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การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และปัจจยัด้านการ

รับรู้ความเส่ียง กับการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ  QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ ใช้งาน  
Application Mobile Banking ของธนาคารชัน้น า 5 ธนาคารท่ีมีการให้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน และใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู สว่นสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
คือ การวิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่า Independent T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติการิเคราะห์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนัโดย
ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ี ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 พบว่า  1.  ปัจจัยทาง ด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน อนัได้แก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มี
ผลตอ่การยอมรับเทคโนโ,ยีบริการทางเงินด้วยระบบ QR Code แตกตา่งกนั 2. ปัจจยัด้านการรับรู้
ความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน อนัได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน การรับรู้ความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัย การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวั การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา การรับรู้
ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ และการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม มีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แตกตา่งกนั โดยในข้อการรับรู้ความเส่ียงด้าน
การเงิน และการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการ
ยอมรับเทคโนโลยี ส่วนปัจจยัการรับรุ้ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
การยอมรับเทคโนโลยี 
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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.  
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

QR Code คือ รหสัชนิดหนึ่งท่ีถูกพฒันามาจากบาร์โค้ด (barcode) แต่ใช้งานง่ายกว่า
และเก็บข้อมลูได้มากกวา่ ปัจจบุนันิยมน ามาใช้หลายรูปแบบ เชน่ ใช้เป็นชอ่งทางการรับช าระเงินท่ี
ร้านค้า เข้าถึงข้อมลูเว็บไซต์ตา่งๆ เพียงแคส่แกนผ่าน Mobile Application บน Smart Phone  ซึ่ง 
ในส่วนของQR Payment เองได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ตัวอย่างท่ีเห็นได้บ่อยก็เช่น แอปพลิเคชัน Alipay ในเครือ Alibaba Group และ 
WeChat Pay ของ Tencent ท่ีชาวจีนนิยมใช้รับ-ช าระเงินผ่านสมาร์ตโฟน และประเทศจีนเองถือ
เป็นประเทศท่ีเปิดรับ QR Payment อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ก่ีปี สามารถพบเห็นชาวจีนสแกน 
QR Code ช าระเงินได้ตามตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 สถิตวิิธีการช าระเงินในประเทศจีน ปี 2016 
 

ท่ีมา (FT Confidential Research, 2016, May) 
 
FT Confidential Research ของ Financial Times ได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภค

เก่ียวกบัการเลือกบริการช าระเงินในจีน จ านวน 1,000 คนในช่วง 3 เดือน (18 พฤษภาคม 2560) 
พบว่า 82.6% เลือกใช้ Alipay เป็นบริการหลัก โดยเฉพาะประชากรท่ีอาศยัในเมืองรองระดบั 2 
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(2nd Tier Cities) และหวัเมืองหลกั (1st Tier Cities) เช่น ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ กวางโจว เซินเจิน้ ขณะท่ี
สดัส่วนของผู้ ใช้บริการ WeChat คิดเป็น 64.3% อย่างไรก็ตาม รูปแบบของ QR Payment ในจีนมี
ลักษณะเป็น Closed loop โดยใช้ QR Code หลายสี ตามบริการของแต่ละเจ้า เช่น UnionPay 
Quick, WeChat, Alipay ท าให้อาจเ กิดความสับสนกับผู้ ใ ช้ งานได้  (Sachin Mittal, 2016 , 
November)  

 

 

 

ภาพประกอบ 2 QR Code รูปแบบตา่งๆ 
 

ท่ีมา : (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2560, 30 สิงหาคม) 
 
ในขณะท่ีประเทศไทย โดยภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตวั Standard QR 

Code หรือก็คือ QR Code ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ให้ผู้บริโภคและร้านค้าสามารถรับ-จ่ายเงินใน
รูปแบบ QR Payment ผ่านบตัรเครดิต/เดบิต บญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบริการของกลุ่ม Non-
Bank ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยได้เข้าใกล้กบัการเป็น
สงัคมไร้เงินสดมากขึน้ ตามนโยบายของภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เร่ิมพฒันา Standard 
QR Code ขึน้บน Regulatory Sandbox หรือสนามทดลองนวตักรรมทางการเงิน (FinTech) เพ่ือ
ใช้จา่ยคา่สินค้าและบริการตามร้านค้าทัว่ไป รวมทัง้ร้านค้าออนไลน์ พร้อมย า้วา่จะตอบโจทย์ในวง
กว้างในรูปแบบ Open Platform และสามารถรองรับ Sources of Funds ได้หลากหลาย โดยเร่ิม
จากการจบัมือกับ EMVco หน่วยงานต่างประเทศท่ีดแูลและสนบัสนุนการเช่ือมต่อเครือข่ายการ
ช าระเงินระหวา่งประเทศ อาทิ MasterCard, UnionPay, Visa, American Express และ JCB เม่ือ
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เดือนพฤษภาคม 2560 และน ามาพัฒนาต่อยอดกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ไปจนถึงระบบ 
PromptPay  (ปิยพร อรุณเกรียงไกร, 2560, 30 สิงหาคม) 

การเติบโตของ e-Commerce เป็นอีกแรงสนับสนุนให้กับการใช้ e-Payment ของ
ผู้บริโภคการใช้ e-Payment เป็นสิ่งท่ีมกัจะเติบโตควบคู่ไปกับ e-Commerce เพราะ e-Payment 
ท าให้การซือ้สินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย อย่างเช่น ในกรณีของจีนท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นสงัคมไร้เงินสดได้ภายใน  2 ปี โดยมีจดุเร่ิมต้นจากความนิยมในการใช้ e-Wallet อย่าง 
Alipay และ Wechatpay เพ่ือซือ้สินค้าออนไลน์ โดยหลงัจากท่ีผู้บริโภคมี e-Wallet อยา่งแพร่หลาย
ก็ส่งผลให้ร้านค้าออฟไลน์จ านวนมากหนัมารองรับการใช้จ่ายผ่าน QR Code เพ่ือเพิ่มยอดขาย 
ส าหรับประเทศไทยมูลค่าตลาด e-Commerce ท่ีมีแนวโน้มเติบโตได้กว่า 13% ต่อปี ในช่วง 4 ปี
ข้างหน้า จากระดบั 6 หม่ืนล้านบาทในปี 2017 สูม่ลูคา่ตลาดราว 1 แสนล้านบาทภายในปี 2021 ก็
จะเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้ บริโภคมีความคุ้นชินกับ e-Payment มากขึน้  (พิมพ์นิภา บัวแสง, 
2560, 30 พฤศจิกายน) 

อย่างไรก็ดีผลการวิจยัของ EIC Research ธนาคารไทยพาณิชย์พบว่าผู้บริโภคออนไลน์
ชาวไทยกวา่ 39% ยงันิยมการช าระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง เทียบกบัในประเทศจีนท่ีมีเพียง 8% 
(พิมพ์นิภา บวัแสง, 2017) ลกัษณะเฉพาะดงักล่าวนีเ้ป็นความท้าทายส าคญัตอ่การเติบโตของ e-
Payment ผ่าน e-Commerce ของไทย ทัง้นี ้หากในอนาคตผู้บริโภคสามารถช าระเงินปลายทาง 
(COD) ด้วย QR code ได้ ก็จะช่วยลดต้นทนุให้กบัธุรกิจ e-Commerce เน่ืองจากความปลอดภัย
ท่ีมากกวา่การเก็บเงินสด อีกทัง้ยงัไมต้่องจ ากดัจ านวนเงินเม่ือพนกังานมาสง่สินค้า เพียงแคส่แกน 
QR รับช าระเงินตรงไปท่ีบริษัทได้เลย 
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ภาพประกอบ 3 สดัส่วนการช าระเงินผา่นชอ่งทางตา่งๆ ของประเทศไทยและประเทศจีน 
 

 ท่ีมา: (พิมพ์นิภา บวัแสง, 2560, 30 พฤศจิกายน) 
 

จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเอง ยงัคงมีอุปสรรคในการยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงิน
ผ่าน QR Code ต่างกับประเทศจีนท่ีมีอัตราการเติบโตและการใช้งานสูงมาก นอกจากนี ้การใช้
งาน QR Code ในบริการทางการเงินของแต่ละธนาคารในประเทศไทยเอง ก็เ ร่ิมมีความ
หลากหลายมากขึน้กว่าการช าระเงิน ตวัอย่างเช่น การใช้ QR Code ในการส่งข้อมูลเลขท่ีบญัชี
ของตนเองให้ผู้ อ่ืนท าการโอนเงินให้ ซึ่งอาศยัระบบ Promtpay เช่นเดียวกับการช าระเงินให้กับ
ร้านค้า แตอ่ตัราสว่นการใช้งานยงัไมส่งูมาก  

ปัญหาหลักในการท าให้เกิดความนิยมในเทคโนโลยีต่างๆ คือ ความง่ายในการเข้าถึง
เทคโนโลยีนัน้ อย่างในกรณี QR Payment จะหมายถึง จ านวนร้านค้าท่ีรับช าระเงินท่ีจะท าให้
ผู้บริโภคทั่วไปได้มีโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีนี ้รวมไปถึงประเด็นด้านความปลอดภัยจาก
ความเส่ียงด้านต่างๆ ในการใช้งาน ท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย QR Code ของประชาชน โดยการวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์
เพ่ือท่ีจะเข้าใจถึงอปุสรรคในการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินและจะ
ได้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจได้น าไปศกึษาตอ่หรือใช้เป็นข้อมลูในการท าให้เกิดการเติบโตของการ
ใช้งานระบบ QR Code ในบริการทางการเงินอนัจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและช่วย
ให้ประเทศไทยเข้าใกล้กบัค าวา่สงัคมไร้เงินสดขึน้อีกก้าว 

 
ความมุ่งหมายการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัตัง้ความมุง่หมายเอาไว้ดงันี ้
1.เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง

การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
2.เพ่ือศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ตามทฤษฎีการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
3.เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการใช้งานระบบ QR Code ในการท า

ธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมากขึน้ 
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ความส าคัญของการวิจัย  
1.เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย อันจะ
น าไปสู่ความเข้าใจในการพฒันาให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ท่ีแพร่หลายมากขึน้ 

2.เพ่ือน าผลวิจยัท่ีได้จากความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านการรับรู้ความความเส่ียงท่ีมีต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ไป
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาแนวทางการป้องกนัหรือบรรเทาความเส่ียงให้เกิดการยอมรับ
เทคโนโลยี QR Code ของผู้ใช้งานตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

การศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ได้ก าหนดขอบเขตในการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

การวิจัยครัง้นี  ้จะครอบคลุมการให้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ผ่าน 
Application Mobile Banking ของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยจะไม่รวมถึงระบบ 
QR Code ผ่าน E-Wallet ต่างๆ เช่น True Money Wallet หรือ AIS M-Pay เ น่ืองจากผู้ วิจัยมี
ความเห็นว่าระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์นัน้ จะมีการ
เช่ือมโยงกบับญัชีเงินฝากของแต่ละบุคคลอยู่แล้ว สามารถน าเสนอการบริการท่ีหลากหลาย เช่น 
บริการถอนเงินโดยใช้ QR Code บริการโอนเงิน บริการช าระสินค้าและบริการผ่านร้านค้าตา่งๆ ท่ี
รองรับระบบ QR Code และสามารถท่ีจะผูกบัญชีนัน้ๆ เข้ากับบริการ Promtpay ของแต่ละ
ธนาคาร ท าให้การใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร
นัน้มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้บริการได้หลากหลายมากกว่า ทัง้นี ้มีหลากหลายปัจจยัท่ีอาจมี
ความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงิน ซึ่งผู้ วิจยัต้องการก าหนดขอบเขต
ของปัจจยัไปท่ีเร่ืองของความเส่ียง เน่ืองจากเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเงินทองและทรัพย์สิน  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ คือ ประชาชนท่ีมี Application Mobile Banking ของ

ธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวน 34,503,696 บญัชี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)  ประกอบไป
ด้วยหลากหลายอาชีพ ทัง้เพศชายและเพศหญิงซึ่ง ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการ
ค านวณหาจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูรกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ Taro Yamane 
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(1970 580-581) และก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ 95% คา่ความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 
±5% (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2557: 259)  ซึง่มีวิธีในการค านวณดงันี ้
 

n =
n

1 + N(e)2
 

 
เม่ือ  n =  จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 N = จ านวนประชากร 
 e = ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ค านวนหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง(แทนคา่ดงัแสดงในสตูร 
 

 n =  
34,503,696

1+34,503,196(0.05)2  

 n = 399.99 คน 
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการท าวิจยัครัง้นีจ้ านวน 399 คน ปัดขึน้ เป็น 

400 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง

จากประชากรผู้ ใช้งาน Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร ตามสดัส่วนของส่วนแบ่งการตลาด 
Mobile Banking 5 อันดบัแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2561) ซึง่สามารถค านวณตาม
ร้อยละออกมาเป็นกลุม่ประชากรท่ีท าการศกึษาได้ตามตารางด้านลา่ง 

 
ตาราง 1 การก าหนดโควตากลุม่ประชากรท่ีท าการศกึษาวิจยั 
 
ธนาคาร จ านวน 

ธนาคารกสิกรไทย 80 คน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 80 คน 
ธนาคารกรุงไทย 80 คน 
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ตาราง 1(ตอ่) 

ธนาคาร จ านวน 

ธนาคารกรุงเทพ 80 คน 
ธนาคารทหารไทย 80 คน 

 400 คน 
  
ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมี Application Mobile Banking ใช้งานใน Smart Phone โดยขอ
ความร่วมมือจากผู้บริโภคในการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ จนครบจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.1.1 เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1) น้อยกวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 
2) อาย ุ21 – 30 ปี 
3) อาย ุ31 – 40 ปี 
4) อาย ุ41 – 50 ปี 
5) อายตุัง้แต ่50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ   
1) โสด 
2) สมรส / อยูด้่วยกนั 
3) หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

1.1.4 การศกึษา 
1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
3) สงูกวา่ปริญญาตรี 
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1.1.5 อาชีพ  
1) นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา  
2) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  
3) พนกังานบริษัทเอกชน  
4) ธุรกิจสว่นตวั  
5) พอ่บ้าน/แมบ้่าน  

1.1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
1) รายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท  
2) รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท  
3) รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท   
4) รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท   
5) รายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 40,001 บาท    

1.2 การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
1.2.1 การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
1.2.2 การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั (Security Risk) 
1.2.3 การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั (Privacy Risk) 
1.2.4 การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk) 
1.2.5 การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk) 
1.2.6 การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม (Social Risk) 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ประกอบไปด้วย 

2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code  
2.2 ความง่ายในการใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code  
2.3 ทศันคตติอ่การใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code  
2.4 ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
QR Code ย่อจาก Quick Response Code) หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นลกัษณะของบาร์โค้ด

ส าหรับให้เคร่ืองอา่นด้วยแสงซึง่บรรจขุ้อมลูตา่งๆ อยู ่ประกอบด้วยโมดลูสีด า (จดุส่ีเหล่ียม) จดัวาง
ในกริดบนพืน้หลงัสีขาว ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยเคร่ืองมืออ่านภาพ (เช่น กล้องถ่ายรูป เคร่ืองสแกน 
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เป็นต้น) และประมวลผลด้วย จนกระทัง่ภาพถกูแปลความหมายอย่างเหมาะสม และถอดออกมา
จากรหสัท่ีน าเสนอเป็นภาพในแนวตัง้และแนวนอนจนได้ข้อมลูท่ีต้องการ โดยในงานวิจยันีก้ าหนด
ขอบเขตคือ QR Code ท่ีบรรจุข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile 
Banking  เชน่ ช่ือ นามสกลุ เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน เป็นต้น  

ธนาคารพาณิชย์ คือสถาบนัการเงินภายใต้การก ากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ท าหน้าท่ีให้บริการทางการเงิน เช่น การรับฝาก-ถอนเงิน การให้สินเช่ือ การรับช าระเงิน และ
ธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับอนญุาต ในงานวิจยันี ้ก าหนดขอบเขตของธนาคารพาณิชย์
ไว้เฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจธนาคารโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เท่านัน้ และระบุเฉพาะเจาะจงการศึกษาไปท่ี 5 ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าท่ีมีจ านวนผู้ ใช้บริการ 
Mobile Banking มากท่ีสุด 5 ล าดบัแรก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ได้แก่ ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทย 

การบริการทางการเงิน หมายถึง การบริการใดๆ ท่ีมีลกัษณะทางการเงินซึ่งเสนอโดยผู้
ให้บริการด้านการเงิน (financial service supplier) โดยการบริการด้านการเงิน ผู้ วิจยัได้ก าหนด
ขอบเขตของความหมายการบริการทางการเงินในงานวิจัยนีไ้ว้เฉพาะบริการทางการเงินท่ีใช้
เทคโนโลยี QR Code เป็นส่วนประกอบในขัน้ตอนการท าธุรกรรมท่ีมีให้บริการในประเทศไทยแล้ว
อย่างเป็นทางการในปี 2561 อนัประกอบไปด้วย การโอนเงินด้วย QR Code, การรับเงินโอนด้วย 
QR Code, การช าระคา่สินค้าและบริการด้วย QR Code และการถอนเงินด้วย QR Code 

Mobile Banking คือ การธนาคารเสมือนจริงบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นระบบช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งให้ลูกค้าของสถาบนัการเงินกระท าธุรกรรมทางการเงินหลายรูปแบบผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของตนเอง ตัวอย่างของบริการท่ีมี เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ 
สอบถามยอดเงิน เป็นต้น ซึง่ในอนาคตจะรองรับการน าระบบ Machine Learning ท่ีเป็นการเรียนรู้
พฤตกิรรมของผู้ใช้งานมาน าเสนอสินค้าหรือบริการทางการเงินให้เหมาะสมกบัผู้ใช้งานตอ่ไป 

การรับรู้ความเส่ียง ความไม่แน่นอนท่ีรับรู้ได้ถึงสินค้าและบริการหนึ่งๆของลูกค้าท่ีท า
ให้เกิดผลกระทบกบัการซือ้หรือใช้บริการ ประกอบไปด้วยประเภทตา่งๆ ดงันี ้

1) ด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีประเมินเป็นตวัเงินได้ ท่ีเกิดจาก
ความผิดพลาดของผู้ ให้บริการ ในกรณีนีคื้อธนาคารผู้ ให้บริการระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางทางการเงิน ซึง่หากธุรกรรมดงักลา่วไมส่มบรูณ์อนัเน่ืองมาจากข้อผิดพลาดตา่งๆของระบบการ
ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะกงัวลเร่ืองการแก้ไขชดเชยความผิดพลาดอนัเป็นตวัเงินจากผู้ให้บริการ 
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2) ด้านความปลอดภัย (Security Risk) หมายถึง ความกังวลเร่ืองความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความปลอดภยัในการใช้บริการระบบ QR Code ในการบริการทางการเงิน ในการรับส่งข้อมลูทาง
การเงินต่างๆ ความปลอดภัยของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลง
ข้อมลูและธุรกรรมทางการเงิน 

3) ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Risk) หมายถึง ความเส่ียงจากการถูกล่วง
ละเมิดข้อมลูส่วนบุคคล น าไปท าการอนัมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล รวมไปถึง
ความกงัวลในเร่ืองของนโยบายการรักษาข้อมลูของธนาคารผู้ให้บริการระบบ QR Code ในบริการ
ทางการเงิน 

4) การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk) หมายถึง ความเส่ียงจากการสูญเสียเวลา
ในการเรียนรู้หรือท าธุรกรรมด้วยระบบใหมท่ี่ไมมี่ความคุ้นชินมาก่อน รวมไปถึงความเส่ียงจากการ
สญูเสียเวลาจากการใช้งานเม่ือเปรียบเทียบกบัชอ่งทางการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืน 

5) การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk) หมายถึง ความเส่ียงเร่ือง
ความพร้อมในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ความพร้อมจากระบบของธนาคารผู้
ให้บริการ และความพร้อมของระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตในการใช้บริการ 

6) การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม (Social Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมีต่อทศันคติของ
ตนเองและสงัคมรอบข้าง ท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code 

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง การท าความเข้าใจใน 
เทคโนโลยี และการตดัสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีแล้วนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการ
รับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
ความตัง้ใจท่ีจะใช้ (Intention to Use) ทัศนคติท่ีมีต่อการ ใช้ (Attitude toward Using) และการ
น ามาใช้งานจริง (Actual Use) เป็นต้น (Chu & Chu, 2011) และเป็นการท่ีผู้ ใช้เทคโนโลยี QR 
Payment  รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีน าไปประยุกต์ใช้
กลายเป็นพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึงข้อมลูจ าเพาะเจาะจงเฉพาะบคุคลกลุ่มตวัอย่างอนัได้แก่
อาย ุ(AGE) หมายถึงอายจุริงของผู้ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นคณุลกัษณะจ าเพาะของกลุม่ตวัอย่าง 
แบง่เป็น 4 ชว่งคือ น้อยกวา่ 20 ปี ระหวา่ง 25-34 ปี ระหวา่ง 35-44 ปี และ 45 ปีขึน้ไป 
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ประสบการณ์การใช้ (Experience) หมายถึงเหตุการณ์ท่ีผ่านมาเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยี QR Payment แบง่เป็น 4 ช่วงคือ ไม่เคยใช้งาน เคยใช้งานไม่เกิน 3 ครัง้ เคยใช้งานไม่
เกิน 5 ครัง้ และเคยใช้งานมากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารไทย มีกรอบในการวิจยัดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมมตฐิานของงานวิจัย 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย

ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย มีการก าหนดสมมตฐิานดงันี ้

การยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance) 
 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้บริการ
ทางการเงินด้วย QR Code 
(Perceived Usefulness) 

2. ความงา่ยในการใช้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code (Perceived Ease of 

Use) 
3. ทศันคติตอ่การใช้บริการทางการเงิน

ด้วย QR Code (Attitude Toward 

Using) 
4. ความตัง้ใจที่จะใช้บริการทางการเงิน

ด้วย QR Code (Intention to Use) 
 

TAM Model, Davis (1989) 

1. ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 สถานภาพ 

1.4 ระดบัการศกึษา 

1.5 รายได้ 

1.6 อาชีพ 

2. การรับรู้ความเสีย่ง (Perceived Risk) 
2.1 ด้านการเงิน (Financial Risk) 
2.2 ด้านความปลอดภยั (Security Risk) 
2.3 ด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั (Privacy Risk) 
2.4 การรับรู้ความเสีย่งด้านเวลา (Time Risk) 
2.5 การรับรู้ความเสีย่งด้านประสทิธิภาพ 

(Performance Risk) 
2.6 การรับรู้ความเสีย่งด้านสงัคม (Social Risk)  

 V-W. Mitchell (1992) 
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สมมติฐานท่ี 1 : ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
ระดบัรายได้ตอ่เดือน มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 : การรับรู้ความเส่ียงของผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code แตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจยันีไ้ด้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี QR 

Payment ของประชาชนท่ีมาจบัจ่ายใช้สอยในย่านศนูย์กลางการค้าของกรุงเทพมหานคร โดยมี
แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

2.1 ความหมายของบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 ความหมายของบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 

ความเป็นมาของ QR Code  
รหสัคิวอาร์ (องักฤษ: QR Code ย่อจาก Quick Response Code) หรือ คิวอาร์โค้ด เป็น

เคร่ืองหมายการค้าของบาร์โค้ดเมทริกซ์ (หรือบาร์โค้ดสองมิติ) เดิมออกแบบส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในญ่ีปุ่ น  ถูกพัฒนาขึ น้ ในปี  พ .ศ. 2537 โดยบริษัท เดนโซ  เวฟ  (Denso Wave 
Incorporated) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า และได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ิช่ือ "QR 
Code" ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และทั่วโลก วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา QR Code คือ เพ่ือบริหาร
จดัการและตรวจสอบข้อมลูชิน้ส่วนอะไหล่ยานพาหนะในกระบวนการผลิต หลงัจากนัน้บริษัทเดน
โซเวฟ จึงได้น าเทคโนโลยีน าเสนอต่อสาธารณชน เพราะเล็งเห็นประโยชน์ของ QR Code ท่ี
สามารถเก็บข้อมลูได้หลายประเภทและเก็บข้อมลูได้มากกวา่ bar code 

