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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง กบัการ
ยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของผูใ้ชง้าน Application Mobile Banking ของธนาคารชัน้น า 5 ธนาคารที่
มกีารใหบ้รกิารฟงักช์ัน่บรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน และใชส้ถติิ
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล ส่วนสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คอื การวคิราะห์ความแตกต่างโดยใชค้่า Independent T-Test การวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติการเิคราะห์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนัโดยผลการ
ทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่า ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั อนัไดแ้ก่ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อการยอมรบัเทคโนโ ,ยบีรกิารทางเงนิดว้ยระบบ QR 
Code แตกต่างกนั ในขณะที่ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั อนัไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการเงนิ 
การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการรกัษาขอ้มลูสว่นตวั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นเวลา 
การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นประสทิธภิาพ และการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบัเทคโนโลยี
บรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code แตกต่างกนั โดยในขอ้การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงนิ และการรบัรูค้วาม
เสีย่งดา้นความปลอดภยั มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัการยอมรบัเทคโนโลย ีส่วนปจัจยัการรบัรุค้วาม
เสีย่งดา้นอื่นๆ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการยอมรบัเทคโนโลย ี
 
ค าส าคญั: การยอมรบัเทคโนโลย,ี QR Code, บรกิารทางการเงนิ, ธนาคารพาณิชย,์ ประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the factors affecting the acceptance of QR Code financial 
service technology at commercial banks in Thailand. The data were collected from four hundred mobile 
banking application users at 5 commercial banks in Thailand. A questionaire was used for data collection 
and the statistics for data analysis included percentage, mean and standard deviation. The statistical 
hypotheses testing employed a t-test, one-way analysis of variance and the Pearson correlation coefficient. 
The results of hypothesis testing were as follows : (1) technology users of different ages, education levels, 
occupations and average income levels demonstrated differences in QR Code financial service technology 
acceptance at a statistic ally significant level of 0.01 ; (2) the perceived risk factors consisted of financial 
risks and security risks had a negative reletionship with QR Code financial service technology acceptance 
while privacy, time , performance and social risks had a positive reletionship with the acceptance of QR 
Code financial services and technology acceptance. 
 
Keywords: Acceptance, QR Code, Financial Services, Technology, Commercial Bank, Thailand 
 
บทน า 

QR Code คอื รหสัชนิดหนึ่งที่ถูกพฒันามาจากบาร์โค้ด (barcode) แต่ใช้งานง่ายกว่าและเกบ็ขอ้มูลได้
มากกว่า ปจัจุบนันิยมน ามาใชห้ลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นช่องทางการรบัช าระเงนิทีร่้านค้า เขา้ถึงขอ้มูลเวบ็ไซต์
ต่างๆ เพยีงแค่สแกนผ่าน Mobile Application บน Smart Phone  ซึ่ง ในส่วนของQR Payment เองได้รบัความ
นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศจนี FT Confidential Research ของ Financial 
Times ได้ส ารวจความคดิเหน็ของผู้บรโิภคเกี่ยวกบัการเลอืกบรกิารช าระเงนิในจนี จ านวน 1,000 คนในช่วง 3 
เดอืน (18 พฤษภาคม 2560) พบว่า 82.6% เลอืกใช ้Alipay เป็นบรกิารหลกั โดยเฉพาะประชากรทีอ่าศยัในเมอืง
รองระดบั 2 (2nd Tier Cities) และหวัเมอืงหลกั (1st Tier Cities) เช่น ปกักิง่ เซี่ยงไฮ ้กวางโจว เซนิเจิ้น ขณะที่
สดัส่วนของผูใ้ชบ้รกิาร WeChat คดิเป็น 64.3 (Sachin Mittal, 2016, November) จากขอ้มูลสรุปไดว้่า QR Code 
มสี่วนช่วยส่งเสรมิให้เกดิสงัคมไร้เงนิสดขึน้อย่างมากในประเทศจนี ซึ่งสงัคมไร้เงนิสดจะช่วยรฐัและภาคเอกชน
ประหยดังบประมาณในการบรหิารจดัการดา้นเงนิสดลงไปอกีมาก อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาประเทศต่อไป 

ในขณะทีป่ระเทศไทยภาครฐัและธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดตวั Standard QR Code หรอืกค็อื QR 
Code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ให้ผู้บริโภคและร้านค้าสามารถรบั-จ่ายเงินในรูปแบบ QR Payment ผ่านบตัร
เครดิต/เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบริการของกลุ่ม Non-Bank ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระเทศไทยไดเ้ขา้ใกลก้บัการเป็นสงัคมไรเ้งนิสดมากขึน้ ตามนโยบายของภาครฐั ธนาคารแหง่
ประเทศไทยได้เริ่มพฒันา Standard QR Code ขึ้นบน Regulatory Sandbox หรือสนามทดลองนวตักรรมทาง
การเงนิ (FinTech) เพื่อใช้จ่ายค่าสนิคา้และบรกิารตามรา้นค้าทัว่ไป รวมทัง้ร้านคา้ออนไลน์ พร้อมย ้าว่าจะตอบ
โจทย์ในวงกว้างในรูปแบบ Open Platform และสามารถรองรบั Sources of Funds ได้หลากหลาย โดยเริม่จาก
การจบัมือกบั EMVco หน่วยงานต่างประเทศที่ดูแลและสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ อาท ิMasterCard, UnionPay, Visa, American Express และ JCB เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2560 และน ามา
พัฒนาต่อยอดกบักลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ไปจนถึงระบบ PromptPay  (ปิยพร อรุณเกรียงไกร, 2560, 30 
สงิหาคม) 
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อย่างไรกด็ ีขอ้มูลจากอุตสาหกรรม E-Commerce ในประเทศไทยพบว่าผูบ้รโิภคออนไลน์ชาวไทยกว่า 
39% ยงันิยมการช าระเงนิแบบเกบ็เงนิปลายทาง (พมิพน์ิภา บวัแสง, 2560, 30 พฤศจกิายน) เทยีบกบัในประเทศ
จนีที่มเีพยีง 8% จะเหน็ไดว้่าในประเทศไทยเอง ยงัคงมอีุปสรรคในการยอมรบัเทคโนโลยกีารช าระเงนิผ่าน QR 
Code ต่างกบัประเทศจนีทีม่อีตัราการเตบิโตและการใชง้านสงูมาก นอกจากนี้ การใชง้าน QR Code ในบรกิารทาง
การเงนิของแต่ละธนาคารในประเทศไทยเอง กเ็ริม่มคีวามหลากหลายมากขึน้กว่าการช าระเงนิ ตวัอย่างเช่น การใช ้
QR Code ในการส่งขอ้มูลเลขทีบ่ญัชขีองตนเองใหผู้อ้ื่นท าการโอนเงนิให ้ซึง่อาศยัระบบ Promtpay เช่นเดยีวกบั
การช าระเงนิใหก้บัรา้นคา้ แต่อตัราสว่นการใชง้านยงัไม่สงูมาก  

