิจยั ในกรณี ประเทศไทย อาทิ ชลธิ ชา ศรี แสง (2555) ฉลองศักดิ์ สุ ขใจธรรม
(2556) พบว่า ทัศนคติการยอมรับของผูใ้ ช้งานที่มีต่อการรับรู ้ ถึงประโยชน์ของระบบการชาระเงินรู ปแบบ
ใหม่ และพฤติกรรมการใช้งานระบบการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ มีความสัมพันธ์ในในทิศทางเดี ยวกัน
ซึ่ งทาให้เกิดความไว้วางใจในการใช้งานระบบการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผูใ้ ช้งานในปั จจุบนั ซึ่ ง
หากพิจารณาประโยชน์ที่ผูใ้ ช้บริ การและภาคธุ รกิ จได้รับจากการใช้ระบบการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์
ไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การที่ไม่จาเป็ นต้องมีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ผูใ้ ช้บริ การสามารถทาธุ รกรรมทางการ
เงินด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ วไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การ
ได้แบบ Real–time ประหยัดค่าใช้จ่ายของการเดินทาง รวมถึงสามารถช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงเห็น
ได้ว่าการนานวัตกรรมของระบบการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับผูใ้ ช้บริ การ
และภาคธุ รกิจในอนาคต
จากความสาคัญด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการชาระเงินผ่าน QR Code ในปัจจุบนั ทาให้
ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาในประเด็นเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินด้วย QR
Code ทั้งด้านทัศนคติการรับรู ้ การใช้งาน ประโยชน์ของใช้บริ การชาระเงิน และปั จจัยอื่นๆ ที่มาจากกรอบ
แนวคิดเรื่ องการรับเทคโนโลยี
ผลการศึ ก ษาจะเป็ นข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้สาหรับการวางนโนบาย พัฒนาปรับปรุ ง รวมทั้งการ
รองรับการให้บริ การทางเงินด้วยนวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ และปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงิ นด้วย
QR Code ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3. คาถามของการวิจัย
พฤติกรรมการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง
4. สมมติฐานของการวิจัย
นอกเหนื อจากปั จจัยควบคุมด้านประชากรศาสตร์ อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ ผูว้ จิ ยั มีสมมุติฐานว่า
4.1 ปั จจัยด้านทัศนคติมีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินด้วย QR Code
4.2 ปั จจัยด้านคุณประโยชน์มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินด้วย QR Code
4.3 ปั จจัยด้านแจงจู งใจด้านความบันเทิงที่มีผลต่อการยอมรั บการใช้บริ การชาระเงิ นด้วย QR
Code
4.4 ปั จจัยด้านมูลค่าราคาที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินด้วย QR Code
4.5 ปั จจัยด้านความเคยชินที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินด้วย QR Code
5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ด้ า นเนื้ อ หาศึ ก ษาเปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ การใช้ บ ริ การช าระเงิ น QR Code ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีแนวคิดเรื่ อง แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นกรอบในการวิจยั
5.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การชาระเงิ น
ด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
5.3 ขอบเขตด้านเวลา ช่ วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ตั้งแต่เดื อน กรกฎาคม 2561 ถึง เดือน
สิ งหาคม 2561
6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
6.1 เพื่อให้ผูใ้ ห้บริ การสามารถนาปั จจัยที่ มีผลต่ อการยอมรั บการใช้บ ริ การชาระเงิ นด้วย QR
Code นาไปพัฒนาการให้บริ การให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้ได้มาก
ที่สุด
6.2 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและ สนับสนุนการใช้บริ การชาระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐและเอกชน
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7. ระเบียบวิธีวจิ ัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล เพื่ อ น ามาประมาณการสมการถดถอยเชิ ง เส้ น คื อ
แบบสอบถามซึ่ งผูศ้ ึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน จานวนครั้งการใช้รูปแบบการชาระเงินด้วย QR Code ในรอบ 1 เดือน
ส่ วนที่ 2ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผูว้ ิจยั ใช้มาตราวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่าเป็ นมาตราวัดแบบไลเกิ ร์ต (Likert Scale) และกาหนดค่ า
คะแนนตามลาดับดังนี้
ระดับมากที่สุด คะแนน
5
ระดับมาก
คะแนน
4
ระดับปานกลาง คะแนน
3
ระดับน้อย
คะแนน
2
ระดับน้อยที่สุด คะแนน
