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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการ
ท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 24 – 41 ปีซึ่งไม่เคยใช้บริการ QR Code จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับ
เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีการรับรู้ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) 
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการ QR Code ธนาคารออมสินในอนาคต และด้านการแนะน าให้มาใช้บริการ
แตกต่างกัน 2) การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ QR Code ธนาคารออมสิน ด้าน
ความตั้งใจใช้บริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 14.7 3) การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ ธนาคารออมสิน ด้านการแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 12.2 4) การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูลส่ วนตัวของผู้ใช้บริการ            
มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ QR Code ธนาคารออมสิน ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 27.8 5) การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ มีผลต่อความตั้งใจ            
ใช้บริการ QR Code ธนาคารออมสิน ด้านการแนะน าให้มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 22.5 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเสี่ยง ความตั้งใจใช้บริการ 
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ABSTRACT 
 
 The aim of this research is to study the technology acceptance and perceived risk affecting the 
intention of Generation Y consumers to use QR Code transactions with GSB Bank in the Bangkok 
metropolitan area. The sample consisted of 400 Generation Y consumers in Bangkok, aged between           
24-41, and who have never used a QR Code. A questionnaire was used as a tool to collect the data.            
The statistics for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
statistical hypothesis testing included a t-test, one-way analysis of variance and multiple regression 
analysis. The results showed that respondents had a high level of overall technology acceptance and the 
respondents had low level of overall perceived risk. The results of hypothesis testing were as follows:            
1) consumers of different ages had different intentions for future usage and different levels of willingness 
to introduce acquaintances to use QR Code with GSB bank 2) technology acceptance in the aspect of the 
perceived usefulness of technology affecting intentions to use QR Code with GSB bank regarding 
intentions to use in the future at a statistically significant level of 0.05 and could be explained by an 
adjusted  level of 14.7% 3) technology acceptance, in the aspect of the perceived ease of use technology 
affected intentions to use QR Code with GSB Bank, and referring to acquaintances at a statistically 
significant level of 0.05 and could be explained by an adjusted level of 12.2% 4) perceived risk in aspect 
of personal information affecting intentions to use QR Code transactions with GSB Bank regarding 
intentions for future usage at a statistically significant level of 0.05 and could be explained by adjusted 
level of 27.8% 5) perceived risk, in the aspect of personal information of users affecting intentions to use 
QR Code with GSB Bank and references to acquaintances were statistically significantly at a level of 0.05% 
and could be explained by an adjusted level of 22.5%. 
 
Keywords: The Technology Acceptance, Perceived Risk, Intention to Use 
 

บทน า  
ปัจจุบันวิถีชีวิตของประชากรในเขตเมืองก าลังตื่นตัวและพยายามผลักดันตนเองเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งมีรูปแบบการ

ช าระเงินหลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น บัตรเครดิต , Mobile Banking, E-wallet, PromptPay และ QR code เป็นต้น ด้วย
ระบบ Fin Tech ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการท าธุรกรรมทางการเงินให้มีความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เปิดตัว 
Standard QR Code เพื่อใช้รับช าระเงินในร้านค้าด้วยระบบ QR code ซึ่งเป็น QR code มาตรฐานระดับสากลที่พัฒนาขึ้น
มาใช้ช าระเงินผ่าน Mobile Banking ของสถาบันการเงินต่าง ๆ แทนเงินสด 

