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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE 

ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการยอมรับ 

ดา้นการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  

ดา้นความตั้งใจใช ้และดา้นความเพลิดเพลินในการใช ้โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อายุราชการ และความถ่ีในการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ ขา้ราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด กลุ่มตวัอย่าง 

ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 25) หาค่าความถ่ี 

(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 56.84 มีระดับการศึกษา
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ปริญญาตรี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 70.26 มีรายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 163 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.89 มีอายุราชการ 11-15 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 มีความถ่ีในการใชบ้ริการ

สปัดาห์ละ2-3 คร้ัง จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 63.95  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทศันคติท่ีมีผลต่อ 

การยอมรับ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจใช ้และดา้นความเพลิดเพลิน ตามล าดบั 

และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง 

 

ค าส าคัญ : การยอมรับ, คิวอาร์โคด้, โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

ABSTRACT 

The objective is to study Factors Affecting Acceptance of Mobile Payments Using QR CODE 
Administrative Officials in The Office Attorney General. The factors of research include Attitude 
toward Using  Subjective Norm Perceived Usefulness Perceived Ease of Use Behavioral Intention and 
Perceived Enjoyment. That are classified by Personal factors were including Sex, Age, Education, 
Average monthly, Years of Service and Frequency of  Mobile Payments Using QR CODE. The population 
used is Mobile Payments Using QR CODE users Administrative Officials in The Office Attorney General. 
The samples used in this research amount of 380 peoples.  The questionnaire was instrument of this 
research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, 
minimum, maximum, mean and standard deviation. 

The results found that the users all respondents 380 peoples. Most are female 240 peoples 
representing 63.16%, Aged 31-40 years old 216 peoples representing 56.84%, Bachelor’ s degree 267 
peoples representing 70.26%, Average income per month 30,001-40,000 baht 163 peoples representing 
42.89% , Years of service 11-15 years 112 peoples representing 29.47%, Frequency of  mobile payments 
using QR CODE 2-3 times a week 243 peoples representing 63.95%  

The results found that The Factors Affecting Acceptance of Mobile Payments Using QR 
CODE Administrative Officials in The Office Attorney General overall is at the highest level. Considering each 
side, then that side is the highest level of Perceived Usefulness Attitude toward Using Perceived Ease  
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to Use Behavioral Intention of Use and Perceived Enjoyment respectively. The other side is high level 
of Subjective Norm.  

 
Keywords : Acceptance; QR CODE; Mobile 
 
บทน า 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจของไทยเติบโตชะลอลงกว่าคร่ึงตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ปัจจยัหลกั
ท่ีอธิบาย การเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัมาจากตวัแปรดา้นเศรษฐกิจ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงานศึกษาในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ความนิยมใช ้e-Payments  
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างกา้วกระโดด ส่งผลให้คนไทยใชเ้งินสด (เหรียญและธนบตัร) ลดลงบา้ง แมผ้ลยงันอ้ยกว่า 
ตวัแปรกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ผลทดแทนเงินสดน้ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในระยะขา้งหนา้ประเทศไทยเป็น
หน่ึงในประเทศท่ีจะกา้วสู่สังคมไร้เงินสดไดโ้ดยเฉพาะหากมีนโยบายสนบัสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนการพฒันาผลิตภณัฑ ์e-Payments ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ ของผูใ้หบ้ริการซ่ึงตอบโจทยท์ าให้
ประชาชนอยากใชแ้ละมัน่ใจในความปลอดภยั “สังคมไร้เงินสด (cashless society)” ไดร้ับการกล่าวถึง
อย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา สาเหตุส าคญัมาจากระบบการช าระเงินท่ีพฒันาข้ึนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการใช้จ่าย และลดตน้ทุนการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้ผูค้นเร่ิมพกเงินสดกนันอ้ยลง 
เร่ือย ๆ ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัหลายประเทศทัว่โลก ส าหรับประเทศไทย ขอ้มูลช้ีว่าแม ้
คนไทยจะนิยมใช ้e-Payments ในการช าระเงินมากข้ึนแต่การใชเ้งินสดก็ยงัถือเป็นส่ือกลางหลกัของ 
การช าระเงินสะทอ้นจากสัดส่วนเงินสดท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (currency in circulation: CIC) ต่อ 
GDP ท่ีไม่ไดป้รับลดลงแต่ทรงตวัท่ีประมาณร้อยละ 9.0 ขณะท่ีสัดส่วนมูลค่าการใช ้e-Payments ต่อ GDP 
กลบัเพ่ิมข้ึนในระยะหลงั 

