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การยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเ ขต

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยได้ทำการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่ใช้รหัสคิวอาร์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 384 คน และสถิติที่ใช้ คือ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การยอมรับ

การใช้รหัสคิวอาร์ ด้านความง่ายในการใช้งาน มีระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์สูงสุด (x ̅= 4.38) อยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.32) ด้านความ

เชื่อมั่นเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.24) และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (x ̅= 
4.07) ตามลำดับ และ 2) การเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
พบว่า มีระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ไม่แตกต่างกัน 
คำสำคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, รหัสคิวอาร์  
 

Abstract 
The purpose of this research was 1) to study the level of acceptance of people’s QR code 

use in Hat- Yai municipality Songkhla province and 2 )  to compare the level of acceptance of 
people’s QR code use in Hat- Yai municipality Songkhla province as classified by the personal 
factors. The questionnaires was used to collect data from 384 persons and statistical used to 
anaylze data were frequency percentage, average, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.  

The results of the study revealed that 1) The level of acceptance of people’s QR code 

use in Hat-Yai municipality Songkhla province as a whole highest level (x ̅= 4.26). When considering 
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each aspect the highest acceptance level was the ease of use was at the highest level (x ̅= 4.38). 

Second, the intention to use the application was at the highest level (x ̅= 4.32), The reliability of 

technology was at the highest level (x ̅= 4.24), and perceived usefulness was at the high level (x ̅= 
4.07), respectively. And 2) to compare the level of acceptance of people’s QR code use in Hat-Yai 
municipality Songkhla province. According to that personality classification were as follows : gender, 
age, education, occupation, and income, the level of acceptance were not different. 
Keyword: technology acceptance, QR code 
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1. บทนำ 
ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) ซึ่งเป็นยุคที่

มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างเสริมเศรษฐกิจ หรือการใช้เทคโนโลยีทั้งหลายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทำให้ภาครัฐมีนโยบาย ในการปรับเปลี่ยนระบบการชำระเงินในชีวิตประจำวัน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์, 2559) โดยการจัดทำโครงการเนชั่นนัล  
อีเพย์เม้น (national e-payment)  ซึ่งเป็นระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบัน มีธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนได้ทราบ และเป็นการสร้างมาตรฐาน ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและการเปิดใช้
งานท่ีธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง จะต้องพร้อมและสามารถรองรับได้ (อรชพร  ศักดิ์พรหม และจิรพล  สังข์โพธ์ิ, 2560) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (national e-payment 
master plan) ถือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ให้ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผน
ยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของ
ประเทศไทย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงตามที่กระทรวงการคลงัมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทย ให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) อย่างครบ
วงจร ซ ึ ่งจะนำมาสู ่  1) การเพิ ่มประสิทธ ิภาพโครงสร้างพื ้นฐานการชำระเง ิน (payment infrastructure 
development) 2) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax system) 3) การลงทะเบียนผู้มี
รายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (social welfare) 4) การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(financial inclusion) และ 5) การส่งเสริม e-payment ในทุกภาคส่วน (cashless society) อันจะทำให้ธุรกรรม
ทางการเงิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (สำนักนโยบายระบบการเงิน
และสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2558) 