ธนาคารออมสินเป็น 1 ใน 5 สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต โดยธนาคารออมสินให้ ร้านค้าร่วมเสริมสร้าง
ประสบการณ์สังคมไร้เงินสด ผ่านการช าระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด ที่เช่ือมต่อกับพร้อมเพย์ โดยมีร้านค้า QR Code ของ
ธนาคารออมสินรองรับจ านวนทั้งหมด 250,000 ร้านค้า ส่วนข้อมูลร้านค้าในกรุงเทพมี 38,900 ร้านค้า ซึ่งเป็นตัวเลขที่มี
จ านวนร้านค้ามากพอและครอบคลุมพื้นท่ีที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้  
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การช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ถือเป็นช่องทางการช าระเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการร้านค้า เพิ่ม
ความคล่องตัวในการช าระสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน แต่ในส าหรับมุมมองของผู้บริโภคยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัย
ในการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โคด้ หวั่นถูกโจรกรรมข้อมูล ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก การยอมรับเทคโนโลยี กล่าวคือผู้บริโภค
ยังไม่เข้าใจในการใช้ QR Code ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยให้สะดวกรวดเร็วข้ึน และไม่เห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้เงินสด
กับการใช้ QR Code รวมถึงความง่ายของการใช้งาน เพราะผู้บริโภคบางคนยังไม่เข้าใจว่า QR Code สามารถสแกนได้ทุก
ธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ประกอบกับผู้บริโภคอาจจะยังไม่มีเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยในการใช้ QR Code ซึ่งการ
ช าระเงินผ่าน QR Code  

ผู้บริโภคที่มีอายุ 24-41 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดสว่นสูงท่ีสุด ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
และมีรายได้ผ่านช่องทางธนาคาร โดยใช้ Mobile Banking ช าระสินค้าและบริการผ่าน QR Code เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ร้านค้าและผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ QR Code และน าไปปรับปรุงการใช้งาน รวมไปถึงระบบการให้บริการ 
QR Code อันจะส่งผลให้เกิดความพึ่งพอใจต่อการใช้บริการและเกิดการยอมรบัเทคโนโลยกีารท าธุรกรรมผ่าน QR Code มาก
ยิ่งข้ึนในอนาคต 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน 

ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของ

ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน              

มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน แตกต่างกัน 
2. การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย มีผลต่อความตั้งใจใช้

บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. การรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย และด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ มีผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ได้อธิบายความหมายของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ไว้ว่า องค์กรธุรกิจมักจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพื่อมาใช้ในการอภิปราย โครงสร้าง 
การกระจายตัว และขนาดของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา เพื่อก าหนดส่วน
แบ่งการตลาด เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อการบริโภคสินค้าและบริการได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
กระบวนการในการตัดสินใจและค่านิยม ตัวแปรทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นวาย Reisenwitz, T. H. & Lyer, R. (2009 อ้างถึงใน นนฑพร ปิ่นวิเศษ, 
2561) ได้อธิบายความหมายของเจนเนอเรช่ันวายไว้ว่า เจนเนอเรช่ันวาย เป็นกลุ่มเจนเนอเรช่ันที่มองโลกในด้านบวก มักจะ
ท างานเป็นกลุ่ม ไม่ชอบท าตามกฎระเบียบ เฉลียวฉลาด ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิต ชอบความก้าวหน้า เป้าหมายคือความส าเร็จ ชอบการวางแผนในระยะยาว ไม่มีความอดทน แต่มีความคาดหวังใน
สิ่งที่ท าสูง เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง การแสดงออกถึงความเป็นอิสระไม่เท่าเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ แต่เจนเนอเรช่ันวายนั้น กล้าที่
จะแสดงความเป็นส่วนตัวบนสื่อออนไลน์ และมีความสามารถในการน าเทคโนโลยี มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เฉพาะหน้า
ได้ดี การบริโภค ข้อมูลของคนกลุ่มนี้มาจากสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ในปริมาณที่สูงกว่าสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ ์

