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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การรับรู้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้เทคโนโลยีโดยรวมในระดับมากทุกข้อ โดยการรับรู้
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ด้านความเข้ากันได้ของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการสังเกตได้ 
ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน และด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งาน 

ผู้บริโภคที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด แตกต่างกัน 
และการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ด้านความเข้ากันได้ของระบบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน และการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 59.8 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้เทคโนโลยี ความตั้งใจใช้บริการ คิวอาร์ โค้ด 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research investigated technology perception, which included perceived 
usefulness and perceived ease of use influencing service intentions consumer’s usage via QR code in the 
Bangkok metropolitan area. This study employed quantitative research. The questionnaire was used as a tool 
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to collect information on four hundred consumers over fifteen years of age interested in using QR payment in 
the Bangkok metropolitan area. The results found the following: 

Consumers had a high level of technology perception at a high level for every item. Perceived 
usefulness in compatibility was at the highest level, followed by perceived usefulness in terms of 
observability, relative advantage, complexity, trial ability and perceived ease of use in terms of self-efficacy 
was at the highest level, followed by the ease of use in usability and safety. 

Consumers with variation in terms of ages and average monthly income had intentions to use QR 
payment services at a different level. Perceived usefulness in terms of compatibility, complexity and 
perceived ease of use in terms of safety influence on service intention and consumer usage via QR code in 
the Bangkok metropolitan area with a statistical significance level of 0.05, which can explain the 59.8 
percentage. 
 
Keywords: Technology Perception, Service Intention, Consumer Usage, QR Code 
 

บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ในปัจจุบัน ด้วยพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และการเติบโตอย่างรวดเร็วของโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ซึ่งเป็น
ตัวช่วยสนับสนุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช าระเงินของผู้บริโภค  จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องใช้เงินสด บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต
ในการช าระค่าสินค้าและบริการ แต่ปัจจุบันรูปแบบการช าระเงินแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า การช าระเงินด้วยคิวอาร์ โค้ด (QR 
CODE) ก าลังเป็นสิ่งที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย  และมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนท่ีวิธีการช าระเงินในรูปแบบเดิม เนื่องจากการช าระ
เงินด้วยคิวอาร์ โค้ด จะท าใหผู้้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็
สามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็น
การตอบรับนโยบายความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกิดขึ้นจริง
ในสังคม และยิ่งการใช้งานมีเพิ่มมากข้ึนเท่าไหร่ สังคมไทยก็จะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้เร็วยิ่งข้ึน 

QR Code มาจากค าว่า "Quick Response Code" เป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Barcode ให้สามารถใช้งานง่ายขึ้น 
และสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า เพียงใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถสแกนข้อมูลผ่านคิวอาร์ โค้ด ได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่า Mobile Payment หรือระบบช าระเงินผ่านมือถือจะกลายเป็นช่องทางการช าระเงินหลักในอนาคต 
โดยปัจจุบันนี้มีการใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 200% และก าลังเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปีที่ผ่านมา เพราะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ที่มีประสิทธิภาพกว่าการพกบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือแม้แต่การพกเงินสดติดตัวเป็น
จ านวนมาก  

จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า เดือนมีนาคม 2561 มีจ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile 
Banking 34 ล้านบัญชี ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นกว่า 44%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีปริมาณรายการการใช้สูงถึง 179 
ล้านรายการ เพิ่มขึ้น 125% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ก าลังเป็นที่นิยม และถูกคาดหวังว่าจะเป็นช่องทางหลักใน
การช าระเงินในอนาคต แต่ยังมีผู้ใช้บริการอีกจ านวนมาก ท่ีเห็นว่าการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์ โค้ดเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
และขาดความเช่ือมั่นในเรื่องของความเสี่ยงในการท าธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน ดังนั้น การศึกษาเรื่องการรับรู้การใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด จะท าให้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวร์อาร์โค้ด ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย จะ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ สร้างการยอมรับการใช้งานที่ดีของประชาชน เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e-Payment Master Plan) เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
2. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และการรับรู้ความง่ายในการใช้

งาน ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ

ตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด แตกต่างกัน 
2. การรับรู้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน            