ลกัษณะของ QR Code ประกอบด้วยชิน้ส่วนโมดลูรูปส่ีเหล่ียมสีขาว-ด า เรียงตวักัน ใน
สณัฐานส่ีเหล่ียม สามารถอ่านด้วยการสแกน QR Code ผ่านอุปกรณ์เคร่ืองอ่าน QR Codeหรือ
ผา่นโทรศพัท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) ท่ีมีกล้องและได้ติดตัง้ Application ส าหรับการถอดรหสั 
QR Code โดยข้อมลูท่ีถูกแปลงเป็นรหสัและถูกจดัเก็บหรือบนัทึกอยู่ในสญัลกัษณ์ QR Code จะ
เป็นข้อมลูชนิดตวัอกัษร (Characters) หรือตวัเลข (Numeric)ซึง่สามารถประยกุต์ใช้เพ่ือเก็บข้อมลู
ได้หลากหลาย เชน่ เก็บข้อมลูแหลง่ของเว็บไซต์ เบอร์โทรศพัท์ ข้อความ และข้อมลูท่ีเป็นตวัอกัษร 

อ่ืนๆ ได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กับการประยุกต์ใช้งาน เป็นต้น รหัสคิวอาร์ยังเป็นท่ีนิยม
นอกเหนือจากอตุสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากความสามารถในการอ่านเร็วและพืน้ท่ีเก็บข้อมูลท่ี
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มากกว่าเม่ือเทียบกบับาร์โค้ดรหสัผลิตภณัฑ์สากล รหสัคิวอาร์น ามาใช้ในการตามรอยผลิตภัณฑ์ 
การระบสุิ่งของ การระบเุวลา การจดัการเอกสาร และการตลาดทัว่ไป  

 

 

 
ภาพประกอบ 4 QR Code (ควิอาร์โค้ด) 

 
ท่ีมา : (Denso Wave, 2016b) 

 
ความจุ และเวอร์ชันของ QR Code 
QR Code แบง่เป็นเวอร์ชนั ตัง้แต ่เวอร์ชนั 1 จนถึง เวอร์ชนั 40 ซึ่งแตล่ะเวอร์ชนัมีความ

แตกตา่งกนัในการก าหนดคา่ของโมดลู (Module configuration) โดยโมดลู คือ จดุสีขาว และสีด า 
ท่ีประกอบกนัเป็นสญัลกัษณ์ QR Code การก าหนดคา่ของโมดลูเป็นการอ้างถึงจ านวนของโมดลูท่ี
สามารถบรรจอุยู่ใน QR Code ในแตล่ะด้าน ยกตวัอยา่ง เชน่ เวอร์ชนั 1 (21 x 21 โมดลู) ขยายไป
ถึง เวอร์ชนั 40 (177 x 177 โมดลู) ซึง่หมายเลขเวอร์ชนัท่ีสงูขึน้แตล่ะระดบัหมายถึงการเพิ่มจ านวน
โมดลูเข้าไปในแตล่ะด้านจ านวน 4 โมดลูจากเวอร์ชนัก่อนหน้า  ซึ่งแตล่ะเวอร์ชนัของ QR Code มี
ความแตกต่างกัน ในด้านของขนาดความจุข้อมูล ชนิดของข้อมูลท่ีเก็บ เช่น ชนิดข้อมูลตวัอกัษร 
(Characters) หรือชนิดข้อมูลตัวเลข (Numeric) เป็นต้น และระดับความสามารถในการแก้ไข
ข้อผิดพลาดและคืนคา่ข้อมลู (Error correction level) 

ในแง่ของความจุ ถ้าต้องการเก็บข้อมูลปริมาณมากไว้ใน QR Code จะท าให้จ านวน
โมดลูท่ีประกอบกนัเป็นสญัลกัษณ์ QR Code มีจานวนมากขึน้ และส่งผลให้ขนาดของสญัลกัษณ์ 
QR Code มีขนาดใหญ่ขึน้ตามไปด้วย 
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ภาพประกอบ 5 การเพิ่มจานวนโมดลูในแตล่ะเวอร์ชนัของ QR Code 
 

ท่ีมา : (Denso Wave, 2016a) 
 
QR Code ประเภทต่างๆ  
1. QR Code โมเดล 1 และ โมเดล 2 

โมเดล 1 เป็น QR Code แบบดัง้เดิม มีขนาดใหญ่ ท่ีสุดเท่ากับ QR Code เวอร์ชนั 
14 (73 x 73 โมดลู) สามารถเก็บข้อมลูชนิดตวัเลข ได้สงูสดุ 1,167 ดจิิต 

โมเดล 2 เป็นการปรับปรุงโครงสร้างมาจาก โมเดล 1 มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่ากับ QR 
Code เวอร์ชนั 40 (177 x 177 โมดลู) สามารถเก็บข้อมลูชนิดตวัเลข ได้สงูสดุ 7,089 ดิจิต ซึ่งเป็น
โมเดลท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั 

2. ไมโคร QR Code 
เป็น QR Code ขนาดเล็ก ซึ่งใช้ต าแหน่งในการตรวจสอบรูปแบบ (Position 

detection pattern) เพียง 1 ต าแหนง่ (จากปกตใิช้ 3 ต าแหนง่) เพ่ือให้ขนาดของ ไมโคร QR Code 
มีขนาดเล็กลงกวา่ QR Code แบบปกต ิไมโคร QR Code แบง่ออกเป็น 4 เวอร์ชนั ประกอบไปด้วย 
M1 (11 โมดลู) M2 (13 โมดลู) M3 (15 โมดลู) และ M4 (17 โมดลู) ซึ่งสามารถบนัทึกข้อมูลชนิด
ตวัเลข ได้สงูสดุ 35 ดจิิต  

3. iQR Code 
เรียกวา่เป็น QR Code แบบโค้ด เมตริกซ์ 2 มิต ิ(Matrix-type 2D code) ถกูออกแบบ

มาเพ่ือความง่ายในการอ่าน และมีขนาดเล็ก โดยมี 2 รูปทรง คือ แบบส่ีเหล่ียม และแบบ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
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คณุสมบตัใินด้านการเก็บข้อมลู เม่ือเปรียบเทียบ iQR Code กบั QR Code ปกต ิท่ีมี
ขนาดเทา่กนั พบวา่ iQR Code สามารถเก็บข้อมลูได้มากกวา่ร้อยละ 80 และด้านการเก็บข้อมลูใน
ปริมาณข้อมลูท่ีเทา่กนั iQR Code จะมีขนาดเล็กกวา่ QR Code ปกตถิึงร้อยละ 30 

รูปทรงของ iQR Code ท่ีนิยมใช้ คือ รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า เพราะสามารถน าไปติด
กบัป้ายก ากบัสินค้าท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าเชน่เดียวกนั ท าให้เกิด
ความสะดวกในการน าไปใช้งานมากกว่า QR Code รูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสท่ีมีขนาดใหญ่ และใช้
พืน้ท่ีในการพิมพ์ลงบนป้ายก ากบัสินค้ามากกว่า 

4. SQRC 
มาจาก Secret-function-equipped QR Code เป็น QR Code ท่ีออกแบบมาเพ่ือให้

มีความสามารถในซ่อนข้อมูล หรือเก็บข้อมูลท่ีมีความเป็นส่วนตวั ข้อมูลท่ีเป็นความลบัได้ ซึ่งถ้า
ต้องการท่ีจะอ่านข้อมลูท่ีถกูซ่อนไว้ ต้องใช้เคร่ืองอ่านพิเศษท่ีพฒันาสาหรับ SQRC โดยเฉพาะ จึง
จะสามารถอ่านข้อมูลท่ีถูกเก็บไว้ในส่วนของความเป็นส่วนตวัได้ ถ้าใช้อุปกรณ์อ่านทั่วไป ก็ยัง
สามารถอ่านคา่ได้แตจ่ะปรากฏเฉพาะข้อมลูในส่วนท่ีก าหนดให้เปิดเผยได้เท่านัน้ ซึ่งการมองด้วย
ตาจะไมส่ามารถแยกความแตกตา่งระหวา่ง SQRC กบั QR Code ได้เลย 

5. เฟรมควิอาร์ (Frame QR) 
เป็น QR Code ท่ีมีส่วนของพืน้ท่ีว่างตรงกลาง (Canvas area) สาหรับการน ารูป

ต่างๆ เข้ามาใส่ได้ โดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลท่ีเก็บใน QR Code เหมาะสาหรับการน าไปใช้
เก่ียวกบัการน าเสนอสินค้า ข้อก าหนดในการใช้งานของสินค้า หรืออ่ืนๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ 

6. โลโก้ควิ (LogoQ) 
คือ รูปลกัษณ์ใหมข่อง QR Code ท่ีน าเอารูปภาพท่ีมีสี ผนวกเข้ากบั QR Code ปกติ

ท่ีมีสีขาว-ด า โดยสร้างจาก LogoQ algorithm เพ่ือให้ได้ LogoQ 
7. QR Code Color multiplexing 

เ ป็นการเพิ่มปริมาณความจุในการเ ก็บข้อมูลของ QR Code โดยใช้ สี อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากสีขาวและด าด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ซิง นักวิจัยผู้ คิดค้นวิธีการนี ้ได้มองเห็นถึง
ข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลของ QR Code แบบปกติท่ีมีเฉพาะสีขาวและด า ซึ่งสีท่ีมีนยัส าคญัต่อ
การอา่นข้อมลูคือสีด าดงันัน้ นกัวิจยัจงึได้เสนอแนวคิดในการเก็บข้อมลูโดยใช้สีในการเพิ่มปริมาณ
ความจขุ้อมลู 



  17 

ข้อมลูจะถกูเก็บแยกออกจากกนั โดยการใช้แมสี่ CMYK ซึง่ประกอบไปด้วยสี 4 สี คือ 
ฟ้า (C : Cyan) ม่วงแดง (M : Magenta) เหลือง (Y : Yellow) และดา (K : Black) และใช้วิธีการ
อา่นข้อมลูท่ีเก็บไว้ในแตล่ะสี ท าให้สามารถเพิ่มปริมาณความจขุ้อมลูได้มากขึน้ 

 
ตาราง 2 การประยกุต์ใช้ QR Code ประเภทตา่งๆ 
 

ประเภท ลกัษณะเฉพาะ การประยกุต์ใช้ 
QR Code Model 1 
& Model 2 

เหมาะสาหรับการใช้งานทัว่ไป เก็บข้อมลูตา่งๆ เชน่ 
รหสัสินค้า ข้อความ เบอร์
โทรศพัท์ เว็บลิงค์ เป็นต้น 

Micro QR Code มีขนาดเล็ก ส าหรับติดในพืน้ท่ีท่ีจ ากดั 
ใช้เก็บข้อมลูท่ีมีขนาดเล็ก 

เก็บข้อมลูท่ีมีขนาดเล็ก 

iQR Code มีรูปทรงเป็นส่ีเหล่ียม ผืนผ้า ป้ายก ากบัสินค้า (tag) เชน่ 
เสือ้ผ้า รองเท้า สินค้าตา่งๆ 
เป็นต้น 

SQRC รูปลกัษณะเหมือน QR Code ทัว่ไป 
สามารถเก็บข้อมลูท่ีมีความเป็นสว่นตวั 
และต้องใช้เคร่ืองอ่านพิเศษโดยเฉพาะ
ในการอา่นข้อมลูท่ีเก็บไว้ในสว่นของ
ความเป็นสว่นตวั แตถ้่าใช้อปุกรณ์อา่น
ทัว่ไป จะแสดงข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี
ก าหนดให้เปิดเผยได้เทา่นัน้ 

ป้ายก ากบั ท่ีสามารถแสดง
ข้อมลูเปิดเผย และซ่อนข้อมลู
ท่ีมีความเป็นสว่นตวั 

Frame QR มีพืน้ท่ีวา่งตรงกลาง เพื่อบรรจรูุป
ภาพกราฟิก หรือข้อความท่ีต้องการส่ือ 

การน าสญัลกัษณ์หรือ
ข้อความ บรรจไุว้กบั QR 
Code เพ่ือเกิดเอกลกัษณ์ 
และสร้างการจดจ า 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 

ประเภท ลกัษณะเฉพาะ การประยกุต์ใช้ 
LogoQ การผนวกรูปภาพกราฟิกเข้ากบั QR 

Code เพ่ือให้เกิดความสวยงาม และ
เกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

การน าสญัลกัษณ์ขององค์กร
ผนวกกบั QR Code เพ่ือเกิด
เอกลกัษณ์ และสร้างการ
จดจ า 

QR Code Color 
multiplexing 

เพิ่มความจใุนการเก็บข้อมลู โดยใช้แม่
สี CMYK ในการเก็บข้อมลูแตล่ะชดุ 
โดยแยกตามแมสี่ 

ยงัไมมี่การน าไปใช้งาน 
เน่ืองจากเป็นแนวคดิจาก
งานวิจยัเพ่ือเพิ่มความจใุน
การเก็บข้อมลูของ QR Code 

   

ความหมายของบริการช าระเงนิด้วยระบบ QR Payment 
National QR Code คือมาตรฐานการช าระเงินท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกบั

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จดัท าขึน้ ซึง่เป็นมาตรฐาน
กลางข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) 
ส าหรับการส่งข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนหรือหนว่ยงานภาครัฐ กบัสถาบนัการเงิน (Corporate to Financial Institution: C to FI
) โดยการก าหนดโครงสร้างและรูปแบบรายการข้อมลูของข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีใช้ในปัจจุบนั เช่น การโอนเงินระหว่างบญัชีในธนาคารเดียวกัน การโอนเงินระหว่างบญัชีข้าม
ธนาคารผ่านระบบช าระเงินรายย่อยครัง้ละหลายรายการ (Bulk Payment) การโอนเงินระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ให้อยูใ่นรูปแบบและโครงสร้างเดียวกนัเพ่ือลดต้นทนุและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท าธุรกรรมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมของประเทศ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล 
ISO 20022 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนตกลงร่วมกันว่าจะน าไปใช้
เป็นมาตรฐานเช่ือมโยงระบบการช าระเงินภายในภูมิภาค คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เห็นควรสง่เสริมให้มีการน ามาตรฐาน C to FI  ไปใช้เป็นแนวทางในการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการยกระดับและพัฒนาการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
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ประเทศ จึงได้ประกาศมาตรฐานฯ เลขท่ี มธอ. 001-2555 เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2556 ส าหรับการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งผู้ใช้บริการกบัสถาบนัการเงิน  

QR Payment QR Code คือ QR Code ท่ีถกูพฒันาขึน้มาเพื่อใช้ในการช าระเงินคา่สินค้า
หรือบริการจากร้านค้า โดยได้รับความนิยมในหลายประเทศ อาทิ จีน และอินเดีย ส าหรับใน
ประเทศไทย ได้มีการพฒันาให้เช่ือมตอ่กบับตัรเครดิตและเดบิต รวมทัง้บญัชีเงินฝากธนาคาร หรือ 
e-Wallet ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคอย่างมาก เบือ้งต้นรูปแบบการใช้ QR Code ใน
ไทยมีด้วยกนั 2 รูปแบบคือ  

แบบ Static : QR Code จะไมเ่ปล่ียนแปลง ร้านค้าสามารถพิมพ์และตดิไว้ท่ีร้านได้ตลอด 
จนกวา่ข้อมลูการช าระเงินจะเปล่ียนไป โดยลกูค้าเป็นผู้ใสจ่ านวนเงินท่ีต้องการจะช าระเอง 

แบบ Dynamic : QR Code จะเปล่ียนในทุกรายการ เช่น ในร้านมีสินค้าท่ีหลากหลาย 
และราคาแตกต่างกันไป กรณีนี ้ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องใส่จ านวนเงิน แต่ร้านค้าสามารถสร้าง QR 
Code จาก Application ได้หลายอนั โดยก าหนดราคาของสินค้าแตล่ะรายการ 

การช าระเงินด้วย QR Code มีความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบ
เป็นประจ า นอกจากนี ้ผู้ ใช้ยงัไม่ต้องพกเงินสด หรือมอบบตัร/ข้อมูลของบตัรให้ร้านค้าโดยตรง 
ผู้ใช้บริการจะต้องมีบญัชีธนาคาร แบะ Application Mobile Banking ของธนาคารตา่งๆ ก่อน โดย
ผู้ ใช้ต้องล็อคอิน เพ่ือใส่ Username และ Password ก่อนเพ่ือใช้งานจากนัน้จึงสแกน QR Code 
ของร้านค้า แล้วระบจุ านวนเงินท่ีต้องการช าระ ตรวจสอบช่ือให้ถกูต้องแล้วจงึท าการช าระเงิน  

หลกัการพฒันาและการผลักดนัระบบการช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดนีมี้หลักการ 4 ด้าน
ด้วยกนัคือ(ดร.วิรไท สนัตปิระภพ, 2560, 30 สิงหาคม )  

1.เป็นระบบท่ีจะใช้มาตรฐานกลางเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้หมดของผู้
ให้บริการในประเทศไทย ลดความซ า้ซ้อน ไมต้่องคดิรูปแบบ QR Code ของตวัเอง ร้านค้ารับช าระ
เงิน รองรับการจา่ยเงินได้หลายชอ่งทาง เพิ่มกลุม่ลกูค้าได้หลากหลายยิ่งกวา่เดมิ 

2.มุ่งเน้นให้การใช้ชีวิตประจ าวันเป็นเร่ืองง่าย ลดต้นทุนการรับช าระเงินได้เพราะ
พิมพ์แค ่QR Code พร้อมรับเงินเข้าบญัชีธนาคารหรือ E-Wallet ตา่ง ๆ ได้ทนัที รวมไปถึงการช าระ
เงินผา่นบตัรเครดติก็สามารถท าได้ 

3.เพิ่มความปลอดภัยให้กับการช าระเงินเพราะไม่ต้องย่ืนบัตรให้คนอ่ืน ใช้รหัส
ส่วนตวัหรือการปลดล็อคผ่านระบบ Security อย่าง Fingerprint Scan, Iris Scan ท าให้มัน่ใจได้
วา่เงินท่ีเราช าระไปนัน้ เราตัง้ใจช าระจริง ๆ หากมีการใช้งานนอกเหนือจากนีส้ามารถตรวจสอบได้ 
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4.สามารถต่อยอดนวัตกรรมและสามารถน าเอาข้อมูลการช าระเงินหล่านีไ้ป
เสริมสร้างธุรกิจอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต สร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากกวา่เดมิ 

บริการสร้าง QR Code ข้อมูลทางการเงนิส่วนบุคคลเพ่ือการโอนเงนิ 
นอกเหนือจากการใช้ QR Code ในการช าระเงินแล้ว QR Code ในวงการการเงินยงัถกู

น ามาใช้ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการท าธุรกรรมระหว่างผู้ ซือ้กบัร้านค้า เป็นระหว่างบคุคล
ทัว่ไปด้วยกนัเอง เพิ่มความสะดวกในการท าธุรกรรมท่ีไม่ต้องจ าเลขท่ีบญัชี เลขบตัรประชาชนหรือ
หมายเลขโทรศพัท์ในการโอนเงิน  

บริการถอนเงนิไม่ใช้บัตรพลาสตกิโดยใช้ QR Code 
รูปแบบการให้บริการทางการเงินด้วย QR Code พฒันาจนสามารถเช่ือมตอ่กบัตู้กดเงิน

สดอตัโนมตัิ หรือ ATM (Automatic Teller Machine) ให้สามารถท ารายถอนเงินได้ เป็นการเปิด
รูปแบบใหม่ๆ ของการใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code โดยผู้ ใช้บริการจะต้องมี Application 
Mobile Banking ของธนาคารท่ีให้บริการก่อน แล้วเลือกเมนใูน Application  

โดยสรุปแล้ว QR Code คือเทคโนโลยีท่ีมีพฒันาการมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่าน 
โดนมีการปรับปรุงในเร่ืองปริมาณข้อมูลท่ีถูกบรรจุไว้ใน QR Code ให้มากขึน้ และถูกน ามาใช้
อยา่งปพร่หลายเพราะมีความปลอดภยั แมน่ย า สะดวกสบาย ท่ีมากกวา่แถบ QR Code แบบเดิม 
นอกจากนีใ้นช่วงท่ีอุตสาหกรรมทางการเงินมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี ก็ได้มีการน าเอา
เทคโนโลยี QR Code มาเป็นตวัช่วยในการท าธุรกรรมทางการเงินมากขึน้ ทัง้ในภาคเอกชนเอง 
และภาครัฐท่ีได้มีการออก Standard QR Code ท่ีใช้เป็นตวักลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างธนาคารได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย และได้รับการตอบรับจากธนาคารต่างๆ ใน
ประเทศเป็นอยา่งดี สง่เสริมให้เกิดการใช้งานเพิ่มมากขึน้ในปัจจบุนั 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ความเส่ียง 

นวลศิริ เปาโลหิตย์ (2532) กล่าวถึงความหมายเก่ียวกับการรับรู้ว่า หมายถึงขัน้ตอน
กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าท่ีมากระทบกับประสาทสัมผัสต่างๆ ของคนและในการ
แปลความหมายนัน้ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ในอดีตและสภาพจิตใจในปัจจบุนั 

Schiffman and Kanuk (2000) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคล แต่ละคนมี
การเลือก วิธีในการประมวลผลในด้านการตีความเก่ียวกับการเป็นตวักระตุ้นออกมาเพ่ือท่ีจะได้
ความหมายและการส่ือภาพของโลกท่ีมีเนือ้หา 

สวิง สวุรรณ (2540) กล่าวถึงแนวการรับรู้ว่า หมายถึง ขัน้ตอนในการเลือกรับ วิธีการจดั
ระเบียบ และแปลความหมายของสิ่งเร้าท่ีบุคคลพบเห็นหรือมีความเป็นมาท่ีเก่ียวข้องด้วยใน
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สิ่งแวดล้อมหนึ่งๆนอกจากนี ้นพ ศรีบญุนาค (2545) ได้กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง
กระบวนการท่ีซึ่งบคุคลรับ จดัระเบียบ และแปลข้อมลู/สาระสนเทศจากสภาพแวดล้อมท่ีเขาด ารง
อยู ่

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการซึ่งบคุคลมีการเลือกสรร
(Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) เก่ียวกับสิ่งกระตุ้ น (Stimulus) หรือ
ข้อมลูท่ีได้รับ โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ห้า คือ ได้เห็น (Sight) ได้ยิน (Hearing) ได้กลิ่น (Smell) 
ได้ลิม้รส (Taste) และได้สมัผสั (Touch) หรือกระบวนการ ซึ่งบุคคลจดัระเบียบและตีความสิ่งท่ี
สมัผสัเพ่ือให้ความหมายของสภาพแวดล้อม ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู้และการตอบสนอง
ตอ่ข้อมลูท่ีได้รับแตกตา่งกนัไป แม้จะเป็นข้อมลูเดียวกนัก็ตาม และบางครัง้การรับรู้ของเราอาจจะ
แตกตา่งไปจากสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงก็ได้ 

บรรยงค์ โตจินดา (2543) กล่าวว่าการรับรู้ หมายถึง บคุคลได้รับตีความและตอบสนอง
ต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ การรับรู้นัน้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ ข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็น
ข้อความตามความเข้าใจของแต่ละบุคคล การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสาร ความสนใจต่างๆท่ีเกิดขึน้และประสบการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จึงจะสามารถท าให้เราแปล
ข้อความได้ถกูต้อง สรุปวา่ การรับรู้ คือ การท่ีบคุคลได้เจอกบัสิ่งเร้าสิ่งหนึง่ และมีการตอบสนองกบั
สิ่งนัน้ โดยสามารถท่ีจะเลือกรับสิ่งเร้าท่ีเข้ามาได้โดยการเห็น การได้ยิน และการได้ท า เกิดการ
ตีความผา่นวิธีการวิเคราะห์สามารถถ่ายทอดออกมา เป็นความรู้และความเข้าใจแตล่ะบคุคล และ
ท าให้แตล่ะบคุคลเปล่ียนแปลงทางด้านพฤตกิรรมและแนวความคดิท่ีเกิดการเรียนรู้ในท่ีสดุ 