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี David, Bagozzi and Warshaw (1989 อ้างถึงใน ชยาภรณ์ กิติ
สิทธิชัย, 2559) ได้ท าการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นปัจจัยที่มีผลในการยอมรับในการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบใหม่ ๆ ปัจจัยหลักท่ีมีผลทางตรงในการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน ที่มีความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมอย่างมีเหตุผล ซึ่งเหล่านั้นมีผลต่อทัศนคติ จะน าไปสู่ความตั้งใจใช้จนกลายเป็นพฤติกรรมในที่สุด ด้วย Perceived 
Usefulness เป็นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานและสามารถสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้แก่ผู้ใ ช้ และ Perceived 
Ease of Use เป็นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซึ่งจากการที่เทคโนโลยีนั้นใช้งานง่าย โดยไม่ต้องมีความรูค้วามสามารถใน
การใช้งาน แต่สามารถน ามาใช้ให้ตรงกับความต้องการที่คาดหวังต่อเทคโนโลยี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง Mckechnie, Winklhofer และ Ennew (2006) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยการรับรู้ด้านความเสี่ยงที่มีอย่างกว้างขวางในงานวิจัยการยอมรับและใช้เทคโนโลยี โดยความเสี่ยงในแต่ละด้านมีการให้
ค านิยาม ดังนี้ 1.ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับจ านวนเงินที่อาจสูญเสียมากกว่าที่เคยเป็น จาก
การใช้บริการช าระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 2.ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หมายถึง ทัศนคติ ความเช่ือเกี่ยวกับการ
สูญเสียที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยของระบบ 3.ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หมายถึง การโจรกรรมน า
ข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการถูกโจรกรรมใช้สิทธิเข้าในระบบโดยไม่ได้ขออนุญาต 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจ Das (2014) ได้อธิบายความหมายของความตั้งใจไว้ว่า ความตั้งใจซื้อและใช้
เป็นความพยายาม ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ผู้ขาย ตราสินค้า ความพึงพอใจ หากมีความตั้งซื้อมักมีผลต่อปริมาณในการซื้อ 
โดยความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค มักเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน รวมถึงคุณค่าของสินค้า
และบริการ นอกจากนี้หากเกิดความพึงพอใจขึ้น ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประสบการณ์การใช้งานจริงจะทราบถึงความเข้าใจ 
สะดวกสบายในการใช้งาน ดังนั้นจึงจะซื้อสินค้าและบริการที่เพ่ิมมากขึ้น 

ข้อมูลของ QR Code Merchant GSB QR Code Merchant (2560) กล่าวคือ QR Code ธนาคารออมสิน คือ
ช่องทางการช าระเงินผ่าน QR Code มาตรฐานและพัฒนาเชื่อมต่อกับพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่เข้ามาตอบโจทย์ทั้งฝั่งลูกค้า
และร้านค้า เนื่องจากบริการ QR Code รองรับการช าระเงินท่ีหลากหลายรูปแบบ และการโอนเงินจาก MyMo หรือ Mobile 
Banking ได้ทุกธนาคาร เพื่อช าระเงินค่าสินค้าและบริการ ซึ่งจะท าให้ลูกค้าสามารถเลือกช าระเงินในช่องทางที่สะดวก         
มากยิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายที่สนใจใช้บริการ QR Code ธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 24 – 41 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายที่สนใจใช้บริการ QR Code ธนาคารออมสิน             

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีที่อายุ 24 – 41 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
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สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) โดยก าหนดความผิดพลาด
ไม่เกิน 5% ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน เก็บเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 15 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเก็บตัวอย่างในตลาดที่มี QR 

Code ธนาคารออมสินติดตั้งอยู่ จ านวน 10 ตลาด ดังต่อไปนี้ 1) ตลาดมีนบุรี 2) ตลาดโพธิ์สุวรรณ นวลจันทร์ 3) ตลาดนัด         
ยิ่งเจริญ  4.) ตลาดอ่อนนุช 5) ตลาดนัดข้างเมเจอร์รัชโยธิน 6) ตลาดนัดพระราม 9 (ว่องวานิช) 7) ตลาดนัดบางเขน             
8) ตลาดนัดซอยปลาวาฬ 9) ตลาดนัดพัฒนาการ 34 และ 10) ตลาดอนุเสาวรีย์  