ปญัหาหลกัในการท าใหเ้กดิความนิยมในเทคโนโลยต่ีางๆ คอื ความง่ายในการเขา้ถงึโทคโนโลยนีัน้ อย่าง
ในกรณี QR Payment จะหมายถงึ จ านวนรา้นคา้ทีร่บัช าระเงนิทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคทัว่ไปไดม้โีอกาสในการใช้งาน
เทคโนโลยนีี้ รวมไปถงึประเดน็ดา้นความปลอดภยัจากความเสีย่งดา้นต่างๆ ในการใชง้าน ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะ
ศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิดว้ย QR Code ของประชาชน โดยการวจิยันี้
มวีตัถุประสงคเ์พื่อทีจ่ะเขา้ใจถงึอุปสรรคในการยอมรบัเทคโนโลย ีQR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงนิและจะ
ได้เป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่สนใจได้น าไปศกึษาต่อหรอืใชเ้ป็นขอ้มูลในการท าใหเ้กดิการเตบิโตของการใชง้านระบบ 
QR Code ในบรกิารทางการเงนิอนัจะน ามาซึง่ผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและช่วยใหป้ระเทศไทยเขา้ใกลก้บัค า
ว่าสงัคมไรเ้งนิสดขึน้อกีกา้ว 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัด้านประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิดว้ย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 

2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธข์องปจัจยัต่างๆ ตามทฤษฎกีารรบัรูค้วามเสีย่งทีม่ต่ีอการยอมรบัเทคโนโลยี
การบรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาใหเ้กดิการใชง้านระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ
ผ่าน Mobile Banking ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยมากขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 จะครอบคลุมการให้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ผ่าน Application Mobile Banking ของ
ระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยจะไม่รวมถงึระบบ QR Code ผ่าน E-Wallet ต่างๆ เช่น True Money 
Wallet หรอื AIS M-Pay เน่ืองจากผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงนิของธนาคาร
พาณิชยน์ัน้ จะมกีารเชื่อมโยงกบับญัชีเงนิฝากของแต่ละบุคคลอยู่แลว้ สามารถน าเสนอการบรกิารทีห่ลากหลาย 
เช่น บรกิารถอนเงนิโดยใช้ QR Code บรกิารโอนเงนิ บรกิารช าระสนิค้าและบรกิารผ่านร้านค้าต่างๆ ที่รองรบั
ระบบ QR Code และสามารถทีจ่ะผูกบญัชนีัน้ๆ เขา้กบับรกิาร Promtpay ของแต่ละธนาคาร ท าใหก้ารใชบ้รกิาร
ทางการเงนิดว้ย QR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารนัน้มคีวามยดืหยุ่นและสามารถใชบ้รกิารได้
หลากหลายมากกว่า ทัง้น้ี มีหลากหลายปจัจยัที่อาจมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรบัเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงนิ ซึง่ผูว้จิยัตอ้งการก าหนดขอบเขตของปจัจยัไปทีเ่รื่องของความเสีย่ง เนื่องจากเป็นธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เงนิทองและทรพัยส์นิ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ผู้วจิยัอ้างองิแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ

คณะ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2552) ที่ได้กล่าวถึงการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย ขนาด ความหนาแน่น ท าเลทีต่ัง้ อายุ เพศ ศาสนา อาชพี และ ลกัษณะอื่นๆ โดยถอืเกณฑจ์ากความ
ตอ้งการลกูคา้ และพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑข์องลกูคา้ ซึง่มกัจะมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านการรบัรู้ความเส่ียง ผู้วิจ ัยอ้างอิงแนวความคิดของวินเซ็นท์ เวน มิทเชล 
(Vincent-Wayne Mitchell, 1992) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การรบัรูค้วามเสีย่งเป็นกระบวนการทางความคดิของผูบ้รโิภค ที่
ปะเมนิผลกระทบที่จะได้รบัจากการซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิารในมุมต่างๆ อนัจะส่งผลต่อทศันคติที่มต่ีอสนิค้ าและ
บรกิาร และยงัส่งผลโดยตรงต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ โดยประกอบไปด้วย 6 ด้านคอื การรบัรู้
ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ การรบัรูค้วามเสีย่งทางดา้นความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสีย่งทางดา้นการรกัษาขอ้มลู
ส่วนตัว การรบัรู้ความเสี่ยงทางด้านเวลา การรบัรู้ความเสี่ยงทางด้านประสทิธิภาพ และ การรบัรู้ความเสี่ยง
ทางดา้นสงัคม 

ส าหรบัเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยี ได้น าแนวคดิและทฤษฎขีอง เฟรด เดวสิ (Fred Davis, 1989) ที่ได้
กว่าวว่าการยอมรบันวตักรรมเป็นการศกึษาเชงิพฤติกรรมของมนุษย์ที่มต่ีอการยอมรบัสิง่ใหม่ๆ  ซึ่งม ี4 ปจัจยั 
ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึประโยชน์ ความง่ายในการใชง้าน ทศันคตต่ิอการใชง้าน และความตัง้ใจในการใชง้าน ซึง่จะช่วย
ใหส้ามารถเขา้ใจถงึพฤตกิรรมต่างๆ ของผูบ้รโิภครวมถงึผู้ใชง้านเทคโนโลยต่ีางๆ ว่าเพราะเหตุใดนวตักรรมหรอื
เทคโนโลยนีัน้ๆ ถงึไดร้บัการยอมรบั และสามารถเขา้ไปอยู่ในชวีติประจ าวนัของผูค้นได้ 

และจากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบไปดว้ยงานวจิยัของ วรพนิ งามไกวลั และตรทีพิ บุญ
แยม้ (2556) ทีไ่ดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการยอมนวตักรรมหนังสอือเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคชาวไทย 
งานวจิยัของ สุภทัรชยั ครุฑปกัษ ี(2553) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบันวตักรรมระบบธนาคาร
อเิลก็ทรอนิกสใ์นจงัหวดัปทุมธานี งานวจิยัของ นราทพิย ์ณ ระนอง (2557) ทีศ่กึษาเรื่องการเปิดรบัข่าวสาร การ
รบัรูค้วามเสีย่ง และความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารผ่านแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอืของผูบ้รโิภค งานวจิยัของ 
จกัรพงษ์ ลลีาธนาครี ี(2561) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัการท าธุรกรรมทางการเงนิบนสมารท์
โฟนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมทัง้งานวจิยัของต่างประเทศของ Farzianpour (2014) ทีศ่กึษาในประเทศ
อิห ร่ า น เ รื่ อ ง  “A Survey of the Effect of Social Media Marketing on Online Shopping of Customers by 
Mediating Variables” กบังานวจิยัของ Huda Qasiam & Emad Abu-Shanab (2015) ทีศ่กึษาในประเทศจอรแ์ดน
เรื่ อง  “Driver of mobile payment acceptance :  The impact of network externalities. ”  ซึ่ งผู้ วิจ ัย ได้ ใช้ เ ป็น
แนวทางและอา้งองิในการก าหนดกรอบแนวคดิ ตวัแปร สมมตฐิาน เพื่อช่วยในการออกแบบสอบถาม เพื่ออภปิราย
ผลและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในบทถดัไป เนื่องจากมลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั กบังานวจิยัทีศ่กึษาในครัง้นี้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื ประชาชนทีม่ ีApplication Mobile Banking ของธนาคารพาณิชยไ์ทย
จ านวน 34 ,503,696 บัญชี (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2561) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) และ
ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% และค านวณไดข้นาดตวัอย่างประมาณเป็น 400 คน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้มี
การจดัเกบ็โดยประกอบดว้ยการสุ่มโควตา้ ผูใ้ชง้าน Mobile Banking ของแต่ละธนาคารหา้แห่งธนาคารละ 80 คน 
คอื ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย จากนัน้
เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่ม ีApplication 
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Mobile Banking ใชง้านใน Smart Phone โดยขอความร่วมมอืจากผูบ้รโิภคในการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ 
จนครบจ านวน 

การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัผู้วจิยัได้ท าการสร้างเครื่องมอืและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมอื หรือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบไปดว้ย
ค าถามปลายปิด(Close-ended response questions) ซึง่แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น สว่นที ่1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกบัลกัษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัการการ
รบัรูค้วามเสีย่งและการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 
โดยจะมคี าตอบใหเ้ลอืกลกัษณะของประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert scale  

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัครัง้นี้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 
โดยมแีหล่งขอ้มูลในการศกึษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มูลทีไ่ด้
จากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ทีเ่ป็นผูใ้ชง้าน Application Mobile Banking 
ของธนาคารพาณิชยไ์ทย 5 ธนาคาร ทัง้เพศชาย และเพศหญงิ และ ขอ้มูลฑุตยิภูม ิ(Secondary data) เป็นขอ้มลู
ที่ได้มาจากการศกึษาค้นควา้จากต าราและงานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงหนังสอืคู่มอื เวบ็ไซต์ และนิตยสาร
ต่างๆ ทีม่คีอลมัน์เกีย่วกบัการยอมรบัเทคโนโลยแีละการบรกิารทางการเงนิดว้ยเทคโนโลย ีQR Code  

การจดัท าและการวเิคราะหข์อ้มลูการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณา (Descriptive statistic) 
 แบบสอบถามสว่นที ่1 เกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยแสดงผล
เป็น ค่าความถี ่(Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามสว่นท ี2 เกีย่วกบัขอ้มลูดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวกบัข้อมูลการยอมรบัเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR Code โดย
แสดงผลเป็น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

การจดัท าและการวเิคราะหข์อ้มลูการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติิเชงิอนุมาน  (Inferential Statistic) 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1 ใชส้ถติ ิT-test ใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มประชากร 
2 ก ลุ่มที่ เ ป็นอิสระ ต่อกัน  ( Independent sample t – test)  และ ใช้สถิติ  One – way Analysis of Variance 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยลักษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) และ ขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
และการยอมรบัเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเป็นข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
 สมมติฐานข้อที่ 2 เป็นการหาความสมัพันธ์ตัวแปร 2 ตัว คือ การรับรู้ความเสี่ยง กับ การยอมรับ
เทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยใชค้่าสถติสิหสมัพนัธอ์ย่าง
ง่ายของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation) โดยทัง้สองตัวแปรเป็นข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) 
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สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานเชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นสถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูและบรรยายลกัษณะกลุ่มประชากรกลุ่มตวัอย่าง อนัประกอบไปดว้ย การหาค่ารอ้ยละ (Percentage), การหา
ค่าเฉลีย่ (Mean), ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.)  
 สถติทิีใ่ชท้ดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability of the test) 
โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยค่าแอลฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบั
ความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งมคี่าระหว่าง  0 ≤ α ≤ 1 (Nunnally J. C., 1978) ซึ่งได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า
แยกเป็นแต่ละดา้นดงันี้  
ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง 
ดา้นการเงนิ  0.610 
ดา้นความปลอดภยั 0.819 
ดา้นการรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 0.695 
ดา้นเวลา เท่ากบั  0.619 
ดา้นประสทิธภิาพ   0.855 
ดา้นสงัคม   0.790 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงิน
ดว้ยระบบ QR Code 
การรบัรูป้ระโยชน์   0.846 
ความง่ายในการใชบ้รกิาร  0.809 
ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิาร  0.802 
ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร  0.906 

 ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานเชงิอนุมาน (Inferential statistics) ประกอบดว้ย  
 สถิติ t-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มในกรณีทราบค่าความ
แปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากนัทุกกลุ่ม ให้
ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่ม ให้
ทดสอบความแตกต่างดว้ย Equal Variances not assumed จะท าการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้Levene 
test 
 สถติ ิOne – Way Anova โดยการหาค่า F-test ใชก้รณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดูค่าความแปรปรวนจากตาราง 
Homogeneity of variances ซึ่งสถิติวิเคราะห์จากสถิติ (F) หรือค่า Brown – Forsythe (B) ในกรณีที่ความ
แปรปรวนแตกต่างกนั จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สูตรตามวธิีสถิต ิDunnett’s T3  และ
กรณีที่ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั ใช้สูตรตามวธิสีถิต ิLeast Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่ประชากร  
 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ใชห้าความสมัพนัธ ์ของตัวแปรสองตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยทีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์จะมค่ีาระหว่าง -1 ≤ r 
≤1 
 
ผลการวิจยั 
 ผลทดสอบตามสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้งานเทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิด้วยระบบ QR Code ที่มี
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และระดบัรายไดต่้อ
เดอืน พบว่ามผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยทีเ่มื่อสรุปรายดา้นจะ
พบว่า ด้านเพศและสถานภาพจะไม่มผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย ในขณะทีด่า้นอื่นๆ ไดแ้ก่ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมี
ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 



7 
 

ผลทดสอบตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 การรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ชง้านเทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิดว้ย
ระบบ QR Code มคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัเทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยแตกต่างกนัโดยใช้สถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ซึ่งตัวแปรต้น
ด้านการรบัรู้ความเสีย่งประกอบไปด้วย การรบัรู้ความเสีย่งด้านการเงนิ การรบัรู้ความเสีย่งด้านความปลอดภยั 
การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการรกัษาขอ้มลูส่วนตวั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นเวลา การรบัรู้ความเสีย่งด้านประสทิธภิาพ 
การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นสงัคม และตวัแปรตามเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยประกอบไปดว้ย การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชบ้รกิาร ความง่ายในการใชบ้รกิาร 
ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิาร และความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร พบว่าการรบัรูค้วามเสีย่งมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบั
เทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยที่เมื่อพจิารณาแยกราย
ด้านจะพบว่า มีเพียงการรบัรู้ความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการยอมรบัเทคโนโลยีบรกิารทาง
การเงนิด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวนสองด้านจากทัง้หมดสีด่้านของการยอมรบั
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ดา้นทศันคตต่ิอการใชบ้รกิาร และดา้นความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร สว่นการยอมรบัเทคโนโลยกีาร
บรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชบ้รกิาร
และความง่ายในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์นัในทางตรงกนัขา้มกบัการรบัรู้ความเสีย่งทางการเงนิ ส่วนด้าน
อื่นๆ อนัประกอบไปดว้ย การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการรกัษาขอ้มูลส่วนตวั 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลา การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ และการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม มี
ความสมัพนัธก์บัการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยท์ุกดา้น
ในทศิทางเดยีวกนั  
 