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง 

อายุเพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาด เพราะมันเกี่ยวพันกับ
อุปสงค์ในตัวสินค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป 
หรือลดความส าคัญลง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี Davis (1989) กล่าวว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
ของเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยี โดยการรับรู้
ประโยชน์ของเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรม และความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรมจะ
น าไปสู่การเกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนการสร้างเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานจะท าให้ผู้ใช้เห็นถึงประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ทัศนคติที่ดีและเกิดความต้องการในการใช้งานจริง  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี  Roger (2003) กล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม คือ การตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ โดยคิดว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีท่ีดีที่สุด และมีประโยชน์มากกว่า 
ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับ สามารถแยกคุณลักษณะได้ 5 ประการ ได้แก่ ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
ความเข้ากันได้ของระบบหรือความสอดคล้อง ความซับซ้อน ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และความสามารถในการ             
สังเกตได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  Davis (1989) กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
หมายถึง ระดับความเช่ือของผู้ใช้ที่คาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและเป็นเป้าหมายที่จะใช้ โดยระบบดังกล่าว
จะต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ที่จะใช้งานและไม่ต้องใช้ความพยายามมาก  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจ Fishbein & Ajzen (2010) กล่าวว่า ความตั้งใจใช้งาน หมายถึง ความพร้อม
หรือความเป็นไปได้ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมของการใช้งาน จากการศึกษาความตั้งใจที่จะพยายามท าพฤติกรรมนั้น ความ
ตั้งใจเป็นปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และเป็นตัวบ่งช้ีว่าบุคคลมีความพยายามที่จะกระท าพฤตกิรรมนั้น ด้วยความยินดีและ
เต็มใจ ตลอดจนมีการแนะน าบุคคลอื่นให้มาใช้บริการ ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความพยายามมากเพียงใด ความเป็นไป
ได้ที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมก็จะมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมีความสนใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีอายุ15 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด            

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ ทราบจ านวน
ประชากร โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2550) จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 385 ตัวอย่าง เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เท่ากับ 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อเลือกตัวแทนเขตในกรุงเทพมหานคร จาก

แต่ละกลุ่มเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพช้ันใน กรุงเทพช้ันกลาง และกรุงเทพช้ันนอก 
จากนั้นจะสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มตามสัดส่วน (Proportional Allocation) โดยกลุ่มที่มีเขตพื้นที่มากจะได้รับ                
การสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนตัวแทนที่มากกว่า ดังนั้นจะได้ตัวแทนเขตในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 6 เขต คือ กรุงเทพช้ันใน 
จ านวน 3 เขต กรุงเทพช้ันกลาง จ านวน 2 เขต กรุงเทพช้ันนอก จ านวน 1 เขต โดยเขตพื้นท่ีกรุงเทพช้ันในท่ีจับสลากได้ ได้แก่ เขต
ราชเทวี เขตดินแดง และเขตบางรัก เขตพื้นที่กรุงเทพช้ันกลางที่จับสลากได้ ได้แก่ เขตลาดพร้าว และเขตบางนา เขตพื้นที่กรุงเทพ
ช้ันนอกท่ีจับสลากได้ ได้แก่ เขตบางขุนเทียน  

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยค านวณจากขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง               
ใน 6 เขตกรุงเทพมหานครที่ถูกเลือก โดยก าหนดโควตาให้ได้สัดส่วนเท่าๆกันในแต่ละเขต จะได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเขตละ 
66.66 หรือ 67 รายต่อเขต  
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ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวกให้ได้ครบ
ตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด โดยเลือกเก็บข้อมูลจากประชากรทั่วไปที่เต็มใจให้ข้อมูล โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอก
ค าตอบเอง   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งส่วนหนึ่งได้สร้างขึ้นจากการศึกษา

ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ทางผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close ended question) ที่มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choices) จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี จ านวน     
15 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความเข้ากันได้ของระบบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน 
ด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และด้านความสามารถในการสังเกตได้ และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน จ านวน 
10 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งาน ลักษณะค าถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด จ านวน 3 ข้อ ลักษณะค าถามเป็น
ค าถามชนิดปลายปิด (Close-ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง  
    1.1 การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์

ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
    1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงข้อมูลการรับรู้เทคโนโลยี 

ประกอบด้วย การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และความตั้งใจใช้บริการการช าระเงิน
ผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อแสดง
ถึงการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้ 

   2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแตกต่าง คือ t-test และ One Way ANOVA 