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเก็บ 
จ านวน 400 ตัวอย่าง น ามาแบ่งด้วยสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือ ตลาดละ 40 ตัวอย่าง  

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกสอบถามเฉพาะผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ตามกลุ่มจ านวนละ 40 คน จนครบจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีลักษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะ
ภาษาง่ายแก่ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัย รวมถึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย โดยแบ่งเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี จ านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง จ านวน 9 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
 1.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ร ายได้ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
            1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเสี่ยง ความตั้งใจใช้บริการ QR Code ธนาคารออมสิน ใช้
สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เฉพาะตัวแปรเพศ 
            2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of Variance: One-Way ANOVA) ใช้ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ประกอบด้วย อายุ อาชีพ 
รายได้ และระดับการศึกษา 
           2.3 สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์ เชิงเส้นกับตัว
แปรตาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท า
ธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร และทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 
การรับรู้ความเสี่ยง มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.70 มีอายุ 28-31 ปีจ านวน 164 คนคิดเป็นร้อยละ 41.00 เป็นผู้มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน            
229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 
และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้
ว่าใช้งานง่าย มีความคิดเห็นกับการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีมากท่ีสุดทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ 4.21 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยง ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย 
และด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ มีการรับรู้ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความเสี่ยงในระดับน้อยทุกด้าน โดยด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
2.37 รองลงมาคือด้านการเงิน และด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 และ 2.29 ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความตั้งใจใช้
บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ด้านความตั้งใจจะใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสินในอนาคต 
อยู่ในระดับใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และด้านการแนะน าให้คนที่รู้จักมาใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code 
ธนาคารออมสินอยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษาที่

แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน แตกต่างกัน พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคาร
ออมสินไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
ผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสินแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคาร
ออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 14.7  

การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคาร
ออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 12.2  

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรม
ผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคต 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 27.8  
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การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code 
ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแนะน าให้คนรู้จักมาใ ช้บริการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 22.5  
 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท า
ธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคัญ
และน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน แตกต่างกัน 

1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ด้านความ
ตั้งใจใช้บริการในอนาคต และด้านการแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิงมีความต้องการช าระเงินผ่าน QR CODE เหมือนกัน 
เพราะเป็นการช าระเงินท่ีสะดวก รวดเร็ว ลดการทอนเงินที่ผิดพลาด ทั้งนี้เพศชายและหญิงสามารถช าระสินค้าผา่น QR CODE 
ด้วยเทคโนโลยีนี้ได้ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินทร์ เขียวรัตนา (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ผ่านสมาร์ทโฟนไม่
แตกต่างกัน 