การอภิปรายผล 
 ผูว้จิยัจะน ามาเปรยีบเทยีบขอ้มลูกบัเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยจะอธบิายตามสมมตฐิานดงันี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และระดบัรายไดต่้อเดอืน มผีล
ต่อการยอมรบัเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 เพศและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรพนิ งามไกวลั และตรทีพิ บุญแยม้ (2556) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ยอมนวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคชาวไทย พบว่าเพศมีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู ผูว้จิยัแสดงความเหน็ว่าเป็นเพราะเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ย
ระบบ QR Code นัน้ จะเป็น Function หนึ่งของบริการ Mobile Banking ซึ่งเทคโนโลยี Mobile Banking ได้รบั
ความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา สงัเกตไดจ้ากจ านวนผูใ้ชท้ีเ่พิม่ขึน้อย่างมากในช่วง 2-3 ปีมานี้ ท าให้
ผูใ้ชง้านเกดิความคุน้เคย 
 ส่วนในหวัขอ้อาชพี อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและระดบัการศกึษาพบว่ามคีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบั
เทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรพนิ งามไกวลั และตรทีพิ 
บุญแย้ม (2556) และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภทัรชยั ครุฑปกัษี (2553) ที่ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อการ
ยอมรบันวตักรรมระบบธนาคารอเิลก็ทรอนิกสใ์นจงัหวดัปทุมธานี  จากการศกึษาพบว่าผูใ้ชง้านที่มอีายุระหว่าง 
31-40 ปี มค่ีาคะแนนการยอมรบัเทคโนโลยน้ีอยกว่าช่วงอายุอื่นๆ ในส่วนปจัจยัดา้นระดบัการศกึษาของผูใ้ชง้าน
พบว่า ผู้ใช้งานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จะมีค่าคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีสูงกว่าช่วงระดบั
การศึกษาอื่นๆ อย่างมีนัยส าคญั แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการเขา้ถึงเทคโนโลยบีริการทางการเงินของกลุ่ม
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ประชากรทีม่กีารศกึษาน้อยกว่าระดบัปรญิญาตรทีีค่วรมหีน่วยงานสนับสนุน กระตุ้นใหเ้กดิการเข้าถงึเทคโนโลยี
กบัประชากรกลุ่มน้ีมากขึน้ ดา้นปจัจยัอาชพีทีแ่ตกต่างกนัพบว่า อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนเป็นกลุ่มทีม่คีะแนน
การยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงินด้วยระบบ QR Code สูงที่สุดและแตกต่างกบักลุ่มอาชพีอื่นๆ อย่างมี
นัยส าคญั และปจัจยัสุดท้ายเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัจากการศกึษาพบว่าผู้ใช้งานเทคโนโลยีที่มี
ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนสูงกว่า 40,000 บาท เป็นกลุ่มทีม่คี่าคะแนนการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิ
ดว้ยระบบ QR Code สงูกว่าผูใ้ชง้านทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ในช่วงอื่นทีต่ ่าลงมาอย่างมนียัส าคญั  
 สมมตฐิานที ่2 การรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ชง้านเทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code มี
ความสมัพนัธก์บัการยอมรบัเทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code แตกต่างกนัผลการวจิยัพบว่า 
 ปจัจยัด้านการรบัรู้ความเสีย่งทางการเงนิ พบว่า เมื่อมกีารรบัรูถ้ึงขอ้ผดิพลาดในการใชบ้รกิารไม่ว่าจะ
เป็นจากระบบของธนาคารผูใ้หบ้รกิารหรอืจะเป็นความผดิพลาดจากตวัผูใ้ชง้านอนัจะส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายที่
เป็นตัวเงินได้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีมีระดบัที่ลดลง โดยถึงแม้ธนาคารผู้ให้บริการจะมีมาตรการ
รบัผดิชอบต่างๆ หากเกดิความเสยีหาย กส็ามารถเยยีวยาความรูส้กึในดา้นการยอมรบัเทคโนโลยกีลบัมาไดเ้พยีง
เลก็น้อย โดยสงัเกตไดจ้ากระดบัคะแนนของรายขอ้ ธนาคารผูใ้หบ้รกิารมคีวามรบัผดิชอบ หากเกดิความสญูเสยี
ทางการเงนิจากการใช้บรกิารทางการเงนิผ่านระบบ QR Code จะไม่ Sig กบัปจัจยัทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารและ
ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ นราทพิย ์ณ ระนอง (2557) ทีศ่กึษาเรื่องการเปิดรบั
ข่าวสาร การรบัรูค้วามเสีย่ง และความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารผ่านแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอืของผูบ้รโิภค ที่
พบว่าความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร Mobile Banking สงูสดุ 3 อนัดบัแรกคอืความเสีย่งทางดา้น
การเงนิ ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั และความเสีย่งดา้นการรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 
 ปจัจยัด้านการรบัรู้ความเสีย่งด้านความปลอดภยั พบว่า ผู้ใช้งานตระหนักถึงความเสีย่งที่จะถูกปลอม
แปลงจากมจิฉาชพี โดยมคีวามสมัพนัธท์ีต่รงกนัขา้มกบัการยอมรบัเทคโนโลยใีนทุกๆ ดา้น อย่างไรกต็าม หากมี
มาตรการรกัษาความปลอดภยัทัง้จากธนาคารที่ให้บรกิารและหน่วยงานรฐัมาก ากบัดูแล จะช่วยให้การยอมรบั
เทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code สงูขึน้อย่างมนีัยส าคญั โดยเฉพาะมาตรการป้องกนัและก ากบั
ดูแลจากธนาคารที่ใหบ้รกิาร ส่งผลต่อคะแนนการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิด้วยระบบ QR Code สูง
กว่ามาตรการจากหน่วยงานของรฐั โดยทีค่่าความสมัพนัธข์องการก ากบัดแูลป้องกนัมจิฉาชพีจากหน่วยงานรฐันัน้
น้อยกว่าคะแนนจากการตระหนักถึงความเสี่ยงจากมจิฉาชพี สะท้อนให้เหน็ถึงความไม่มัน่ในในการก ากบัดูแล
ป้องกนัจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ประชาชนผู้ใช้งานนัน้มีความมัน่ใจกบัการก ากบัดูแลป้องกนัจากธนาคารผู้
ใหบ้รกิารมากกว่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพงษ์ ลลีาธนาครี ี(2561) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อการ
ยอมรบัการท าธุรกรรมทางการเงนิบนสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ทีพ่บว่าผูใ้ชง้านเทคโนโลยกีาร