หลายปีท่ีผา่นมา e-Payments ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการใชจ่้าย และ
ลดตน้ทุนการท าธุรกรรมการโอนเงินของคนไทย โดยมีส่วนช่วยใหก้ารใชเ้งินสด (เหรียญ/ธนบตัร) ลดลง 
โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาท่ีการใช ้e-Payments เติบโตในอตัราท่ีกา้วกระโดด ยิ่งท าใหป้ระชาชนใช้
เงินสดลดลงมากข้ึน อยา่งไรกดี็ เราอาจจะสรุปไดเ้พียงวา่ "ในปัจจุบนัสงัคมไทยอาจไม่ใช่ cashless แต่เป็น 
less cash" ในระยะขา้งหนา้ไทยจะเป็นหน่ึงในประเทศท่ีกา้วสู่สังคมไร้เงินสดไดโ้ดยเฉพาะหากมีนโยบาย
สนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการพฒันาผลิตภณัฑ ์e-Payments ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ ของผู ้
ใหบ้ริการซ่ึงตอบโจทยค์วามตอ้งการท าใหป้ระชาชนอยากใชแ้ละมัน่ใจในความปลอดภยั 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้่าปัจจุบนัคนไทยไดมี้การใช ้QR Code ในการช าระเงิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Application) อย่างแพร่หลายมากข้ึน 
ในทุก ๆ ปี ส่งผลให้ประเทศไทยกา้วเขา้สู่ “สังคมไร้เงินสด (cashless society)” อย่างเต็มรูปแบบ ดว้ยเหตุน้ี 
จึงท าใหผู้วิ้จยัมีความตอ้งการท่ีจะทราบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 
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อายรุาชการ และความถ่ีในการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ของขา้ราชการธุรการ 
ส านกังานอยัการสูงสุด มีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
แตกต่างกนัหรือไม่ โดยแบ่งเป็นปัจจยัดา้นต่าง  ๆไดแ้ก่ ดา้นทศันคติการยอมรับ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
ดา้นประโยชนก์ารใชง้าน ดา้นความยากง่ายของการใชง้าน ดา้นความตั้งใจใช ้และดา้นความเพลิดเพลิน โดย
สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีไปใช้เป็นแนวทางหรือปรับปรุงพฒันาต่อยอดบริการช าระเงินดว้ย QR 
CODE รวมถึงบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย 

QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด โดยมีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน อายรุาชการ และความถ่ีในการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดแ้ก่ 

ดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการยอมรับ ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ถึง

ความง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจใช ้และดา้นเพลิดเพลินในการใช ้

ขอบเขตด้านประชากร 

กลุ่มประชากรท่ีศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด จ านวน 5,253 คน 
(ท่ีมา: ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล ส านกังานอยัการสูงสุด เดือนกุมภาพนัธ์ 2565) ท่ีเคยใชบ้ริการช าระเงิน
ดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาในการส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และแจกแบบสอบถาม ตั้ งแต่ช่วง 
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. ทราบถึงปัจจยัท่ีน าไปสู่การยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด 
2.  เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการ ร้านคา้ น าไปพฒันาเพ่ิมช่องทาง การรับช าระเงิน

ดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สร้างความพึงพอใจ และสะดวกต่อผูบ้ริโภค 
3.  เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์

น าไปปรับปรุงและพฒันาการช าระเงินดว้ย QR CODE ใหเ้กิดการแพร่หลายและยัง่ยืน เพ่ือเสถียรภาพของ
สงัคมไร้เงินสด 
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