   2.2 การวิเคราะห์การรับรู้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์
เชิงเปรียบเทียบ ด้านความเข้ากันได้ของระบบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน ด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และด้าน
ความสามารถในการสังเกตได้ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ได้แก่ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านความสะดวก 
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ในการใช้งาน และด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 มีอายุ 33 - 38 ปี จ านวน 140 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้าน
ความเข้ากันได้ของระบบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน ด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และด้านความสามารถในการ
สังเกตได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านความเข้ากันได้ของระบบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสามารถใน
การสังเกตได้ ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน และด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ 

ความคิดเห็นต่อด้านความเข้ากันได้ของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ การช าระเงินผ่าน QR Code เป็นเรื่องที่ทันสมัย 
การช าระเงินผ่าน QR Code เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  

ความคิดเห็นต่อด้านความสามารถในการสังเกตได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ การช าระ เงินผ่าน QR Code มีความปลอดภัย
มากกว่าการช าระด้วยเงินสด การช าระเงินผ่าน QR Code เป็นตัวช่วยในการบันทึกยอดใช้จ่าย โดยเมื่อช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว 
สามารถย้อนกลับมาดูรายการใช้จ่ายผ่าน mobile application ได้ ช่วยให้ทราบยอดใช้จ่ายในแต่ละเดือน และการช าระเงินผ่าน 
QR Code มีความปลอดภัยมากกว่าการช าระด้วยเงินสด  

ความคิดเห็นต่อด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ การช าระเงินผ่าน QR Code ท าให้ท่านรู้สึก
สะดวกสบายมากข้ึนเนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องพกเงินสด ช่วยลดความยุ่งยากในการช าระเงินเนื่องจากไม่ต้องรับเงินทอน  ช่วย
ให้ท่านรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องพกเงินสดเป็นจ านวนมาก ช่วยลดภาระเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และช่วยลด
ภาระเรื่องค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิต/บัตรเครดิต  

ความคิดเห็นต่อด้านความซับซ้อนในการใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ การช าระเงินผ่าน QR Code สามารถท าได้อย่าง
รวดเร็ว การช าระเงินผ่าน QR Code มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และการช าระเงินผ่าน QR Code สามารถเข้าถึงได้ง่าย เมื่อ
ต้องการใช้งาน  

ความคิดเห็นต่อด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วย
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ให้ท่านมีโอกาสทดลองใช้ระบบการช าระเงินผ่าน QR Code โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการช าระเงิน
ผ่าน QR Code ของธนาคารพาณิชย์ของไทย ท าให้ท่านรู้สึกมั่นใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง              
ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านความปลอดภัยในการใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

ความคิดเห็นต่อด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าท่านสามารถใช้บริการช าระเงิน
ผ่าน QR Code ได้ด้วยตนเอง ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่าน QR Code เป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และท่านคิดว่าขั้นตอนการช าระ
เงินผ่าน QR Code ไม่ยุ่งยาก  

ความคิดเห็นต่อด้านความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดบัมากที่สดุ  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่านสามารถใช้งานได้ทันที โดยผ่านสมาร์ทโฟนที่
ท่านมีอยู่ ท่านสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และท่านคิดว่าการช าระเงินผ่าน QR Code สามารถใช้บริการได้
ทุกที่  

ความคิดเห็นต่อด้านความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด มีความปลอดภัย
เนื่องจากไม่ต้องแสดงบัตรแก่พนักงาน ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด มีความปลอดภัยเนื่องจากสามารถตรวจสอบ
รายการช าระค่าสินค้าและบริการได้ทันทีเมื่อมีปัญหา ท่านคิดว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด มีความปลอดภัย เนื่องจากได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล และท่านเชื่อมั่นว่าการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด จะไม่ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล  

4. ความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านความตั้งใจที่จะใช้บริการการช าระเงินผ่าน 
QR Code ทันทีท่ีมีโอกาส ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจที่จะใช้บริการการช าระ
เงินผ่าน QR Code ในอนาคตอันใกล้นี้ ด้านความตั้งใจที่จะใช้บริการการช าระเงินผ่าน QR Code เป็นประจ าในอนาคต และด้าน
ความตั้งใจที่จะแนะน าบุคคลอื่นให้ใช้บริการการช าระเงินผ่าน QR Code  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความ

ตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
    1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
    1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 39 ปีขึ้นไป มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด 
มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 27-32 ปี และ 33-38 ปี  
     1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
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    1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด แตกต่างกัน             
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท รายได้ 30,001-40,000 บาท และรายได้ 40,001 
บาทขึ้นไป มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท  