ท าธุกรรมทางการเงนิบนสมารโ์ฟนให ้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการใชง้านเป็นล าดบัทีส่องรองจากความ
ง่ายในการใชง้าน 
 ปจัจยัความเสีย่งทางดา้นการรกัษาขอ้มูลสว่นตวั พบว่า การใช ้QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ
แทนการให้เลขที่บญัชมีผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุด และหาก
ธนาคารผู้ให้บริการสามารถสร้างความเชื่อมมัน่ในการรกัษาขอ้มูลส่วนตวัของผู้ใชง้านได้ด ีจะท าให้ผู้ใช้งานมี
ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ดขีึน้มาก สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Farzianpour 
(2014)ทีท่ าการศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งของผูบ้รโิภคในประเทศอหิร่านในเรื่องการท าธุรกรรมทางเงนิผ่านระบบอิ
เลก็โทรนิกส ์พบว่าผูบ้รโิภคในการศกึษาครัง้น้ีใหม้กีารรบัรูค้วามเสีย่งดา้นความเป็นสว่นตวัสงูกว่าปจัจยัอื่นๆ   
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 ปจัจยัความเสีย่งทางดา้นเวลาพบว่า หากการเรยีนรูก้ารใชง้านบรกิารทางเงนิดว้ยระบบ QR Code ไม่
ยากและใชเ้วลาเรยีนรูไ้ม่นาน รวมถงึหากขัน้ในการใชบ้รกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ไม่ซบัซอ้น ใชเ้วลา
ไม่นานในการท าธุรกรรมแต่ละครัง้ จะช่วยใหผู้ใ้ชง้านรบัรูถ้งึประโยชน์และส่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารต่อไป
ในระดบัสงู ในขณะทีก่ารแกไ้ขปญัหาจากการใชบ้รกิารทรางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ผูใ้ชง้านใหค้วามส าคญั
ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Farzianpour (2014) ที่ท าการศกึษาการรบัรู้ความเสีย่งของ
ผูบ้รโิภคในประเทศอหิร่านในเรื่องการท าธุรกรรมทางเงนิผ่านระบบอเิลก็โทรนิกส ์อย่างไรกต็าม ผลการวจิยัยงัมี
ขอ้ทีข่ดัแยง้กบังานวจิยัของผูว้จิยัท่านอื่นในเรื่องการใหน้ ้าหนกัความส าคญัของปจัจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็น
การศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าธุรกรรมการเงนิต่างๆ ทางช่องทางอเิล็กโทรนิกส ์ทัง้วิจยัทัง้ของ Farzianpour 
(2014)หรอืของ จกัรพงษ์ ลลีาธนาครี ี(2561) ซึง่ผลการวจิยัจะพบว่าผูใ้ชง้านเทคโนโลยจีะใชค้วามส าคญักบัเรื่อง
ความเสีย่งทางการเงนิ ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั และความเสีย่งเรื่องขอ้มลูส่วนตวัมาก่อนปจัจยัดา้นอื่น แต่
ผลการวิจยัในครัง้น้ีพบว่า ผู้ใช้งานเทคโนโลยใีห้ความส าคญักบัปจัจยัความเสี่ยงด้านเวลามากกว่าปจัจยัด้าน
การเงนิ ความปลอดภยั หรอืขอ้มูลส่วนตวั ความเหน็ของผู้วจิยัคดิว่ามาจากความคุ้นเคยในเทคโนโลย ีMobile 
Banking และปรมิาณประชากรทีเ่ขา้ถงึเทคโนโลยนีี้ในประเทศไทยอยู่ในระดบัสงูมาก สงัเกตไดจ้ากประเทศไทยมี
อตัรา Penetration ของ Mobile banking เทยีบกบัจ านวนผูเ้ขา้ถงึ Internet สงูทีสุ่ดในโลก (Droidsans.com 2562 
, กุมภาพนัธ์) ท าให้การใช้บรกิารทางเงนิเป็นเรื่องที่ท าได้ง่าย อกีทัง้การท าธุรกรรมทางการเงนิด้วยระบบ QR 
Code ในบางประเภทเช่น การช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ร้านค้า ยงัสามารถระบุวงเงนิใช้จ่ายต่อวนัได้เองท าให้
สามารถจ ากดัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้สง่ผลใหผู้ใ้ชง้านเทคโนโลยมีุ่งความส าคญัไปทีเ่รื่องของเวลาและความ
ง่ายในการใชง้านมากกว่า 
 ปจัจยัความเสี่ยงทางด้านประสทิธิภาพ พบว่า มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรบัเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code โดยที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีให้ความส าคญักบัประสทิธิภาพของระบบจากธนาคาร
ผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ หากธนาคารผูใ้หบ้รกิารรายใดสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในระบบของตนเองใหก้บัผูใ้ชง้านได ้
จะส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยจีนน าไปสู่การตดัสนิใจใช้งานได้มาก ในขณะที่ปจัจยัด้านระบบเครอืข่ายและ
ประสทิธภิาพของโทรศพัทม์อืถอืมคีวามส าคญัรองลงมา เน่ืองจากทัง้สองปจัจยัไดม้กีารพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ
ขึ้นมากในยุคปจัจุบัน รวมทัง้ราคาถูกลง ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตกับเครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่มีประสทิธิภาพสูงเพียงพอต่อการใช้งานบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในราคาที่
เหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Huda Qasiam & Emad Abu-Shanab (2015)ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การยอมรบัเทคโนโยลกีารช าระเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอืของผูบ้รโิภคในประเทศจอรแ์ดน ทีพ่บว่าปจัจยัความเสีย่ง
ดา้นประสทิธภิาพทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยกีารช าระเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอืถูกใหค้วามส าคญัในล าดบัตน้ๆ  
ปจัจยัความเสีย่งดา้นสงัคม พบว่า ผูใ้ชง้านเทคโนโลยใีหค้วามส าคญัและมผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทาง
การเงนิดว้ยระบบ QR Code ในระดบัสงู และเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัปจัจยัการรบัรูค้วามเสีย่ง
ด้านอื่นๆ ในส่วนของผลทางสถิตินัน้สอดคล้องกบังานวิจยัหลายงาน เช่น งานวิจยัของ นราทิพย์ ณ ระนอง 
(2557)ทีศ่กึษาเรื่องการเปิดรบัขา่วสาร การรบัรูค้วามเสีย่ง และความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารผ่านแอพพลเิคชัน่บน
โทรศพัท์มือถือของผู้บริโภค และงานวิจยัในต่างประเทศของ Huda Qasiam & Emad Abu-Shanab (2015)ที่
ศกึษาแรงขบัทีม่ต่ีอการยอมรบัการช าระเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถือในประเทศจอรแ์ดน แต่จุดทีม่คีวามแตกต่างและ
ขดัแย้งคอื ปจัจยัที่ผู้บรโิภคหรอืผูใ้ชง้านเทคโนโลยใีห้ความส าคญัสูงสุดและมอีทิธพิลในระดบัสูงต่อการยอมรบั
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารทีจ่บัตอ้งไม่ไดอ้ย่างการช าระเงนิ หรอื Mobile Banking นัน้คอืเรื่องความปลอดภยั
