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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของ
สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร ของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2) ศึกษา
พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (3) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ (ประชาชนทั่วไป) ผูมาทําบุญบริจาคเงินผาน QR-code 
ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในชวงเทศกาลวันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม 2562 โดยใชสูตร 
Yamane ในการคํานวณหากลุมตัวอยาง จากประชากร จํานวน 87 คน ไดกลุมตัวอยาง 72 คน และกัน
ความคลาดเคลื่อนจึงเพิ่มการแจกแบบสอบถามอีก 10 คน รวม 82 คน การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุม
แบบบังเอิญ ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลและใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานประกอบดวย t-test (Independent 
samples ) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) 
 ผลการศึกษา พบวา 1. ผูมาทําบุญบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อยูในชวงอายุระหวาง 30-39 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ/รับจาง และมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-
30,000 บาท 
 2. ผูมาทําบุญผาน QR-code มีความคิดเห็นดานการตัดสินใจเลือกใชบริการในระดับเห็นดวยมาก 
ผูมาทําบุญผาน QR-code มีการรับรูปญหาในขอการใชงานเหมาะสมกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในปจจุบัน 
ดานการคนหาขอมูล ในการบริจาคจะสอบถามครอบครัวกอน ดานประเมินทางเลือก เลือวิธีการใชงานไม
ซับซอน ใชงานงาย ดานการตัดสินใจเลือกใชบริการ เลือกบริจาคเงินทําบุญผาน QR-code เพราะความ
สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และดานการประเมินหลังการใช จะเลือกบริจาคเงินผาน QR-code ตอไป  
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 3. การพิสูจนสมมติฐาน ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ และอาชีพ ที่แตกตางกัน มี
พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
ไมแตกตางกัน มีเพียงสมมติฐาน ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานการศึกษา และรายไดตอเดือน  
ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 
 
คําสําคัญ : บริจาคเงินทําบุญ; ผูมาทําบุญ; QR-code    
 
Abstract 

This research was conducted to study the behaviors of merit makers who donated 
their money through the QR code of the Buddha Monthon Office in Nakhon Pathom 
province. The research objectives were 1) to study demographic characteristics of merit 
makers who donated their money through the QR code service of the Buddha Monthon 
Office, Nakhon Pathom province; 2) to study the behaviors of merit makers who donated 
their money through the QR code of the Buddha Monthon Office, Nakhon Pathom 
province, and 3) to compare the behaviors of merit makers who donated their money 
through the QR code of the Buddha Monthon Office, Nakhon Pathom province. Sample 
group consisted of people who made a merit by donating money through the QR code 
service of Buddha Monthon Office, Nakhon Pathom province during Visakhabucha Day in 
May 2019. Yamane formula was calculated to obtain a sample group of 72 out of 87 
people. To prevent errors, a questionnaire was used to obtain data from 10 people, which 
made a total of 82 people. The sample group was selected using Accidental Sampling. The 
researcher employed a questionnaire to collect data and a package program to analyze 
the data to find percentage, Mean, Standard Deviation, and inferential statistics, which 
consisted of T-test (Independent samples) and F-test (One-way ANOVA).   

 Findings revealed that:   

1) the merit makers who donated through the QR code service were more female 
than male, aged 30-39, had undergraduate level of education or equivalence, worked as 
business owners, freelance, or employees with a monthly salary ranged from 20,001 to 
30,000 baht; 

2) the merit makers through QR code agreed with the decision to use the service in 
a high level. They were aware of problems that related to their daily life. For the donation 
information search, it showed that they consulted their family first.  Regarding options of 
using the service, they used it because it was simple and easy to use. For decision making 
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to use the QR code, they reasoned that it was quick and could save time. Concerning the 
evaluation after using the service, they would continue using the QR code service;  

3) Pertaining to hypothesis testing, the merit makers who differed in sex, age, and 
occupation showed no different behaviors in donating their money through the QR code 
service. Only the merit makers with differences in education and monthly income showed 
different behaviors in donating their money through the QR code with a statistical 
significant level of 0.05 

Keywords:  donation; merit makers; QR code   
 

บทนํา 
การทําบุญกับศรัทธาในการนับถือศาสนาพุทธ เปนของคูกันมาตั้งแตสมัยพุทธกาล จวบจนเขาสูปที่ 