Bauer (1960) ได้เสนอแนวคิดการรับรู้ความเส่ียงว่ามกัจะเป็นความไม่แน่นอนท่ีส าคญั
ตอ่พฤติกรรมผู้ ใช้บริการ โดยในเวลาตอ่มาได้มีผู้น าแนวคิดการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
ไปท าการค้นคว้าเป็นจ านวนมาก 

Cunningham (1967)กล่าวว่าการรับรู้ความเส่ียงหมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีรับรู้ได้ถึง
สินค้าและบริการหนึ่งๆของลกูค้าท่ีท าให้เกิดผลกระทบด้านลบกบัการซือ้หรือใช้บริการ หากลกูค้า
รับรู้ความเส่ียงเก่ียวกับสินค้าหรือบริการในระดบัท่ีมากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนในเชิงลบท่ีมี
ความส าคญั 

Heng Xu (2005)  กล่าวว่า  ทัศนคติ เ ก่ียวกับความเ ส่ียงจะส่งผลเชิ งลบและมี
ความสมัพนัธ์กบัความเช่ือมัน่และความตัง้ใจกระท า การรับรู้ความเส่ียงสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 
ด้านได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ , ด้านการกระท า, ด้านบุคคลและด้านความเป็น
สว่นตวั 
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Martin (2008) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงใช้การซือ้สินค้าหรือใช้บริการออนไลน์ของ
ลกูค้านัน้ขึน้อยู่กบัการรักษาความปลอดภยัและมีการเก็บข้อมลูส่วนตวัของลกูค้าท่ีเหมาะสม หาก
มีการน าเสนอข้อมลูขององค์กรและข้อมลูสินค้าหรือบริการครบถ้วน ก็จะท าให้เกิดการรับรู้ความ
เส่ียงในระดบัท่ีต ่า 

Zhou (2013)  กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อความตัง้ใจใช้บริการระบุต าแหน่ง
ในทางลบ โดยเฉพาะในเร่ืองของความเป็นส่วนตวัของผู้ ใช้บริการ ท่ีกังวลเก่ียวกับการเปิดเผย
ข้อมลูและการควบคมุท่ีดี ซึ่งการรับรู้ความเส่ียงจะลดน้อยลงเม่ือมีการใช้โครงสร้างทางกฎหมาย
และได้รับรองจากบคุคลท่ีสาม 

ในขณะท่ีการศกึษาเร่ืองUnderstanding Consumers' Behavior: Can Perceived Risk 
Theory Help? ของ V-W. Mitchell (1992) ได้ระบปุระเภทของการรับรู้ความเส่ียงไว้ดงันี ้

1.การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
2.การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั (Security Risk) 
3.การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั (Privacy Risk) 
4.การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk) 
5.การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk) 
6.การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม (Social Risk) 

ซึ่งตรงกับการศึกษาเร่ือง  The role of dimensions of perceived risk in adoption of 
corporate internet banking by customers in Iran ของ Hamid Reza Khedmatgozar และเป็น
การศกึษาการรับรู้ความเส่ียงในมมุของกสนยอมรับเทคโนโลยีเช่นเดียวกนั โดยได้ให้ค านิยามของ
การรับรู้ความเส่ียงแตล่ะประเภทไว้ดงันี ้ 

 
ตาราง 3 ตารางความหมายของการรับรู้ความเส่ียง 
 
การรับรู้ความเส่ียงด้าน
การเงิน (Financial Risk) 

คือความเส่ียงท่ีประเมินเป็นตวัเงินได้ ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ
ผู้ให้บริการ ในกรณีนีคื้อธนาคารผู้ให้บริการระบบ QR Code ใน
การท าธุรกรรมทางทางการเงิน ซึง่หากธุรกรรมดงักลา่วไมส่มบรูณ์
อนัเน่ืองมาจากข้อผิดพลาดตา่งๆของระบบการให้บริการ 
ผู้ใช้บริการจะกงัวลเร่ืองการแก้ไขชดเชยความผิดพลาดอนัเป็นตวั
เงินจากผู้ให้บริการ 
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ตาราง 3 (ตอ่)  
 
การรับรู้ความเส่ียงด้าน
ความปลอดภยั 
(Security Risk) 

คือความกงัวลเร่ืองความเส่ียงท่ีเกิดจากความปลอดภยัในการใช้
บริการระบบ QR Code ในการบริการทางการเงิน ในการรับสง่ข้อมลู
ทางการเงินตา่งๆ ความปลอดภยัของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ
ความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลงข้อมลูและธุรกรรมทางการเงิน 

การรับรู้ความเส่ียงด้าน
การรักษาข้อมลูส่วนตวั 
(Privacy Risk) 

คือความเส่ียงจากการถกูลว่งละเมิดข้อมลูสว่นบคุคล น าไปท าการ
อนัมิชอบ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของข้อมลู รวมไปถึงความ
กงัวลในเร่ืองของนโยบายการรักษาข้อมลูของธนาคารผู้ให้บริการ
ระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน 

การรับรู้ความเส่ียงด้าน
เวลา (Time Risk) 

คือความเส่ียงจากการสญูเสียเวลาในการเรียนรู้หรือท าธุรกรรมด้วย
ระบบใหมท่ี่ไมมี่ความคุ้นชินมาก่อน รวมไปถึงความเส่ียงจากการ
สญูเสียเวลาจากการใช้งานเม่ือเปรียบเทียบกบัช่องทางการท า
ธุรกรรมทางการเงินอ่ืน 

การรับรู้ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพ 
(Performance Risk) 

คือความเส่ียงเร่ืองความพร้อมในการใช้งานระบบได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ความพร้อมจากระบบของธนาคารผู้ให้บริการ และ
ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการใช้บริการ 

การรับรู้ความเส่ียงด้าน
สงัคม (Social Risk) 

คือความเส่ียงท่ีมีตอ่ทศันคติของตนเองและสงัคมรอบข้าง ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code 

 
 โดยสรุปคือการรับรู้ความเส่ียงเป็นกระบวนการทางความคดิของผู้บริโภค ท่ีปะเมิน
ผลกระทบท่ีจะได้รับจากการซือ้สินค้าหรือใช้บริการในมมุตา่งๆ อนัจะสง่ผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่
สินค้าและบริการ และยงัสง่ผลโดยตรงตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ๆ ด้วย หากผู้บริโภค
ประเมินวา่ผลกระทบท่ีได้รับออกมาในทางลบ จะท าให้การตดัสินใจในการซือ้สินค้าและบริการ
นัน้ๆ น้อยลงตามไปด้วย ในการศกึษาครัง้นี ้จะมุง่ใช้กรอบและหวัข้อการรับรู้ความเส่ียงของ V-W. 
Mitchell (1992) ประกอบไปด้วยปัจจยั 6 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านความ
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ปลอดภยั ความเส่ียงด้านการรับษาข้อมลูสว่นตวั ความเส่ียงด้านเวลา ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพ และความเส่ียงด้านสงัคม  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

เน่ืองจากปัจจบุนัมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึน้มามากมาย จึงมีผู้วิจยัมากมายสนใจ
จะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของมนุษย์ โดยท่ีแนวคิดเร่ืองแบบจ าลองการ
ผนวกทฤษฎีการยอม รับ เทคโน โล ยี  ( The Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology Model : UTAUT) ถกูน าเสนอโดย Venkatesh, Davis, and Morris (2003, pp 425-
478) ได้น ามาอธิบายถึงการยอมรับจนน าไปสู่การใช้งานเทคโนโลยีของผู้ ใช้งาน โดยเป็นทฤษฎีท่ีมี
พืน้ฐานมาจากทฤษฎีด้านพฤตกิรรมหลายจ านวน 8 ทฤษฎี  และน ามาพฒันาตอ่จนได้เป็น Model 
UTAUT สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะในแตล่ะทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการอธิบายถึงเร่ืองอิทธิพลของปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนัน้ ล้วนมีจุดอ่อน ท่ียังไม่ครอบคลุมได้ทุกตัวแปร และไม่สามารถ
เช่ือมโยงถึงกนัได้  

ทฤษฎีพืน้ฐานของ UTAUT เร่ิมต้นมาจากทฤษฎี TRA ซึ่งเป็นทฤษฎีพืน้ฐานเก่ียวกับ
จิตวิทยาทางสงัคม ถกูน าเสนอโดย Fishbein  และ Ajzen ทฤษฎี TRA กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของ
คนแตล่ะคนสามารถคาดเดาและท านายได้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลไปยงัความตัง้ใจในการท าพฤติกรรม
นัน้ๆ ได้แก่ ทศัคตแิละบรรทดัฐานของแตล่ะบคุคล ท่ีจะตดัสินใจแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ ออกมา สอง
สิ่งนีคื้อการตระหนักรู้ของแต่ละบุคคล ว่าบุคคลใดมีความส าคญักับตนเอง และควรท่ีจะแสดง
พฤติกรรมนัน้หรือไม่ แต่ Ajzen ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างทฤษฎี TRA ขาดการค านึงถึงผลกระทบ
ของปัจจยัควบคมุ ซึ่งตามสมมตฐานของทฤษฎี TRA เช่ือว่าทุกคนมีสิทธิท่ีจะควบคมุสิ่งท่ีแสดง
พฤติกรรมได้อย่างเต็มท่ี ในการพฒันาเทคโนโลยีและการพฒันาพฤติกรรมโดยไม่ค านึงถึงผลจาก
ความสามารถสว่นตวัและสิ่งสนบัสนนุจากภายนอก เชน่ พฤตกิรรมท่ีเป็นความรู้สึกนึกคดิลว่งหน้า 
ปราศจากเหตผุลในการตดัสินใจ การกระท าท่ีเกิดจากความเคยชินหรือพฤตกรรมบางอย่างท่ีไม่
รู้สึกว่าต้องพิจารณาการถูกบงัคับให้ท าในสิ่งท่ีตัวเองไม่สมัครใจ ซึ่งนั่นคือข้อจ ากัดของทฤษฎี 
(Ajzen, 1991, pp. 179-211) ซึง่ตอ่มาได้พฒันาทฤษฎี TRA เป็นทฤษฎี TPB ได้เพิ่มตวัแปรท่ีมีช่ือ
ว่าการตระหนกัในความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (PBC : Perceived Behavior Control) 
ซึ่งจะให้เหตผุลท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมรอบตวัท่ีแตล่ะคนจะสามารถควบคมุให้ถึงเป้าหมายของ
พฤติกรรมท่ีตัง้ใจไว้ ในทฤษฎี TPB กล่าวไว้ว่าสามารถอธิบายพฤติกรรมของแตล่ะคนจากปัจจยัท่ี
ส่งผลตอ่ความตัง้ใจในการกระท าพฤติกรรม ประกอบไปด้วย ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับทศันคติในการ
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ใช้งานเทคโนโลยี หรือกลา่วได้วา่ แตล่ะคนจะมีการประเมินเชิงบวกหรือลบเก่ียวกบัความคาดหวงั
ถึงประสิทธิภาพท่ีจะสง่ผลไปสูก่ารเข้าไปมีสว่นร่วมในพฤตกิรรมนัน้ สว่นบรรทดัฐานบคุคลก าหนด
มาจากการได้รับค าแนะน าจากคนท่ีอยู่รอบตวั ว่าควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้หรือไม่ 
และการตระหนักเร่ืองความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม คือ การตระหนักของแต่ละคนท่ี
เก่ียวข้องกับทรัพยากรหรือโอกาสท่ีจ าเป็นส าหรับปฏิบตัิพฤติกรรม โดยในปี 1995 Taylor และ 
Todd ได้เพิ่มโครงสร้างการวดัผลบรรทดัฐานของบุคคล และการตะหนกัในความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (Taylor & Todd, 1995, pp. 561-570) ซึ่งโครงสร้างใหม่นี ้ได้รวมแนวคิดท่ี
ส าคัญในระบบสารสนเทศจนส่งผลต่อการพัฒนาโมเดลท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระบบ
สารสนเทศ ช่ือวา่ทฤษฎี DTPB (Decomposable theory of planned behavior) 

ในปี 1986 Davis ได้น าเสนอทฤษฎี TAM ซึ่งพฒันามาจากทฤษฎี TRA (Davis, 1986) 
เป็นทฤษฎีแสดงความเก่ียวข้องระหว่างเจตนาของผู้ ใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ
สารสนเทศ โดยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจคือ ความตระหนกัในความง่ายในการใช้งาน และ
ความมีประโยชน์ (Davis 1989, pp. 318-339) ทฤษฎี TAM ประกอบไปด้วยความมีประโยชน์และ
ความง่ายในการใช้งาน ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทศันคตจิะเป็นตวับง่บอกความชอบไม่ชอบ ความมีประโยชน์ และความง่ายในการใช้งาน ทัง้หมด
นีจ้ะสง่ผลไปสูค่วามตัง้ใจในการลองใช้งานระบบ ความมีประโยชน์ และความง่ายในการใช้งาน ซึง่
ในปี 2000 Venkatesh และ Davis (2000, pp. 186-204) ได้แนะน าปัจจยัเพิ่มเติม เช่นปัจจยัทาง
สงัคมเปรียบเสมือนบรรทดัฐานของบุคคล ความประทบัใจส่วนตวั คณุภาพของผลลพัธ์ท่ีออกมา 
และการท างานท่ีสอดคล้องกนัไปได้ในแตล่ะกิจกรรม  

อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎีเหลา่นีย้งัมีจดุบกพร่อง ถึงแม้วา่แตล่ะทฤษฎีจะถกูใช้ในการทดสอบ
สมมตฐานของเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั แตก่ารแสดงออกเร่ืองปัจจยัยอมรับตา่งๆ ยงัมีแนวคิดแบบ
เดียวกนั นอกจากนีท้ฤษฎีเหล่านีไ้ม่สามารถใช้โดยล าพงัเพ่ือให้ครอบคลมุความซบัซ้อนของปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดได้ และแตล่ะทฤษฎีก็มีข้อจ ากดัของตวัเอง ไมส่ามารถเช่ือมโยงไปสูท่ฤษฎีอ่ืนได้ 
จึงได้มีการผสมผสานและพฒันาทฤษฎีปี 2003 คณะวิจยัของ Venkatesh (Venkatesh, Morris, 
Davis, 2003, pp. 425-478) ได้เสนอทฤษฎี UTAUT ภายหลังท่ีได้ทบทวนทฤษฎีทัง้ 8 แล้ว 
ประกอบด้วย  
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1.  ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (TRA :  Theory of Reasoned Action)  (Ajzen & 
Fishbein, 1980) 

2. ทฤษฎีพฤตกิรรมตามแบบแผน (TPB : Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1991) 
3. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมตามแผน (CTAM-TPB) (Taylor & Todd, 

1995, pp.144-176) 
4.  ท ฤษ ฎี ก า ร ย อม รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี  ( TAM :  Technology Acceptance Model) 
(Davis,1986) 

5. ทฤษฎีแรงจงูใจ (MM : Motivational Model) (Deci, E & Ryan, R 1985) 
6. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (MPCU : Model of PC Utilization) 
(Triadis, 1980) 

7. ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ( IDT : Innovation Diffusion Theory) (Roger, 
1995) 

8. ทฤษฎีกระบวนการรับรู้ทางสังคม (SCT : Social Cognitive Theory) (Bandura, 
1989, pp.1-60 

ซึง่ทัง้ 8 ทฤษฎีท่ีเป็นต้นก าเนิดของทฤษฎี UTAUT มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
Theory of Reasoned Action (TRA) 
เป็นแบบจ าลองท่ีนกัวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในงานท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคมเชิงจิตวิทยา โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือการคาดเดาพฤติกรรม อธิบายพฤตกิรรม ท่ีมนษุย์แสดงออกมา ผา่นการวดัความ
เช่ือ (Belief) ทัศนคติ (Attitude) และความตัง้ใจกระท า (Intention) (Ajzen & Fishbein, 1980) 
แนวคดิทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่มนษุย์เป็นผู้ ท่ีตดัสินใจโดยใช้เหตผุล มีการใช้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง 
ผา่นกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลกุารตดัสินใจของตน และพฤตกิรรมท่ีแสดงออกมา
ไมไ่ด้ถกูแสดงออกมาโดยไมผ่า่นการพิจารณามาก่อน  
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ภาพประกอบ 6 Theory of Reasoned Action Model 
 

ท่ีมา : Ajzen & Fishbein (1980) 
 

ซึง่ในทฤษฎี TRA มีปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องใน Model ดงันี ้
ทัศนคติท่ีเก่ียวข้อกับพฤติกรรม (Attitude toward behavior) หมายถึงระดบัความ

เช่ือของแตล่ะคน ท่ีมาสง่ผลกระทบตอ่ความตัง้ใจในการแสดงออกซึง่พฤตกิรรม 
บรรทัดฐานของบุคคล (Subjective Norm) หมายถึงการตระหนักของแต่ละบุคคล

เก่ียวกบัความคาดหวงัหรือความต้องทางของสงัคมท่ีมีตอ่พฤตกิรรมท่ีบคุคลนัน้ๆ จะแสดงออกมา  
ความตัง้ใจ (Intention) หมายถึงความพยายามในการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีตรง

กบัความตัง้ใจของตนเอง โดยผลลพัท์ของการแสดงออกนัน้อาจะดีหรือไม่ดีก็ได้ 
Theory of Planned Behavior (TPB) 

เน่ืองจากทฤษฎี TRA ของ Ajzen มีจุดบกพร่องคือไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยเร่ืองการ
ตระหนกัถึงความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (Perceived Behavior Control) ซึ่ง PBC เป็น
สิ่งท่ีสนบัสนุนความตัง้ใจในการแสดงออกพฤติกรรมจนไปสู่การแสดงออกพฤติกรรมนัน้ๆ Ajzen 
จึงพัฒนาทฤษฎี TPB ออกมาเพ่ืออธิบายถึงความเช่ือ 3 ประการท่ีมีผลต่อการควบคุมการ
แสดงออกพฤติกรรม ได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ความเช่ือเก่ียวกับ
กลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) และความเช่ือเก่ียวกับความสามารถในการควบคุม (Control 
Beliefs) ซึง่ความเช่ือทัง้สามนัน้จะสง่ผลตอ่การแสดงพฤตกิรรมดงันี ้

1) ถ้าบคุคลมีความเช่ือวา่พฤติกรรมท่ีท าไปนัน้จะสง่ผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะ
มีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนัน้ๆ แต่หากเช่ือว่าพฤติกรรมนัน้ส่งผลทางลบ ก็จะมีทศัคติท่ีไม่ดีต่อ

Attitude toward 

behavior 

Subjective Norm 

Behavioral 

Intention 

Behavior 

Beliefs and 

evaluation of 

behavioral 

outcome 

Normative Beliefs 
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พฤติกรรมนัน้ๆ ซึ่งทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมนัน้ จะส่งผลโดยตรงกับพฤติกรรมท่ีบุคคลนัน้ๆ เลือก
แสดงออกจริง 

2) ถ้าบุคคลได้เห็นหรือรับรู้ว่าบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อเขาได้ท าพฤติกรรมนัน้ มี
แนวโน้มและความเป็นไปได้สงูท่ีจะเกิดการคล้อยตามและแสดงพฤตกิรรมนัน้ด้วย  

3) ถ้าบุคคลเช่ือว่ามีความสามารถท่ีจะท าพฤติกรรมในสภาพการณ์นัน้ๆ ได้ และ
สามารถควบคมุให้เกิดผลตามท่ีตัง้ใจไว้ ก็มีแนวโน้มท่ีบคุคลนัน้จะแสดงพฤตกิรรมนัน้สงู 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 Theory of Planned Behavior Model 
 

ท่ีมา : Ajzen (1991), Theory of Planned Behavior (TPB), Organization Behavior and 
Human Decision Processes, 50(2), pp.179-211.S 

 
Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB) 

ทฤษฎีนีพ้ัฒนามาจาก TPB น าเสนอโดย Taylor & Todd (1995) ซึ่งทฤษฎีนีเ้ป็น
สว่นผสมระหวา่งทฤษฎี TPB และการแพร่กระจายนวตักรรม สามารถสรุปได้ตามภาพ 
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ภาพประกอบ 8 Decomposed Theory of Planned Behavior Model 
 

ท่ีมา : Taylor & Todd (1995) 
 

โดยท่ีการศึกษาของ Taylor & Todd มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของ TRA  TPB และ DTPB ท่ีใช้ท านายพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยใช้สมการเชิงโครงสร้าง ซึ่ง 
DTPB นัน้เป็นการอธิบายพฤติกรรมได้ดีกว่า TRA และ TPB พวกเขาแนะน าการใช้ทฤษฎี DTPB 
เป็นเหมือนเคร่ืองมือส าหรับการคาดการณ์พฤติกรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดการความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมีการค านงึถึงการออกแบบระบบ และการวางกลยทุธฺทางการตลาด  

Pavlou & Fygenson (2006)  ไ ด้ท าการศึกษาวิ จัย  และ เ ขียนบทความ ช่ือ 
Understanding and Predicting Electronic Commerce Adoption: An Extension of the Theory 
of Planned Behavior ได้ท าการศกึษาทฤษฎี DTPB ท่ีท านายกระบวนการยอมรับและพฤตกิรรมท่ี
มีต่อพาณิชย์อิเล็กโทรนิคส์ หรือ E-Commerce โดยติดตามศึกษาพฤติกรรมกับกลุ่มผู้ ซือ้พบว่า 
PBC หรือ Perceived Behavior Control เป็นปัจจัยในการสลายตัวของ TPB หรือ Theory of 
Planned Behavior จากผลการศกึษาผู้ ซือ้สามารถควบคมุตนเองและความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-
Efficacy) ได้ ประกอบกับปัจจยัเร่ืองการได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเป็นปัจจยัเสริม เช่น ความล่าช้าในการ
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ดาวโหลดข้อมลู ทรัพยากรทางด้านเวลา ซึง่ปัจจยัเหลา่นีท้ าให้มีความแตกตา่งกนัในการแสดงออก
ถึงพฤตกิรรมการสัง่ซือ้ (Pavlou & Fygenson, M .2006 pp.115-149) 

Technology Acceptance Model (TAM) 
Davis, F.D. (1989) ได้ท าการศกึษาพฒันาตอ่ยอดจากทฤษฎี Theory of Reasoned 

Action (TRA) ของ Ajzen & Fishbein (1975) ท่ีเช่ือว่าพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกนัน้สามารถ
ท านายได้จาก ความเช่ือ(Beliefs) ทศันคติ (Attitude) และความตัง้ใจกระท า (Intention) Davis 
(1989) ได้มีการแนะน าทฤษฏี Technology Acceptance Model (TAM) ขึน้ เป็นการอธิบายตวั
แปรท่ีมีความส าคญัตอ่การยอมรับเทคโนโลยีจนน าไปสูพ่ฤติกรรมการใช้งาน  

Perceived ease of use คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึงระดบัความ
คาดหวงัของผู้ ใช้งานท่ีมีตอ่ระบบสารสนเทศเป้าหมายท่ีจะใช้ ว่าจะต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ท่ี
จะใช้งาน และไมต้่องใช้ความพยายามมากจนเกินไปในการเรียนรู้ใช้งาน Perceived ease of use 
นีถื้อเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัของทฤษฎี TAM  

Perceived Usefulness คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ หมายถึงระดบัความคาดหวงัของ
ผู้ ใช้งานท่ีมีตอ่ระบบสารสนเทศเป้าหมายท่ีจะใช้ ว่าจะสร้างให้เกิดประโยชน์และท าให้การท างาน 
หรือการใช้งานท่ีมีอยูเ่ดมิมีประสิทธิภาพมากขึน้  

Attitude toward use คือ ทัศนคติท่ีผู้ ใช้งานมีต่อระบบท่ีพัฒนาขึน้มาใหม่ ซึ่งหาก
ผู้ใช้งานรับรู้ว่าระบบนัน้มีความง่ายในการใช้งานและการใช้งานระบบใหมน่ัจ้ะท าให้เกิดประโยชน์
ตอ่ตนเอง การท างานเดิมจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้แล้ว จะท าให้ผู้ ใช้งานมีทศันคติท่ีดีต่อระบบเกิด
เป็นความตัง้ใจในการใช้งาน Behavioral Intention และท าให้เกิดการใช้งานจริงในท่ีสดุ  
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Motivational Model (MM) 
แบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation model หรือ MM) น าเสนอโดย Vallerand & 