        ตวัแปรอิสระ                  ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 

 แนวคิดของการสร้างแบบจ าลองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี เกิดข้ึนในช่วงกลาง ค.ศ. 1980 

น ามาใช้คาดการณ์การยอมรับหรือปฏิเสธการตดัสินใจใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใ้ช้ เป็น

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยี Davis (1989) (อจัรา เด่นเจริญโสภณ, 2560) ไดพ้ฒันาแบบจ าลอง

การยอมรับเทคโนโลยี จากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแผน เป็นหน่ึงใน

ทฤษฎีทางสงัคมวิทยาท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในแง่ความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผล และ

มีผูน้ าแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี ไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือคาดการณ์การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างแพร่หลาย เพ่ือใชส้ าหรับอธิบายพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีจากการประเมินระดบัของการรับรู้

ของผูใ้ช ้โดยท่ีองค์ประกอบของตวัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีมี 5 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1. การรับรู้

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดต่้อเดือน 
5. อายรุาชการ 

6. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
 

 

การยอมรับการใช้บริการช าระเงินด้วย QR CODE ผ่าน 
โทรศัพท์เคล่ือนที่ของข้าราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด 
1. ดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการยอมรับ 
2. ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
3. ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 
4. ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
5. ดา้นความตั้งใจใช ้
6. ดา้นความเพลิดเพลินในการใช ้

 



6 

 

ประโยชน์ของเทคโนโลยี  2. การรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี  3. ทศันคติท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยี  

4. ความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีเชิงพฤติกรรม 5. การใชเ้ทคโนโลยีจริง (รัฐนนท ์วรทตั, 2560) 

 ส านักงานอยัการสูงสุด 

 ส านกังานอยัการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอยัการ สังกดักระทรวงมหาดไทย เคร่ืองหมายราชการ

และเคร่ืองหมายแสดงสังกดัจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2534 ไดบ้ญัญติัใหส้ านกังานอยัการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง อยูใ่นบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี จึงไดมี้ การก าหนดเคร่ืองหมายราชการและเคร่ืองหมาย

แสดงสังกดัข้ึนใหม่ ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองหมายราชการของส านกังานอยัการสูงสุดและเป็นเคร่ืองหมาย

แสดงสงักดั ใชก้บัเคร่ืองแบบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ปัจจุบนัตั้งอยู่เลขท่ี 120 หมู่ 3 ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ปรมาภรณ์  รักษง์าร (2560) ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการ QR Code เพ่ือช าระค่าสินคา้และบริการ” โดยผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ QR Code เพ่ือช าระค่าสินคา้และบริการในทางบวก ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญั 
ในการพิจารณาดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัคะแนนอยู่ในระดบัมาก การมี 
ทศัคติท่ีดีในการใชง้านพบว่า กลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก การรับรู้ความเขา้กนัไดพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัคะแนนอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต การไดรั้บความสะดวกจากการใชง้าน
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคะแนนอยูใ่นระดบัมาก  

รัฐนนท์  วรทตั (2560) ท าการศึกษาเร่ือง “การยอมรับการช าระเงินดว้ยระบบคิวอาร์โคด้  
เพยเ์มนตข์องกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชนัวาย” ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช ้QR CODE Payment 
พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตระหนกัถึงประโยชน์ของ QR Code Payment อยู่ในระดบัมาก  
การตระหนกัถึงความง่ายอยู่ในระดบัมาก  ความสามารถในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก การรับรู้ถึงความควบคุม
ในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก ความคล่องตวัในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก ความวิตกกงัวลในการใชอ้ยู่ในระดบั
ปานกลาง ความตระหนกัถึงความเพลิดเพลินในการใช้อยู่ในระดบัมาก ความตระหนกัถึงอรรถประโยชน์
ตามการใช้งานจริงอยู่ในระดบัมาก กลุ่มอา้งอิงท่ีมีประสบการณ์ในการใช้อยู่ในระดบัมาก กลุ่มความ
สมัครใจอยู่ในระดับมาก ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการใช้อยู่ในระดับมาก มีความสอดคล้องในการใช ้ 
QR Code Payment กบัการช าระค่าสินคา้/ค่าบริการอยู่ในระดบัมาก คุณภาพของผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการใช้
อยู่ในระดบัมาก ผลลพัธ์เชิงประจกัษข์องการใช้อยู่ในระดบัมาก ความตั้งใจใชเ้ชิงพฤติกรรมอยู่ในระดบั
มาก และความมัน่คงปลอดภยัของ QR Code Payment อยูใ่นระดบัมาก  
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ธวฒัน์ชัย  นากงาม (2561) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้ระบบคิวอาร์โคด้ เพ่ือ 
การขายสินค้าของผูป้ระกอบการรายย่อย ในเขตจังหวดัปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ีย 
ดา้นทศันคติภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  
ดา้นความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยีอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  
ดา้นความง่ายในการใชง้านอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  และดา้นการตั้งใจใชง้านอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