2,600 แหงการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา มีการกลาวถึงการทําบุญทําทานอาทิ นางสุชาดา กวนขาว
มธุปายาส เพื่อนําถวายเทพเทวดาที่โคนตนไม แตเมื่อไปถึงไดถวายใหพระพุทธเจาเพราะคิดวาคือเทวดาที่มา
รับของสักการะจากนาง เปนตน 

ในประเทศไทย พบวาพระพุทธศาสนาไดเขามาตั้งแตสมัยสุโขทัย เขามาหลายสายทั้งตอนบนของ
ประเทศ และตอนลางของประเทศ อีกทั้งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต แนวคิด และวัฒนธรรมไทยเปนอยางมาก  ชวย
จรรโลงใหสังคมอยูในความสงบสุข โดยหลักธรรม คําสอน ขององคพระสัมมา สัมพุทธเจา ศาสนาพุทธเปน
หนึ่งในศาสนาตางๆ บนโลกที่มีผูใหความนับถือเปนจํานวนมาก จากประเทศอินเดีย แหลงกําเนิดของศาสนา 
และเขาสูประเทศไทยซึ่งเปนชวงเดียวกันที่เขาสูประเทศศรีลังกา ดวยการสงพระสมณทูตไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ 9 สาย โดยการอุปถัมภของพระเจาอโศกมหาราช กษัตริยอินเดีย ในขณะ
นั้นประเทศไทยรวมอยูในดินแดนที่เรียกวา สุวรรณภูม ิซึ่งมีขอบเขตกวางขวาง มีประเทศรวมกันอยูในดินแดน
สวนนี้ไมนอยกวา ๗ ประเทศ ไดแก ไทย พมา ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานวา มีใจ
กลางอยูที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากไดพบโบราณวัตถุที่สําคัญ เชน พระปฐมเจดีย และรูปธรรมจักร
กวางหมอบ เปนหลักฐานสําคัญ แตพมาก็สันนิษฐานวา มีใจกลางอยูที่ เมืองสะเทิม ภาคใตของพมา 
พระพุทธศาสนาเขามาสูสุวรรณภูมิในยุคนี้ นําโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทาง
มาเผยแผพระพุทธศาสนาในแถบนี้ (“พระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, 2560) จนเจริญรุงเรืองมาตามลําดับ
มาถึงปจจุบัน และในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในแตละยุคสมัยมีหลายองคประกอบ พุทธศาสนิกชนผูมี
ใจเมตตานําสิ่งของมาทําบุญและถวาย ผาไตร ไทยธรรม การถวายสิ่งของ เครื่องใช รวมถึงปจจัย เพื่อใหมี 
ศาสนทายาทสืบทอดตอไป 

และในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในยุคปจจุบัน 
โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ มีการใชงานอยางแพรหลาย การใชงานผานระบบ         อิน
เทอรเน็ท รวมทั้งโปรแกรมเมอรในยุคปจจุบันพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการใชชีวิตของคน 
และนํามาใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ไมวาจะเปนการบริการธนาคารออนไลน ผานอินเตอรเน็ทแบงกกิ้ง 
(Internet Banking) นํามาสู โมบายแบงกกิ้ง (Mobile Banking) และการทําธุรกรรมทางการเงินผาน      
QR – code รหัสคิวอาร หรือบารโคดสองมิติ โดยอาศัยโทรศัพทเคลื่อนที่ และระบบอินเทอรเน็ทเปน
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สื่อกลางในการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งปจจุบันธนาคารพาณิชยประสบความสําเร็จมากจาก โมบายแบงกกิ้ง 
(Mobile Banking)    