Bissonnette (1992) เพ่ือใช้ในงานวิจัยทางด้านจิตวิทยา ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการแสดง
พฤติกรรม Davis, Bagozzi และ Warshaw จึงได้น าทฤษฎีแรงจูงใจมาปรับใช้วิจัยทางด้านการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ พบว่ามีตวัแปรในการขบัเคล่ือนท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีดงันี ้

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) คือการรับรู้ว่า แรงจูงใจของมนุษย์เกิดจาก
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคลกับสิ่งท่ีมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น การตระหนักรู้ถึงความสนุก 
เพลิดเพลินในการใช้งาน หรือความชอบส่วนตวัในการใช้งานเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ี
คาดหวงั 

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) คือการรับรู้ว่า แรงจูงใจของมนุษย์จะเกิดขึน้
ถ้าบคุคลสามารถคาดหวงัได้ว่าเม่ือท างานส าเร็จแล้วจะได้รับสิ่งท่ีต้องการได้จากงานนัน้ หากการ
ใช้งานเทคโนโลยีนัน้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน จนท าให้ประสบความส าเร็จในเร่ือง
ใด และท าให้ได้มาซึ่งรางวลัหรือผลตอบแทนบางอย่าง ก็จะส่งผลให้เกิดความตัง้ใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีนัน้ 

ซึ่งคณะวิจัยของ Davis ท่ีได้น าเอา Motivational Model มาปรับใช้ในงานวิจัยได้
ท าการศกึษาว่าจะท าอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานและเกิดความสนกุในการ
ใช้งานไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจ ท่ีต้องประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก พบว่าการเพิ่มให้เกิดความสนุกในการใช้งานนัน้ช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน แตมี่ผลกระทบน้อยตอ่การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน  

Model of PC Utilization (MPCU) 
แบบจ าลองการใช้ประโยชน์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Model of PC utilization 

หรือ MPCU) เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากแบบจ าลอง The theory of inter-personal behavior ของ 
Triandis ใช้ศกึษาพฤตกิรรมมนษุย์ ทัง้นี ้Thompson และคณะ ได้น ามาปรับใช้ศกึษาในบริบทของ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือพยากรณ์การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามแบบจ าลอง 
MPCU เหมาะส าหรับนามาใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบคุคล 
Thompson และคณะ จึงใช้แบบจ าลอง MPCU เพ่ือการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ มากกว่าท่ีจะ
ศกึษาและอธิบายความตัง้ใจ หลกัการของ MPCU คือการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้รับ
แรงขบัเคล่ือนจาก  
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1) ผลลพัธ์ท่ีตามมาในระยะยาว (Long term consequence)  
2) ความ สามารถของระบบสารสนเทศท่ีแต่ละบุคคลเช่ือว่า การใช้ระบบ

สารสนเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้ (Job-fit)  
3) นวตักรรมนัน้มีความยากหรือง่ายตอ่การใช้งาน (Complexity) 
4) ผลของการใช้งาน ท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สกึสนกุสนาน อ่ิมเอมใจ ประทบัใจ หรือ

อดึอดัใจ ความกลวั หรือความไมพ่อใจ (Affect toward use)  
5) ปัจจยัทางสงัคม ท่ีเป็นสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมและ

การได้ปฏิบตัติอ่กนัในสถานการณ์สงัคมนัน้ๆ (Social factor)  
6) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitation conditions) เป็นปัจจยั

ท่ีส่งเสริมให้เกิดความง่ายในการปฏิบัติงาน เช่นการจัดเตรียมระบบการ
สนบัสนนุด้านอปุกรณ์คอมพิวเตอร์  

Innovation Diffusion Theory (IDT) 
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรมนัน้ถกูคิดค้นมาตัง้แตปี่ 1962 และถกูน ามาพฒันาและ

นิยามใหม่โดย Roger ในปี 1995 ซึ่งความหมายของการแพร่กระจายของนวตักรรมในช่วงเวลา
หนึ่งโดยอาศยักระบวนการตดัสินใจและส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ในสงัคม (Roger, 1995) โดย
ทฤษฎีนีมี้ความเช่ือในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะเกิดขึน้จากการ
แพร่กระจายของสิ่งใหม่ จากสงัคมหนึ่งไปสู่อีกสงัคมหนึ่ง ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรมนีมี้ตวั
แปรหรือองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 อยา่ง ได้แก่ 

นวตักรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึน้และแพร่กระจายไปสู่สงัคม จน
เป็นท่ียอมรับของคนในสงัคมนัน้ ซึ่งมีส่วนประกอบส าคญั 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นความคิด และส่วน
ท่ีเป็นวตัถ ุการท่ีนวตักรรมใหม่จะได้รับการยอมรับ ถึงแม้จะมีปัจจยัเสริมหลายๆ อย่าง แตต่วัหรือ
ชนิดของนวตักรรมนัน้ ก็มีความส าคญัเชน่กนั ต้องเป็นสิ่งใหม่ๆ   

ประเภทของการส่ือสาร (Types of Communication) หมายถึงส่ือหรือตวักลางใดๆ ใน
การสง่ตอ่แพร่กระจายนวตักรรมจากแหลง่ก าเนิด ไปสูผู่้ ใช้บริการหรือผู้ รับนวตักรรม การส่ือสารจึง
มีความส าคญัตอ่การรับนวตักรรมของผู้ รับมาก 

เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง (Time or Rate of Adoption) นวัตกรรมนัน้จ าเป็นต้องอาศัย
ระยะเวลา และมีล าดบัขัน้ตอนเพ่ือให้บคุคลปรับตวัจนเกิดเป็นการยอมรับนวตักรรมขึน้มา  

ระบบสังคม (Social System) มีอิทธิพลต่อการรับเทคโนโลยี โดยท่ีสังคมสมัยใหม่นัน้ 
สมาชิกในสงัคมจะมีบรรทัดฐานการยอมรับค่านิยมท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงภายในสังคมท่ี
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มากกว่าสงัคมโบราณ ท่ียงัคงยึดติดกบัความเช่ือตา่งๆ ความรวดเร็วในการแพร่กระจายนวตักรรม
จงึเกิดได้ช้ากวา่ 

การยอมรับนวตักรรมนัน้แบง่ได้เป็น 5 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้การตระหนกัหรือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขัน้ท่ีได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับบุคคล แต่ยงัไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน การรับรู้จะมาจากความบงัเอิญและมี
ความสนใจท่ีจะค้นหาข้อมลู 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) เป็นขัน้ท่ีเร่ิมให้ความสนใจ แสวงหารายละเอียด
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีได้ยิน ซึง่ตวัแปรทางด้านบคุลิกภาพ คา่นิยม บรรทดัฐานทางสงัคมและประสบการร์
เดมิจะมีผลตอ่บคุคลนัน้ จนสง่ผลตอ่การตดิตามรายละเอียด 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การประเมิน (Evaluation Stage) เป็นขัน้ท่ีมีการไตร่ตรองว่าจะใช้ดีหรือไม่ 
ด้วยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย เม่ือน าไปใช้แล้วเกิดประโยชน์อยา่งไร  

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การทดลอง (Trail Stage) เป็นขัน้ท่ีทดลองใช้สิ่งใหม่ๆ กบัสถานการณ์ของ
ตน โดยในขัน้นีบ้คุคลนัน้จะแสวงหาขา่วสารท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบันวตักรรมใหมน่ัน้ๆ  

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขัน้ท่ีน านวตักรรมนัน้ๆ ไปใช้งาน
ในสถานการณ์จริง 

โดยเร่ิมแรกนัน้ผู้ รับเทคโนโลยีจะได้รับข่าวสารหรือความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้ จากนัน้
หากผู้ รับมีความสนใจก็จะพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เม่ือตดัสินใจ
แล้วผู้ รับจะท าการทดลองใช้ หากได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจผู้ รับก็จะท าการใช้เทคโนโลยีนัน้ตอ่ไป 

Roger (1962) ยงัได้ให้ความส าคญักับลกัษณะของผู้ รับนวัตกรรม โดยเขาได้ประยุกต์
เร่ืองแนวโน้มการกระจายทางสถิติภายใต้โค้งปกติ (Normal Statistic Distribution) มาใช้ในการ
พิจารณาประเภทของผู้ รับนวัตกรรม และยังอาศัยเกณฑ์ความเร้วและความช้าในการยอมรับ
นวตักรรมมาเป็นแนวทางในการแบง่ผู้ รับนวตักรรมออกเป็น 5 กลุม่ยอ่ยได้แก่ 
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ภาพประกอบ 10 Diffusion of Innovation 

 
ท่ีมา : Everette M. Roger (1962), Diffusion of Innovation 

 

1). กลุ่มผู้ ริเร่ิม (Innovator) ได้แก่สมาชิกท่ียอมรับนวัตกรรมเป็นกลุ่มแรก กลุ่มนีมี้

สมาชิกจ านวนประมาณ 2.5% ของสมาชิกในสงัคม Roger กล่าวว่า กลุ่มผู้ ริเร่ิมมีลกัษณะท่ีกล้า
เส่ียง มีการเดินทางไปมาหาสู่กับสงัคมภายนอกบ่อยกว่าสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ มีการศึกษาและมี
สถานภาพทางสงัคมสงู นอกจากนัน้กลุม่นีน้ิยมการเปล่ียนแปลง มีความสามารถในการเข้าใจเร่ือง
ท่ีมีความเป็นนามธรรม และเร่ืองราวเชิงเหต ุ/ ผลสงู ตลอดจนเป็นกลุม่ท่ีชอบแสวงหามมุมองใหม่ๆ 
และนิยมใช้การส่ือสารหลากหลายชอ่งทางในการแสวงหาข้อมลูขา่วสาร 

2). กลุม่ผู้ยอมรับเทคโนโลยีในช่วงแรกๆ (Early Adopters) ได้แก่ สมาชิกจ านวน 13.5% 

ของสงัคม โดยกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ี 2 ท่ีเร่ิมหนัมายอมรับนวตักรรม กลุ่มนีมี้ลกัษณะใกล้เ คียงกบักลุม่
แรกในด้านการศึกษาและสถานภาพทางสงัคมสูง นิยมการเปล่ียนแปลง มีความสามารถในการ
เข้าใจเร่ืองท่ีมีความเป็นนามธรรม และเร่ืองราวเชิงเหต ุ/ ผลสงู แตก่ลุม่นีมี้ความแตกตา่งจากกลุ่ม
แรกเน่ืองจากกลุ่มนีม้ักเป็นบุคคลท่ีได้รับการเคารพยกย่องจากสมาชิก และเป็นกลุ่มบุคคลท่ี
สมาชิกในสงัคมสว่นใหญ่มกัขอพบเม่ือต้องการค าปรึกษาหรือข้อแนะน า  

3). กลุ่มคนส่วนใหญ่กลุ่มแรก (Early Majority) ได้แก่สมาชิกของกลุ่มจ านวน 34% ของ

สมาชิกทัง้หมด โดยบคุคลในกลุ่มนีเ้ป็นคนท่ีมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจสงู และมกัให้ความ
สนใจกบัสมาชิกกลุม่อ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุม่ผู้ ริเร่ิม และกลุม่ผู้ยอมรับนวตักรรมชว่งแรกๆ 
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4). กลุ่มคนส่วนใหญ่กลุ่มหลงั (Late Majority) ได้แก่ สมาชิกจ านวน 34% ของสมาชิก

ทัง้สังคม โดยบุคคลกลุ่มนีค้่อนข้างมีลักษณะช่างสงสัย และมักต้องการแรงกดดนัจากเพ่ือนๆ 
สมาชิกในสงัคม (Peer Pressure) ในการยอมรับนวตักรรม  

5). กลุ่มผู้ ล้าหลงั (Laggards) ได้แก่สมาชิกจ านวน 16% ในสงัคม โดยมกัเป็นบุคคลท่ี

ไมค่อ่ยไว้ใจสิ่งใหม่ๆ  ท่ีเข้ามาในสงัคม และมกัยดึตดิกบัขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆ ในสงัคม 
(Moore, 1998) ได้ให้ความส าคญัต่อการยอมรับนวตักรรมในกลุ่ม Early Adopters 

อย่างมาก และกลุ่มนีมี้ความส าคญัยิ่งว่านวตักรรมนัจ้ะมีอยู่หรือดบัไปในสงัคม Moore จึงเปรียบ
ว่าในคนกลุ่มนีจ้ะมี “หุบเหว” (Chasm) ซึ่งคอยดักนวัตกรรมใดๆ ว่าจะคงอยู่หรือเลิกไป และ
นวตักรรมใดๆ จะมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง Early Adopters กบัผู้ผลิตนวตักรรมนัน้ๆ ก่อน และปรับจน
ตรงกับความต้องการของคนในสังคมจนก่อให้เกิดการยอมรับในท่ีสุด หากนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมดผ่านหุบเหวนีไ้ปได้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนัน้ๆ จะเกิดการยอมรับ และเกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์อยา่งแท้จริง ดงัภาพ 

 

 
ภาพประกอบ 11 Crossing the chasm 

 
ท่ีมา : Moore (1998), Crossing the CHASM 

 
Social Cognitive Theory (SCT) 

ถูกน าเสนอโดยศาสตราจารย์ อัลเบิ ร์ต แบนดูรา (1980) แห่งมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด โดยในทฤษฎีนี ้Bundura ได้ให้ทัศนะไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ (Behavior) มี
ปฏิสมัพนัธ์ (Interact) กบัปัจจยัหลกัอีกสองปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัทางปัญญาและปัจจยัส่วนบุคคล
อ่ืนๆ (Personal Factor) และอิทธิพลของสภาพแวดล้อม และยังได้ชีใ้ห้เห็นถึงความแตกต่าง
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ระหวา่งการเรียนรู้กบัการกระท า โดยมนษุย์สามารถเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ได้หลายอยา่ง แตไ่มจ่ าเป็นต้อง
แสดงออกด้วยการกระท าทัง้หมด มีบางสิ่งท่ีมนุษย์ได้เยนรู้ไว้แล้ว แต่ยงัไม่เคยน าออกมาปฏิบตัิ 
นอกจากนีแ้บนดูร่าเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นัน้ ส่วนมากมาจากการสังเกต หรือจากการท่ี
เลียนแบบจากต้นแบบ ซึง่ต้นแบบสามารถท่ีจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ อาจจะเป็นมนษุย์ด้วยกนั เป็น
สิ่งมีชีวิตอ่ืน หรืออาจอยูใ่นรูปแบบของสญัลกัษณ์ รวมถึงข้อมลูสารสนเทศท่ีถกูบนัทกึไว้  

ในปี 1986 ทฤษฎีปัญญาทางสงัคม ถกูน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครัง้ และได้
ถูกน าเสนอในหนงัสือ Social Foundation of Though and Action : A Social Cognitive Theory 
หนังสือนีไ้ด้กล่าวเก่ียวกับกลไลการบังคับตนเอง ในการควบคุมสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้รอบตัว 
โดยเฉพาะแรงจงูใจและความอดทนเม่ือต้องประสบกบัอปุสรรคและความไมเ่ทา่เทียมกนั  

Social Cognitive Theory ถกูปรับปรุงพฒันาตอ่ยอดมจาก Social Learning Theory 
ซึ่งกล่าวไว้ว่าคนเราไม่ได้เรียนรู้แค่จากประสบการณ์ตนเอง แต่ได้เรียนรู้จากการสังเกตการณ์
กระท าของคนอ่ืนๆ รวมไปถึงวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ท่ีได้จากการกระท านัน้ๆ โดย Social 
Cognitive Theory ได้เพิ่มเติมเร่ือง Self Efficacy เข้าไป ซึ่งได้ผสมผสานแนวคิดและกระบวนการ
เก่ียวกบัรูปแบบการคดิและการรับรู้พฤตกิรรมและอารมณ์ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนพฤตกิรรม สามารถ
แสดงความเก่ียวข้องของปัจจยัได้ดงัภาพ 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 Social Cognitive Theory Model 
 

ท่ีมา : Bandura, A (1989) 
 

Bandura ได้ให้ความส าคญัขอการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้
เรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน หมายความว่าผู้ เรียนท่ีต้องการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมเป็น
สาเหตขุองพฤติกรรม นอกจากนี ้Bandura ยงัได้กว่างถึงความแตกตา่งของการเรียนรู้ (Learning) 

Behavior 

 Environment Factor Personal Factor (Cognitive, 

Affective and biological event) 
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และการกระท า (Performance) ว่าคนเราอาจเรียนรู้อะไรได้หลายอย่าง แต่ไม่ได้กระท าทัง้หมด 
พฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีแสดงออกมาอาจแบง่ได้เป็นสามประเภทคือ 

1) พฤตกิรรมตอบสนองท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ท่ีซึง่แสดงออกหรือกระท าสม ่าเสมอ 
2) พฤตกิรรมท่ีเรียนรู้แตไ่มเ่คยแสดงออกหรือกระท า 
3) พฤตกิรรมท่ีไมเ่คยแสดงออกหรือกระท าเพราะไมเ่คยเรียนรู้จริงๆ 

โดยสรุปแล้ว การยอมรับนวตักรรมเป็นการศกึษาเชิงพฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีมีตอ่การ
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ  และเกิดการใช้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ทฤษฎีและ Model นัน้มีการพฒันาการมากจาก
หลายๆ ทฤษฎีรวมกนั การเข้าใจในปัจจยัตา่งๆ ของทฤษฎี จะชว่ยใช้สามารถเข้าใจถึงพฤตกิรรม
ตา่งๆ ของผู้บริโภครวมถึงผู้ใช้งานเทคโนโลยีตา่งๆ ว่าเพราะเหตใุดนวตักรรมหรือเทคโนโลยีนัน้ๆ 
ถึงได้รับการยอมรับ และสามารถเข้าไปอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของผู้คนได้ อนัประกอบไปด้วยปัจจยั
ตา่งๆ ดงันี ้การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน, ความง่ายในการใช้งาน, ทศันคติตอ่การใช้งาน และ
ความตัง้ใจในการใช้งาน  
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ  
เกริดา โคตรชารีและวิฏราธร จิรประวตัิ (2556) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัน าของการรับรู้

ความเส่ียงและพฤติกรรมการซือ้สินค้าออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ของ
ผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ คือกลุ่ม
ประชากร ท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเคยซือ้สินค้าออนไลน์อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับถึงวันท่ีตอบแบบสอบถาม ทัง้ประชากรในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ผู้ ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 32 – 48 ปี) และเจเนอเรชัน่วาย (ผู้ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 16 – 31 ปี) จ านวนทัง้สิน้ 242 ตวัอยา่ง 
ผลการศกึษาข้อมลู สว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอ
เรชัน่วายท่ีมี ประสบการณ์ในการซือ้สินค้าออนไลน์ท่ีมีปัจจยัน าของการรับรู้ความเส่ียงแตกต่างกนั
อย่างไม่มี นัยส าคญัทางสถิติ ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) พฤติกรรมการซือ้สินค้า
ออนไลน์ท่ีส่งผลตอ่ การตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ใช้ปริมาณเงินใน
การซือ้สินค้าออนไลน์ มากกว่าเจเนอเรชัน่วาย  2) ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง ได้แก่การเปิดรับส่ือ
อินเทอร์เน็ต และความเช่ือใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย ซึ่งการรับรู้ความเส่ียงท่ีผู้บริโภคทัง้สองเจเนอเรชัน่ ให้ความส าคญัมาก
ท่ีสดุ ได้แก่ความเส่ียงด้านการท างานของสินค้า ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตวั ความเส่ียงด้าน
การเงิน ความเส่ียงด้านเวลา ความเส่ียง ด้านกายภาพ ความเส่ียงด้านจิตวิทยา และความเส่ียง
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ด้านสงัคม ตามล าดบั สว่นทางด้านผลของการรับรู้ความเส่ียงพบว่า ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และ
เจเนอเรชัน่วายมีทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

วรพิน งามไกวลั และตรีทิพ บญุแย้ม (2556)ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับนวตักรรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคชาวไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้
คือ กลุ่มท่ีเคยใช้ บริการหรือรู้จกัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 322 ตวัอย่าง ผลการศึกษาข้อมูล
ส่วนบคุคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีระดบัอายุอยู่ท่ี 
20-29 ปีระดบัการศึกษา ในระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นนกัเรียน นกัศึกษา มีรายได้น้อย
กวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท สว่นใหญ่เคยใช้งานหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน โดยใช้งานเวลาอยู่
ท่ีบ้าน มีระยะเวลาในการใช้งาน อยู่ ท่ี 2-3 ชั่วโมงต่อวัน จากการวัดระดับการรับรู้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อการ
ยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุด้านระดบัการศึกษา และด้าน
อาชีพ ในขณะเดียวกนัด้านรายได้ไมมี่ผลตอ่การ ยอมรับนวตักรรมหนงัสืออิเลกทรอนิกส์  2) ปัจจยั
องค์ประกอบการรับรู้มีผลต่อการยอมรับนวตักรรม หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่การรับรู้จากสิ่งเร้า 
และการรับรู้จากบคุคล 

กุลปริยา นกดีและนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี 
GPS Tracking ของ บริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ 
กลมข้อมลูจาก ผู้บริหาร พนกังานตรวจสอบเส้นทางการเดนิรถ และพนกังานขบัรถของบริษัท พี.ที. 
ทรานส์เอ็กซ์ เพรส จ ากดั จ านวน 155 คน ผลการศกึษาข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ กลุม่ ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 36 – 40 ปีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา/
ปวช. มี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปีในการ
ท างานท่ีบริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั ได้แก่การรับรู้ถึง
ความง่ายต่อ การใช้งาน และคณุภาพการให้บริการด้านการเข้าถึงการให้บริการ ในขณะท่ีปัจจยั
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีทศันคติต่อเทคโนโลยีคณุภาพการให้บริการด้าน
การตอบสนองความ ต้องการความน่าเช่ือถือ และความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี GPS Tracking ของ บริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั 

สภุทัรชยั ครุฑปักษี (2553)ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับนวตักรรมระบบ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนท่ีใช้บริการระบบ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทัว่ไปด้าน
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ระดบัอาย ุการศกึษาและอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่องค์ประกอบเก่ียวกบัการรับรู้แตกตา่งกนัใน
ภาพรวม คนท่ีอายนุ้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออดุมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ี
อายุมาก ส่วนของการศึกษาและอาชีพเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมแตกตา่งกนัคนท่ีมีการศกึษาสงูจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้ รับสารท่ีดี เพราะเป็น
ผู้ มีความกว้างขวาง และเข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือ
เหตผุลเพียงพอ 

นราทิพย์ ณ ระนอง (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเส่ียง 
และควาตัง้ใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือของผู้บริโภค จากกลุม่ตวัอย่าง
ผู้ ใช้โทรศพัท์มือถือท่ีอาย ุ15 ปีขึน้ไป ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย จ านวน 400 คน ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าการรับรู้ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กับความตัง้ใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน
โทรศพัท์มือถือในทิศทางตรงกนัข้าว และการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยันัน้ส่งผลกระทบ
ต่อความตัง้ใจใช้บริการมากท่ีสุด หากธนาคารผู้ ให้บริการสามารถลดความเส่ียงในด้านความ
ปลอดภยัได้ ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคหนัมาเลือกใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศทัพ์มือ
ถือมากขึน้ได้ 

จกัรพงษ์ ลีลาธนาคีรี (2561) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการท า
ธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จ านวน 400 คน พบว่า การรับรู้ความเส่ียง ส่งผลกระทบตอ่ความตัง้ใจใช้งาน ซึ่งปัจจยั
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานสง่ผลถึงปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับมากท่ีสดุ  

งานวิจัยในต่างประเทศ 
Juan Carlos Roca (2009)ได้ศึกษาเร่ืองความส าคญัของการรับรู้ถึงความไว้วางใจ 