1
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8. ผลการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ประกอบด้วยเพศหญิงจานวน 112 คน คิด
เป็ นร้อยละ 28.0 และเพศชายจานวน 288 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.0 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 51.5 ส่ วนมากมีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 52.8 มีอาชี พรับราชการ
คิดเป็ นร้อยละ 50.5 ซึ่ งส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.8 โดยมี
จานวนครั้งที่ใช้ QR Code ต่อเดือน 1- 5 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 64.3
จากค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ทศั นคติของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การ
ชาระเงินด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ละด้านจากมากไปหาน้อยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้ ในระดับ
มากที่สุดได้แก่ การรับรู ้ถึงประโยชน์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.22 รองลงมาในระดับมาก ได้แก่ ทัศนคติที่มีผล
ต่อการยอมรับโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.18 ด้านมูลค่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ความเคยชิ น โดยมีคะแนนเฉลี่ย
4.02 และ แรงจูงใจด้านความบันเทิง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.93
ผลการประมาณการMultiple Linear Regression แสดงดังตารางที่ 8.1
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ตารางที่ 8.1ผลการประมาณการปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินด้วย QR Code
(n=374)
ตัวแปรตาม: การยอมรับการใช้บริ การผ่าน QR Code (ปริ มาณการชาระเงินผ่าน QR ในรอบ 1 เดือนที่ผา่ นมา)
วิธีประมาณการ: Ordinary Least Square
เกณฑ์ การจัดการข้ อมูล: 1. ตัดตัวอย่างที่มีค่าสู งสุ ดและต่าสุ ดเพื่อลดการกระจายของข้อมูล
2. ตัดข้อมูลที่มีการรายงานคาตอบไม่ครบถ้วนออกจากการประมาณการ
จากเกณฑ์การจัดการข้อมู ล ทาให้เหลื อจานวนตัวอย่างในการประมาณการคื อ 374 ตัวอย่าง คิ ดเป็ น 93.5
เปอร์ เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมด
ตัวแปรอิสระ
B
Standard
Sig
error
ค่าคงที่
51.843
204.2
.93
เพศ
6.218
12.4
.02**
(เป็ นตัวแปรหุ่น กาหนด 0 คือ หญิง 1 คือ ชาย)
อายุ
-3.395
23.8
.01**
(ปี )
การศึกษา
7.256
15.9
.03**
(จานวนปี ที่ใช้ในระดับการศึกษาต่างๆ)
รายได้
0.001
105.9
.07*
(บาทต่อเดือน)
ทัศนคติ
3.542
25.4
.01**
(ค่าเฉลี่ยของคาตอบที่ 1-7)
การรับรู ้ถึงประโยชน์
1.256
29.7
.06*
(ค่าเฉลี่ยของคาตอบที่ 8-14)
แรงจูงใจด้านความบันเทิง
-6.584
64.5
.89
(ค่าเฉลี่ยของคาตอบที่ 15-17)
มูลค่าราคา
3.691
22.1
.01**
(ค่าเฉลี่ยของคาตอบที่ 18-20)
ความเคยชิน
7.258
20.8
.06*
(ค่าเฉลี่ยของคาตอบที่ 21-24)
Adjusted R square
0.34
ที่มา: ประมาณการโดยผูว้ จิ ยั เครื่ องหมาย (*, **) แสดงปัจจัยที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.1 และ 0.05 ตามลาดับ
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จากตารางที่ 4-3 ผลการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตาม Multiple Regression Analysis โดยวิ ธี
ประมาณการ Ordinary Least Square เพื่อหาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการยอมรั บ การใช้บ ริ การชาระเงิ นด้วย QR
Code ผ่ า นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ พบว่ า จากตัว แปรอิ ส ระ 9 ตัว แปร มี ต ัว แปรอิ ส ระที่ ท ดสอบแล้ ว ว่ า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้งหมด 7 ตัวแปร ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับความสาคัญได้คือ ความเคยชิน มีสัมประสิ ทธิ์
การประมาณการ เท่ า กับ 7.258 เป็ นค่ า ที่ ม ากที่ สุด รองลงมา การศึ ก ษา มี สั ม ประสิ ทธิ์ การประมาณการ
เท่ากับ 7.256 เพศ มีสัมประสิ ทธิ์ การประมาณการ เท่ากับ 6.218 มูลค่าราคา มีสัมประสิ ทธิ์ การประมาณการ
เท่ากับ 3.691 ทัศนคติ มีสัมประสิ ทธิ์ การประมาณการ เท่ากับ 3.542 การรับรู ้ถึงประโยชน์ มีสัมประสิ ทธิ์ การ
ประมาณการ เท่ากับ 1.256 รายได้ มีสัมประสิ ทธิ์ การประมาณการ เท่ากับ 0.001
ส่ วนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิ งลบ ทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ แรงจูงใจด้านความบันเทิ ง มี
สัมประสิ ทธิ์ การประมาณการ เท่ากับ -6.584 และ อายุ มีสัมประสิ ทธิ์ การประมาณการเท่ากับ -3.395
9. อภิปรายผลการศึกษา
1. ปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการยอมรับพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มเปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ที่