2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ด้านความ
ตั้งใจใช้บริการในอนาคต และด้านการแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ 24 – 27 ปี และ ผู้บริโภคที่มีอายุ 28 – 31 ปี ใช้บริการการท า
ธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสินมากที่สุดในช่วงเจเนอเรช่ันวาย ต่างรับรู้ถึงความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน 
QR Code ธนาคารออมสินอยู่แล้ว โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 24 – 27 ปี และ ผู้บริโภคที่มีอายุ 28 – 31 ปีในช่วงเจเนอเรช่ันวาย มี
ความด้านความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสินโดยค านึงถึง การท าธุรกรรมผ่าน QR CODE 
ธนาคารออมสินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการท ารายการ ทั้งนี้ การท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน 
เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การแนะน าชักชวนคนรู้จักมาใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR 
CODE ธนาคารออมสิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่าวว่า อายุเป็นตัวแปรส าคัญที่มีพฤติกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม บรรทัดฐานทางทัศนคติการเรียนรู้  ของกลุ่มบุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน โดยอายุส่งผลกระทบต่อ
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล 
 3. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ด้านความ
ตั้งใจใช้บริการในอนาคต และด้านการแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวและอื่น ๆ มักจะมี Mobile Banking เพื่อท าธุรกรรมผ่าน QR CODE ธนาคารออมสินในการช าระสินค้า
และบริการได้อย่างหลากหลาย เพื่อตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤธร ศรีโรจ
นากูร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมการช าระเงินผ่านระบบ QR Payment ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการยอมรับนวัตกรรมการช าระเงินผ่านระบบ QR Payment ของคน
วัยท างาน ไม่แตกต่างกัน 
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 4. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคาร            
ออมสิน ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคต และด้านการแนะน าให้คนรู้ จักมาใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคมีรายได้ที่หลากหลายช่วง ไม่ว่าจะมีรายได้ที่ต่ ากว่า
หรือสูงกว่า 15,000 บาท สามารถท าธุรกรรมผ่าน QR CODE ธนาคารออมสินได้เพียงแค่มีจ านวนเงินในบัญชี และสามารถ
เรียนรู้การท าธุรกรรมผ่าน QR CODE ธนาคารออมสินได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐปภัสร์ ดาราพงษ์ (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันกลับไม่มีผลต่อ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีรายได้เท่าไร ไม่มีความ
แตกต่างกันในการยอมรับและใช้บริการ Mobile Banking 
 5. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคาร            
ออมสิน ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคต และด้านการแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีการศึกษาในระดับต่าง ๆ สามารถท าธุรกรรมผ่าน 
QR CODE ธนาคารออมสินได้ เพราะการท าธุรกรรม QR CODE ไม่ได้มีรายละเอียด เนื้อหาที่ซับซ้อน สามารถแจ้งขั้นตอน
หรือแนะน าการท าธุรกรรมได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ Kotler (2000 อ้างใน ฝนทิพย์ มะม่วงแก้ว, 2559) กล่าวว่า ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งของ
คุณสมบัติส่วนบุคคลเนื่องจากระดับการศึกษาจะเป็นตัวกลางหรือเป็นตัววัดระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคเป็นอย่างมากอีก
ทั้งบอกถึงความเป็นอยู่และความสนใจในสิ่งต่าง ๆ 
 สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคาร
ออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคตและด้านการแนะน าให้คน
รู้จักมาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสินจากปัจจัยทางด้านการรับรู้ประโยชน์
เป็นส าคัญ โดยในปัจจุบันผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายจะชอบพกโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลา มี Mobile Banking เพื่อใช้ในการ
ช าระเงินผ่าน QR CODE สามารถช าระเงินผ่านได้ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ที่ส าคัญการใช้จ่ายผ่าน QR Code ยัง
เป็นตัวช่วยในการบันทึกยอดใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Davis, Bagozzi and Warshaw (1989 อ้างถึงใน ชยาภรณ์ 
กิติสิทธิชัย, 2559) กล่าวว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานและสามารถสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้แก่ผู้ใช้ และ           
ยังเป็นตัวแปรหลักท่ีเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการใช้งาน  
 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย ไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code 
ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคตและด้านการ
แนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภค
เจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุบันผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายมีการรับรู้การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน
ทุกวัน ท าให้การเรียนรู้ไม่ได้มีความยากส าหรับคนกลุ่มเหล่านี้ มักจะเรียนรู้เร็ว ไม่จ าเป็นต้องมีการสอน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวบุ คคล  
เริ่มจากได้ยินรับฟังในเรื่องวิทยาการนั้น ๆ จนยอมรับแล้วน าไปใช้ในที่สุดซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้
และการตัดสินใจ 
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 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย และด้านข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้บริการ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 การรับรู้ความเสี่ยง ด้านการเงิน ไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคตและด้านการแนะน าให้คนรู้จักมาใช้
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจในการรับรู้
ความเสี่ยงด้านการเงิน เพราะหากเกิดปัญหาการโจรกรรมเงินเกิดขึ้น หรือท าธุรกรรมการเงินผ่าน QR CODE ธนาคารออมสิน
ผิดพลาด สามารถตรวจสอบและเรียกเงินคืนจากทางธนาคารได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Schiffman & 
Kanuk (อ้างถึงใน จีราวรรณ หรดี และไกรชิต สุตะเมือง, 2556) กล่าวว่า การรับรู้ถึงความเสี่ยง เป็นความไม่แน่นอนที่
ผู้บริโภคเผชิญและไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจซื้อได้ 
 การรับรู้ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย ไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคาร          
ออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคต และด้านการแนะน าให้คน
รู้จักมาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจใน
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เพราะ QR CODE ธนาคารออมสินจะต้องท าผ่านธนาคารออมสินเท่านั้น ซึ่งร้านค้า           
ไม่สามารถออกเองได้ ดังนั้น QR CODE ธนาคารออมสินจึงมีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน หากมีการท าธุรกรรมผ่าน QR 
CODE ธนาคารออมสินและเกิดอินเตอร์เน็ตขัดข้องระบบจะประมวลผลตามล าดับหากประมวลผลไม่ได้ QR CODE ธนาคาร
ออมสินจะไม่ตัดเงินผู้บริโภค และแจ้งเตือนว่าท ารายการไม่ส าเร็จเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Yang, Liu, Li & Yu (2015) กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยง เป็นขอบเขตที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความเสียหายที่อาจ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากความไม่แน่นอน 
 การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code 
ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความตั้งใจใช้บริการในอนาคตและด้านการ
แนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคมี
ความกังวลการรับรู้ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เมื่อท าธุ รกรรมผ่าน QR CODE ธนาคารออมสินควรมีการ
ยืนยันตัวตนโดยการใส่รหัสผ่าน รหัสควรตั้งให้ยาก ไม่ควรตั้งเลขเรียงหรือเลขซ้ าเพราะสามารถถูกโจรกรรมข้อมูลได้ง่าย              
ควรแจ้งการท าธุรกรรมทุกเวลาโดยไม่ต้องเข้าไปดูในแอพพลิเคช่ัน และเมื่อท าธุรกรรมผ่าน QR CODE ธนาคารออมสินไม่ควร
แสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดเมื่อท าธุรกรรมเสร็จอาจจะท าให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mckechnie, Winklhofer และ Ennew (2006) กล่าวว่า การถูกลักลอบน าข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ข้อมูล หรือการถูกลักลอบใช้สิทธิเข้าใช้ระบบโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต นอกจากน้ียังรวมถึง ทัศนคติ ความเชื่อในการให้บริการอย่าง
ซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 24-31 ปี เนื่องจากเป็น