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระบบการซือ้ขายออนไลน์ (The Importance of 
Perceived Trust, Security and Privacy in Online Trading Systems)  ในการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้  
ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ่งได้ศึกษาต่อเน่ืองมาจากทฤษฎีการกระท า
ด้วย เหตผุล (TRA) และใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ตอ่การซือ้ขายแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวกับ
การเ งินทางออนไลน์โดยมุ่ง เ น้นศึกษาเ ก่ียวกับปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ ( Perceived 
Usefulness) การรับรู้ถึง ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ถึงความ
ไว้วางใจ (Perceived Trust) การรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวั (Perceived Privacy) การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย (Perceived Security) และเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ผลการวิจัย
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สรุปได้ว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการ ใช้งาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่การรับรู้ถึงประโยชน์และ
การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่เจตนาเชิงพฤตกิรรม ขณะท่ีการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานไมมี่ความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่ เจตนาเชิงพฤตกิรรมซึง่ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ไว้วา่เคร่ืองมือใน
เว็บไซต์มีการใช้งานง่ายซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอยู่ แล้ว นอกจากนัน้การรับรู้ถึงความไว้วางใจมี
ผลกระทบตอ่เจตนาเชิงพฤติกรรมมากท่ีสดุ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งานมีผลกระทบ
ต่อการรับรู้ถึงความไว้วางใจมากกว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่วนการรับรู้ถึงความ
ปลอดภัยมีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงความไว้วางใจ ในขณะท่ีการรับรู้ถึงความเป็นส่วนตัวไม่มี
ผลกระทบตอ่การรับรู้ถึงความไว้วางใจ 

Farzianpour (2014) นกัวิจยัชาวอิหร่าน ได้ท าการศกึษาการรับรู้ความเส่ียงของผู้บริโภค
ในประเทศอิหร่านในเร่ืองการท าธุรกรรมทางเงินผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์  ผ่านผู้ ใช้งาน Online 
Banking  384 คนในประเทศอิหร่าน โดยใช้ทฤษฎี Perceived Risk ทดสอบความตัง้ใจในการใช้
งาน Online Banking ซึง่ผลการศกึษาพบวา่  ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่การใช้งาน
มากท่ีสุดได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตวั การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
และการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัยตามล าดับ โดยท่ีการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลามี
ผลกระทบรองลงมา   

Huda Qasiam & Emad Abu-Shanab (2015) ได้ท าการศกึษาโดยใช้ทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยี UTAUT ศึกษาแรงขบัท่ีมีผลต่อการช าระเงินทางอิเล็กโทรนิกส์จากกลุ่มตวัอย่างชาว
จอร์แดนจ านวน 300 คน ท่ีใช้งาน Mobile Payment  ซึ่งในปี 2015 ท่ีท าการวิจยันัน้ การใช้งาน 
Mobile Payment ยงัไม่แพร่หลายเท่าทุกวนันี ้ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความคาดหวงัใน
เร่ืองประสิทธิภาพของระบบในระดบัสงู เช่นเดียวกบัความคาดหวงัด้านความปลอดภยั อย่างไรก็
ตาม ยงัพบวา่ ด้านความคาดหวงัในเร่ืองพยายามในการใช้งาน หรือ Effort Expectancy ไมไ่ด้ 
สง่ผลกระทบโดยตรงกบัความตัง้ใจในการใช้งาน



 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.4 การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
3.5 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ คือ ประชาชนท่ีมี Application Mobile Banking ของ

ธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวน 34,503,696 บญัชี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)  ประกอบไป
ด้วยหลากหลายอาชีพ ทัง้เพศชายและเพศหญิงซึ่ง ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการ
ค านวณหาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ (Taro 
Yamane, 1973) และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% คา่ความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 
±5% (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555)ซึง่มีวิธีในการค านวณดงันี ้

 

n =
n

1 + N(e)2
 

 
เม่ือ  n =  จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 N = จ านวนประชากร 
 e = ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ค านวนหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง(แทนคา่ดงัแสดงในสตูร 

 n =  
34,503,696

1+34,503,196(0.05)2  

 n = 399.99 คน 
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จากการค านวนได้ขนาดตวัอยา่งจ านวน 399 คน ปัดขึน้ เป็น 400 คน  
 
วิธีในการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง

จากประชากรผู้ ใช้งาน Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร ตามสดัส่วนของส่วนแบ่งการตลาด 
Mobile Banking 5 อันดับแรก ซึ่งสามารถค านวณตามร้อยละออกมาเป็นกลุ่มประชากรท่ี
ท าการศกึษาได้ตามตารางด้านลา่ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 จ านวนผู้ใช้งาน Mobile Banking 
 

ท่ีมา : https://mgronline.com (Online, 2561, 29 มีนาคม) 
 

ตาราง 4 ตารางการก าหนดโควตากลุม่ประชากรท่ีท าการศกึษาวิจยั 
 

ธนาคาร จ านวน 
ธนาคารกสิกรไทย 80 คน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 80 คน 
ธนาคารกรุงไทย 80 คน 
ธนาคารกรุงเทพ 80 คน 
ธนาคารทหารไทย 80 คน 
 400 คน 
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ขั ้นตอนที่  2 วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมี Application Mobile Banking ใช้งานใน Smart Phone 
โดยขอความร่วมมือจากผู้ บริโภคในการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ จนครบจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.ศกึษาและค้นคว้าข้อมลูจากต าราเรียน เอกสาร เว็บไซต์ ทฤษฎี หลกัการและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้ครอบคลมุ ตาม
ความมุง่หมายของการวิจยั 

2.ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพ่ือก าหนดขอบเขตและเนือ้หา
แบบสอบถามให้มีความชดัเจนตามความมุง่หมายของการวิจยั 

3.น าข้อมลูท่ีได้ไปสร้างแบบสอบถาม โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 สว่นได้แก่ 
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามด้านการรับรู้ความเส่ียง 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 

 ส่วนที่  1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด (Closed-ended Response Question) จ านวน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ข้อ 1 เพศ ใช้วดัระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 

ข้อ 2 อาย ุใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยการก าหนดช่วง
อายุ ตามส านักงานสถิติแห่งชาติก าหนดไว้ ตาม International Standard Age Classification 
ขององค์การสหประชาชาติเป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลและผู้ ใช้ข้อมูล
สามารถเปรียบเทียบข้อมลูกนัระหว่างประเทศได้ ช่วงอายเุร่ิมต้นตัง้ท่ี ต ่ากว่า 20 ปี เน่ืองจากเป็น
อายท่ีุอยู่ในฐานะบรรลนุิติภาวะ สามารถท านิติกรรมได้ตามกฎหมาย และมาตรฐานการจัดกลุ่ม
อาย ุ3 ประเภท มีดงันี ้กลุม่ 5 ปี กลุม่ 10 ปี และกลุม่ 20  ปี (ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ, 2001)โดยใน
การวิจยัได้เลือกกลุม่แบบ 10 ปี โดยแบง่ออกเป็น 5 ชว่ง มีค าตอบให้เลือกดงันี ้
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2.1 อายนุ้อยกวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 
2.2 อาย ุ21-30 ปี 
2.3 อาย ุ31-40 ปี 
2.4 อาย ุ41-50 ปี 
2.5 อาย ุ51 ปีขึน้ไป 

ข้อ 3 สถานภาพสมรส ใช้วดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) มีค าตอบให้
เลือกดงันี ้

3.1 โสด 
3.2 สมรส 
3.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

ข้อ 4 ระดบัการศึกษา ใช้วดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) โดยมีค าตอบให้
เลือกดงันี ้

4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
4.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อ 5 อาชีพ ใช้วัดข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) โดยมีค าตอบให้เลือก
ดงันี ้

5.1 นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา 
5.2 รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
5.4 ธุรกิจสว่นตวั 
5.5 พอ่บ้าน/แมบ้่าน 
5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................. 

ข้อ  6 รายได้เฉ ล่ียต่อเดือน ใช้วัดข้อมูลประเภทเ รียงล าดัง  (Ordinal scale)  ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคา่จ้าง เร่ือง อตัราคา่จ้างขัน้ต ่า (ฉบบัท่ี 9) เม่ือ
วันท่ี 19 มกราคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (กระทรวง
แรงงาน, 2561, 21 มีนาคม) ในเขตกรุงเทพมหานคร คา่จ้างขัน้ต ่าเทา่กบั 325 บาทตอ่วนั ผู้วิจยัจงึ
ก าหนดชว่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ดงันี ้
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6.1 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
6.2 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท 
6.3 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท 
6.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท 
6.5 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ซึง่เป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 18 ข้อ ซึง่
มีรายละเอียดหลกัประกอบทัง้หมด 6 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน 
2.2 การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั 
2.3 การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั 
2.4 การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา 
2.5 การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
2.6 การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม 

โดยท่ีข้อความแตล่ะข้อนัน้จะมีค าตอบให้เลือกลกัษณะของประเมินคา่เป็น 5 ระดบัตาม
แนวของ Likert scale โดยก าหนดคะแนนความแตกตา่งดงันี ้
   คะแนน          ระดับความส าคัญ 
    5   หมายถึง   มากท่ีสดุ 
    4   หมายถึง   มาก 
    3   หมายถึง   ปานกลาง 
    2   หมายถึง   น้อย 
    1   หมายถึง   น้อยท่ีสดุ 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าคะแนนจากการก าหนดดงักล่าวมาประเมินคา่ เพ่ือแปล
ความหมายคา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร 

อนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
       จ านวนชัน้ 
       = 5 – 1 
        5 
       = 0.8 



  46 

การแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง การรับรู้ความเส่ียงมีความส าคญัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง การรับรู้ความเส่ียงมีความส าคญัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง การรับรู้ความเส่ียงมีความส าคญัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง การรับรู้ความเส่ียงมีความส าคญัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง การรับรู้ความเส่ียงมีความส าคญัน้อยท่ีสดุ 

 ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามด้านการยอมรับเทคโนโลยีการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code เป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 12 ข้อ ซึ่งมี
รายละเอียดหลกัประกอบทัง้หมด 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการ 
3.2 ความง่ายในการใช้บริการ 
3.3 ทศันคตติอ่การใช้บริการ 
3.4 ความตัง้ใจในการใช้บริการ 

โดยข้อความแต่ละข้อนัน้จะมีค าตอบให้เลือกลกัษณะของประเมินค่าเป็น 5 ระดบัตาม
แนวของ Likert scale โดยก าหนดคะแนนความแตกตา่งดงันี ้
   คะแนน     ระดับการตัดสินใจ 
    5   หมายถึง  มากท่ีสดุ 
    4   หมายถึง  มาก 
    3   หมายถึง  ปานกลาง 
    2   หมายถึง  น้อย 
    1   หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าคะแนนจากการก าหนดดงักล่าวมาประเมินคา่ เพ่ือแปล
ความหมายคา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร 

 อนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
       จ านวนชัน้ 
       = 5 – 1 
        5 
       = 0.8 
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การแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

 5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงด้านเนือ้หา (Content validity) และข้อบกพร่องของข้อค าถาม และการใช้ส านวนภาษา 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขครัง้สดุท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 

 6. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน 

แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α – Coefficient) ของ 
Cronbach (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2555) ค่าอัลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของ

แบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 มาก และไม่ต ่ากว่า 0.6 
(Nunnally J. C., 1978) แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ผา่นเกณฑ์ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าดงันี ้  

การรับรู้ความเส่ียง 
ด้านการเงิน (Financial Risk)    เทา่กบั 0.610 
ด้านความปลอดภยั (Security Risk)    เทา่กบั 0.819 
ด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั (Privacy Risk)   เทา่กบั 0.695 
ด้านเวลา (Time Risk)     เทา่กบั 0.619 
ด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk)   เทา่กบั 0.855 
ด้านสงัคม (Social Risk)     เทา่กบั 0.790 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code  เทา่กบั 0.846 
ความง่ายในการใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code   เทา่กบั 0.809 
ทศันคตติอ่การใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code   เทา่กบั 0.802 
ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code   เทา่กบั 0.906 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากต าราและ
งานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหนังสือคู่มือ เว็บไซต์ และนิตยสารต่างๆ ท่ีมีคอลัมน์เก่ียวกับ
ความเส่ียงและการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ เทคโนโลยี 
QR Code 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้งาน Application Mobile Banking ของธนาคาร 
5 ธนาคารท่ีรองรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  ทัง้เพศชาย และเพศ
หญิงจากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 400 คน 
 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม การตรวจสอบข้อมลู (Editing) ผู้วิจยัตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จ านวนของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่
สมบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว มาลงรหสั
ตามท่ีก าหนดไว้ 

3. การประมวลผลข้อมูล โดยน าข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วมาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the 
Social Sciences for Windows)  

4.  การวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ สถิติ ท่ี ใ ช้  คือ การหาค่า ร้อยละ 
(Percentage) 

5. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ Independent t-test 
ส าหรับ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เพศ และใช้สถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และใช้สถิติ Person Product Moment Correlation Coefficient 
เพ่ือวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. คา่สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย 

1.1  คา่ร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555) 
 

 P      =      
f

n
x 100 

     เม่ือ  P  แทน คา่ร้อยละ 
       f แทน  ความถ่ีของคะแนน 
       n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ X̄ )  
       X̄    =   
      เม่ือ X̄   แทน คา่คะแนนเฉล่ีย10 
       ∑x แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
       n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพ่ือใช้อธิบาย
ลกัษณะข้อมลูกลุม่ตวัอยา่งในแบบสอบถามตอนท่ี 2-3 โดยใช้สตูรดงันี ้

       S.D.        =        √
n𝑥−(𝑥)2

𝑥(𝑥−1)
 

 เม่ือ S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 

       ∑x2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
       (∑x)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
       n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

2.  การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิ ธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยใช้สตูรดงันี ้
  

Cronbach’s alpha: α    =    
 

    เม่ือ    α แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
      k แทน  จ านวนค าถาม 
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     covariance แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 
     variance แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistics) ประกอบด้วย 
3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย

ของประชากรกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 (ชศูรี  วงศ์รัตนะ, 2553) ใช้ทดสอบสมมตุิฐานข้อท่ี 1 ในส่วน
ของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ โดยมีสตูรในหาคา่ t ดงันี ้

กรณีท่ีมีความแปรปรวนของ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั   
 

        t       =     
�̅�1− �̅�2

√𝑥1
2

𝑥1
+

𝑥2
2

𝑥2

 

       df       =      
(
𝑥1

2

𝑥1
+

𝑥2
2

𝑥2
)

(
𝑥1

2

𝑥1
)

2

𝑥1−1
+

(
𝑥2

2

𝑥1
)

2

𝑥2−1

 

 
กรณีท่ีมีความแปรปรวนของ 2 กลุม่เทา่กนั  

     
       t       =       
 
 
       df      =      n 1 + n 2 – 2 
 
    เม่ือ  t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 

      X̄ 1 แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
      X̄ 2 แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
      S2

1 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
      S2

2 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
      n1 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
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      n2 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
      df แทน  ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (n 1 + n 2 – 2) 
   

3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: 
ANOVA) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555)โดยดูค่าความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of 
Variance และจะใช้สถิตวิิเคราะห์จากคา่ ANOVA (F) หรือคา่ Brown-Forsythe (B) 

สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B) ใช้ในกรณีท่ี
ความแปรปรวนแตกตา่งกนั (Hartung, 2001)สามารถเขียนได้ ดงันี ้
       B           =  MSB 
                     MSW’ 
 
   โดยคา่ MSW’  =  

 
เม่ือ B แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 
 MSB แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
 MSW’ แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับสถิต ิBrown-Forsythe 
 K  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 N แทน ขนาดประชากร 
 S2

i แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

สตูรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-Test ใช้ในกรณีมีความแปรปรวนเทา่กนั 

แหลง่ความแปรปรวน Df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ (B) k-1 SS(B) MS(B) = 
SS(B) MS(B)

MS(W)

 

ภายในกลุม่ (W) n-k SS(W) MS(W) = 
SS(W)

𝑥−𝑥
 

รวม (T) n-1 SS(T)   
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      F     =  MS(B) 
               MS(W) 
    เม่ือ      F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 

      df แทน  ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) 
และภายในกลุม่ (n-k) 

      k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 
      SS(B) แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่  
        (Between Sum of Squares) 
       SS(W) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่  
        (Within Sum of Squares) 
      MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

(Mean Square between groups) 
      MS(W) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
        (Mean Square within groups) 

 
หากผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ต้องท าการทดสอบเป็น

รายคู่ต่อไป เพ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett T3 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555) 

สตูรการวิเคราะห์ผลตา่งคา่เฉล่ียรายคู ่LSD (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 332-333)  
 

      LSD    =  t1-α/2;n-k 

    เม่ือ  t1-α/2;n-k แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ีระดบั 
        ความเช่ือมัน่ 95 และชัน้หา่งความเป็นอิสระภายใน 
        กลุม่ 

      MSE แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSW) 
      ni แทน  จ านวนข้อมลูของกลุม่ i 
      nj แทน  จ านวนข้อมลูของกลุม่ j 

      α แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 
  สตูรการวิเคราะห์ผลตา่งคา่เฉล่ียรายคู ่Dunnett T3 (Keppel.1982: 153-155)  
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      dD   =  

    เม่ือ  dD แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Dunnett test 
      qD แทน  คา่จากตาราง Critical values of Dunnett test 
      MS แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
      S แทน ขนาดของกกลุม่ตวัอยา่ง 

3.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555)  

 
      r     =  
 
    เม่ือ  r แทน  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  

      ∑X แทน ผลรวมคะแนนชดุ X 
      ∑Y แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y 
      ∑x2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

      ∑Y2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
      ∑XY แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนนชดุ X และชดุ Y 
      n แทน  ขนาดของตวัอยา่ง 
 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีคา่ระหวา่ง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของคา่ r  คือ 
1) ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน คือ ถ้า X 

เพิ่ม Y จะลด แตถ้่า X ลด Y จะเพิ่ม 
2) คา่ r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ถ้า X เพิ่ม 

Y จะเพิ่มด้วย แตถ้่า X ลด Y จะลดลงด้วย 
3) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสมัพนัธ์กนัมาก 
4) ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม และ

มีความสมัพนัธ์กนัมาก 
5) ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
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6) ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย และมีค่าระดับ
ความสมัพนัธ์ของคา่สหสมัพนัธ์ต ่า 

การอา่นความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  
   ค่าระดับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 
   0.81 – 1.00  สงูมาก (Very strong) 
   0.61 – 0.80  คอ่นข้างสงู (Strong) 
    0.41 – 0.60  ปานกลาง (Moderate) 
   0.21 – 0.40  คอ่นข้างต ่า (Weak) 
   0.01 – 0.20  ต ่ามาก (Very weak) 
   0.00    ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
 



 
 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการบริการ

ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้
ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 X̄  แทนคา่คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
 S.D. แทนคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 H0 แทนสมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1 แทนสมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
 p    แทนคา่ความนา่จะเป็น (Probability) 
 *     แทนมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 **    แทนมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 t     แทนคา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ T-Test 
 df   แทนชัน้ขององศาอิสระ (Degree of freedom) 
 SS  แทนผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Sum of Square) 
 MS แทนคา่เฉล่ียของผลรวมคะแนนยกกาลงัสอง (Mean of Square) 
 f     แทนคา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ Anova (F-Test) 
 r     แทนคา่สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้ 

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
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 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
วิเคราะห์โดยการใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คดิเป็นร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความเส่ียง แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 
การรับรู้ความเส่ียงความเส่ียงทางการเงิน การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย การรับรู้ความ
เส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา การรับรู้ความเส่ียงด้าน

ประสิทธิภาพ การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม  วิเคราะห์โดยการใช้คา่เฉล่ีย ( X̄ ) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย แบ่งเป็น 4 ด้านคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความ
ง่ายในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน ความตัง้ใจท่ีจะใช้งาน โดยใช้ การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) คิดเป็นร้อยละ (Percentage) การใช้ค่าเฉล่ีย (X̄ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ข้อ ดงันี ้
1). ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และระดบัรายได้
ต่อเดือน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, One 
way Anova  

2). การรับรู้ความเส่ียงของผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเ งินด้วยระบบ QR 
Code มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
แตกต่างกันทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment correlation coefficient) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 

การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคได้แก่เพศอายุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนโดยแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) คา่เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ 
(Percentage) ได้ดงันี ้
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ตาราง 5 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 132 33.0 
หญิง 268 67.0 

รวม 400 100.00 
2. อาย ุ   

อายนุ้อยหรือเทา่กบักวา่ 20  ปี 6 1.5 
อาย ุ21 – 30 ปี 71 17.8 
อาย ุ31 – 40 ปี 215 53.8 
อาย ุ41 – 50 ปี 60 15.0 
อายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 48 12.0 

รวม 400 100.00 
3. สถานภาพสมรส   

โสด 232 58.0 
สมรส 154 38.6 
หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 14 3.5 

รวม 400 100.00 
4. ระดบัการศกึษา   

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 52 13.0 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ปริญญาตรี 220 55.0 
สงูกวา่ปริญญาตรี 128 32.0 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 5 (ตอ่)  

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
5. อาชีพ   

นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา 11 2.8 
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 40 10 
พนกังานบริษัทเอกชน 278 69.5 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั 58 14.5 
พอ่บ้าน / แมบ้่าน 13 3.3 

รวม 402 100.00 
6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน   

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

14 3.5 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท 31 7.8 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท 78 19.5 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท 93 23.3 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บาทขึน้ไป 184 46.0 

รวม 400 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 

คน จ าแนกตวัแปรได้ดงันี ้
เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 268 คนคิดเป็นร้อยละ 

67.0 และเป็นเพศชายมีจ านวน 132 คนคดิเป็นร้อยละ 33.0 
อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 215 คนคิดเป็นร้อย

ละ 53.8 รองลงมาคืออาย ุ21-30 ปีมีจ านวน 71 คนคดิเป็นร้อยละ 17.8 อาย ุ41-50 ปีมีจ านวน 60 
คนคิดเป็นร้อยละ 15.0 อาย ุ50 ปีขึน้ไปมีจ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 12.0 และอายนุ้อยกว่า 20 
ปีมีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 6 คนคดิเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
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สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.0รองลงมามีสถานภาพสมรส มีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 และมี
สถานภาพหม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 14 คน คดิเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาในระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีมีจ านวน 220 คนคิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมามีการศึกษาระดบัสูง
กว่าปริญญาตรีมีจ านวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 32.0 และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมีจ านวนน้อย
ท่ีสดุ คือ 52 คนคดิเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชนมีจ านวน 
278 คนคิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวัมีจ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 
14.5 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 10.0 อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านมี
จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 และอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษามีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 11 คน
คดิเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไปจ านวน 184 คนคิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001-40,000 บาทมีจ านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 23.3 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 
บาทมีจ านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ19.5 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001-20,000 บาทมีจ านวน 31 
คนคิดเป็นร้อยละ 7.8 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาทมีจ านวนน้อยน้อยท่ีสุดคือ 14 
คนคดิเป็นร้อยละ 3.5   

เน่ืองจากข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านอาย ุสถานภาพสมรส และ อาชีพ มีความถ่ี
ของข้อมลูกระจายตวัไม่สม ่าเสมอ และ บางกลุม่มีจ านวนความถ่ีน้อยเกินไป ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้ท า
การรวบรวมข้อมูลใหม่เพ่ือให้เกิดการกระจายตวัของข้อมลูมีความสม ่าเสมอ เพ่ือท าการทดสอบ
สมมตฐิาน ซึง่ได้กลุม่ใหมด่งันี ้
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ตาราง 6 แสดงจ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ ของข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านอาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ตามการจดักลุม่ใหม ่
 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. อาย ุ   

อายนุ้อยกวา่หรือเทา่กบั 30 ปี 77 19.2 
อาย ุ31-40 ปี 215 53.8 
อาย ุ41-50 ปี 60 15.0 
อาย ุ50 ปีขึน้ไป 48 12.0 

รวม 400 100.00 
2. สถานภาพ   

โสด 232 58.0 
สมรส / หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 168 42.0 