แนวคิดสังคมไร้เงินสด ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญ และต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น
โดยเร็วที่สุดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(national e-payment master plan) (สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง, 2558) ซึ่งที่ผ่านมามีการเปิดตัวบริการโอนเงินและรับเงินที่เรียกว่าพร้อมเพย์ (prompt pay) อำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน โดยใช้เลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร  
เพือ่กระตุ้นให้เกิดธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโอนเงิน และการชำระค่าบริการต่าง ๆ (เบญจมาศ ศรี
อมรรัตนกุล, 2559) การดำเนินการขั้นตอนการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะการระดมติดตั้งเครื่องอีดีซี (เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 6 แสนเครื่อง ทั้งใน
ส่วนราชการและร้านค้าต่าง ๆ ถือเป็นการปูพรมให้ภาครัฐ สร้างสังคมไร้เงินสดขึ้น  โดยหลายประเทศได้เริ่มยกเลิก
ใช้เงินสด เช่น สวีเดน เป็นประเทศแรก ที่ประกาศตัวเป็นเศรษฐกิจไร้เงินสดเต็มรูปแบบ จากข้อมูลพบว่า ประชาชน
ชาวสวีเดน ใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สูงเกินร้อยละ 50 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด (คอลัมน์วงนอก, 2558) 
นอกจากนี้ ยังมีการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจีน ซึ่งใช้จ่ายผ่านอาลีเพย์ หรือวีแซตเพย์ เป็นต้น กล่าวได้ว่า 
ทิศทางโลกพัฒนามาถึงจุดที่การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งเป็นการบีบบังคับให้ภาค
ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว และใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า 
ตัวเลขการทำธุรกรรมการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเติบโต เฉลี่ยปีละกว่าร้อยละ 20 ของการทำธุรกรรม
การเงินท้ังหมด (ปิยพร  อรุณเกรียงไกร, 2560) 
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วิธีการหนึ่งในการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด คือ การใช้รหัสคิวอาร์ หรือ คิว.อาร์.โค้ด.  เป็นสัญลักษณ์
บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ, 2559) ซึ่งเริ่มนำมาใช้สำหรับการติดตามส่วนประกอบของรถยนต์ 
ต่อมา กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ได้นำรหัสคิวอาร์เข้ามาประยุกตใ์ช้ในทางธุรกิจ เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลตา่ง 
ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังนำรหัสคิวอาร์มาใช้เป็นฉลากบนสินค้า เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว (สุธาทิพย์  นิธิสิริพงศ์, 2558) รวมทั้ง ได้มีการพัฒนารหัสคิวอาร์ที่นำมาใช้ในการชำระ
ค่าบริการต่าง ๆ โดยสแกนรหัสผ่านโปรแกรมประยุกต์บนมือถือทำให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น และ
สะดวกกว่าการใช้บาร์โค้ดแบบเดิม การนำรหัสคิวอาร์เข้ามาปรับใช้ ซึ่งในภาคธุรกิจ พบว่า มียอดผู้ใช้บริกา รที่
ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 70 และมียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าการชำระเงินด้วยรหัสคิวอาร์จะมีความสะดวกและสามารถป้องกันปัญหาการโอนเงินที่มีความผิดพลาด 
รวมถึงการโจรกรรม แต่ยังมีความเสี่ยงว่าเงินในบัญชีอาจหายหรือถูกโอนได้โดยง่าย หากผู้ใช้งานไม่มีทักษะการใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ดีพอ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2560) 

เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า และการบริการของภาคใต้ ประชาชน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจบริการ และเป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ (เทศบาลนครหาดใหญ่ , 2561) จากจำนวนประชากรที่หนาแน่น ของหาดใหญ่ จึงทำให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านธุรกิจการค้า การขนส่ง การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยี และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งไม่ต้องพกพาเงิน
สดโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์สแกนรหัสคิวอาร์ ในอุปกรณ์พกพา ดังนั้น การใช้รหัสคิวอาร์ของผู้ใช้บริการในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ได้อย่างลงตัวมากขึ้น 

จากทั้งหมด คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐตามแนวทางนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่สังคม
ไร้เงินสดประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ที่มีแนวโน้มเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์มาใช้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็น
การอำนวยความสะดวกในการชำระเงินแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ จึงเป็นเหตุผล
ใหค้ณะผู้วิจัยเลือกจะศึกษาการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชากร ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เพื่อให้ภาครัฐสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ ให้บริการการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
2.1) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
2.2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาเรื่อง การยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ชองประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด เอกสารต่าง ๆ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา และวัตถุประสงค์
ทีผู่้วิจัยวางไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสคิวอาร์ 
รหัสคิวอาร์ ถูกคิดค้นโดยบริษัท เดนโซ-เวฟ ประเทศญี่ปุ่น เป็นบาร์โค้ด 2 มิติที่พัฒนามาจากบาร์โค้ด 