ในการใชง้านและการรกัษาขอ้มลูส่วนตวั ในขณะทีผ่ลการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิาร
ทางการเงนิด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยในครัง้น้ีพบว่า ปจัจยัความเสีย่งด้านสงัคมเป็น
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ปจัจยัทีม่อีทิธพิลสงูทีส่ดุ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหว์่า ผลของการทีป่ระเทศไทยมจี านวนผูใ้ชง้าน Mobile banking สงูเป็น
ล าดบัต้นๆ ของโลก ประกอบกบัการรนณรงค์ผลกัดนัให้ประเทศไทยได้เข้าสู่สงัคมไร้เงินสดด้วยค าโฆษณา 
การตลาด ของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัธนาคารผูใ้หบ้รกิารและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ส่งผลใหป้ระชาชนรูส้กึ
เป็นสว่นหนึ่งของการเปลีย่นแปลงได ้
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ผู้วจิยัเสนอให้ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บรกิารทางการเงนิด้วยระบบ QR Code ในไทย หรอืหน่วยงาน
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลกัดนัเทคโนโลยนีี้ ท าการตลาด ประชาสมัพนัธ ์สรา้งความเชื่อมัน่ใหผู้ใ้ชง้านเกดิการ
ยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายทีม่กีารยอมรบัในระดบัทีน้่อย 
โดยทีใ่นดา้นของอายุ ผูใ้ชง้านทีม่อีายุระหว่าง 31-40 ปี เป็นกลุ่มทีม่จี านวนประชากรในการวจิยัครัง้นี้มากทีส่ดุ แต่
เป็นกลุ่มทีไ่ดค้ะแนนทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารและคะแนนความตัง้ใจในการใชบ้รกิารน้อยทีส่ดุเช่นกนั หากธนาคาร
สามารถใชก้ารประชาสมัพนัธเ์พิม่ความเชื่อมัน่ใหผู้ใ้ชง้านกลุ่มนี้ได ้จะช่วยเพิม่จ านวนผูใ้ชง้านและความถีใ่นการใช้
งานไดค่้อนขา้งมาก ในขณะทีป่จัจยัทางดา้นระดบัการศกึษาบ่งชีว้่า ควรเพิม่การประชาสมัพนัธห์รอืกจิกรรมทาง
การตลาดใหก้ลุ่มประชากรทีร่ะดบัการศกึษาน้อยกว่าปรญิญาตรเีกดิการรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชง้านเทคโนโลยี
นี้ใหม้ากขึน้ นอกจากนี้ผลการวจิยัปจัจยัทางประชากรศาสตรท์างดา้นอาชพีแสดงใหเ้หน็ว่าการยอมรบัเทคโนโลยี
นี้กระจุกตวัอยู่กบัผูใ้ชง้านทีม่อีาชพีเป็นพนักงานบรษิทั ในขณะที่ผู้ใชง้านอาชพีอื่นๆ มกีารยอมรบัเทคโนโลยทีี่
น้อยกว่าอย่างมนีัยส าคญั เป็นช่องว่างใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ไปท ากจิกรรมต่างๆ ทัง้ทางการตลาด 
และกจิกรรมทางวชิาการใหป้ระชาชนอาชพีอื่นๆ ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยนีี้ใหม้ากขึน้ได ้ดา้น
ของรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนพบว่ายิง่มรีะดบัรายไดท้ี่สงูขึน้ จะช่วยใหม้ทีศันคตต่ิอการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทาง
การเงนิด้วยระบบ QR Code ที่ดขี ึน้ตามไปด้วย โดยสรุป กลุ่มประชากรผู้ใช้เทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ย
ระบบ QR Code ที่อายุระหว่าง 31-40 ปี มรีะดบัการศกึษาน้อยกว่าปรญิญาตร ีไม่ได้ประกอบอาชพีพนักงาน
บริษัทและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มรีะดบัการยอมรบัเทคโนโลย ีQR 
Code ในการบรกิารทางการเงนิน้อย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ธนาคารผูใ้หบ้รกิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควร
เขา้ไปพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ เพื่อช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเขา้ใกลส้งัคมไรเ้งนิสดเพิม่ขึน้อนัจะน าไปสู่การลด
ตน้ทุนบรหิารจดัการดา้นเงนิสดมากขึน้อกีหนึ่งกา้ว 
 2. การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการเงนิ แบ่งเป็นความเสีย่งทเีกดิจากธนาคารผูใ้หบ้รกิาร และความเสีย่งจาก
ผูใ้ชง้านเอง ผลการศกึษาพบว่ามผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิารทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ในทางลบ
ทัง้สองประเดน็ แต่มจีุดสงัเกตว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากธนาคารผูใ้หบ้รกิารนัน้ มผีลในทางลบทีม่ากกว่าความเสีย่ง
จากผู้ใช้งานเอง ดงันัน้ ธนาคารผู้ให้บริการควรให้ความส าคญักบัการจดัการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการท า
ธุรกรรมจากระบบของธนาคารตัง้แต่ต้น เพราะส่งผลทางลบต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน จากผล
การศกึษาพบว่า ถงึแมธ้นาคารจะมมีาตรการดูแลผูใ้ชง้านหากเกดิความสญูเสยีทางการเงนิภายหลงัเกดิเหตุ กไ็ม่
สามารถท าใหท้ศันคตต่ิอเทคโนโลยนีี้กลบัมาเป็นบวกได้ แม้จะมกีารดูแลเมื่อเกดิความเสยีหายทางการเงนิจาก
ธนาคารทีใ่หบ้รกิาร กไ็ม่มนียัส าคญัทางสถติกิบัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร และเพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิจากตวัผูใ้ชง้านเอง การทีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจขัน้ตอนการใชง้านเทคโนโลยนีี้ จะเกดิความผดิพลาดในการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิ เช่น การใส่จ านวนเงนิผดิ ธนาคารผู้ให้บรกิารเองควรตัง้ให้มรีะบบการตรวจสอบความ
ถูกต้องของธุรกรรมทีผู่ใ้ชง้านท าก่อนทีจ่ะกดยนืยนัการท าธุรกรรม รวมทัง้ควรมกีารอธบิายขัน้ตอนในการใชง้าน
เป็นล าดบัอยู่ใน User Interface ของระบบ เพื่อเป็นเครื่องน าทางใหผู้ใ้ชง้านในการท าธุรกรรม 
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3. การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นความปลอดภยั พบว่าผูใ้ชง้านเทคโนโลยมีคีวามตื่นตวักบัภยัทางโลก Cyber 
หากธนาคารผูใ้หบ้รกิารมกีารสรา้งความเชื่อมัน่กบัผูใ้ชง้านในเรื่องความปลอดภยั รวมทัง้ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้
กบัผู้ใช้งานทัว่ไปในการดูแลตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางการเงินในโลก Cyber จะช่วยให้
ผูใ้ชง้านมรีะดบัการยอมรบัเทคโนโลยทีีด่ขี ึน้ ผลการศกึษายงัพบอกีว่า ผูใ้ชง้านมัน่ใจและคาดหวงักบัการป้องกนั
จากธนาคารผูใ้หบ้รกิารมากกว่าหน่วยงานรฐัหรอืเอกชน องคก์รอสิระต่างๆ ดงันัน้บทบาทของธนาคารพาณิชยผ์ู้
ใหบ้รกิารเทคโนโลยนีี้ในประเทศไทยในการสรา้งความเชื่อมัน่ จงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเขา้
สูส่งัคมไรเ้งนิสด  