โอบนิธิ  วชิรานุวงศ์ (2561) ท าการศึกษาเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านระบบ 
คิวอาร์โคด้ (QR Code) ผูใ้หบ้ริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์
และมีความถ่ีในการใชง้านอยูท่ี่เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉล่ียในดา้นการรับรู้
ความง่ายต่อการใชง้านมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.29 คะแนนรองลงมาคือในดา้นการรับรู้ประโยชน ์ 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.13 คะแนน  

สุวรรณี  มานอ้ย (2562) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย 
QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิเคราะห์ พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์อยู่ใน
ระดบัท่ีมากท่ีสุด ทศันคติต่อการยอมรับอยู่ในระดบัมาก มูลค่าราคาอยู่ในระดบัมาก ความเคยชินอยู่ใน
ระดบัมาก และแรงจูงใจดา้นความบนัเทิงอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

อนนัตสิทธ์ิ  ออนตะไคร้ (2562) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ใน
การช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงราย” พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ในการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ ไดแ้ก่ ปัจจัยด้านความตั้งใจใช้ของลูกค้าอยู่ในระดับมาก ปัจจยัดา้น 
การรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ปัจจยัดา้นทศันคติอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นความเช่ือมนัและ
ความปลอดภยัอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัดา้นความง่ายของการใชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก อย่างไรก็ตาม 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง และปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงพบว่า ไม่มีผลต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ในการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research Approach) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

และใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด จ านวน 5,253 คน (ท่ีมา  : 

ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล ส านกังานอยัการสูงสุด เดือนกมุภาพนัธ์ 2565) 

 กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดข้นาดของ 
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กลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 371.70 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 

380 คน จากประชากรทั้งหมด 5,253 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อายุราชการ และความถ่ีในการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี รวมจ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัดา้นต่าง ๆ 6 ดา้น ท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงิน
ดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของข้าราชการธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุด และตรวจสอบเน้ือหาว่าครอบคลุม
วตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของ
เน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา
ในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) ผา่นเวบ็ไซต ์Google (Google Form) โดยส่งผา่นช่องทางส่ือออนไลนต่์าง ๆ    

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย ( ) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการ

ช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลมีผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 และเพศชาย จ านวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.84 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 56.84 รองลงมาคือ มีอาย ุ 
41-50 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42, อายุ 51-60 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42, อายุ 21-
30 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32, อายไุม่เกิน 20 ปี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 70.26 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาปริญญาโท 
จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.84, ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.63, ระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 
30,001-40,000 บาท จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.89 รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 
บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11, รายไดต่้อเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.05, รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.11,  รายไดต่้อเดือน 40,001-
50,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.84 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอายุราชการ 11-15 ปี จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.47 รองลงมาคือ มีอายรุาชการ 5-10 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74, อายุราชการ 
16 ปี ข้ึนไป จ านวน 92  คน คิดเป็นร้อยละ 24.21, ต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.58 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใชบ้ริการสปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 63.95 รองลงมาคือ 
มีความถ่ีในการใชบ้ริการทุกวนั จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.26, ความถ่ีในการใชบ้ริการเดือนละ 2-3 
คร้ัง จ านวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ 12.11, ความถ่ีในการใชบ้ริการนอ้ยกว่าเดือนละคร้ัง จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.47 ความถ่ีในการใชบ้ริการเดือนละคร้ัง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.21 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการ
ช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ ดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการยอมรับ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจใช ้
และดา้นความเพลิดเพลิน ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง 