กลุ่มที่มีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสินในอนาคต และจะแนะน าให้คนรู้จักมาใช้บริการ
การท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน 

2. การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสินควรพัฒนาระบบ QR CODE ให้มีการกด 
รหัสเพื่อยืนยันการท ารายการทุกครั้ง พร้อมอัพเดทรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพโจรกรรมรหัสผ่าน และเมื่อมี
การช าระเงินผ่าน QR CODE ระบบควรข้อมูลเพียงแค่ ช่ือ นามสกุล ไม่ควรระบุเลขบัญชีทั้งหมด เป็นการลดความเสี่ยงในด้าน
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ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริโภค และท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการใช้งานการช าระเงินผ่าน QR CODE มากขึ้น และควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ จะท าให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน 
QR Code ธนาคารออมสินมากยิ่งข้ึน     

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ

การท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ในครั้งต่อไปผู้วิจัยจะเลือกท าการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการท าธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน เพื่อเพิ่มกลยุทธ์
ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการธนาคารออมสินจะได้น าข้อมูลมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น  

2. ในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยในครั้งต่อไปมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือใช้เทคนิคของเครื่องมือการวิจัยอื่น ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
  3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีกว้างมากขึ้นนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบความตั้งใจใช้บริการการท า
ธุรกรรมผ่าน QR Code ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนก าหนด        
กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นท่ี 
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