4. การรบัรู้ความเสีย่งด้านการรกัษาขอ้มูลส่วนตวั ในยุคที่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้อย่างง่ายดาย ขอ้มูล
ส่วนตัวนับเป็นเรื่องส าคญัที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีทุกประเภทให้ความส าคญั เช่นเดียวกบัเทคโนโลยีบริการทาง
การเงนิดว้ยระบบ QR Code ธนาคารผูใ้หบ้รกิารควรมมีาตรการรักษาขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้านที่ด ีเช่น การตัง้
ระบบใหผู้ท้ีไ่ดร้บั QR Code ไปใชใ้นการท าธุรกรรมนัน้ เขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของเจา้ของบญัชไีดใ้นระดบัทีส่ามารถ
ยนืยนัความถูกต้องของการท าธุรกรรมได้ แต่ยงัคงรบัดบัขอ้มูลส่วนของผู้เจ้าของบญัชไีวใ้นระดบัที่มจิฉาชพีไม่
สามารถน าขอ้มลูสว่นนี้ไปท าการทุจรติได ้เป็นตน้ จากผลการศกึษาสอดคลอ้งกนั โดยผูใ้ชง้านเทคโนโลยนีี้มรีะดบั
การยอมรบัเทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้จากการทีธ่นาคารมนีโยบายหรอืมาตรการรกัษาขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้านทีด่ี 
 5. การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลา ธนาคารผู้ให้บริการควรเพิ่มความส าคัญกับการพัฒนาขัน้ตอน 
กระบวนการในการท าธุรกรรมทางการเงนิดว้ยระบบ QR Code ใหไ้ม่ซบัซอ้น และใชเ้วลาในการท าธุรกรรมทีน้่อย 
เพราะผูใ้ชง้านเทคโนโลยมีคีวามอ่อนไหวต่อเรื่องเวลาในการท าธุรกรรมในระดบัทีค่่อนขา้งสงู หากสามารถท าให้
ผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชง้านในดา้นเวลา และเมื่อใชง้านจรงิกไ็ดร้บัประสบการณ์ทีด่ ีใชเ้วลาน้อยในการ
ท าธุรกรรมดว้ย กจ็ะท าใหผู้ใ้ชง้านมกีารยอมรบัเทคโนโลยนีี้มากขึน้ ซึง่การพฒันากระบวนการในการใชง้านใหเ้กดิ
ความสะดวกรวดเรว็นัน้ ต้องพฒันาทัง้ในส่วนของเจา้ของบญัชผีูใ้ชง้าน และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมนัน้ เช่น 
ร้านค้าผู้ร ับช าระเงินด้วยระบบ QR Code ผ่าน Mobile Banking ก็ต้องมี User Interface ของระบบในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของธุรกรรมทีลู่กคา้ช าระผ่านระบบ QR Code ทีม่คีวามรวดเรว็ดว้ย ไม่เช่นนัน้ก็
จะเกิดช่องว่างของเวลาระหว่างการรอการตรวจสอบความสมบูรณ์ของธุรกรรม อาจส่งผลให้ลูกค้าผู้ใช้งาน
เทคโนโลยชี าระเงนิผ่านระบบ QR Code เสยีประสบการณ์ทีด่ใีนการใชง้านไป  
 6. การรบัรู้ความเสีย่งด้านประสทิธภิาพ จากผลการศกึษาแบ่งความหมายของประสทิธภิาพในการใช้
บรกิารออกเป็น 3 ประเดน็ คอื ประสทิธภิาพของระบบธนาคารผูใ้หบ้รกิาร ประสทิธภิาพของเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
และประสทิธภิาพของโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ชง้าน พบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบัเทคโนโลยมีากทีส่ดุคอื
ประสทิธภิาพของระบบของธนาคารผู้ใหบ้รกิาร ซึ่งท าให้ธนาคารผู้ให้บรกิารควรมกีารพฒันาประสทิธภิาพของ
ระบบของตนเองอย่างสม ่าเสมอ ไม่เกดิอาการคา้งของระบบ ทีจ่ะส่งผลต่อประสบการณ์การใชง้านและการยอมรบั
เทคโนโลยต่ีอไป  
 7. การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นสงัคม ผลของการศกึษาแมจ้ะสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กีย่วข้องอื่นๆ ทางสถติ ิ
แต่กม็ขีอ้ทีข่ดัแยง้ทีน่่าสนใจคอื ประเดน็ของความเสีย่งทางสงัคมเป็นปจัจยัทมีผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีรกิาร
ทางการเงนิด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยสูงสุด ต่างจากงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ที่ได้
ศกึษามา จะพบว่าปจัจยัทีม่สีูงสุดต่อการยอมรบัเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการเงนิจะเป็นในเรื่องความเสีย่งดา้น
ความปลอดภยั และความเสีย่งดา้นการรกัษาขอ้มูลส่วนตวั จากผลนี้ ธนาคารผูใ้หบ้รกิารสามารถใชก้ระบวนการ
ทางการตลาดใดๆ ทีส่รา้งใหผู้ใ้ชง้านเกดิความรูส้กึว่าเป็นคนทีท่นัสมยั และเกดิความภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
การผลกัดนัพฒันาประเทศไทยไปสูส่งัคมไรเ้งนิสด ใหท้ดัเทยีมประเทศทีพ่ฒันาแลว้ จะสามารถช่วยกระตุน้ให้เกดิ
การยอมรบัเทคโนโลยนีี้ไดด้มีาก  
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