รวม 400 100.00 
3. อาชีพ   

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 40 10.0 
พนกังานบริษัทเอกชน 278 69.5 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั 58 14.5 
พอ่บ้าน / แม่บ้าน / นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา 24 6.0 

รวม 400 100.00 
4. รายได้   

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 20,000 บาท 45 11.2 
20,001 – 30,000 บาท 78 19.5 
30,001 – 40,000 บาท 93 23.3 
40,001 บาทขึน้ไป 184 46.0 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านอาย ุสถานภาพ 
อาชีพ และรายได้ตามการจดักลุม่ใหม ่จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี ้

อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี มีจ านวน 215 คนคิดเป็นร้อย
ละ 53.8 รองลงมาคืออายุน้อยกว่า 30 ปี มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 อายุ 41-50 ปีมี
จ านวน 60 คนคดิเป็นร้อยละ 15.0 อาย ุ50 ปีขึน้ไปมีจ านวน 48 คนคดิเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.0รองลงมามีสถานภาพสมรส / หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่  มีจ านวน 168 คน คดิ
เป็นร้อยละ 42.0 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชนมีจ านวน 
278 คนคิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวัมีจ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 
14.5 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจ านวน 40 คนคดิเป็นร้อยละ 10.0 และอาชีพพอ่บ้าน/แมบ้่าน/
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา มีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 24 คนคดิเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไปจ านวน 184 คนคิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001-40,000 บาทมีจ านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 23.3 ถัดมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาทมีจ านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ19.5 และสุดท้ายมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
20,000 บาทมีจ านวนน้อยน้อยท่ีสดุคือ 45 คนคดิเป็นร้อยละ  11.2 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้ความเส่ียง แบง่เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย การ
รับรู้ความเส่ียงทางการเงิน การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย การรับรู้ความเส่ียงด้านการ
รักษาข้อมูลส่วนตวั การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ และการ

รับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม วิเคราะห์โดยการใช้คา่เฉล่ีย (X̄ ) และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ตาราง 7 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเส่ียงโดยรวม 
 

การรับรู้ความเส่ียง X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน 2.96 0.826 ปานกลาง 
การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั 3.40 0.743 ปานกลาง 
การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั 3.54 0.720 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียง X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา 3.66 0.679 มาก 
การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 4.00 0.665 มาก 
การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม 3.94 0.807 มาก 

การรับรู้ความเส่ียง รวม 3.58 0.502 มาก 

 
จากตาราง 7 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับการรับรู้ความเ ส่ียงพบว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัการรับรู้ความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.58 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการรับรู้ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพ การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา การรับรู้ความเส่ียงด้าน
การรักษาข้อมลูสว่นตวั ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.00, 3.94, 3.66 และ 3.54 ตามล าดบั 
และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับ การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั และการรับรู้
ความเส่ียงทางการเงินในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.40 และ 2.96  

 
ตาราง 8 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเส่ียงในด้านการรับรู้
ความเส่ียงทางการเงิน 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code 
มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้ให้บริการ 

2.61 1.232 ปานกลาง 

2.  เ ม่ือใช้บริการทางการเ งินด้วย QR Code มี
โอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่เลขท่ี
บญัชีผิด/จ านวนเงินผิด 

2.92 1.171 ปานกลาง 

3. ธนาคารผู้ ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิด
ความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทาง
การเงินผา่นระบบ QR Code 

3.36 1.130 ปานกลาง 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินรวม 2.96 0.826 ปานกลาง 
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงทางการเงินพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการรับรู้ความเส่ียงทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.96 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับเร่ือง
ธนาคารผู้ ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทาง
การเงินผ่านระบบ QR Code อยู่ในระดบัปานกลาง และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหวัข้อการรับรู้ความ
เส่ียงทางการเงินเท่ากบั 3.36 ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง  
ได้แก่ เม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่
เลขท่ีบัญชีผิด/จ านวนเงินผิด และ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาส
ผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้ให้บริการ โดยมีคา่เฉล่ีย 2.92 และ 2.61 ตามล าดบั 

 
ตาราง 9 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเส่ียงในด้านการรับรู้
ความเส่ียงด้านความปลอดภยั 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1.  การใช้ระบบ  QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลง 
QR Code จากมิจฉาชีพ 

3.35 1.234 ปานกลาง 

2. ระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ 
มีการป้องกันความปลอดภัยจากภัยคมุคามทาง
ตา่งๆ ในโลก Cyber 

3.53 1.069 มาก 

3. มีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จดแูลช่วย
แก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมูลทาง
การเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code   

3.40 0.743 ปานกลาง 

การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยัรวม 3.40 0.743 ปานกลาง 
 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัยอยู่ในระดบั



 
 
 

64 

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัเร่ืองระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภัย
จากภัยคุมคามทางต่างๆ ในโลก Cyber อยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหัวข้อการรับรู้
ความเส่ียงด้านความปลอดภัยเท่ากับ 3.53 ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลาง ได้แก่ มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการ
โจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   และ การใช้ระบบ 
QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลง QR Code จาก
มิจฉาชีพ โดยมีคา่เฉล่ีย 3.40 และ 3.35 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเส่ียงในด้านการรับรู้
ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ีบญัชี หรือการ
น าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตวั
ของผู้ใช้งานได้ 

3.57 1.036 มาก 

2. นโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ 
นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

3.64 0.976 มาก 

3. การให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินแก่
บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความเส่ียง
จากการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

3.30 1.114 ปานกลาง 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวัรวม 3.54 0.720 มาก 
 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูล
ส่วนตัวพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูล
สว่นตวัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.54 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบัเร่ืองนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลู
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ส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้อยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหวัข้อการรับรู้ความเส่ียงด้านการ
รักษาข้อมูลส่วนตวัเท่ากับ 3.53 ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ได้แก่ มีการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ีบญัชี 
หรือการน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57  
และ การให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความ
เส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนญุาตให้ความส าคญัระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 
3.30 
 
ตาราง 11 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเส่ียงในด้านการรับรู้
ความเส่ียงด้านเวลา 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุ รกรรมทางการเ งินนัน้ ใ ช้ เวลาท่ี
เหมาะสม 

3.70 0.856 มาก 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 

3.93 0.827 มาก 

3. การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการ
เงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 

3.35 0.891 ปานกลาง 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลารวม 3.66 0.679 มาก 
 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาอยู่ในระดบัมากโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.66 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับเร่ืองการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
หวัข้อการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาเท่ากบั 3.93 สว่นข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก ได้แก่ การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.70   และ การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงิน
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ด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม ให้ความส าคญันะดบัปานกลางโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.35 
 
ตาราง 12 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเส่ียงในด้านการรับรู้
ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. ความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคาร
ผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความลา่ช้าในการ
ท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code 

3.74 0.806 มาก 

2. คณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ 

4.17 0.824 มาก 

3. คณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ 
มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code 

4.08 0.859 มาก 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพรวม 4.00 0.665 มาก 
 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับเร่ือง
คณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก และมีคา่เฉล่ียสงูสุดในหวัข้อการรับรู้ความ
เส่ียงด้านประสิทธิภาพเท่ากบั 4.17 ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ได้แก่ คณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code และ ความมั่นใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 และ 3.74 
ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเส่ียงในด้านการรับรู้
ความเส่ียงด้านสงัคม 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยุค
ดจิิตอล 

4.04 0.907 มาก 

2. การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลอ่ืนว่า
เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ  

3.62 1.031 มาก 

3. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่
สงัคมไร้เงินสด 

4.15 0.872 มาก 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมรวม 3.94 0.807 มาก 
 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด
อยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหวัข้อการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมเท่ากับ 4.15 ส่วนข้อ
อ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอล และ การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลอ่ืนว่าเป็นผู้ น าการใช้งานนวัตกรรม
ใหม่ๆ  โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.04 และ 3.62 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยโดยหาค่าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลข้อมูลดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

 



 
 
 

68 

ตาราง 14 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวม 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

4.30 0.670 มากท่ีสดุ 

ความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

4.23 0.714 มากท่ีสดุ 

ทัศนคติต่อการใ ช้ บ ริการทางการ เ งิน ด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

4.21 0.713 มากท่ีสดุ 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR 
Code 

4.01 0.857 มาก 

 
จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code ตามมาด้วยความง่าย
ในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code และเร่ืองทัศนคติต่อการใช้บริการทาง
การเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.30 ตามมา
ด้วย 4.23 และ 4.21 ตามล าดบั นอกจากนีผู้้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญักบัความตัง้ใจท่ี
จะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.01 
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ตาราง 15 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
งาน  

 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน  

X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. การใช้ QR Code ส่งผลให้ท าธุรกรรมทางการ
เงินได้รวดเร็วขึน้ 

4.42 0.720 มากท่ีสดุ 

2. การมีระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน 
ท า ใ ห้สามารถท าธุ รกรรมทางการ เ งินไ ด้ มี
ประสิทธิภาพขึน้ 

4.14 0.840 มาก 

3. ระบบ QR Code ท าให้มีทางเลือกหลากหลาย
ขึ น้ ในการท า ธุ ร ก รรมทาง เ งิ น ด้ วย  Mobile 
Banking 

4.25 0.700 มากท่ีสดุ 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานรวม 4.30 0.670 มากท่ีสดุ 

    
 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.30 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองการ
ใช้ QR Code ส่งผลให้ท าธุรกรรมทางการเงินได้รวดเร็วขึน้  และเร่ืองระบบ QR Code ท าให้มี
ทางเลือกหลากหลายขึน้ในการท าธุรกรรมทางเงินด้วย Mobile Banking อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.42 และ 4.25 ตามล าดบั สว่นเร่ืองการมีระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน 
ท าให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้มีประสิทธิภาพขึน้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.14 
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ตาราง 16 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งาน 

 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ด้านความง่ายในการใช้งาน 

X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. การเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการ
ท าธุรกรรมเช่น ช าระสินค้า หรือโอนเงินเป็นเร่ือง
ง่าย 

4.38 0.773 มากท่ีสดุ 

2. การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงินมีขัน้ตอนท่ีง่าย 

4.24 0.838 มากท่ีสดุ 

3. คนทั่วไปสามารถใช้งานระบบ QR Code ใน
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
ได้ 

4.08 0.890 มาก 

ความง่ายในการใช้งานรวม 4.23 0.714 มากท่ีสดุ 

    
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งาน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัความง่ายในการใช้งานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.23 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองการเรียนรู้การใช้งาน
ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมเช่น ช าระสินค้า หรือโอนเงินเป็นเร่ืองง่าย และการใช้งานระบบ 
QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีขัน้ตอนท่ีง่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.38 และ 4.24 ตามล าดบั ส่วนเร่ืองคนทัว่ไปสามารถใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่าน Mobile Banking ได้ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.08 
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ตาราง 17 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคตติอ่การใช้งาน 

 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ด้านทศันคติตอ่การใช้งาน 

X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการ
เงิน 

4.15 0.806 มากท่ีสดุ 

2. ระบบ QR Code จะช่วยท าให้การใช้บริการ
ทางการเงินของประชาชนทัว่ไป ง่าย สะดวก และ
มีประสิทธิภาพขึน้ 

4.24 0.816 มากท่ีสดุ 

3. ระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน จะชว่ย
ให้ประเทศไทยใกล้สู่การเป็นสังคมไร้เ งินสด
เพิ่มขึน้ 

4.24 0.844 มาก 

ทศันคติตอ่การใช้งานรวม 4.21 0.713 มากท่ีสดุ 

    
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทัศนคติต่อการใช้งาน พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักับด้านทัศนคติต่อการใช้งานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.21 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับเร่ืองระบบ QR 
Code จะช่วยท าให้การใช้บริการทางการเงินของประชาชนทั่วไป ง่าย สะดวก และระบบ QR 
Code ในบริการทางการเงิน จะชว่ยให้ประเทศไทยใกล้สูก่ารเป็นสงัคมไร้เงินสดเพิ่มขึน้ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากันท่ี 4.24 ส่วนเร่ืองความพึงพอใจต่อการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.15 
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ตาราง 18 ตารางแสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้งาน 

 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้าน
ความตัง้ใจท่ีจะใช้งาน 

X̄  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. ความพึงพอใจตอ่การใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4.02 0.934 มาก 

2. ระบบ QR Code จะชว่ยท าให้การใช้บริการทาง
การเงินของประชาชนทั่วไป ง่าย สะดวก และมี
ประสิทธิภาพขึน้ 

4.05 0.911 มาก 

3. ระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน จะช่วย
ให้ประเทศไทยใกล้สูก่ารเป็นสงัคมไร้เงินสดเพิ่มขึน้ 

3.95 0.915 มาก 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้งานรวม 4.01 0.857 มาก 

    
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้งาน พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้งานอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.01 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับเร่ืองระบบ QR Code จะ
ชว่ยท าให้การใช้บริการทางการเงินของประชาชนทัว่ไป ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพขึน้ , ความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน และ  
ระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน จะช่วยให้ประเทศไทยใกล้สู่การเป็นสงัคมไร้เงินสดเพิ่มขึน้  
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กนัท่ี 4.05, 4.02 และ 3.05 ตามล าดบั 
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 ส่วนที่  2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยมีการใช้สถิติการวิจัย 

ดงันี ้

 สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ

ระดับรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน  โดยใช้สถิติ Independent 

Sample t-test และ One-way Analysis of Variance 

 ส าหรับสถิตท่ีิใช้ท าการทดสอบความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ โดยใช้สถิต ิLevene’s test 

ซึ่งหากผลการทดสอบ พบว่าค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่า

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้สถิติ Independent Sample t-test กรณี Equal Variances 

Assumed แต ่หากผลการทดสอบพบว่าคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มี

ค่า น้อยกว่ า  0.05)  ก็ จะ ใ ช้ส ถิติ  Independent Sample t- test กรณี  Equal Variances not 

Assumed 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบ Independent Sample t-test เปรียบเทียบ

ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ดงันัน้จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 0.05 และ ปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่า 0.05 โดยใช้ทดสอบความแตกตา่งของ

เพศ และ สถานภาพ 

 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 

of Variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ โดย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances 

โดยจะใช้ในการทดสอบความแตกตา่งของ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 ถ้าพบความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั จะทดสอบความแตกตา่งด้วย F-test และถ้าข้อใด

มีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 

โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แตห่ากพบวา่ความแปรปรวนแตกต่าง
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กันจะทดสอบความแตกต่างด้วย Brown – Forsythe และถ้าข้อใดมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี

แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ 

Dunnett’s T3 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 

0.05 และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่มากกวา่ 0.05 

 โดยสามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ ดงันี ้

 สมมติฐาน 1.1 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีเพศ

ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

 H0: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีเพศท่ีแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีเพศท่ีแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีแตกตา่งกนั 

 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระหว่างประชากร 2 

กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่า

น้อยกวา่ 0.05  

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ

แปรปรวนของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ โดยใช้สถิต ิLevene’s test ซึง่หากผลการทดสอบ พบวา่คา่ความ

แปรปรวนของทัง้สองกลุ่มไม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั0.05) ก็จะใช้คา่ t-test 

กรณี Equal Variances  Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของการยอมรับ

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ 2 กลุ่ม แต่

หากผลการทดสอบว่าคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05) 

ก็จะใช้คา่ คา่ t-test กรณี Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่าง

ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

ทัง้ 2 กลุม่ โดยผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Levene’s test for Equality of Variances 
F Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

1.321 0.251 

ความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

2.814 0.094 

ทัศนคติต่อการใ ช้บ ริการทางการ เ งิ น ด้ วย
เทคโนโลยี QR Code 

0.345 0.557 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR 
Code 

0.182 0.670 

 

จากตาราง 19 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง

การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีคา่ Sig. 

เท่ากบั 0.251 ด้านความง่ายในการงาน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.094 ด้านทศันคติต่อการใช้บริการ มี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.557 และความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.670 ตามล าดับ ซึ่ง

ทัง้หมดมีคา่มากกว่า 0.05  แสดงว่าคา่ความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่ม ไม่แตกตา่งกนั จึงใช้ t-

test กรณี Equal Variances  Assumed น ามาท าการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

t-test for Equality of Means 

เพศ X̄  S.D. t df 
Sig.(2-
tailed) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี 
QR Code 

หญิง 4.301 0.687 -0.025 398 0.980 

ชาย 4.303 0.638 

ความง่ายในการงานบริการทาง
การเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

หญิง 4.243 0.737 0.440 398 0.660 
ชาย 4.209 0.667 

ทศันคติตอ่การใช้บริการทาง
การเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

หญิง 4.224 0.737 0.419 398 0.675 
ชาย 4.192 0.666 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทาง
การเงินด้วย QR Code 

หญิง 4.028 0.871 0.724 398 0.470 

ชาย 3.962 0.830 

 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย

ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที ( t-

test) จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 

 ผลการวิเคราะห์ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR 

Code พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.980 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 

Code ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานไม่

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 ผลการวิเคราะห์ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.660 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ

สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
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ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านความง่ายในการงานไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 ผลการวิเคราะห์ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code พบวา่

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.675 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี

เพศท่ีแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านทศันคติต่อการใช้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 ผลการวิเคราะห์ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code พบว่ามีค่า Sig. 

เทา่กบั 0.470 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีเพศท่ีแตกต่าง

กนั มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 สมมติฐาน 1.2 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายุ

ท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

 H0: ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1: ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีแตกตา่งกนั 

 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 

of Variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ โดย 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance 

ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามอายุ 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ

ธนาคารพาณิชย์ไทย 

Homogeneity of Variance 
Levene 

Statistics 
df1 df2 Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

3.946* 3 396 0.009 

ความง่ายในการงานบริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

4.872* 3 396 0.002 

ทัศนคติต่อการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

6.384* 3 396 0.000 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code 

4.166* 3 396 0.006 

     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 21 ทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการงาน ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ และ ด้านความตัง้ใจ
ท่ีจะใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.009, 0.002, 0.000 และ 0.006 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามอายุ ทัง้ด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์  ด้านความง่ายในการงาน ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการ คา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนัจงึใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 22 
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ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการงาน 
ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ และ ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนกตามอาย ุ
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

2.784** 3 251.142 0.041 

ความง่ายในการงานบริการทาง
การเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

1.169 3 180.414 0.323 

ทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

3.692** 3 226.473 0.013 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code 

3.776** 3 200.677 0.011 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนก
ตามอายพุบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.041 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.05 

ทางด้านความง่ายในการงาน จ าแนกตามอายุพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.323 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการยอมรับ
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เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความ
ง่ายในการงาน ไมแ่ตกตา่งกนั 

ทางด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ จ าแนกตามอายพุบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.013 ซึ่งมีคา่
น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านทศันคติ
ตอ่การใช้บริการแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนกตามอายพุบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.011 ซึง่มีคา่
น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความ
ตัง้ใจท่ีจะใช้บริการแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของอายุท่ีแตกต่างกัน กับ การยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทศันคติต่อการใช้บริการ และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ (จ าแนกตาม
อาย)ุ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05แสดงดงัตาราง 23 ตาราง 24 และตาราง 25 ตามล าดบั 
 
ตาราง 23 การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนกตามอาย ุโดยวิธี Dunnett’s T3 
 

อาย ุ X น้อยกวา่หรือ
เทา่กบั 30 ปี 

31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีขึน้ไป 

น้อยกว่าห รือ
เทา่กบั 30 ปี 

4.429 
 

- 0.208 
(0.102) 

0.086 
(0.957) 

0.019 
(1.000) 

31 – 40 ปี 4.221 
 

- - -0.122 
(0.667) 

-0.189 
(0.352) 

41 – 50 ปี 4.343 
 

- - - -0.067 
(0.993) 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

อาย ุ X น้อยกวา่หรือ
เทา่กบั 30 ปี 

31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีขึน้ไป 

50 ปีขึน้ไป 4.410 - - - - 

 
จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนกตามอาย ุ
พบวา่ทกุๆ คูอ่ายไุมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั  
 
ตาราง 24 การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยในด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ จ าแนกตามอาย ุโดยวิธี Dunnett’s T3 
 

อาย ุ X น้อยกวา่หรือ
เทา่กบั 30 ปี 

31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีขึน้ไป 

น้อยกว่าห รือ
เทา่กบั 30 ปี 

4.2605 - 0.134 
(0.660) 

-0.178 
(0.403) 

0.010 
(1.000) 

31 – 40 ปี 4.1259  - - -0.313* 
(0.001) 

-0.124 
(0.868) 

41 – 50 ปี 4.4392  - - - 0.189 
(0.541) 

50 ปีขึน้ไป 4.2500  - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ จ าแนกตาม
อาย ุพบวา่ อาย ุ31-40 ปี กบั อาย ุ41-50 ปี มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความ
ว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาย ุ31-40 ปี มีการยอมรับ
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เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีแตกตา่งเป็นรายคู่กับ อาย ุ41-50 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญั 
 
ตาราง 25 การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนกตามอาย ุโดยวิธี Dunnett’s T3 
 

อาย ุ X น้อยหรือ
เทา่กบั 30 ปี 

31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีขึน้ไป 

น้อยกว่าห รือ
เทา่กบั 30 ปี 

4.2342 - 0.325** 
(0.012) 

0.078 
(0.990) 

0.345 
(0.216) 

31 – 40 ปี 3.9087 - - -0.246 
(0.173) 

0.019 
(1.000) 

41 – 50 ปี 4.1555 - - - 0.266 
(0.542) 

50 ปีขึน้ไป 3.8888 - - - - 

      
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนกตาม
อายุ พบว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี กับ อายุ 31-40 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายุน้อยกว่า
หรือเท่ากบั 30 ปี มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีแตกตา่งเป็น
รายคู่กับ อายุ 31-40 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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สมมติฐาน 1.3 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี
สถานภาพท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิตไิด้ดงันี ้

H0: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีแตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรสทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ 
พบว่าคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่าหรือเท่ากับ0.05) ก็
จะใช้ค่า t-test กรณี Equal Variances  Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของการ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ 2 
กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบว่าค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อย
กว่า 0.05) ก็จะใช้คา่ คา่ t-test กรณี Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบการ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ทัง้ 2 กลุ่ม โดยผลการทดสอบแสดงดงั
ตาราง 26 
 
ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
  

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Levene’s test for Equality of Variances 
F Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

0.713 0.399 

ความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

6.493** 0.011 

ทัศนคติต่อการใ ช้ บ ริการทางการ เ งิน ด้ วย
เทคโนโลยี QR Code 

0.647 0.422 

 



 
 
 

84 

ตาราง 26 (ตอ่) 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Levene’s test for Equality of Variances 
F Sig. 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR 
Code 

3.485 0.063 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 26 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ด้านความง่ายในการงาน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.011 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพสมรสทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี 
Equal Variances not Assumed น ามาท าการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ีย
ของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ดงัตาราง 27 

ผลการทดสอบ Levene’s test พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.399, 0.422 และ 0.063 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05  แสดงว่าค่า
ความแปรปรวนของสถานภาพสมรสทัง้ 2 กลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั จงึใช้ t-test กรณี Equal Variances  
Assumed น ามาท าการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 
กลุม่ดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
 

การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย

ระบบQR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย 

t-test for Equality of Means 

สถานภาพ X̄  S.D. t df 
Sig.(2-
tailed) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการ
ใช้บริการทางการเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

โสด 4.259 0.687 -1.507 398 0.133 

สมรส/หยา่/
แยกกนัอยู่ 

4.361 0.643 

ความง่ายในการงาน
บริการทางการเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

โสด 4.262 0.663 1.006 324 0.315 
สมรส/หยา่/
แยกกนัอยู่ 

4.188 0.778 

ทศันคติตอ่การใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี 
QR Code 

โสด 4.165 0.709 -1.587 398 0.113 
สมรส/หยา่/
แยกกนัอยู่ 

4.280 0.715 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ
ทางการเงินด้วย QR Code 