 
สรุปผลการวจัิย 
   การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 380 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 56.84 

 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 70.26 มีรายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท 
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จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.89 มีอายุราชการ 11-15 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47  

มีความถ่ีในการใชบ้ริการสปัดาห์ละ2-3 คร้ัง จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 63.95  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทศันคติท่ีมีผลต่อ 

การยอมรับ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านดา้นความตั้งใจใช ้และดา้นความเพลิดเพลิน ตามล าดบั 

และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ ดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการยอมรับ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจใช ้
และดา้นความเพลิดเพลิน ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง โดย
มีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1.  ด้านทัศนคตทิี่มผีลต่อการยอมรับ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  

ความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการใชบ้ริการ การใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
เป็นวิธีท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิต/การด าเนินชีวิตของท่าน เป็นการเปิดโอกาสรับรู้ถึง
แนวคิดใหม่ ๆ และสามารถเพ่ิมพูนทกัษะเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลจากระบบอินเตอร์เน็ตดว้ย ตามล าดบั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณี  มานอ้ย (2562) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้
บริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิเคราะห์ พบว่า การ
รับรู้ถึงประโยชน์อยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด ทศันคติต่อการยอมรับอยู่ในระดบัมาก มูลค่าราคาอยู่ในระดบั
มาก ความเคยชินอยูใ่นระดบัมาก และแรงจูงใจดา้นความบนัเทิงอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

2.  ด้านการคล้อยตามของกลุ่มอ้างองิ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดับมาก คือ หน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชนลว้นสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่านใช้
บริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่านใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพราะใคร ๆ ก็ใชก้นั เพราะเพ่ือนท่านแนะน าหรือชกัชวน เพราะบุคคลใกลชิ้ด/สมาชิก
ครอบครัว ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ท่านใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพราะคนท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา และคนท่ีท่านช่ือชอบใช ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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ปรมาภรณ์  รักษง์าร (2560) ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ QR 
Code เพื่อช าระค่าสินคา้และบริการ” โดยผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ QR Code เพ่ือช าระค่าสินคา้และบริการในทางบวก ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญัใน
การพิจารณาดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัคะแนนอยู่ในระดบัมาก การมีทศัคติ
ท่ีดีในการใชง้านพบว่า กลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก การรับรู้ความเขา้กนัไดพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
คะแนนอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต การไดรั้บความสะดวกจากการใชง้านพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคะแนนอยูใ่นระดบัมาก  

3.  ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  

ท่านรู้สึกว่าการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ช่วยเพ่ิมช่องทางการช าระเงิน 
ท าใหท่้านไม่ตอ้งพกเงินสดหรือบตัรต่าง ๆ  เป็นจ านวนมาก สามารถท าธุรกรรมไดห้ลากหลาย เช่น การโอนเงิน 
การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตผา่น QR CODE  ท าใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง ตามล าดบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนนัตสิทธ์ิ  ออนตะไคร้ (2562) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ในการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงราย” พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความตั้งใจใชข้องลูกคา้อยู่ใน
ระดบัมาก ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ปัจจยัดา้นทศันคติอยู่ในระดบัมาก ปัจจยั
ดา้นความเช่ือมนัและความปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัดา้นความง่ายของการใชบ้ริการอยู่ในระดบั
มาก อยา่งไรกต็าม ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง และปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงพบว่า ไม่มีผลต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 