2. การรับรู้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ประกอบด้วยด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
ด้านความเข้ากันได้ของระบบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน ด้านความสามารถในการทดลองใช้ และด้านความสามารถในการ
สังเกตได้ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
และด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ด้านความเข้ากันได้ของระบบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน และการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 
ด้านความเข้ากันได้ของระบบ ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
เพิ่มขึ้น จะท าใหค้วามตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด เพิ่มขึ้น  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาล

ไทย มีนโยบายร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 โดยเน้นเรื่องการสร้างสังคมไร้เงิน
สด จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการช าระเงินแก่
ผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิง ไม่ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์หรือกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ไปท่ีเพศใดเพศหนึ่ง ส่งผลให้ความตั้งใจใช้
บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรธารา ทองต่อ (2556) 
ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมคิวอาร์ โค้ด : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมคิวอาร์ โค้ดทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันความรู้ ขั้นจูงใจ ขั้นตัดสินใจ ข้ันน าไปปฏิบัติ และ
ขั้นยืนยัน ไม่แตกต่างกัน  

2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด แตกต่างกัน เนื่องจากความเกี่ยวข้อง
กับการท าธุรกรรมทางการเงินและความสามารถในการท าธุรกรรมทางการเงินของบุคคลในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน จึง
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ์ พลวัน, สุพรรณษา กุลแก้ว 
และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR 
Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุและรายได้แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ 
QR Code ที่แตกต่างกัน ทั้งด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 

3. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใช้งานสมาร์ทโฟน และสามารถเข้าถึงสื่อออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรับข้อมูล
ข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง จึงสามารถเกิดการเรียนรู้วิธีการใช้บริการการช าระเงินผ่านสื่อต่างๆได้ด้วยตนเอง หรือหากมีข้อ
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สงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ก็สามารถสอบถามจากพนักงานเพื่อขอค าแนะน าได้ทันที ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ให้แก่ผู้บริโภคทุกคน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจใช้บริการการช าระเงินผ่าน
คิวอาร์ โค้ด เป็นประจ าในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพร บินอารีย์ (2560) ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและ
ความไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งแอพลิเคช่ัน ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย พบว่า ผู้บริโภคที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งแอพลิเคช่ัน ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากตัวบริการเป็นที่
น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีการใช้โมบายแบงค์กิ้งกันอย่างแพร่หลาย โดยไม่จ ากัดการใช้งานเพียงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง แต่เป็นทางเลือกในการอ านวย
ความสะดวกในการช าระเงินให้แก่ผู้บริโภคทุกสายอาชีพ  ซึ่งแอพลิเคช่ันดังกล่าวมีส่วนช่วยให้การช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด 
สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพร บินอารีย์ (2560) ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยีและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งแอพลิเคช่ัน ของผู้ใช้บริการในประ เทศไทย 
พบว่า ลักษณะประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งแอพลิเคช่ันแตกต่างกัน ดังนั้น ใน
การสื่อสารทางการตลาด ควรส่งเสริมการรับรู้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกสายอาชีพ ว่าเป็นบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวก และมี
ความปลอดภัย เพือ่ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและเกิดความตั้งใจท่ีจะใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด อย่างสม่ าเสมอ 

5. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด  แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากความน่าจะเป็นในการท าธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนของผู้ที่มีรายได้สูงอาจมีมากกว่ากลุ่มผู้ใช้งานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่
แตกต่างกัน มีการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มี
รายได้มากกว่า 55,000 บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มที่มีการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรวัฒน์ 
วงศ์ธงชัย และกาญจนา สุคัณธสิริกุล (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของ
ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ มีผลต่อการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ  

6. การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ด้านความเข้ากันได้ของระบบ และด้านความซับซ้อนในการใช้งาน มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ของไทย และผู้ประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด และมีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ผ่านสื่อต่างๆหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อออนไลน์
และสื่อออฟไลน์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จากการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ จึงส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะใช้บริการการ
ช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี Two-Dimensional Barcode หรือ Matrix Barcode ของผู้ใช้งานกลุ่ม Generation -Y พบว่า ปัจจัยด้านการ
รับรู้เทคโนโลยี ด้านความสอดคล้องกับคุณค่า ความต้องการ และประสบการณ์ในอดีต มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Two-
Dimensional Barcode หรือ Matrix Barcode ของผู้ใช้งานกลุ่ม Generation -Y และสอดคล้องกับแนวคิดของ สิงหะ ฉวีสุข 
และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) กล่าวว่า คุณลักษณะของนวัตกรรมใดที่มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับผู้ ใช้งาน 
(Compatibility) หรือตรงกับประสบการณ์และความต้องการของผู้ใช้งาน ย่อมจะมีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมเหล่านั้น  
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7. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีอทิธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านคิว
อาร์ โค้ด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการท าธุรกรรมออนไลน์สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว หากผู้บริโภค
สามารถมั่นใจในระบบความปลอดภัย ท้ังความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รั่วไหล และความปลอดภัย
ในการช าระเงิน ว่าสามารถตรวจสอบรายการช าระเงินได้และสามารถแก้ไขได้หากเกิดข้อผิดพลาด เหล่านี้ล้วนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจที่จะใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิวรรณ นันตา 
(2555) ศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการช าระเงินผ่าน QR Code พบว่า ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี มีผล
ต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการช าระเงินผ่าน QR Code โดยผู้ใช้บริการมีความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีต่อ
เทคโนโลยี เพราะเห็นว่าธนาคาร/ผู้ให้บริการ มีระบบการยืนยันตัวตน มีระบบ Log in มีความถูกต้องแม่นย า มีความซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้า มีมาตรฐานในการให้บริการ มีความรับผิดชอบ และมีระบบป้องกันความปลอดภัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิญาดา 
แก้วแทน (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน : 
กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี พบว่า ความเชื่อมั่นในการออนไลน์ มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า ธนาคารหรือผู้ให้บริการมีระบบป้องกันความปลอดภัย
ของข้อมูลลูกค้าท่ีดี 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย และผู้ประกอบการ ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระ

ค่าบริการผ่านคิวอาร์ โค้ด ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับการใช้งาน โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภค
อายุ 39 ปีขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ มีความตั้งใจใช้บริการการช าระ
เงินผ่านคิวอาร์ โค้ด มากที่สุด และเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้นได้จริง 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ของไทย ควรมุ่งพัฒนาระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด โดยมุ่งเน้น
ในเรื่องของการลดความซับซ้อนในการใช้งานระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายและรวดเร็ว และมี
ขั้นตอนการใช้งานท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ต้องการลดขั้นตอนในการช าระเงิน 
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการช าระค่าสินค้าและบริการ โดยใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนที่ตนเองมีอยู่ 

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ของไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค
เกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยจากการใช้บริการการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
รั่วไหล อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบรายการช าระเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองทันทีที่พบความผิดปกติของบัญชีท่ีใช้ในการช าระเงิน 

4. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย และผู้ประกอบการ ควรท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึง
ความสอดคล้องเข้ากันได้ของการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด กับรูปแบบสังคมปัจจุบันและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ว่า
เป็นรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย เหมาะกับสภาพสังคมและวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถ
สแกนคิวอาร์ โค้ดเพื่อช าระค่าสินค้าหน้าร้านแทนเงินสดได้ทันที และสามารถตรวจสอบรายการช าระเงินได้ด้วยตัวเองผ่านสมาร์ท
โฟน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องการถือเงินสดไม่เพียงพอ การจ่ายหรือทอนเงินผิด เป็นต้น   

5. ธนาคารพาณิชย์ของไทย ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้บริการการช าระเงิน
ผ่านคิวอาร์ โค้ด ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้บริโภครู้และเข้าใจวิธีการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
ช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ซึ่งหากผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดี จะส่งผลให้ความตั้งใจใช้บริการในอนาคตมีมากขึ้น 
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6. ผู้ประกอบการ ควรประชาสัมพันธ์รูปแบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ภายในร้านค้า และให้ความส าคัญกับการมี
บริการรับช าระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ว่าเป็นช่องทางการช าระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีความน่าเช่ื อถือ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และน าไปสู่การเพิ่มจ านวนผู้ใช้งาน ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการใช้งาน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จากรอง

ศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า นับตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ์ อันเป็นประโยชน์ในการจัดท า               
สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และอาจารย์                   
ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่นิสิต และนักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และ
ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หากผลงานวิจัยมีสิ่งดีงามเป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยขออุทิศสิ่งดีงามเหล่านี้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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