โสด 4.030 0.818 0.671 398 0.503 

สมรส/หยา่/
แยกกนัอยู่ 

3.972 0.907 

 
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง

การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
สถิตทิดสอบคา่ที (t-test) จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR 
Code พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.133 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
งานไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ผลการวิเคราะห์ความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.315 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี
สถานภาพท่ีแตกตา่งกนั มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านความง่ายในการงานไม่แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผลการวิเคราะห์ทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code พบว่ามี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.113 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี
สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านทศันคติต่อการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผลการวิเคราะห์ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code พบว่ามีค่า Sig. 
เทา่กบั 0.503 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมตฐิาน 1.4 ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิตไิด้ดงันี ้

H0: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั  

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ โดย 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ผลการ
ทดสอบแสดงดงัตาราง 28 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ

ธนาคารพาณิชย์ไทย 

Homogeneity of Variance 
Levene 

Statistics 
df1 df2 Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

2.334 2 397 0.098 

ความง่ายในการงานบริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

1.985 2 397 0.139 

ทัศนคติต่อการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

2.030 2 397 0.133 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code 

7.029* 2 397 0.001 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 28 ทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการ

ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
พบว่า ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีคา่น้อยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการมีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนัจงึใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 29 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านทศันคติในการใช้บริการ 
มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.098, 0.139 และ 0.133 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่มากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 แสดงว่า ความแปรปรวนของยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษาด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความ
ง่ายในการใช้งาน และด้านทศันคติในการใช้บริการ มีค่าความแปรปรวนเท่ากันจึงใช้วิธีทดสอบ
แบบ F-test ดงัตาราง 30 
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ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนกตามระดบั
การศกึษา 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code 

5.283* 2 180.368 0.006 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง

การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน 
และด้านทศันคตใินการใช้บริการจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

  F - test 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการ
ใช้บริการทางการเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2.779 
176.434 
179/213 

2 
397 
399 

1.390 
0.444 

 

3.127** 0.045 

ค ว า ม ง่ า ย ใ น ก า ร ง า น
บริการทางการเ งินด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2.293 
201.272 
203.099 

2 
397 
399 

1.146 
0.507 

2.261 0.106 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี 
QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

1.877 
201.222 
203.099 

2 
397 
399 

0.938 
0.507 

1.851 0.158 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนก
ตามระดบัการศกึษาพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.045 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ แตกตา่ง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ทางด้านความง่ายในการงาน จ าแนกตามระดบัการศกึษาพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.106
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยในด้านความง่ายในการงาน ไมแ่ตกตา่งกนั 

ทางด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 
0.158 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยในด้านทศันคตติอ่การใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนั  

ดงันัน้ ผู้ วิจัยจะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กับ การ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้าน
ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ (จ าแนกตามระดบัการศกึษา)โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงดงัตาราง 
31 

และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กับ การยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์ (จ าแนกตามระดบัการศึกษา) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  แสดงดงั
ตาราง 32  
 
ตาราง 31 แสดงการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการจ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยวิธี 
Dunnett’s T3 
 

ระดบัการศกึษา X̄  
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่ปริญญาตรี 
สงูกวา่
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.794  -0.154 
(0.602) 

-0.396** 
(0.016) 
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ตาราง 31 (ตอ่)     

ระดบัการศกึษา X̄  
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่ปริญญาตรี 
สงูกวา่
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ปริญญาตรี 

3.948   -0.241** 
(0.018) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 4.190    

     
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา พบวา่ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ปริญญาตรี มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.602 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการไมแ่ตกตา่งกบั
ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ปริญญาตรี 

ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ระดบัการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรีพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ
แตกตา่งกบัผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ปริญญาตรี 
กบั ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.018 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความ
ว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้าน
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ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการแตกตา่งกบัผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ี
มีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ตาราง 32 แสดงการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 

ระดบัการศกึษา X̄  
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่ปริญญาตรี 
สงูกวา่
ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.212  -0.040 
(0.691) 

-0.209 
(0.057) 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ปริญญาตรี 

4.253   -0.168** 
(0.023) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 4.422    

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ปริญญาตรี มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.691 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ไม่แตกต่างกับ
ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ปริญญาตรี 

ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ระดบัการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรีพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.057 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการ
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ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ไมแ่ตกตา่ง
กบัผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญา
ตรี 

ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ปริญญาตรี 
กบั ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.023 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความ
ว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ แตกตา่งกบัผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐาน 1.5 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี

อาชีพแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั  

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ โดย 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ผลการ
ทดสอบแสดงดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามอาชีพ 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ

ธนาคารพาณิชย์ไทย 

Homogeneity of Variance 
Levene 

Statistics 
df1 df2 Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

0.155 3 396 0.927 

ความง่ายในการงานบริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

3.385** 3 396 0.018 

ทัศนคติต่อการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

0.631 3 396 0.595 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code 

0.734 3 396 0.532 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 33 ทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
ด้านความง่ายในการงาน มีคา่ Sig เท่ากบั 0.018 ซึ่งมีคา่น้อยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
แสดงว่าค่าความแปรปรวนของยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามอาชีพด้านความง่ายในการงานมีคา่ความแปรปรวนไม่
เทา่กนัจงึใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 34 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทศันคตใินการใช้บริการ และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ  
มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.927, 0.595 และ 0.532 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่มากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แสดงว่า ความแปรปรวนของยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทศันคติในการใช้
บริการ และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ มีคา่ความแปรปรวนเท่ากนัจึงใช้วิธีทดสอบแบบ F-test 
ดงัตาราง 35 
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ตาราง 34 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการงาน จ าแนกตามอาชีพ 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

ความง่ายในการงานบริการทาง
การเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

9.362* 3 110.170 0.000 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านความง่ายในการงานจ าแนก
ตามอาชีพ พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านความง่ายในการงานแตกตา่งกันท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทศันคตใินการใช้บริการ 
และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ  จ าแนกตามอาชีพ 
 

การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์

ไทย 

  F - test 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3.796 
175.418 
179.213 

3 
396 
399 

1.265 
0.443 

2.856** 0.037 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ
ท า ง ก า ร เ งิ น ด้ ว ย
เทคโนโลยี QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

12.901 
190.198 
203.099 

3 
396 
399 

4.300 
0.480 

8.953* 0.000 

ด้านความตัง้ใจที่จะใช้บริการ  

ท า ง ก า ร เ งิ น ด้ ว ย
เทคโนโลยี QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

20.892 
271.991 
292.883 

3 
396 
399 

5.964 
0.687 

10.139* 0.000 

       
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง

การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนก
ตามอาชีพพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.037 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
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Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิ 0.05 

ทางด้านทศันคติต่อการใช้บริการ จ าแนกตามอาชีพพบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนัมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ในด้านทศันคตติอ่การใช้บริการ แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.01 

ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนกตามอาชีพพบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนัมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.01 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของอาชีพท่ีแตกต่างกัน กับ การยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านความ
ง่ายในการ (จ าแนกตามอาชีพ) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้าง
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 36 

และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กับ การยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์ ด้านทศันคตติอ่การใช้บริการ ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ   (จ าแนกตามอาชีพ) โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  แสดงดงัตาราง 37-39 
 
ตาราง 36 แสดงการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งานจ าแนกตามอาชีพ โดยวิธี Dunnett’s T3 
 

อาชีพ X̄  
ประกอบ

ธุรกิจสว่นตวั 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
พอ่บ้าน แมบ้่าน 
นกัเรียน 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั 

4.01  -0.34* 
(0.003) 

0.213 
(0.794) 

1.096 
(0.981) 
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ตาราง 36 (ตอ่)      

อาชีพ X̄  
ประกอบ

ธุรกิจสว่นตวั 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
พอ่บ้าน แมบ้่าน 
นกัเรียน 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.36   0.555** 
(0.012) 

0.451** 
(0.012) 

พอ่บ้าน แมบ้่าน
นกัเรียน 

3.80    -0.103 
(0.996) 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

3.90     

      
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านความง่ายในการใช้งาน จ าแนกตาม
อาชีพ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัว กับ ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีประกอบธุรกิจสว่นตวั มีการยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความง่ายในการใช้งาน แตกต่างกับผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน กบั ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แมบ้่าน นกัเรียนนกัศกึษา พบวา่มีคา่ Sig. 
เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ในด้านความง่ายในการใช้งานแตกตา่งกบัผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน กับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 
0.012 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ี
มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ในด้านความงานในการใช้งานแตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ท่ีมีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ตาราง 37 แสดงการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนกตามอาชีพโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 

อาชีพ X̄  
ประกอบ

ธุรกิจสว่นตวั 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
พอ่บ้าน แมบ้่าน 
นกัเรียน 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั 

4.21  -0.150 
(0.119) 

0.129 
(0.161) 

0.080 
(0.558) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.36   0.279** 
(0.049) 

0.230** 
(0.041) 

พอ่บ้าน แมบ้่าน
นกัเรียน 

4.08    -0.049 
(0.773) 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

4.13     

      
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนกตาม
อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  กับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพพอ่บ้าน แมบ้่าน นกัเรียน มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.049 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งาน
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เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ แตกต่างกับ
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพอ่บ้าน แมบ้่าน นกัเรียน 

ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบั 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.041 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ แตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 38 แสดงการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคตติอ่การใช้บริการ จ าแนกตามอาชีพโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 

อาชีพ X̄  
ประกอบ

ธุรกิจสว่นตวั 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
พอ่บ้าน แมบ้่าน 
นกัเรียน 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั 

3.88  -0.449* 
(0.000) 

-0.161 
(0.339) 

-0.111 
(0.434) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.33   0.288 
(0.051) 

0.338* 
(0.004) 

พอ่บ้าน แมบ้่าน
นกัเรียน 

4.04    0.049 
(0.782) 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

3.99     

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านทศันคติต่อการใช้บริการ จ าแนก
ตามอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน  กบั ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านทศันคติต่อการใช้บริการ แตกต่างกับ
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั  

ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบั 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านทศันคติต่อ
การใช้บริการ แตกตา่งกบัผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 
ตาราง 39 แสดงการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนกตามอาชีพโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 

อาชีพ X̄  
ประกอบ

ธุรกิจสว่นตวั 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
พอ่บ้าน แมบ้่าน 
นกัเรียน 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั 

3.59  -0.563* 
(0.000) 

-0.172 
(0.392) 

-0.124 
(0.464) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.15   0.391** 
(0.027) 

0.438* 
(0.002) 

พอ่บ้าน แมบ้่าน
นกัเรียน 

3.76    0.047 
(0.825) 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

4.00     
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*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนก
ตามอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน  กบั ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ แตกต่างกับ
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั  

ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบั 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แมบ้่าน นกัเรียน พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.027 ซึง่น้อยกว่า 
0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ี
จะใช้บริการ แตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพ
อาชีพพอ่บ้าน แมบ้่าน นกัเรียน  

ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบั 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ี
จะใช้บริการ แตกตา่งกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 
สมมติฐาน 1.6 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิตไิด้ดงันี ้

H0: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  
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H1: ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ โดย 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ผลการ
ทดสอบแสดงดงัตาราง 40 
 
ตาราง 40 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ

ธนาคารพาณิชย์ไทย 

Homogeneity of Variance 
Levene 

Statistics 
df1 df2 Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

9.875* 3 396 0.000 

ความง่ายในการงานบริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

0.977 3 396 0.403 

ทัศนคติต่อการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

2.216 3 396 0.086 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code 

2.395 3 396 0.068 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 40 ทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่านยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั 0.01 แสดงว่าคา่ความแปรปรวนของยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ มีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนัจงึใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 41 

ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้บริการ และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการ  มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.403, 0.086 และ 0.068 ตามล าดบั ซึง่มีคา่มากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า ความแปรปรวนของยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ด้านความง่ายในการ
ใช้งาน ด้านทศันคตใินการใช้บริการ และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ มีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั
จงึใช้วิธีทดสอบแบบ F-test ดงัตาราง 42 
 
ตาราง 41 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 
 

การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 

2.498 3 191.932 0.061 

     
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง

การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนก
ตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.061 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 42 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านทศันคตใินการใช้
บริการ และด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

  F - test 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความง่ายในการใช้งาน
บริการทางการเงินด้วย
เทคโนโลยี QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3.271 
200.294 
203.565 

3 
396 
399 

1.090 
0.506 

2.155 0.093 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี 
QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

5.360 
197.739 
203.099 

3 
396 
399 

1.787 
0.499 

3.578** 0.014 

ด้านความตัง้ใจที่จะใช้บริการ  

ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี 
QR Code 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

4.537 
288.346 
292.883 

3 
396 
399 

1.512 
0.728 

2.077 0.103 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง

การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านความง่ายในการใช้งาน 
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือนพบว่ามีคา่ Sig. เทา่กบั 0.93 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความง่ายในการใช้
งานไมแ่ตกตา่งกนั 
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ทางด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่ามีค่า Sig. 
เทา่กบั 0.014 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านทศันคติต่อการใช้บริการแตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 
0.05 

ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่ามีค่า Sig. 
เทา่กบั 0.103 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนั 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั กบั การ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้าน
ทัศนคติต่อการใช้บริการ (จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  แสดงดงัตาราง 43 
 
ตาราง 43 แสดงการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคตติอ่การใช้บริการ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือนโดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 

รายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 

X̄  
น้อยกวา่
หรือเทา่กบั 

20,000 

รายได้ 
20,001-
30,000 

รายได้ 
30,001-
40,000 

รายได้ 
40,001 ขึน้
ไป 

น้อยกวา่หรือ
เทา่กบั 20,000 

4.103  0.051 
(0.695) 

-0.065 
(0.608) 

-0.228 
(0.052) 

รายได้ 20,001-
30,000 

4.051   -0.117 
(0.279) 

-0.280* 
(0.003) 
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ตาราง 43 (ตอ่) 

รายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 

X̄  
น้อยกวา่
หรือเทา่กบั 

20,000 

รายได้ 
20,001-
30,000 

รายได้ 
30,001-
40,000 

รายได้ 
40,001 ขึน้
ไป 

รายได้ 30,001-
40,000 

4.169    -0.162 
(0.071) 

รายได้ 40,001 
ขึน้ไป 

4.332     

      
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านทศันคติต่อการใช้บริการ จ าแนก
ตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 
กับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ แตกตา่งกบัผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,000 บาทขึน้ไป 

สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 
สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้ความเส่ียงของผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย

ระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยแตกต่างกัน โดยใ ช้สถิติ  Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient  

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ท าการทดสอบความสมัพนัธ์ของทัง้ 2 กลุม่ โดยใช้สถิต ิPearson Product 
Moment Correlation Coefficient ซึ่งหากผลการทดสอบ พบว่าค่า Sig.(2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) นัน่คือ ตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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โดยสามารถเขียนเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ ดงันี ้
สมมติฐาน 2.1 การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี

การบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย สามารถเขียน
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  

H1: การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  

 
ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ 
QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของ
ธนาคารผู้ให้บริการ 

-0.299* 0.000 คอ่นข้างต ่า ตรงกนั
ข้าม 

2. เม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code 
มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เชน่ 
การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด 

-0.216* 0.000 คอ่นข้างต ่า ตรงกนั
ข้าม 

3. ธนาคารผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ 
หากเกิดความสญูเสียทางการเงินจากการ
ใช้บริการทางการเงินผา่นระบบ QR Code 

0.159* 0.001 ต ่ามาก เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินโดยรวม -0.178* 0.000 ต ่ามาก 
ตรงกนั
ข้าม 
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*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงินกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินโดยรวมมีคา่ Sig.(2-
tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของ
ธนาคารผู้ ให้บริการ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(r) เท่ากบั -0.299 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ในระดบัคอ่นข้าง
ต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการทาง
การเงินด้วย QR Code จากระบบของธนาคารผู้ให้บริการเพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งานลดลงในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อเม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน เชน่ การ
ใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า โอกาสผิดพลาดท่ีเกิด
จากผู้ใช้งาน เชน่ การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.216 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากเกิดความผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่เลขท่ีบญัชีผิด/
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จ านวนเงินผิดเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานลดลงในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อธนาคารผู้ ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้
บริการทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ธนาคารผู้
ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.159 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากธนาคารผู้ ให้
บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 
 
ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความง่ายในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ 
QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของ
ธนาคารผู้ให้บริการ 

-0.344* 0.000 คอ่นข้างต ่า ตรงกนั
ข้าม 
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ตาราง 45 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

2. เม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code 
มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เชน่ 
การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด 

-0.188* 0.000 ต ่ามาก ตรงกนั
ข้าม 

3. ธนาคารผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ 
หากเกิดความสญูเสียทางการเงินจากการ
ใช้บริการทางการเงินผา่นระบบ QR Code 

0.103** 0.040 ต ่ามาก เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินโดยรวม -0.213* 0.000 คอ่นข้างต ่า 
ตรงกนั
ข้าม 

     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงินกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความง่ายในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของ
ธนาคารผู้ ให้บริการ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงิน
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ผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 
-0.344 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการทางการเงินด้วย 
QR Code จากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานลดลงใน
ระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อเม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน เชน่ การ
ใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า โอกาสผิดพลาดท่ีเกิด
จากผู้ใช้งาน เชน่ การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้
งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.188 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากเกิดความผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงิน
ผิดเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานลดลงในระดบัต ่ามาก 

ข้อธนาคารผู้ ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้
บริการทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ธนาคารผู้
ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 
โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.103 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากธนาคารผู้ ให้บริการมี
ความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 
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ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ 
QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบ
ของธนาคารผู้ให้บริการ 

-0.297* 0.000 คอ่นข้างต ่า ตรงกนั
ข้าม 

2. เม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR 
Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน 
เชน่ การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด 

-0.124** 0.013 ต ่ามาก ตรงกนั
ข้าม 

3. ธนาคารผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ 
หากเกิดความสญูเสียทางการเงินจากการ
ใช้บริการทางการเงินผา่นระบบ QR Code 

0.065 0.196 ไมมี่
ความสมัพนัธ์ 

- 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินโดยรวม -0.176* 0.000 ต ่ามาก 
ตรงกนั
ข้าม 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงินกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านทศันคติต่อการใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
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(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของ
ธนาคารผู้ ให้บริการ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ -0.297 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ในระดบัค่อนข้างต ่า 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code จากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการเพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ
ลดลงในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อเม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน เชน่ การ
ใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.013 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า โอกาสผิดพลาดท่ีเกิด
จากผู้ใช้งาน เชน่ การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.124 แสดง
วา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม ในระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากเกิดความผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงิน
ผิดเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการลดลงในระดบัต ่ามาก 

ข้อธนาคารผู้ ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้
บริการทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.196 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ธนาคารผู้
ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบ QR Code ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
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Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05  
 
ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ 
QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบ
ของธนาคารผู้ให้บริการ 

-0.327* 0.000 คอ่นข้างต ่า ตรงกนั
ข้าม 

2. เม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR 
Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน 
เชน่ การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด 

-0.185* 0.013 ต ่ามาก ตรงกนั
ข้าม 

3. ธนาคารผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ 
หากเกิดความสญูเสียทางการเงินจากการ
ใช้บริการทางการเงินผา่นระบบ QR Code 

0.030 0.543 ไมมี่
ความสมัพนัธ์ 

- 

การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินโดยรวม -0.236* 0.000 คอ่นข้างต ่า 
ตรงกนั
ข้าม 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงินกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
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ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของ
ธนาคารผู้ ให้บริการ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ -0.327 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ในระดบัค่อนข้างต ่า 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการทางการเงิน
ด้วย QR Code จากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการเพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ
ลดลงในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อเม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน เชน่ การ
ใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า โอกาสผิดพลาดท่ีเกิด
จากผู้ใช้งาน เชน่ การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.185 แสดง
วา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม ในระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากเกิดความผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงิน
ผิดเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการลดลงในระดบัต ่ามาก 

ข้อธนาคารผู้ ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้
บริการทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.543 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ธนาคารผู้
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ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบ QR Code ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  

สมมติฐาน 2.2 การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย สามารถ
เขียนสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ไม่มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี
การบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  

H1: การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  
 
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภยั 
กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้ระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการ
ถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ 

-0.230* 0.000 คอ่นข้างต ่า ตรงกนั
ข้าม 

2. ระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ี
ให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยั
จากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 

0.404* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 48 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภยั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

3. มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จ
ดแูลชว่ยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรม
ข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code   

0.215* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภยั
โดยรวม 

0.215* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภัยโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงทาง
ทางด้านความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอม
แปลง QR Code จากมิจฉาชีพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้ระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ
มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
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ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.230 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกนัข้าม ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากการใช้ระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ
เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานลดลงในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภัย
คมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ การท่ีระบบ QR Code 
ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 
มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.404 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากระบบ QR Code ของ
ธนาคารต่างๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกันความปลอดภัยจากภัยคมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber
เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรม
ข้อมูลทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการ
โจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.215 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบั
คอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่
ใจดแูลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code  เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
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Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

 
ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภยั 
กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้ระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการ
ถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ 

-0.175* 0.000 ต ่ามาก ตรงกนั
ข้าม 

2. ระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ี
ให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยั
จากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 

0.366* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3. มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จ
ดแูลชว่ยแก้ไขปัญหาหากเกิดการ
โจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   

0.201* 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยัโดยรวม 

0.201* 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภัย
โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงทางทางด้านความ
ปลอดภัย มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอม
แปลง QR Code จากมิจฉาชีพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้ระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ
มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.175 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ข้าม ในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้ระบบ QR Code ใน
การท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพเพิ่มขึน้ จะ
สง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยด้านความง่ายในการใช้งานลดลงในระดบัคอ่นต ่ามาก 

ข้อระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภัย
คมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ การท่ีระบบ QR Code 
ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 
มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.366 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากระบบ QR Code ของ
ธนาคารต่างๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกันความปลอดภัยจากภัยคมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber
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เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรม
ข้อมูลทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการ
โจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.201 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ามาก ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากมีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จดแูลช่วยแก้ไข
ปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  
เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 
ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภยั 
กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย ด้านทศันคตติอ่การใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้ระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการ
ถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ 

-0.206* 0.000 ต ่ามาก ตรงกนั
ข้าม 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

2. ระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ี
ให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยั
จากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 

0.406* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3. มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จ
ดแูลชว่ยแก้ไขปัญหาหากเกิดการ
โจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   

0.229* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยัโดยรวม 

0.229* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ

ปลอดภยักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภัย
โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงทางทางด้านความ
ปลอดภัย มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอม
แปลง QR Code จากมิจฉาชีพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้ระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ
มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.206 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ข้าม ในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้ระบบ QR Code ใน
การท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพเพิ่มขึน้ จะ
สง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยด้านทศันคตติอ่การใช้บริการลดลงในระดบัต ่ามาก 

ข้อระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภัย
คมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ การท่ีระบบ QR Code 
ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 
มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.406 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากระบบ QR Code ของ
ธนาคารต่างๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกันความปลอดภัยจากภัยคมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber
เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรม
ข้อมูลทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการ
โจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.229 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากมีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จดแูลช่วยแก้ไข
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ปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  
เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภยั 
กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้ระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการ
ถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ 

-0.271* 0.000 คอ่นข้างต ่า ตรงกนั
ข้าม 

2. ระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ี
ให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยั
จากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 

0.354* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3. มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จ
ดแูลชว่ยแก้ไขปัญหาหากเกิดการ
โจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   

0.164* 0.001 ต ่ามาก เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยัโดยรวม 