4.  ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การช าระเงิน

ดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตวัท่านเองซ่ึงมีความง่ายและไม่ยุ่งยาก สามารถ
ท าตามค าแนะน าในการใช้งานได้ง่าย ง่ายส าหรับท่ีจะเรียนรู้ ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก และท่าน
สามารถพบเห็นระบบการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในหลายช่องทางการส่ือสาร 
เช่น โทรทศัน ์อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โอบนิธิ  วชิรานุวงศ ์
(2561) ท าการศึกษาเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) ผูใ้หบ้ริการ 
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์และมีความถ่ีในการใชง้านอยู่ท่ี
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเฉลี่ยในดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.29 คะแนนรองลงมาคือในดา้นการรับรู้ประโยชน์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13 
คะแนน 
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5.  ด้านความตั้งใจใช้ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านเลือกท่ี

จะใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดว้ยความสมคัรใจ  มีความมุ่งหมายท่ีจะใชบ้ริการ
ช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากข้ึนต่อไปในอนาคต  ท่านจะน าระบบ QR CODE มา
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั หากร้านมีป้ายบริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่านจะ
เลือกช าระเงินดว้ย QR CODE แทนการช าระดว้ยเงินสด ท่านจะแนะน าบุคคลอ่ืนใหใ้ชบ้ริการช าระเงิน
ดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธวฒัน์ชยั  นากงาม 
(2561) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชร้ะบบคิวอาร์โคด้ เพ่ือการขายสินคา้ของผูป้ระกอบการ
รายยอ่ย ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียดา้นทศันคติภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ดา้นความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยีอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก ดา้นการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นความง่ายในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก  และดา้นการตั้งใจใชง้านอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

6.  ด้านความเพลดิเพลนิในการใช้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านมี 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การใชบ้ริการช าระเงินดว้ย 
QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอย่างเป็นธรรมชาติ ไหลล่ืนในการช าระสินคา้/บริการ ตามล าดบั ส่วน
ขอ้ท่ีมีระดบัมาก คือ การใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท าใหท่้านมีความสุข 
และท าใหท่้านสนุกสนาน ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัฐนนท ์ วรทตั (2560) ท าการศึกษา
เร่ือง “การยอมรับการช าระเงินด้วยระบบคิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์ของกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชันวาย”  
ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช ้QR CODE Payment พบว่า ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตระหนกัถึงประโยชน์ของ QR Code Payment อยู่ในระดบัมาก การตระหนกัถึงความง่ายอยู่ในระดบัมาก  
ความสามารถในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก การรับรู้ถึงความควบคุมในการใช้อยู่ในระดบัมาก ความคล่องตวั
ในการใช้อยู่ในระดับมาก ความวิตกกังวลในการใช้อยู่ในระดับปานกลาง ความตระหนักถึงความ
เพลิดเพลินในการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ความตระหนกัถึงอรรถประโยชนต์ามการใชง้านจริงอยู่ในระดบัมาก 
กลุ่มอา้งอิงท่ีมีประสบการณ์ในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก กลุ่มความสมคัรใจอยู่ในระดบัมาก ภาพลกัษณ์ท่ี
เกิดจากการใชอ้ยู่ในระดบัมาก มีความสอดคลอ้งในการใช ้QR Code Payment กบัการช าระค่าสินคา้/
ค่าบริการอยู่ในระดบัมาก คุณภาพของผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการใชอ้ยู่ในระดบัมาก ผลลพัธ์เชิงประจกัษข์อง
การใชอ้ยู่ในระดบัมาก ความตั้งใจใชเ้ชิงพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก และความมัน่คงปลอดภยัของ QR 
Code Payment อยูใ่นระดบัมาก  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของขา้ราชการธุรการ ส านกังานอยัการสูงสุด สามารสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

1.  ด้านทัศนคตทิี่มผีลต่อการยอมรับ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรเร่งสร้างทศันคติเชิงบวกโดยผูใ้หบ้ริการท าการประชาสมัพนัธ์ถึงขอ้ดี 