สํานักงานพุทธมณฑล เปนหนวยงานราชการในสังกัด สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ           
มีหนาที่ สนองงานคณะสงฆ ดูแล บํารุงรักษาพุทธมณฑล บนเนื้อที่ 2,500 ไร ตั้งอยูที่ ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นอกจากการดูแล บํารุงรักษา ไดจัดใหมีพื้นที่สงเสริมพระพุทธศาสนา 
และกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ การฟงเทศนในวันพระ การถวายสังฆทาน การปฏิบัติธรรม
ของพระสงฆและคฤหัสถ ตลอดทั้งป เพื่อสงเสริมใหพุทธมณฑลเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก กิจกรรม
ตางๆ มีประชาชนเขารวมเปนจํานวนมาก และรวมกันบริจาคเงินทําบุญเขากองทุนบํารุงรักษาพุทธมณฑล
ผานกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการรองรับจิตศรัทธาผูมาทําบุญ ในป 2560 สํานักงานพุทธมณฑล ไดติดตอ
ธนาคารไทยพาณิชย เพื่อนํา QR – code มาใหบริการบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code 
เปนการเพิ่มชองทางและความรวดเร็ว ลดการแออัดใหกับผูมารวมกิจกรรมและประสงคจะทําบุญ เมื่อเทียบ
กับการใชงานโทรศัพทมือถือ และจํานวนผูมาทําบุญมีการตอบรับบริจาคเงินผาน QR – code จํานวนนอย 

ดังนั้น การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR - code ของสํานักงาน
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตรวมกับ
ธุรกรรมทางการเงิน ที่ใชในหนวยงานมาทําการวิจัย ทั้งนี้ สามารถนําผลการวิจัย ไปเปนแนวทางในการ
พัฒนางานในดานอื่น ตอไป 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงาน 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี ้

1.  ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร ของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

2.  ศึกษาพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของ
สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้มุ งศึกษา พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code  ของ

สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไป (ผูมาทําบุญ) ที่มาทําบุญโดยบริจาคเงิน

ทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในชวงสงกรานต เดือนเมษายน 2562 
จํานวน 87 คน (อางอิง จากกลุมชวยอํานวยการ สํานักงานพุทธมณฑล)  
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2.  ตัวแปรที่ศึกษา แบงเปน 2 ประเภท 
    2.1  ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพลักษณะทางประชากรของผูมาทําบุญกับสํานักงาน 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
       2.2  ตัวแปรตาม พฤติกรรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR - code  

 

สมมติฐานการวิจัย 
การคนควาอิสระนี้ ไดตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน 

QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญ

ของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่แตกตางกัน   
สมมติฐานที่ 2 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญ

ของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 3 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม

บริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 4 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงิน

ทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 5 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงิน 

ทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่แตกตางกัน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
จากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึง พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของ

สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อนําผลไปใชประโยชนไดดังนี้ 
1. เพื่อทําใหเกิดความรู ความเขาใจ ในลักษณะทางประชากร เกี่ยวกับพฤติกรรมบริจาคเงิน

ทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR-code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อชวยผูที่เกี่ยวของนําขอมูลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใหบริการบริจาคเงิน

ผาน QR - code ในดานภาพรวม ของแอพพลิเคชั่น ลักษณะการใหบริการ และรูปแบบการใชงาน เพื่อให
สอดคลองกับลักษณะประชากร และพฤติกรรมการใชงาน 

3. เพื่อผูที่สนใจนําผลการวิจัยไปเปนองคความรูและเปนแนวทางใหแกผูที่สนที่จะศึกษาทําการ
วิจัยที่ใกลเคียง เรื่อง พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน   QR – code ของสํานักงาน 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ฤทัยภัทร  ทําวอง (2557) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบน

สมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตลําปาง 1 ผลการศึกษา พบวา ลูกคาธนาคารมีกระบวนการใน
การตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผาน แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนในภาพรวมอยูในระดับมาก       
โดยพบวา ขั้นตอนที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดคือ ขั้นการประเมินหลัง การซื้อ รองลงมาคือ ขั้นการ
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ตัดสินใจใชบริการ และขั้นการประเมินทางเลือก ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช
บริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคา ธนาคารออมสินตามลักษณะสวนบุคคล พบวา 
แตกตางกันตามอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ 