สามารถเก็บข้อมูลประเภทข้อความที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร โดยขนาดของการบันทึกจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน
ของรหัสคิวอาร์ ตั้งแต ่เวอร์ชัน 1 จนถึง เวอร์ชัน 40 สำหรับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาในช่วงเริ่มแรกนั้น เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบอะไหล่ของยานพาหนะ ซึ่งบริษัท เดนโซ-เวฟ ได้ทำการวิจยัและ
พัฒนาต่อเนื่อง จนรหัสคิวอาร์ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความสะดวก และประสิทธิภาพในการอ่านหรือ
สแกนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการอ่านข้อมูลบนป้ายกำกับสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ บันทึกข้อความ อีกทั้ง ได้มี
การประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ในการใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การรักษาความปลอดภัย บริการทางการแพทย์ 
การท่องเที่ยว การตลาด และการบริการลูกค้า เป็นต้น (ณัฐวุฒิ  บูญโรจน์วงค์ และกชกร  พระพรตระการ, 2560) 

เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ (2559) ให้ความหมายว่า รหัสคิวอาร์ คือ บาร์โค้ดแบบสองมิติชนิดหนึ่งที่มีข้อดี
หลายประการมากกว่าบาร์โค้ดแบบมิติเดียว เช่น มีความไวในการอ่านข้อมูลเพิ่มขึ้น และสามารถอ่านข้อมูลได้แม้ว่า
รหัสบาร์โค้ดไม่สมบูรณ์ 

ดวงกมล  นาคะวัจนะ (2554) ได้กล่าวถึง รหัสคิวอาร์ ว่า รหัสคิวอาร์ (quick response code: QR 
code) เรียกว่า บาร์โค้ด 2 มิติ คือ รหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลสินค้า เช่น ช่ือ ราคาสินค้า หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ และชื่อเว็บไซต์ เป็นการพัฒนามาจากรหัสบาร์โค้ด โดยบริษัท เดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า 
ประเทศญี่ปุ่น คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1994 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ช่ือ “QR Code” ทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก ซึ่งการ
อ่านรหัสคิวอาร์นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพและสามารถติดตั้งซอฟแวร์เพิ่มเติมได้ 

พัชรียา  สุตา (2555) ได้ให้ความหมายว่า รหัสคิวอาร์ (QR code) คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ที่เริ่มเห็น
แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร รหัสคิวอาร์โค้ด เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ที่มีต้นกำเนิดมา
จากประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติของรหัสคิวอาร์ คือ เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งส่วน
ใหญ่จะนำมาใช้กับสินค้า สื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะเป็น ยูอาร์แอล (URL) เว็บไซต์ เมื่อนำกล้อง
ของโทรศัพท์มือถือไปถ่ายรหัสคิวอาร์ ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ 

สรุปได้ว่า รหัสคิวอาร์ (quick response code) คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมทีม่ีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุน่ 
ซึ่งเป็น “รหัสเก็บข้อมูล” ประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจากระบบบาร์โค้ด (barcode) เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น สามารถ
เก็บข้อมูลได้มากข้ึน โดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนในการสแกนเพื่ออ่านรหัสคิวอาร์ได้ 

สำหรับความแตกต่างระหว่างบาร์โค้ดกับรหัสคิวอาร์นั้น กล่าวคือ บาร์โค้ด มีลักษณะเพียง 1 มิติ เป็นแถบ
ประกอบด้วยเส้นสีดำสลับกับเส้นสีขาว ใช้แทนรหัสตัวเลข หรือตัวอักษร โดยสามารถบรรจุข้อมูลได้ประมาณ 20 
ตัวอักษร การใช้งานบาร์โค้ด มักใช้ร่วมกับฐานข้อมูล คือ เมื่ออ่านบาร์โค้ด และถอดรหัส แล้วนำรหัสที่ได้ใช้เรียก
ข้อมูลจากฐานข้อมูลอีกต่อหนึ่งบาร์โค้ด 1 มิติมีหลายชนิด เช่น UPC EAN-13 หรือ ISBN ซึ่งสามารถพบได้ตาม
สินค้าทั่วไป 7-ELEVEN ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้า ในขณะที่ รหัสคิวอาร์ เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ เป็น
สัญลักษณ์เมทริกซ์ชนิดที่มีโครงสร้างเซลล์จัดเรียงในช่องสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยรูปแบบการทำงานสำหรับการทำให้



 

 