อยา่งเป็นรูปธรรม เนน้ย  ้าในเร่ืองของประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว และประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการให้
มากท่ีสุด รวมไปถึงความทนัสมยัในการใช้บริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกเร่ืองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได ้เช่น การช าระค่าสินคา้หรือบริการ และ 
ควรมีการผลกัดนัการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบ
การใช้ชีวิต เช่น ให้ทุกคนเข้ามาร่วมอยู่ในชมรม กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีผูค้นสนใจ ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดสงัคมการช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้

2.  ด้านการคล้อยตามของกลุ่มอ้างอิง  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนลว้นสนบัสนุนให้มีการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย 

QR CODE ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี กล่าวคือ การกระตุน้ใหเ้กิดการช าระเงินดว้ย QR CODE โดยสนบัสนุนให้
ร้านคา้ต่าง ๆ  มีการรับช าระเงินดว้ย QR CODE อาจใชว้ิธีการประชาสัมพนัธ์ใหร้้านคา้ทราบถึงประโยชน์ท่ีใช้
ในการแกปั้ญหาได ้เช่น หากร้านคา้มีเงินสดไม่เพียงพอ การทุจริตของพนักงานในร้าน, และเพ่ือเป็น 
กลยุทธ์ในการสร้างสภาพแวดลอ้มทางการเงินท่ีเอ้ือต่อการช าระเงินในรูปแบบน้ี ควรใช้การส่งเสริม 
การขายเม่ือมาใช้จ่ายท่ีร้านคา้ครบตามท่ีก าหนดแลว้ไดส่้วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาสินคา้ เพ่ือเป็น 
การจูงใจ และให้ผูท่ี้มาใช้บริการท่ีร้านเห็น และเกิดพฤติกรรมท าตามกนั ส่งผลให้เกิดการบอกต่อหรือ
แนะน าเพ่ือนหรือบุคคลใกลชิ้ดใหเ้ปล่ียนพฤติกรรมหนัมาช าระเงินดว้ย QR CODE มากข้ึน 

3. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีช่วยเพ่ิมช่องทาง 
การช าระเงิน กล่าวคือ กลุ่มผูบ้ริโภคในบางช่วงอายุ ยงัเนน้การส่ือสารแบบออฟไลน์เป็นช่องทางหลกั  
จึงใหค้วามส าคญักบัการช าระเงินดว้ย QR CODE สะดวกนอ้ยกวา่การใชเ้งินสด และคิดว่าการช าระเงินดว้ย 
QR CODE ไม่ยงัยืนเท่าการใชเ้งินสด ขาดความรู้ความเขา้ใจรวมถึงประโยชน์ว่าสามารถท าไดง่้ายปลอดภยั
และตรวจสอบได้ อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย, อีกทั้ งยงัท าให้ท่านไม่ตอ้ง 
พกเงินสดหรือบตัรต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก, เน่ืองจากระบบ QR CODE สามารถท าธุรกรรมไดห้ลากหลาย 
เช่น การโอนเงิน การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตผ่าน QR CODE  ดงันั้น รัฐบาลควรมีการส่งเสริม และ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์โดยเน้นด้านความปลอดภัย ช้ีให้
ผูบ้ริโภคท่ียงัเนน้การส่ือสารแบบออฟไลน์ เห็นว่าการใช ้QR CODE ปลอดภยัและดีกว่าการใชเ้งินสด 
เช่น เส่ียงต่อการเงินหาย เส่ียงภยัโจรกรรม  
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 4. ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตวัท่าน
เองซ่ึงมีความง่ายไม่ยุ่งยาก และง่ายส าหรับท่ีจะเรียนรู้ สามารถท าตามค าแนะน าในการใช้งานไดง่้าย 
กล่าวคือ แมว้า่ทางธนาคารจะมีการประชาสัมพนัธ์การช าระเงินดว้ย QR CODE เป็นรูปแบบการช าระเงิน
ท่ีง่ายกว่าบริการช าระเงินรูปแบบอ่ืน ๆ ก็ตาม แต่ก็ยงัถือว่าอยู่ในวงจ ากดั กลุ่มผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ียงัมี
ความกงัวลในเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ริการ ดงันั้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกโดยใช้
ส่ือในหลากหลายช่องทาง รวมถึงตอ้งมีการใหค้วามรู้อย่างทัว่ถึงโดยการใหค้วามรู้นั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจ
ไดโ้ดยง่ายซ่ึงในปัจจุบนัส่ือโซเชียลต่าง ๆ นั้นเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือในการให้ความรู้อย่างง่ายและเขา้ถึง 
คนหมู่มากได ้รวมไปถึงควรใหมี้โปรแกรมพ้ืนฐานของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะ 
การช าระเงินดว้ย QR CODE ติดตั้งมาจากโรงงานใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ย 
 5. ด้านความตั้งใจใช้  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดว้ยความสมคัรใจ 
กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคไดม้องเห็นว่าการช าระเงินดว้ย QR CODE มีความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภยั รวมถึง
ขั้นตอนการใชง้านท่ีไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อการใชบ้ริการช าระเงิน
ดว้ย QR CODE และเม่ือเกิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านแลว้ย่อมส่งผลใหเ้กิดความสมคัรใจใชง้านเพิ่มข้ึน, 
การพฒันาระบบการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยู่เสมอนั้นก่อใหเ้กิดประสบการณ์ 
ท่ีดีแก่ผูใ้ชง้านส่งผลใหเ้กิดความมุ่งหมายท่ีจะใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
มากข้ึนต่อไปในในอนาคต, ระบบ QR CODE ไม่ไดมี้ประโยชน์เพียงแค่ช าระเงินเท่านั้น สามารถประยุกตใ์ช ้
ในชีวิตประจ าวนัในดา้นต่าง ๆ  ไดอี้ก เช่น การใชร้ะบบ QR CODE ดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูล การใชร้ะบบ QR CODE 
เพ่ือการติดต่อส่ือสาร และการใชร้ะบบ QR CODE ดว้ยการเขา้ถึงเวบ็ไซด ์อีกดว้ย 