จิรวัฒน วงศธงชัย (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีบารโคด
สองมิติของผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ผลการศึกษา พบวา ผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวายมี     ความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยดานการรับรู โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นดานความไดเปรียบเหนือเทคโนโลยี
เดิม ความสนุกในการใชงาน ความสอดคลองกับคุณคา ความตองการ และประสบการณ  ในอดีต ความงาย
ในการใชงานและความมีประโยชน ตามลําดับ ยิ่งไปกวานั้นผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการยอมรับโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นดานการยืนยันในเทคโนโลยีและการใชงาน
จริง ตามลําดับ การวิจัยพบวา ปจจยัดานการรับรูมีความสัมพันธกับการยอมรับ ยิ่งไปกวานั้น  ปจจัยดานการ
รับรูมีผลกระทบตอการยอมรับเทคโนโลยีบารโคดสองมิติของผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย  โดยปจจัยการรับรู
มีผลกระทบตอการยอมรับในเทคโนโลยีบารโคดสองมิติของผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวายในดานความ
สอดคลองกับคุณคา ความตองการ และประสบการณในอดีต ดานความงายในการใชงาน       ดานความมี
ประโยชน และดานความสนุกในการใชงาน ตามลําดับ ผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวายที่มีปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ไดแก อาชีพ และรายได แตกตางกันมีการรับรูในเทคโนโลยีบารโคดสองมิติแตกตางกัน 
อีกทั้งผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ มีปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อาชีพ และรายได แตกตางกันมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีบารโคด สองมิติแตกตางกัน 

พิมพนริญต เอกสุภักดิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใชบริการรหัสคิว
อารทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา     ใน
ดานพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินทั่วไป สวนใหญมีการใชบริการ 2 - 5 ครั้ง ตอเดือน ใชเวลานอยกวา 5 
นาทีตอครั้ง จํานวนเงินเฉลี่ยที่  ทํารายการอยูระหวาง 1,001 – 5,000 บาทตอครั้ง โดยทําธุรกรรมประเภทถอน 
และใชบริการผานตู ATM สวนพฤติกรรมการใชบริการผานรหัสคิวอาร พบวา สวนใหญมี การใชบริการนอยกวา 
2 ครั้งตอเดือน ในการชําระคาสินคา ใชเวลานอยกวา 5 นาที และเหตุผลที ใชบริการ คือ ความรวดเร็วในการใช
บริการ สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเคยใชบริการ ในสวนที่รูจักและไมรูจักบริการมีสัดสวน ใกลเคียงกัน กลุมที่ รูจัก
จะรับรูบริการผานทางโฆษณาทางโทรทัศนหรือหนังสือพิมพ ในดานความเชื่อมั่นในการใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผานรหัสคิวอาร พบวา กลุมตัวอยางที่ เคยใชบริการโดยเฉลี่ยมีความเชื่อมั่นในบริการ มากกวากลุมที่ ไม
เคยใชบริการทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัยของขอมูล ดานเทคโนโลยี และดานผลกระทบ จากความ
ผิดพลาดของเทคโนโลยี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01, 0.01  และ 0.05 ตามลําดับ แสดงวา ความ
เชื่อมั่นในบริการมีผลตอการตัดสินใจใชบริการดังกลาว ในดานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ 
พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานรหัสคิวอาร พบวา กลุมตัวอยางที่ มีอายุนอยมักใชบริการ
ประเภท ฝาก ถอน หรือโอน ในขณะที่ อายุมากจะใชบริการประเภทจายบิลหรือชําระคาสินคามากกวา กลุมที่ 
มีรายไดสูงจะใช บริการบอยกวาดวยบริการประเภทชําระคาสินคาหรือจายบิล อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมี
แนวโนมใชบริการ ประเภทโอน จายบิล หรือชําระคาสินคามากกวาอาชีพอื่น การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมี
แนวโนมใชบริการ ประเภทโอน จายบิล หรือชําระคาสินคามากกวากลุมที่ มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีที่ 
ใชบริการประเภทฝาก หรือถอน ผูที่มีความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรระดับทั่วไปหรือเชี่ยวชาญจะมีการใช
บรกิารรหัสคิวอารมากกวากลุมที่ เริ่มตนใชงานหรือไมเคยใชงานเลย ดวยบริการประเภทโอน จายบิล หรือชําระ
คาสินคาเปนสวนมาก ในดาน ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความเชื่อมั่นในการใชบริการธุรกรรม
ทางการเงินผานรหัสคิวอาร พบวา ปจจยัสวนบุคคลดานเพศ, อาชีพ และระดับการศึกษา มีผลอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ตอความเชื่อมั่น ทั้ง 3 ดาน ในขณะที่ ปจจัยดานอายุ, รายได, สถานภาพสมรส และ
ระดับความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร มีผลตอ ความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยของขอมูลและดานเทคโนโลยี 

สรธารา  ทองต อ  ( 2556)  ศ ึกษา เรื ่อ ง  การต ัดส ิน ใจยอมร ับนวัตกรรมคิวอาร โ ค ด  : 
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมคิว
อารโคดโดยรวมอยูในระดับปาน กลาง และมีการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมคิวอารโคด ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ จําแนกตามเพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตมีการตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมคิวอารโคดที่แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามจํานวนชั่วโมง  
โดยเฉลี่ยในการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ ตอวัน และจากการสัมภาษณ พบวา นักศึกษารูจักและ
ทราบถึงวิธีการใชงานคิวอารโคด โดยพบเจอคิวอารโคด บอยครั้งจากสื่อสิ่งพิมพ ตัวผลิตภัณฑ และสื่อ
ออนไลน นักศึกษาคิดเห็นวาคิวอารโคดเปนสิ่งที่นาสนใจ และมี ประโยชนทําใหเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว แตเนื่องจากยังไมมีการนํามาใชงานที่เกี่ยวของกับ นักศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังมีทางเลือกการ
สื่อสารดวยวิธีอื่นอีกมากมายที่คุนเคย และสะดวกกวา นักศึกษาจึงยังไม คอยใชงานคิวอารโคดมากนัก     
แตเมื่อใดที่มีความจําเปนตองใชงาน หรือมีบุคคลในสังคมใชงานคิวอารโคดอยาง แพรหลายมากกวาปจจุบัน 
นักศึกษาก็พรอมที่จะใชงานคิวอารโคดมากขึ้น 

นาตยา ศรีสวางสุข (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวาการยอมรับแอปพลเิคชั่นมายโมดานการคาดหวังในประสิทธิภาพ ดานความคาดหวังในความพยายาม 
ดานสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก สวนดานอิทธิพลของสังคมมี
ความสําคัญในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา อายุ อาชีพ และฟงกชั่นการใชงานเปน
ประจําที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมดานการคาดหวังในประสิทธิภาพ ดานความ
คาดหวังในความพยายาม ดานอิทธิพลของสังคม ดานสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และในภาพรวม สวน
ความถี่ในการใชงานที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในทุกๆ ดาน ยกเวนดานอิทธิพล
ของสังคม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) มุงศึกษาพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของ

ผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไป (ผูมาทําบุญ) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย

ใชสูตรของ Yamane (1976, p.125) ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 72 คน เพื่อกันความคลาดเคลื่อน เพิ่มเติม
อีก จํานวน 10 คน ทําใหการแจกแบบสอบถามในครั้งนีร้วมทั้งสิ้น จํานวน 82 ชุด  

เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ ชวงสัปดาหสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําป 2562 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขออนุญาตแจกแบบสอบถามรายบุคคลแบบสุมแบบบังเอิญภายในพื้นที่พุทธมณฑล 
2. แจกแบบสอบถาม แบบสุมแบบบังเอิญ จํานวน 82 ชุด ในชวงสัปดาหสงเสริมการเผยแผ

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําป 2562 เดือนพฤษภาคม 
2562 และเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดคืน จํานวน 82 ชุด 
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3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และคัดแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ นับจํานวน
และทําการจัดเก็บเพิ่มเติมใหครบตามจํานวนที่ตองการ 

4. นําขอมูลไปประมวลผลผานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
การวิเคราะหขอมูล  
การเก็บแบบสอบถามที่ไดแจกไปกลับมาตรวจสอบ และคัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณสําหรับการ

วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินงาน  ดังนี้ 
1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูมาทําบุญที่บริจาคเงินทําบุญผาน 

QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามแบบ
เลือกตอบวิเคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ 