จะเข้ามาทดแทนการชาระเงินวิธีเดิม การใช้จ่ายผ่าน Smart Phone เป็ นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจและมีค่าเฉลี่ย
ทัศ นคติ เรื่ องการยอมรั บ การใช้ง าน QR Code มากที่ สุ ด ในล าดับรองลงมาคื อ ผลต่ อการยอมรั บ เปิ ดรั บ
เทคโนโลยี ใ หม่ เกิ ดจากการอยากเรี ย นรู ้ เพื่ อ เพิ่ ม พู นทัก ษะการเข้า ถึ ง ข้อมู ล จาก Internet ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้อง กฤตโสภา ทิพย์ปัญญาวงศ์ (2559) ที่ พบว่า ทัศนคติในการใช้ e-Money ส่ งผลกระทบต่อการ
ยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยีการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติในการ
ใช้งานสู งสุ ดคือ ความน่าดึงดูดของทางเลือกอื่น (Attractiveness of Alternatives)
2. ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็ นว่า การใช้บริ การชาระเงิ นด้วย QR
Code เป็ นเรื่ องง่ายต่อการใช้งาน ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์มากขึ้น และเป็ นช่องทางการชาระสิ นค้าได้
รวดเร็ ว ประหยัดเวลา รองลงมาคือ สามารถใช้ได้กบั สมาร์ ทโฟนหลายรุ่ น ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับ ณัฐ
พงศ์ กริ ยาผล (2559) ที่พบว่าปั จจัยที่ส่งผลอิทธิ พลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์
คื ปั จ จัย ด้า นการรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ และปั จ จัย ด้า นบรรทัด ฐานทางสั ง คมทั้ง ยัง สอดคล้อ งกับ
ชลธิ ชา ศรี แสง (2555) ที่พบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ของระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การรับรู ้ถึงการ
ใช้งานง่ายการรับรู ้ถึงความเสี่ ยง และความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ในแง่บวกต่อความตั้งใจที่จะนาระบบมา
ใช้
3. ปั จจัยด้านแรงจู งใจด้านความบันเทิ ง ด้านมู ลค่าราคา ด้านความเคยชิ น พบว่า ผูใ้ ช้มีความ
เพลิ ดเพลิ น สนุ กสนาน และเห็ นว่ามี ความคุ ม้ ค่ าเหมาะสมกับเงิ นที่ เสี ยไป โดยมี ความเคยชิ นกับการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการชาระเงิน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ชวิศา พุม่ ดนตรี (2559) ที่พบว่า ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การพร้ อมเพย์ (Prompt Pay) มีปัจจัยที่ส่งผลในทางบวกคือ ปั จจัยด้านมูลค่า
ตามราคา ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม และแรงจูงใจด้านความบันเทิง
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10. ข้ อเสนอแนะ
10.1ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ปั จจุบนั ทุกคนมีโทรศัพท์เคลื่ อนที่ใช้กนั อยู่แล้ว หากสามารถใช้ชาระเงิ นได้ก็จะทาให้เกิด
ความสะดวกยิ่งขึ้น ผลการวิจยั พบว่า ในปั จจุบนั ผูใ้ ช้มีทศั นคติที่ดีต่อการใช้งาน แต่อาจจะศึกษาเพิ่มเติมใน
เรื่ องของปั จจัยด้านอายุ เพื่อหาแนวทางให้ทุกช่ วงอายุเห็ นถึ งประโยชน์ใช้งานได้จริ ง ซึ่ งจะตอบสนองต่อ
นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ภาคการเงินมีลกั ษณะDigital Service
2. ธนาคารแห่ งประเทศไทยควรนาระบบมาตรฐานคิวอาร์ โค้ด (Standardized QR Code) มาใช้
ในระบบการชาระเงินของไทย เพื่อสร้างมาตรฐานกลางของรู ปแบบการชาระเงินด้วย QR Code ซึ่ งจะทาให้
ระบบการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของประเทศไทยมีมาตรฐานเดี ยวกัน มีความปลอดภัยในการใช้งาน
ให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งส่ งผลให้ผูใ้ ช้งานมีความเชื่ อมัน่ และใช้งานจนเกิ ดความเคยชิ นมีความต้องการ
ชาระผ่านโทรศัพท์ชาระเงินต่างๆ
3. กรมสรรพกรสามารถนาระบบการบริ จาคผ่าน QR Code e-donation เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ สามารถขยายการใช้ QR code เพื่อการคานวนภาษี ลดการใช้เอกสาร
(Paperless) ป้ องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และเป็ นการ Lean Process
10.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งต่อไปอาจจะใช้วิธีการเพิ่มปั จจัยในการอธิ บายปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ชาระเงินในรู ปแบบใหม่ เช่น ประเด็นเรื่ องความปลอดภัย ประสบการณ์การใช้งาน การส่ งเสริ มการขายเป็ น
ต้น
2. ศึกษาเกี่ยวกับการบริ จาคผ่านระบบ QR Code คือ ระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาเพื่อรองรับ
ข้อมูลการรับบริ จาค และอานวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ ริ จาคสามารถใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี โดยไม่ต้องนา
หลักฐานการบริ จาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร
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