6. ด้านความเพลดิเพลนิ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

กล่าวคือ ส่ิงท่ีขาดไม่ไดท่ี้จะท าให้การช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นท่ีพอใจของ
ผูบ้ริโภคคือ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ควรปรับค่าแพค็เกจอินเทอร์เน็ตลง ระบบสัญญาณ WIFI จ าเป็น
มากท่ีตอ้งมีการพฒันาหากจะกา้วสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ ควรเปิดสัญญาณ Free WIFI แบบ 
ไม่ตอ้งเขา้รหัส ซ่ึงสถาบนัการเงิน หรือรัฐบาลสามารถจบัมือกบัหน่วยงานเอกชนท่ีเป็นเจา้ของสัญญาณ 
เพ่ือเป็นช่องทางในการสนับสนุนการใช้งาน เพียงเท่าน้ีการใช้บริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคก็จะเสถียรภาพและไหลล่ืนในขั้นตอนการช าระสินคา้/บริการ รวมถึงสร้าง
ความเพลิดเพลินในการใชง้านต่าง  ๆอ่ืนไดเ้พ่ิมมากข้ึน   
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินดว้ย QR CODE 
ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในเขตหรือจงัหวดัอ่ืน ๆ เพ่ือใหค้รอบคลุมตวัแทนของผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน  

2. ควรมีการเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายของผูต้อบแบบสอบถาม ใหเ้ป็นประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ไดจ้ ากดั
อาชีพ เพ่ือความหลากหลายในความคิดเห็นต่อการใชง้านระบบการช าระเงินท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3. เพ่ิมการศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมว่ายงัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้
บริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อีกหรือไม่  

4. เพ่ิมการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินดว้ย QR CODE ผ่าน 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพ่ือช าระเงินในจ านวนเงินท่ีสูงข้ึน  เช่น ช าระค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากผูบ้ริโภค

อาจใหน้ ้าหนกัความส าคญักบัการช าระเงินในมูลค่ามากท่ีแตกต่างจากการช าระเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการ 
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