PO
ST

ER
  7

42
 

อ่านง่าย และมีพื้นที่ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล ลักษณะของรหัสคิวอาร์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีโมดูลข้อมูล 21×21 ถึง 
177×177 โมดูล สามารถบรรจุข้อมูลได้มากที่สุด 7,089 ตัวเลข หรือ 4,296 ตัวอักษร ข้อมูลเลขฐานสอง 2,953 
ไบต์ และตัวอักษรญี่ป่น 1,817 ตัวอักษร รูปแบบค้นหาอยู่ที่มุมทั้งสามของ รหัสคิวอาร์ คือ มุมซ้ายบน มุมซ้ายล่าง 
และมุมขวาบน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ในรูปที่ 1 ดังนี้ 
 

 
 

 
รูปที่ 1 สัญลักษณ์บาร์โค้ดและรหัสคิวอาร์ 
ที่มา : จับเข่ามานั่งเคลียร์ (2558) 
 

ในปัจจุบัน รหัสคิวอาร์ ถือเป็นมิติใหม่ของการชำระเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพการแข่งขันของระบบการเงินไทย และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการ
ยกระดับและผลักดันประเทศ ให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดเหมือนหลายประเทศช้ันนำทั่วโลก สำหรับความสำคัญดังกล่าว
มีรายละเอียด ดังนี้ (อริญชัย  วีรดุษฎีนนท์, 2560) 

1) เป็นมาตรฐานกลางในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  
2) เป็นการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย  
3) เสริมสร้างแนวทางการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-

payment ในมิติต่าง ๆ 
4) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว และฟื้นตัวจากความซบ

เซาได้เร็วกว่าเดิม  
5) ภาครัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยง่าย รวมถึงการจัดเก็บภาษีมากขึ้น 
6.) เป็นการลดต้นทุนที่แอบแฝงในการบริหารจัดการเงินสดของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น

การบริหารความเสี่ยงต่อการสูญหาย การขนส่ง และการจัดเก็บรักษา 
7) ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-payment จะช่วยให้สภาพธุรกิจ

คล่องตัวมากขึ้น  
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3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
ขวัญตา  กีระวิศาสกิจ (2542) ให้ความหมายคำว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจใช้

เทคโนโลยี ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้น ไม่มีกำหนดแน่นอนตายตัว 
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเทคโนโลยีนั้น ๆ 

เอกลักษณ์  ธนเจริญพิศาล (2554) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ 
ซึ่งเมื่อแน่ใจแล้วว่า เทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นเป็นไปได้สิ่งที่ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกับการยอมรับ 

Surendran (2012) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี เป็นแนวคิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการอธิบายการ
ยอมรับในส่วนบุคคลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจส่วนบุคคล
ที่จะนำเทคโนโลยี ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมไปใช้ ซึ่งหากแน่ใจว่าเทคโนโลยีนั้น สามารถให้ประโยชน์ จะ
นำไปสู่การลงทุน และการยอมรับตามมา โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มีกำหนดแน่นอน ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับตัวบุคคล และลักษณะของเทคโนโลยี 

Davis (1989) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่ง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังน้ี  
1) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (perceived usefulness) หมายถึง สิ่งทีผู่้ใช้เช่ือ

ว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของงาน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ใช้งาน 

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้
เชื่อว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย ซึ่งจะมีความเช่ือมโยงกับการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้ 

3) ความเชื่อมั่นเทคโนโลยี (technology confidence) หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้เชื ่อว่า
เทคโนโลยีที่นำมาใช้มีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน 

4) ความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น (behavioral intention) หมายถึง สิ่งที่
ผู้ใช้มีความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีที่เลือก โดยได้รับอิทธิพลการตัดสินใจจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและ
ทัศนคติของผู้ใช้ 

นอกจากน้ี David, Bagozzi and Warshaw (1989) ได้พัฒนากรอบแนวความคิดใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ
ตัวแปรภายนอก ความเชื่อและพฤติกรรม ที่เรียกว่า แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance 
model : TAM) ภายใต้แนวคิดที่ว่า การยอมรับในเทคโนโลยีใด ๆ ของผู้ใช้นั้น ซึ่งการยอมรับดังกล่าวจะแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมที่แสดงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสามารถแสดงแบบจำลองได้ในรูปที่ 2 ดังนี้ 
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รูปที ่2 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี 
ที่มา : David, Bagozzi and Warshaw (1989) 
 

จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า TAM เป็นแบบจำลองทีเ่น้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับ
หรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use - PEOU) และการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้งาน (perceived usefulness - PU) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน 
(behavioral Intention) มีทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่ ตัวแปรภายนอก (external variables) การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน (PEOU) การรับรู ้ประโยชน์ในการใช้งาน (PU) และทัศนคติ (attitude) ซึ่งในท้ายที่สุด ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น จะส่งอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีนั้น (ภัทราวดี  วงศ์สุเมธ, 
2556) 

จากแนวคิดที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงได้แนวคิดและแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเป็นตัวแปรสำคัญ 
ในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้รหัสคิวอาร์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยทำการศึกษาในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่าง ที่มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านธุรกิจการค้า 
การขนส่ง การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว และความทันสมัยด้านเทคโนโลยี ทำให้การนำรหัสคิว
อาร์เข้ามาใช้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้ง ยังสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (national e-
payment master plan) ในปัจจุบัน อีกด้วย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น

การวิจัย เชิงสำรวจ (survey research) ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้รหัสคิวอาร์ ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่สามารถทราบจำนวนประชากรที่แท้จริงได้ คณะผู้วิจัยจึงได้กำหนดขนาดตัวอย่าง โดย
การใช้สูตรคำนวณหาค่าประชากรที่มีจำนวนไม่แน่นอน (infinite population) (Roscoe, 1969) เพื่อคำนวณหาค่า

ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน (α) เท่ากับ 0.05 จึงได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน และใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) ของผู้ที่ใช้
รหัสคิวอาร์ 

สำหรับ แบบสอบถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้สร้างขึ ้นจากแนวความคิดทางทฤษฎี ผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อคำถามปลายปิด เพื่อให้เลือกตอบ และข้อคำถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงข้อเสนอแนะ ซึ่ง
องค์ประกอบของแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ 1) คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ใช้รหัสคิวอาร์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นข้อคำถามปลายปิด เพื่อให้เลือกตอบ ได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 2) คำถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย ด้านความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน ด้านความง่ายใน
การใช้งาน ด้านความเชื่อมั่นเทคโนโลยี และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน เป็นข้อคำถามปลายปิด เพื่อให้
เลือกตอบตามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ ซึ่งจะเรียงลำดับระดับการยอมรับจากน้อยที่สุด
ไปจนถึงมากที่สุดตามเกณฑ์ในการให้คะแนนจาก 1 - 5 และใช้เกณฑ์การแปลผล 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับ
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มาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยท่ีสุด โดยใช้ค่าคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนตำ่สุด แล้วนำไปหารด้วย
จำนวนระดับการวัดที่ต้องการ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546) และ 3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นข้อคำถามปลายเปิด 
เพื่อใหแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ ได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (Index of Item 
Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการเก็บข้อมูลจริง พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มากกว่า 0.50 ขึ้นไปที่สามารถนำไปใช้เก็บรวบรวมได้ จำนวน 12 ข้อ และข้อคำถามที่ต้องปรับปรุง จำนวน 5 ข้อ 
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามเรียบร้อย จากนั้นจึงนำแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)  
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแบบแอลฟาของ Cronbach (Cronbach alpha coefficient) กับผู้ใช้บริการรหัสคิวอาร์ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ฉบับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า 1) ด้านความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .70 2) ด้านความง่ายในการใช้งาน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .83 3) ด้านความเช่ือมั่นเทคโนโลยี 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 และ 4) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .77 และมีค่า
ความเชื่อมั่นโดยรวม เท่ากับ .88 ถือว่ามีค่าของความเชื่อมั่นอยู่ในระดับเหมาะสม เนื่องจากการวิจัยพื้นฐานควรมีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ท่ี .80 (เชาว์  อินใย, 2553) 

สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) การหาค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 

ของข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้รหัสคิวอาร์ที่อาศัยเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่า
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการศึกษาระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย หรือการหาค่าที (t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (F-
test) ในการศึกษาการเปรียบเทียบการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ของผู้ใช้รหัส
คิวอาร์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 4) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ในกรณีที่มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้รหัสคิวอาร์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้รหัสคิวอาร์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำแนกตาม เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 227 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.1 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 - 29 ปี จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 มีการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา 
จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้/ต่อเดือน 10,001 - 20,000บาท 
จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 

5.2 ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะผู้วิจัย

ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
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ตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความเชื่อมั่นเทคโนโลยี และด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้งาน สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 2 ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
n = 384 

การยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ x ̅ S.D. ระดับการยอมรับ 

1. ด้านความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น 4.32 0.336 มากที่สุด 
2. ด้านความง่ายในการใช้งาน 4.38 0.362 มากที่สุด 
3. ด้านความเช่ือมั่นเทคโนโลยี 
4. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

4.24 
4.07 

0.371 
0.235 

มากที่สุด 
มาก 

รวม 4.26 0.29 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การยอมรับการใช้

รหัสคิวอาร์ ด้านความง่ายในการใช้งาน มีระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์สูงสุด (x ̅= 4.38) อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ การยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ ด้านความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น (x ̅= 4.32) อยู่ในระดับมาก

ที่สุด การยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ ด้านความเชื่อมั่นเทคโนโลยี (x ̅= 4.24) อยู่ในระดับมากที่สุด และการยอมรับ

การใช้รหัสคิวอาร์ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (x ̅= 4.07) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
 

5.3 การเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งใช้สถิติการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหรือการทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบ เพศ และใช้สถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way ANOVA) หรือการทดสอบค่าเอฟ (f-test) ทดสอบ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งผลการศึกษา
การยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 3 ดังนี ้
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จำแนก ตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

n = 384 

ข้อมูลทั่วไป N x ̅ S.D. t/F p 

เพศ      
  ชาย 227 4.25 0.28 -0.465 .642 
  หญิง 
 

157 4.27 0.29   

อาย ุ      
  ต่ำกว่า 20 ปี 81 4.27 0.29 0.568 .686 
  20-29 ปี 214 4.25 0.28   
  30-39 ปี 69 4.27 0.30   
  40-49 ปี 18 4.20 0.25   
  50-59 ปี 2 4.06 0.97   
การศึกษา      
  ต่ำกว่าปริญญาตร ี 131 4.28 0.29 1.229 .294 
  ปริญญาตร ี 218 4.23 0.27   
  สูงกว่าปริญญาตร ี 35 4.27 0.31   
อาชีพ      
  นักเรียน/นักศึกษา 107 4.28 0.30 0.917 .470 
  รับราชการ/พนักงานของรัฐ 38 4.19 0.29   
  พนักงานบริษัท/พนักงานเอกชน 41 4.27 0.27   
  ค้าขาย/ประกอบธรุกิจส่วนตัว 90 4.22 0.65   
  รับจ้าง/งานอิสระ 104 4.27 0.29   
  ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน 4 4.23 0.17   
รายได้      
  10,000 บาทหรือต่ำกว่า 139 4.26 0.28 0.723 .486 
  10,001 – 20,000 บาท 220 4.24 0.28   
  20,001 – 30,000 บาท 25 4.31 0.33   

 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนมีระดับการยอมรับที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่แตกต่างกัน หรือไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการยอมการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถ

อภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 
6.1 ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทำให้ทราบได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการใช้
งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่เรียกว่า “โทรศัพท์มือถือ” เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ เนื่องจาก
ประชาชนมีการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน จนก่อให้เกิดความเชื่อมั ่นที่มีต่อ
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า และการ
บริการที่มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านการขนส่ง การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว และความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยี (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2561) อีกทั้ง การนำการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ สามารถ
ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการต่าง ๆ โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์สแกนรหัสคิวอาร์ บน
โทรศัพท์มือถือที่สามารถทำได้ง่าย และประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะการซื้อของในตลาด
กิมหยง ซึ่งเป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญใ่นอำเภอหาดใหญ่ มีการจำหน่ายสินค้าท่ีมาจากประเทศ
มาเลเซีย โดยเฉพาะอาหารแห้ง กาแฟสำเร็จรูป ขนม เครื่องสำอางและเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวให้
ความนิยมมากในการซื้อหาสินค้าเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้รหัสคิวอาร์เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจ ซึ่งสอดคล้อง
ก ับแผนย ุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสร ้างระบบการชำระเง ินแบบอิเล ็กทรอนิกส ์แห ่งชาต ิ  ( national  
e-payment master plan) ของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานของภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2558) 