2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่  2 โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (arithmetic mean -- 

X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation   -- SD) ซึ่งแปรคาเฉลี่ยของความคิดเห็น เกณฑ
ความหมายของคาเฉลี่ย โดยผูวิจัยไดกําหนดโดยใชสูตรตอไปนี้ (Best,1977:174) 

 
สูตรการกําหนดชวงคะแนน 

ชวงคะแนน    (I)  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชวง 

 

 

   =  0.8 

จะไดชวงคะแนนเฉลี่ยและระดับความความคิดเห็น ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     

สถิติที่ใชในการวิจัย  
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก 

1.1  การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
1.2  การวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในตอนที่ 2 ซึ่งเปน 

คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท โดยใชสถิติแอลฟาของคอนบาค 
2. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอมูลของกลุมตัวอยางโดยใช

สถิติ ดังนี ้
 2.1  คารอยละ 

5

1-5
  I 
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 2.2  คาเฉลี่ยเลขคณิต 
 2.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 
 3.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม โดยใชสถิติ t - test 
 3.2 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F - test (one – way ANoVA) เพื่อ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป 
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงาน 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” สรุปผลไดดังนี ้

 1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะประชากรของผูมาทําบุญผาน QR – code  

  1.1 ประชาชนทั่วไปที่ทําบุญผาน QR – code เพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนเพศหญิง 
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 64.6 และเปนเพศชาย จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 35.4 

 1.2 อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
42.7 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 40 - 49 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 32.9  และอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 14.6  

1.3 ระดับการศึกษา สวนใหญศึกษาอยูระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 49 คน  
คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมาคือ การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 24.4 และ
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 15.9 

1.4 อาชีพ ประกอบอาชีพเปน ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ/รับจาง จํานวน 28 คน คิดเปน 
รอยละ 34.1 รองลงมาคือ พนักงานเอกชน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 30.5 ขาราชการ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจางภาครัฐ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 23.2   พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คนและ
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 2.4 

1.5 รายได กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 20,001–30,000 บาท จํานวน 32  คน คิดเปน 
รอยละ 39 รองลงมาคือ 10,001 -20,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 36.6 รายได 30,001-40,000 
บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 11 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 6 คน รายได 20,000 บาท
ขึ้นไป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.90  บาท และ40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 6.1     
 2. ศึกษาพฤติกรรมบรจิาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code 

2.1 ผูมาทําบุญมีปจจัยและเหตุผลเก่ียวกับพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญ 
ผาน QR – code โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เมื่อพิจารณา รายดาน พบวา 
กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจเลือกใชบริการในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมาคือ ดานการ
ประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .50 สวนดานอื่น ๆ   
กลุมตัวอยางมีระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับคามากไปหาคานอย ไดแก ดานการประเมินหลังการใช,  
ดานการรับรูปญหา และดานการคนหาขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69, 3.66 และ 3.63  

2.2 ผูมาทําบุญมีปจจัยและเหตุผลเก่ียวกับพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน  
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QR – code มีการรับรูปญหาสูงสุดคือ การใชงานเหมาะสมกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมาคือ ทานมีความถนัดและสนใจในการใชเทคโนโลยีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.79 และปายประกาศประชาสัมพันธทําใหทานตองการบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.74 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ทานพบเห็นปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริจาคเงินทําบุญ
ผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล และทานเขาใจคําแนะนําวิธีการบริจาคเงินทําบุญผาน  
QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 
  2.3 ผูมาทําบุญมีปจจัยและเหตุผลเก่ียวกับพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน 
QR – code มีความรูดานการคนหาขอมูลโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.63 และมี
ความรูดานการคนหาขอมูลทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ในการบริจาคทานสอบถามครอบครัวกอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.68 รองลงมาคือ ทานไดสอบถามขอมูลจากผูที่เคยใชงานมากอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ทานไดหาขอมูลโดยสอบถามขอมูลจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56  