ด้านความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น มีระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอารอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจ
เนื่องจากว่า พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยี จะได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ประโยชน์และทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี เนื่องจาก ความต้องการหรือความจำเป็นเลือกใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน 
ส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ดังท่ี Davis (1989) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมความตั้งใจเลือกใช้งาน
เทคโนโลยี ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ส่งผลให้ประชาชนส่วน ใหญ่ 
เลือกใช้รหัสคิวอาร์ และสอดคล้องกับการศึกษาของจิญาดา  แก้วแทน (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิสก์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน : กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปทุมธานี พบว่า ความตั้งใจในการเลือกใช้นั้น ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรให้คำแนะนำ
หรือชี้แจงถึงกระบวนการหรือขั้นตอนทำงานของระบบ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจใช้ระบบมากขึ้น อาจส่งผล
การใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน มีระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากว่า 
ปัจจุบันสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการต่าง ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบวงจร 
เช่น สืบค้นสถานที่เที่ยว จองโรงแรมหรือห้องพัก สอบถามราคาอาหาร ซื้อของออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งของ
อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวไว้ในด้านตัวแปรการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย
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ว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดาย มีความคุ้นเคย ใช้งานได้ถนัดคล่องแคล่วและต่อเนื่อง 
ดังนั้น การนำเทคโนโลยีรหัส  คิวอาร์มาประยุกต์กับการบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 

ด้านความเชื่อมั่นเทคโนโลยี มีระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์อยู่ในมากที่สุด อาจเนื่องจากว่า ระบบ
การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานบริการรหัสคิวอาร์อย่างคุ้มค่า เหมาะสม ปลอดภัย และลดความ
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดการโจรกรรมได้ เนื่องจากเทคโนโลยีการให้บริการบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านรหัสคิวอาร์ เป็น
เทคโนโลยีที่ใช้งานผ่านการรับรองและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้อย่างธนาคารแห่งประเทศไทย และมี
ผู้ดูแลระบบจากธนาคารที่ให้บริการ ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อประชาชนรับรู้ถึงความปลอดภัยและ
ความเสี่ยงของระบบการชำระเงินผ่านรหัสคิวอาร์ ส่งผลให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานแอพพลิเคชั่น
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงทำให้ประชาชนมีการยอมรับด้านความเชื่อมั่นเทคโนโลยีที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ 
สุภาพร  โฉมเหลา (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกล่าว
ไว้ว่า ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรที่จะมีการวางโครงสร้างในการสร้างความไว้วางใจให้
เกิดขึ้น โดยจัดตั้งทีมงานดูแลเรื่องระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการวางเรื่องการสร้าง
ความไว้วางใจให้เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่องค์กรจะต้องไปให้ถึง และดำเนินการสร้างความไว้วางใจแบบเป็นขั้นตอน 
พร้อมท้ังประเมินผลจากการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

ด้านการรับรู ้ถ ึงประโยชน์ในการใช้งาน มีระดับการยอมรับการใช้รห ัสคิวอาร์ อยู ่ในระดับมาก  
อาจเนื่องจากว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความเชื่อว่าการบริการรหัสคิวอาร์ เป็น
ประโยชน์ต่อการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยให้ผู้ใช้รหัสคิวอาร์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ได้ใช้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน ปัญหาการพกพาเงนิ
สดจำนวนมาก และปัญหาการทอนเงินได้ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย ทำให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างท่ัวถึง เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ในการทำธุรกรรมการเงิน เช่น การโอนเงิน การชำระ
สินค้าและบริการ เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการทราบเพียงเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ ก็สามารถทำธุรกรรม
ทางการเงิน ซึ ่งได้เห็นได้ว่า เมื ่อประชาชนรับรู ้ถึงประโยชน์ และประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นนั้น ส่งผลให้
ประชาชน เกิดความต้องการในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธิติพรรดิ์  หงอสกุล (2559) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโปรแกรมประยุกต์ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พบว่า ยิ่งแอพพลิเคช่ันมีประสิทธิภาพ และสะดวก
ต่อการใช้งานมากเท่าไหร่ ผู้ใช้บริการจึงตระหนักถึงประโยชน์การใช้งานเพิ่มมากขึ้น 