 2.4 ผูมาทําบุญมีปจจัยและเหตุผลเก่ียวกับพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญ 
ผาน  QR – code มีความรูดานการประเมินทางเลือกโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.73 และมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วิธีการใชงานไมซับซอน    ใชงานงายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94  รองลงมาคือ การ
บริจาคเงินทําบุญผาน QR – code ที่ใชมีความนาเชื่อถือ, มีลักษณะของการใชงานทันสมัยกับปจจุบัน, การ
บริจาคเงินทําบุญผาน QR – code มีความปลอดภัยสูง  ตามลําดับ  ที่มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.78 สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code ตองมีผูอื่นแนะนําขั้นตอนเพิ่มเติมจึงสําเร็จ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 

 2.5 ผูมาทําบุญมีปจจัยและเหตุผลเก่ียวกับพฤตกิรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญ 
ผาน  QR – code มีความรูดานการตัดสินใจเลือกใชบริการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.78 และมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เลือกบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code เพราะความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา มีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ 3.83 รองลงมาคือ ครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจบริจาคเงินทําบุญ
ผาน QR – code และเลือกบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code เพราะมีความปลอดภัยในการใชงาน  
มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.80 ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูอื่น(ที่ไมใชคนในครอบครัว) มีสวนรวมในการตัดสินใจ
บริจาคเงินทําบุญผาน QR – code มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 

 2.6 ผูมาทําบุญมีปจจัยและเหตุผลเก่ียวกับพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญ 
ผาน  QR – code มีความรูดานการประเมินหลังการใชโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.69 และมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานจะบริจาคเงินผาน QR – code ตอไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 รองลงมา 
คือเมื่อเกิดปญหาในการใชงานทานทําการติดตอ ธนาคารผูใหบริการไดทันที มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 สวนที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานจะแนะนําการบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code หากมีความพอใจในการใชงาน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65              
 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงาน 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 3.1 ผูมาทําบุญเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญ โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 

 3.2 ผูมาทําบุญจําแนกตามอายุ พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญโดยรวมและรายดาน  
ไมแตกตางกัน 
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 3.3 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาค
เงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน สวนในการประเมินหลังการใช และการประเมินทางเลือกผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลใน
ดานระดับการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 คา sig = 0.03 และ0.01 

 3.4 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญ
ของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานกังานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน 

 3.5 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงิน
ทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน สวนในดานการรับรูปญหา ดานการประเมินทางเลือก และดานการตัดสินใจเลือกใชบริการ  
ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 คา sig = 0.02, 0.03  
และ0.007 
 

4. ผลทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญ

ของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน   
สมมติฐานที่ 2 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญ

ของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 3 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม

บริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 4 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงิน

ทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 5 ผูมาทําบุญที่มีปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมบริจาคเงิน

ทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย “พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานกังาน 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ไดทําการอภิปรายผลแบงออกไดดังนี ้
 1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผูมาทําบุญบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code ของ
สํานักงานพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางสวนใหญ ชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 35 คน การศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 49 คน ปจจัยหรือเหตุผลในดานการรับรูปญหาโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมากมีคาเฉลี่ย 3.80 รองลงมา คือ ทานมีความถนัดและสนใจในการใชเทคโนโลยีมาก และปาย
ประกาศประชาสัมพันธทําใหทานตองการบริจาคเงินทําบุญผาน QR-code ตามลําดับ สอดคลองกับสรุปผล
การศึกษาของ พิมพนริญต เอกสุภักดิ์ (2558) กลุมตัวอยางที่สอบถาม มีอายุระหวาง 30 – 39 ป  
มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเทา เหตุผลที่ใชบริการ คือ ดานความรวดเร็ว ในการใชบริการ 
กลุมที่รูจักจะรับรูบริการผานทางโฆษณาทางโทรทศันหรือหนังสือพิมพ ความเชื่อมั่น ของกลุมตัวอยางโดย
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รวมอยูในระดับมากจึงสรุปไดวา ความเชื่อมั่นในการใชบริการรหัสคิวอารทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
ไทยพาณิชย มีสวน สําคัญในการตัดสินใจใชบริการดังกลาว 
 2. พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ดานการคนหาขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 3.68 รองลงมาคือ ทาน
ไดสอบถามขอมูลจากผูที่เคยใชงานมากอน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
จิรวัฒน วงศธงชัย (2555) ผลการศึกษา พบวา ผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวายมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ดานการรับรู โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นดานความไดเปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ความสนุก
ในการใชงาน ความสอดคลองกับคุณคาความตองการ และประสบการณในอดีต ความงายในการใชงานและ
ความมีประโยชน ตามลําดับ 
 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงาน 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามลักษณะประชากรศาสตร รายได กับพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญ โดยรวม
และรายดาน แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พิมพนริญต เอกสุภักดี (2558) ผลการศึกษาพวา 
ในดานพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุนอยมักใชบริการประเภท ฝาก 
ถอน หรือโอน ในขณะที่ อายุมากจะใชบริการประเภทจายบิลหรือชําระคาสินคามากกวากลุมที่มีรายไดสูงจะ
ใชบริการยอยกวาดวยบริการประเภทชําระคาสินคาหรือจายบิล อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีแนวโนมใช
บริการประเภทโอน จายบิล หรือชําระคาสินคามากกวาอาชีพอื่น 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากอภิปรายผลการวิจัย “พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของ
สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” มีขอเสนอแนะดังนี ้
 1. จากอภิปรายผลการวิจัย ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะประชากรของผูมาทําบุญบริจาคเงินทําบุญ
ของผูมาทําบุญผาน QR – code ที่มีชวงอายุ 30 – 39 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีปจจัยหรือเหตุผลในดาน
การรับรูปญหา ความถนัดและสนใจในการใชเทคโนโลยีมาก และเมื่อเห็นปายประกาศประชาสัมพันธทําให
ตองการบริจาคเงินทําบุญผาน QR-code ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหสํานักงานพุทธมณฑล จัดทําสื่อที่เหมาะกับ
ชวงวัย และใหเกิดความนาสนใจ เพราะเปนชวงวัยที่ตอบรับสิ่งเราที่สะดวก งาย รวดเร็ว เนื่องจากมี
ประสบการณและความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประสบการณและการรูวิธีในการใชงาน จะเปนตัวกระตุนในการ
ที่อยากจะใชงานการบริจาคเงินทําบุญผาน QR-code รวมถึงรายไดมีผลตอการทําบุญ 
 2. จากอภิปรายผลการวิจัย พฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของ
สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดานการคนหาขอมูล การสอบถามขอมูลจากผูที่เคยใชงานมากอน 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหสํานักงานพุทธมณฑล มีจุดใหบริการแนะนําหรือบริการสอบถามขอมูลที่ชัดเจน  
มีปายแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน มีผูใหคําแนะนําตอผูมาทํากิจกรรมอื่นที่ใชเวลาในพุทธมณฑลเปนเวลานาน
ตอเนื่องเชน โครงการคายคุณธรรมฯ โครงการแหลงเรียนรูฯ เปนตน เพื่อใหผูเขารวมโครงการเปนสื่อกลาง 
แนะนําบุคคลอื่นตอไป 

3. จากอภิปรายผลการวิจัย เปรียบเทียบพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน  
QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามลักษณะประชากรศาสตร รายไดแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมบริจาคเงินทําบุญของผูมาทําบุญผาน QR – code ของสํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
แตกตางกัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหสํานักงานพุทธมณฑล ในสวนการทํากิจกรรมที่หลากหลาย ควบคูกับปาย
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คําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทําบุญผาน QR – code ไมไดจํากัดยอดในการบริจาคในแตละครั้งจะบริจาค
เทาไหรก็ได เพื่อไมใหเปนขอจัดตอศรัทธาของผูมาทําบุญ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
ในการวิจัยในครั้งถัดไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม และเพิ่มการวิจัยดานปญหา

สวนบุคคล หรือปญหาที่สงผลกระทบตอการใชงานบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code เพื่อใหทราบปญหาที่
เกิดจากการบริจาคเงินทําบุญผาน QR – code แลวสามารถนําไปปรับปรุงในการใหบริการ หรือนําไปปรับปรุง
เพื่อใชงานในสวนงานอื่นของหนวยงานตางๆ ของผูที่ตองการนําไปเปนขอมูลในการวิจัยตอไป 
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