6.2 เปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

การเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จำแนกตามข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และ 
ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน มีการยอมรับการใช้รหัสคิว
อาร์ที่ไม่ต่างกัน ทำให้ทราบได้ว่า ไม่ว่าจะมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่ต่างกัน อาจเนื่องจากว่า รหัสคิว
อาร์มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อาจเคยมีประสบการณ์การในการใช้รหัสคิวอาร์จน
คุ้นเคยกับวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ก่อนแล้วโดยไม่จำกัดว่าเป็นเพศใด สามารถเกิดการเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มอายุ 
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และสามารถที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานและเข้าถึงการใช้งานรหัสคิวอาร์ได้ โดยไม่จำกัดระดับการศึกษา อีกทั้ง 
สามารถที่จะใช้รหัสคิวอาร์ ในการชำระเงินหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากรหัสคิวอาร์เป็นที่รู้จักบน
โซเชียลมีเดีย เป็นที่นิยมและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ใช้ได้ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะรับราชการ พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร หรือนักเรียนนักศึกษา และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จนเกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวลักษณ์  อินภุชงค์ (2559) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์ พบว่า เพศ อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการชำระเงินแบบ
พร้อมเพย์ อีกท้ัง ผลการศึกษาของจิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย และกาญจนา  สุคัณธสิริกุล (2556) เรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ที่
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชรียา  สุตา (2555) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อ
สินค้าผ่าน QR code ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ถึงประโยชน์การสื่อสาร
การตลาดไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ (2556) ที่ได้การศึกษาเรื่อง  
การยอมรับการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งของอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
พบว่า การศึกษา และรายได้ที่ต่างกันมีการยอมรับการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งไม่แตกต่างกัน   
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากผลการวิจัยเรื่องการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

7.1.1 ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ด้านความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมากที่สุด เห็นได้ว่า ความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ของแต่ละบุคคลที่มีต่อการใช้งาน มีเหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ให้บริการรหัสคิวอาร์ ควรศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ เช่น การแจ้งผลการใช้งานให้ผู้ใช้บริการ
ทราบทุกครั้ง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลการใช้งาน อันจะนำมาสู่การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้งานได้มากที่สุด 

7.1.2 ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ด้านความง่ายในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด เห็นได้ว่า เมื่อประชาชนรับรู้ถึงความง่ายของแอพพลิ เคชั่นนั้น 
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความต้องการในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ดังนั้น ผู้ให้บริการรหัสคิวอาร์ ควรสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ใช้บริการเกิดความตระหนักต่อการใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่ม
คำอธิบายหรือแสดงตัวอย่างการใช้งาน หรือการเลือกภาษาในการใช้งานได้ 

7.1.3 ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
ด้านความเชื่อมั่นเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อประชาชนทราบถึงความปลอดภัยและความ
เสี่ยงของระบบการชำระเงินผ่านรหัสคิวอาร์ ส่งผลให้ประชาชนเพิ่ม ความระมัดระวังในการใช้งานแอพพลิเคช่ันเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น ผู้ให้บริการรหัสคิวอาร์ ควรแจ้งรายละเอียดระบบความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานทราบ และพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการ 
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7.1.4 ระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก เห็นได้ว่า เมื่อประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ และประสิทธิภาพ
ของแอพพลิเคชั่นน้ัน ส่งผลให้ประชาชน เกิดความต้องการในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ผู้ให้บริการ
รหัสคิวอาร์ ควรพัฒนาหรือปรับปรุงบริการเสริม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  เช่น การแจ้งสิทธิ
ประโยชน์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้บริการเมื่อเทียบกับการใช้บริการรูปแบบเดิม ๆ 

7.1.5 การเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และ
ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน มีการยอมรับการใช้รหัสคิว
อาร์ที่ไม่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ให้บริการรหัสคิวอาร์ ควรพัฒนารูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และ
อาจมีเก็บข้อมูลการใช้ในแต่ละกลุ่มเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น  

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 การศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับการใช้รหัสคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ หากมีผู้สนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับรหัสคิวอาร์ ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาของรหัสคิวอาร์ที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียด และ
เข้าถึงปัญหาได้ตรงจุด 

7.2.2 ควรเลือกทำวิจัยในพื้นที่อื่น ให้เกิดความหลากหลายทางการทำวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับ
การเปรียบเทียบการศึกษาวิจัยเรือ่งการยอมรบัการใช้รหัสคิวอารข์องประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ต่อไป 

7.2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้รหัสคิวอาร์ ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางให้ภาครัฐปรับปรุงและพัฒนาการบริการระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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