0.164* 0.001 ต ่ามาก เดียวกนั 

     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ พบว่าการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความปลอดภัย
โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงทางทางด้านความ
ปลอดภัย มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอม
แปลง QR Code จากมิจฉาชีพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้ระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ
มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.271 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ข้าม ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้ระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกูปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพเพิ่มขึน้ 
จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการลดลงในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภัย
คมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ การท่ีระบบ QR Code 
ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 
มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.354 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากระบบ QR Code ของ
ธนาคารต่างๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกันความปลอดภัยจากภัยคมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber
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เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรม
ข้อมูลทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดูแลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการ
โจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.164 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ามาก ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากมีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จดแูลช่วยแก้ไข
ปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมลูทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  
เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

สมมติฐาน 2.3 การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวัมีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  

H1: การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code แทนช่องทางอ่ืน เชน่ การแจ้งเลขท่ี
บญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท า
ธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

0.474* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. นโยบายความเป็นสว่นของธนาคารผู้
ให้บริการ นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลู
สว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

0.478* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทาง
การเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการ
เงิน มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลู
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

0.297* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวัโดยรวม 

0.443* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษา
ข้อมูลส่วนตวักับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้าน
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การรักษาข้อมูลส่วนตวัโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียง
ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ี
บญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท าธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ มีคา่ Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้ง
เลขท่ีบัญชี หรือการน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตัวของผู้ ใ ช้งานได้มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.474 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ีบญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไป
ท าธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ ใช้งานได้เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตวั
ของผู้ ใช้งานได้มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้
ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใช้งานได้ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.478 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ 
นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลูส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการ
ใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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ข้อการให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน 
มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาตมีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า การให้ QR Code เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความ
เส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.297 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท า
ธุรกรรมทางการเงิน มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาตเพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้
การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code แทนช่องทางอ่ืน เชน่ การแจ้งเลขท่ี
บญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท า
ธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

0.364* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 
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ตาราง 53 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

2. นโยบายความเป็นสว่นของธนาคารผู้
ให้บริการ นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลู
สว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

0.473* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทาง
การเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการ
เงิน มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลู
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

0.245* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวัโดยรวม 

0.388* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษา
ข้อมูลส่วนตวักับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านการรักษา
ข้อมูลส่วนตัวโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านการ
รักษาข้อมลูส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 
เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ี
บญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท าธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ มีคา่ Sig.(2-tailed) 
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เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้ง
เลขท่ีบัญชี หรือการน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตัวของผู้ ใ ช้งานได้ มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.364 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ีบญัชี หรือการน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม 
ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ ใช้งานได้เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

ข้อนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตวั
ของผู้ ใช้งานได้มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้
ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใ ช้งานได้มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความ
ง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.473 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและ
ปกป้องข้อมูลส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

ข้อการให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน 
มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาตมีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า การให้ QR Code เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความ
เส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้
งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.245 แสดงวา่ตวั
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แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้
ไว้ กล่าวคือ หากการให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการ
เงิน มีความเส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่าย
ในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code แทนช่องทางอ่ืน เชน่ การแจ้งเลขท่ี
บญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท า
ธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

0.407* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

2. นโยบายความเป็นสว่นของธนาคารผู้
ให้บริการ นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลู
สว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

0.487* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทาง
การเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการ
เงิน มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลู
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

0.298* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวัโดยรวม 

0.385* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 
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*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษา
ข้อมูลส่วนตวักับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคติต่อการใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านการรักษา
ข้อมูลส่วนตัวโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านการ
รักษาข้อมลูส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ี
บญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท าธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ มีคา่ Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้ง
เลขท่ีบัญชี หรือการน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตัวของผู้ ใ ช้งานได้มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.407 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ีบญัชี หรือการน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม 
ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ ใช้งานได้เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทัศนคติต่อการใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

ข้อนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตวั
ของผู้ ใช้งานได้มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้
ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใ ช้งานได้มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ทัศนคติต่อการใช้บริการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
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เท่ากับ 0.487 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ 
นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้งานได้เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อการให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน 
มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาตมีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า การให้ QR Code เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความ
เส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.298 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการให้ QR Code เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรม
ทางการเงิน มีความเส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้าน
ทศันคตติอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

136 

ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวั 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code แทนช่องทางอ่ืน เชน่ การแจ้งเลขท่ี
บญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท า
ธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

0.371* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

2. นโยบายความเป็นสว่นของธนาคารผู้
ให้บริการ นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลู
สว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

0.422* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทาง
การเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการ
เงิน มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลู
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

0.289* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลู
สว่นตวัโดยรวม 

0.304* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษา
ข้อมูลส่วนตวักับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านการรักษา
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ข้อมูลส่วนตัวโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านการ
รักษาข้อมลูส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ี
บญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท าธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ มีคา่ Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้ง
เลขท่ีบัญชี หรือการน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตัวของผู้ ใ ช้งานได้มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.371 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ีบญัชี หรือการน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม 
ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ ใช้งานได้เพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

ข้อนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตวั
ของผู้ ใช้งานได้มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้
ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใ ช้งานได้มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความ
ตัง้ใจท่ีจะใช้บริการท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ 
0.422 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและ
ปกป้องข้อมูลส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 
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ข้อการให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน 
มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาตมีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า การให้ QR Code เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความ
เส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.304 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการให้ QR Code เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรม
ทางการเงิน มีความเส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้าน
ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

สมมติฐาน 2.4 การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลามีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาไม่มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  

H1: การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลามีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  
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ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากบัการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

0.416* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 

0.611* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

3. การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

0.280* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาโดยรวม 0.545* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากับการ

ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านเวลาโดยรวมมีค่า Sig.(2-
tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวัมีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 
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ข้อการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลา
ท่ีเหมาะสม มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.416 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม มีคา่ Sig.(2-
tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.611 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการท า
ธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

ข้อการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสม มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการ
เงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.280 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR 
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Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ ใน
ระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากบัการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความ
ง่ายในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

0.481* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 

0.573* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

0.351* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาโดยรวม 0.588* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากับการ

ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ความง่ายในการใช้งาน พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงทางด้านเวลาโดยรวมมีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 
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0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความ
ง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลา
ท่ีเหมาะสม มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้
งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.481 แสดงวา่ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ กล่าวคือ หากการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม มีคา่ Sig.(2-
tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.573 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้
งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสม มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการ
เงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้
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งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.351 แสดงวา่ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้
ไว้ กลา่วคือ หากการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากบัการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ทศันคติตอ่การใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

0.473* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 

0.584* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

0.326* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาโดยรวม 0.578* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ทัศนคติต่อการใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านเวลาโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ทศันคตติอ่การใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลา
ท่ีเหมาะสม มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.473 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน
นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม มีคา่ Sig.(2-
tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.584 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทัศนคติต่อการใช้
บริการเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสม มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการ
เงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.326 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากบัการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความ
ตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR 
Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

0.468* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 

0.603* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

0.398* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาโดยรวม 0.615* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 
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*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากับการ

ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านเวลาโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความ
ตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลา
ท่ีเหมาะสม มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.468 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน
นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม มีคา่ Sig.(2-
tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.603 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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ข้อการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสม มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการ
เงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.398 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้
เวลาท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

สมมติฐาน 2.5 การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย สามารถ
เขียนสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0 : การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพไม่มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  

H1: การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  
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ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ กบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. ความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของ
ธนาคารผู้ใช้บริการ ท่ีจะไมส่่งผลให้เกิด
ความลา่ช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ 
QR Code 

0.476* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. คณุภาพของเครือข่ายผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท า
ธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code มี
ประสิทธิภาพ 

0.424* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. คณุภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลตอ่การใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code 

0.402* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
โดยรวม 

0.541* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 60 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียง ด้าน

ประสิทธิภาพกับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้าน
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ประสิทธิภาพโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.476 แสดงวา่ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ กล่าวคือ หากความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความ
มั่นใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท า
ธุรกรรมด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.424 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ 
หากคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต ในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ ในระดบัปาน
กลาง 
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ข้อคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(r) เทา่กบั 0.402 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีท่ีใช้
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ กบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความง่ายในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. ความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของ
ธนาคารผู้ใช้บริการ ท่ีจะไมส่่งผลให้เกิด
ความลา่ช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ 
QR Code 

0.539* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 61 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

2. คณุภาพของเครือข่ายผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท า
ธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code มี
ประสิทธิภาพ 

0.447* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. คณุภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลตอ่การใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code 

0.324* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
โดยรวม 

0.543* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 61 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียง ด้าน

ประสิทธิภาพกับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงทางด้านประสิทธิภาพ
โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณา
รายข้อพบวา่ 

ข้อคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย



 
 
 

152 

กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.539 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ 
หากความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

ข้อความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความ
มั่นใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท า
ธุรกรรมด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.447 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ 
หากคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต ในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้าน
ความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 
0.324 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีท่ีใช้บริการทาง
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การเงินด้วยระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ กบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. ความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของ
ธนาคารผู้ใช้บริการ ท่ีจะไมส่่งผลให้เกิด
ความลา่ช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ 
QR Code 

0.540* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. คณุภาพของเครือข่ายผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท า
ธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code มี
ประสิทธิภาพ 

0.331* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3. คณุภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลตอ่การใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code 

0.365* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
โดยรวม 

0.513* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 



 
 
 

154 

จากตาราง 62 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียง ด้าน
ประสิทธิภาพกับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคตติอ่การใช้บริการ พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงทางด้านประสิทธิภาพ
โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณา
รายข้อพบวา่ 

ข้อคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.540 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ 
หากความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

ข้อความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความ
มั่นใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท า
ธุรกรรมด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.331 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ 
หากคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต ในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR 
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Code มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้าน
ทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.365 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีท่ีใช้
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติต่อการใช้บริการเพิ่มขึน้
ในระดบัคอ่นข้างต ่า 
 
ตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ กบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. ความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของ
ธนาคารผู้ใช้บริการ ท่ีจะไมส่่งผลให้เกิด
ความลา่ช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ 
QR Code 

0.562* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 63 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

2. คณุภาพของเครือข่ายผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท า
ธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code มี
ประสิทธิภาพ 

0.368* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3. คณุภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลตอ่การใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code 

0.344* 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
โดยรวม 

0.528* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 63 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียง ด้าน

ประสิทธิภาพกับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้าน
ประสิทธิภาพโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
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กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.562 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ 
หากความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

ข้อความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความ
มั่นใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท า
ธุรกรรมด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.368 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ 
หากคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต ในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ข้อคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้าน
ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.344 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีท่ีใช้
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บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้
ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

สมมตฐิาน 2.6 การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมไม่มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  

H1: การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  
 
ตาราง 64 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกวา่เป็นคน
สมยัใหม ่ทนัยคุดจิิตอล 

0.643* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

2. การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของ
บคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรม
ใหม่ๆ  

0.482* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 64 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

3. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code เป็นสว่นหนึง่ของการผลกัดนัให้
ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด 

0.657* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม โดยรวม 0.683* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านสังคมโดยรวมมีค่า 
Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคน
สมยัใหม่ ทนัยุคดิจิตอล มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอล มีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(r) เทา่กบั 0.643 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างสงู ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
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ทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอลเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

ข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของ
บคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ  มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้
งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการ
ใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.482 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ 
หากการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนว่า
เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้
ในระดบัปานกลาง 

ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้
ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.657 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดบัค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ท าให้ผู้ ใช้งานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่
สงัคมไร้เงินสดเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 
 



 
 
 

161 

ตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความง่ายในการใช้งาน 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความง่ายในการใช้งาน 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกวา่เป็นคน
สมยัใหม ่ทนัยคุดจิิตอล 

0.616* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

2. การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของ
บคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรม
ใหม่ๆ  

0.420* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code เป็นสว่นหนึง่ของการผลกัดนัให้
ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด 

0.610* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม โดยรวม 0.629* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความง่ายในการใช้งาน พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านสงัคมโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมมีความสมัพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
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บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้
งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคน
สมยัใหม่ ทนัยุคดิจิตอล มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอล มีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 
0.616 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัคอ่นข้างสงู ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท า
ให้รู้สึกว่าเป็นคนสมัยใหม่ ทันยุคดิจิตอลเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัคอ่นข้างสงู 

ข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของ
บคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ  มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้
งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการ
ใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.420 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้งาน
ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลอ่ืนว่าเป็นผู้น าการใช้
งานนวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้
ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
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ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.610 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดบัคอ่นข้างสงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ท าให้ผู้ ใช้งานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงิน
สดเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

 
ตาราง 66 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกวา่เป็นคน
สมยัใหม ่ทนัยคุดจิิตอล 

0.657* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

2. การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของ
บคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรม
ใหม่ๆ  

0.538* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code เป็นสว่นหนึง่ของการผลกัดนัให้
ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด 

0.688* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม โดยรวม 0.723* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

     
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ พบว่า การรับรู้ความเส่ียงทางด้านสงัคมโดยรวมมีคา่ Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมมีความสมัพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคน
สมยัใหม่ ทนัยุคดิจิตอล มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอล มีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.657 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอลเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทัศนคติต่อการใช้
บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

ข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของ
บคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ  มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้
งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการ
ใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.538 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้งาน
ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลอ่ืนว่าเป็นผู้น าการใช้
งานนวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้
ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้บริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.688 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดบัคอ่นข้างสงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ท าให้ผู้ ใช้งานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงิน
สดเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 
 
ตาราง 67 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 
 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

1. การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกวา่เป็นคน
สมยัใหม ่ทนัยคุดจิิตอล 

0.612* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

2. การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของ
บคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรม
ใหม่ๆ  

0.552* 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 67 (ตอ่) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ 

r 
Sig.(2-
tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

3. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code เป็นสว่นหนึง่ของการผลกัดนัให้
ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด 

0.640* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม โดยรวม 0.695* 0.000 คอ่นข้างสงู เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคมกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงทางด้านสงัคมโดยรวมมีคา่ Sig.(2-tailed) 
เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมมีความสมัพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 

ข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคน
สมยัใหม่ ทนัยุคดิจิตอล มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้งานระบบ QR Code 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอล มีความสมัพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.612 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างสูง ซึ่ง
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สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอลเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

ข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของ
บคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ  มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้
งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการ
ใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิต ิ0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.552 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ หากการใช้งาน
ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลอ่ืนว่าเป็นผู้น าการใช้
งานนวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้า
สูส่งัคมไร้เงินสด มีคา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้าน
ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.640 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัค่อนข้างสูง ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ หากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท าให้
ผู้ ใช้งานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้
การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยด้าน
ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
ระดบัรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
Independent Sample t-test และ One-way Analysis of Variance 
 
ตาราง 68 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 
 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 1.1 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีเพศท่ี
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Independent Sample t-
test 

ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Independent Sample t-
test 

ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Independent Sample t-
test 

ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Independent Sample t-
test 

ไมส่อดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 1.2 ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายท่ีุ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
ไมส่อดคล้องตาม

สมมตฐิาน 

-    
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ตาราง 68 (ตอ่)   

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 
- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี

บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
ไมส่อดคล้องตาม

สมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 1.3 ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Independent Sample t-
test 

ไมส่อดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Independent Sample t-
test 

ไมส่อดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Independent Sample t-
test 

ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Independent Sample t-
test 

ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 
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ตาราง 68 (ตอ่) 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 
สมมตฐิาน 1.4 ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบั
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 1.5 ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพท่ี
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 
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ตาราง 68 (ตอ่)   

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 
- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี

บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 1.6 ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

One - Way ANOVA 
ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู้ความเส่ียงของผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย

ระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยแตกต่างกันโดยใช้สถิติ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient  
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ตาราง 69 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2  
 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 2.1  การรับรู้ความเส่ียงทางการเงินมีความสัมพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
ไมส่อดคล้อง
ตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 2.2  การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยัมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยี
การบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 
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ตาราง 69 (ตอ่)   

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 
- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี

บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

สมมติฐาน 2.3  การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 2.4  การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลามีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 
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ตาราง 69 (ตอ่) 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 
- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี

บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 2.5  การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยี
การบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

สมมติฐาน 2.6  การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 
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ตาราง 69 (ตอ่)   

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 
- ด้านความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี

บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

- ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วย QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

Pearson Correlation 
สอดคล้องตาม
สมมตฐิาน 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5   
สรุป อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน

ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
การรับรู้ความเส่ียง ซึ่งประกอบไปด้วย การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk), การรับรู้
ความเส่ียงด้านความปลอดภัย (Security Risk), การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวั 
(Privacy Risk), การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk), การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
(Performance Risk) และ การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม (Social Risk) กบั การยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเปรียบเทียบจาก
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได้
เฉล่ียตอ่เดือน เพ่ือน าผลการวิจยัครัง้นีเ้ป็นข้อมลูในการชว่ยให้ธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีมีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์และการบริการ
ได้ตรงกบัผู้บริโภค ผลการศกึษาค้นคว้ามีดงัตอ่ไปนี ้

 
สังเขปการศึกษาวิจัย 

ความมุ่งหมายงานวิจัย 
1.เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทาง

การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
2.เพ่ือศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ตามทฤษฎีการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
3.เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการใช้งานระบบ QR Code ในการท า

ธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมากขึน้ 
ความส าคัญของงานวิจัย 
1.เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย อันจะ
น าไปสู่ความเข้าใจในการพฒันาให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ท่ีแพร่หลายมากขึน้ 

2.เพ่ือน าผลวิจยัท่ีได้จากความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านการรับรู้ความความเส่ียงท่ีมีต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ไป
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ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาแนวทางการป้องกนัหรือบรรเทาความเส่ียงให้เกิดการยอมรับ
เทคโนโลยี QR Code ของผู้ใช้งานตอ่ไป 
 ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยครัง้นี  ้จะครอบคลุมการให้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ผ่าน 
Application Mobile Banking ของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยจะไม่รวมถึงระบบ 
QR Code ผ่าน E-Wallet ต่างๆ เช่น True Money Wallet หรือ AIS M-Pay เ น่ืองจากผู้ วิจัยมี
ความเห็นว่าระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์นัน้ จะมีการ
เช่ือมโยงกบับญัชีเงินฝากของแต่ละบุคคลอยู่แล้ว สามารถน าเสนอการบริการท่ีหลากหลาย เช่น 
บริการถอนเงินโดยใช้ QR Code บริการโอนเงิน บริการช าระสินค้าและบริการผ่านร้านค้าตา่งๆ ท่ี
รองรับระบบ QR Code และสามารถท่ีจะผูกบัญชีนัน้ๆ เข้ากับบริการ Promtpay ของแต่ละ
ธนาคาร ท าให้การใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร
นัน้มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้บริการได้หลากหลายมากกว่า ทัง้นี ้มีหลากหลายปัจจยัท่ีอาจมี
ความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงิน ซึ่งผู้ วิจยัต้องการก าหนดขอบเขต
ของปัจจยัไปท่ีเร่ืองของความเส่ียง เน่ืองจากเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเงินทองและทรัพย์สิน  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ คือ ประชาชนท่ีมี Application Mobile Banking ของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวน 34,503,696 บญัชี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)  ประกอบไป
ด้วยหลากหลายอาชีพ ทัง้เพศชายและเพศหญิงซึ่ง ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการ
ค านวณหาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ (Taro 
Yamane, 1973) และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% คา่ความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 
±5%  
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยันี ้คือ กลุม่ตวัอยา่ง ผู้ใช้งาน Mobile Banking ของแต่
ละธนาคาร ตามสดัส่วนของส่วนแบ่งการตลาด Mobile Banking 5 อนัดบัแรก ประกอบไปด้วย 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย
จ านวน 400 คน การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบตามขัน้ตอน คือการสุม่ตวัอย่าง
แบบโควต้า โดยคดัเลือกประชากรจากธนาคารท่ีใช้บริการ ทัง้หมด 5 ธนาคาร ก าหนดโควต้า
ธนาคารละ 80 คน และสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า และใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมี  
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Application Mobile Banking ใช้งานใน Smart Phone โดยขอความร่วมมือจากผู้บริโภคในการ
ตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ จนครบจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ท าการสร้างเคร่ืองมือและขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ หรือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านการยอมรับความเส่ียง ท่ีมีผลตอ่การยอมรับ
เทคโนโลยีบริกรทางการเงินด้วยระบบ QR Code  โดยได้มาจากการศกึษาและค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ เว็บไซต์ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกับข้อมูลท่ีต้องการ แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบไปด้วยค าถามปลายเปิด (Open-ended response questions) และค าถามปลายปิด
(Close-ended response questions) 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถาม
แบบปลายปิด (Close-ended Response Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)
และ ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Question)   

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 18 ข้อ 
โดยข้อความแต่ละข้อนัน้จะมีค าตอบให้เลือกลักษณะของประเมินค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ 
Likert scale โดยก าหนดคะแนนความแตกตา่งดงันี ้

ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามด้านการยอมรับเทคโนโลยีการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code เป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) จ านวน 12 ข้อ โดย
ข้อความแตล่ะข้อนัน้จะมีค าตอบให้เลือกลกัษณะของประเมินค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert 
scale โดยก าหนดคะแนนความแตกตา่งดงันี ้
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมี
แหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้ารวบรวมข้อมลูจาก 2 แหลง่ ดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ท่ีใช้บริการ Application Mobile Banking ของธนาคารท่ีมีส่วน
แบง่ทางการตลาดในไทยสงูสดุ 5  อนัดบัแรก ทัง้เพศชาย และเพศหญิง  
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2. ข้อมลูฑตุิยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมลูท่ีได้มาจากการศกึษาค้นคว้าจากต ารา
และงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหนงัสือคูมื่อ เว็บไซต์ และนิตยสารตา่งๆ ท่ีมีคอลมัน์เก่ียวกบั
เทคโนโลยี QR Code การรับรู้ความเส่ียงและการยอมรับเทคโนโลยี 
 การจัดกระท าข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมลู (Editing) ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
และแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
 การลงรหัส (Coding) น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว มาลงรหัส
ตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 การประมวลผลข้อมูล น าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบันทึกโดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ประมวลผลข้อมลู และ ใช้โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูของงานวิจยั ผู้วิจยัได้วิเคราะห์
และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบง่ออกเป็น 4 ส่วนในการน าเสนอข้อมลูซึง่
มีรายละเอียดดงันี ้ 
 สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดื อน โดยแสดงผลเป็น 
คา่ความถ่ี (Frequency) และ คา่ร้อยละ (Percentage) 

สว่นที 2 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านการรับรู้ความเส่ียง ได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน 
(Financial Risk), การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั (Security Risk), การรับรู้ความเส่ียงด้าน
การรักษาข้อมลูส่วนตวั (Privacy Risk), การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk), การรับรู้ความ
เส่ียงด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk) และ การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) 
โดยแสดงผลเป็น คา่เฉล่ีย (Mean) และ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ซึ่งประกอบไปด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness), ความง่ายในการงาน (Perceived Ease of Use), ทัศนคติต่อการใช้บริการทาง
การเงินด้วย QR Code (Attitude Toward Using), ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR 
Code (Intention to Use) โดยแสดงผลเป็น ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
คา่เฉล่ีย (Mean) และ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานเพ่ือความแตกต่าง ด้วยสถิติ T-test ใช้เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent 
sample t – test) และใช้สถิติ One – way Analysis of Variance ใช้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม และทดสอบความสมัพนัธ์โดยใช้
คา่สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation) ในการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานในการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
ระดบัรายได้ตอ่เดือน มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ความเส่ียงของผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code แตกตา่งกนั 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การสรุปผลการวิจยัน าเสนอออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่  1 การวิ เคราะห์ ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
เพศ ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ พบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน  268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 132 คน คดิเป็นร้อยละ 33.0  

อายุ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านอาย ุพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 215 คนคิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคืออายุ 21-30 ปีมี
จ านวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 17.8 อายุ 41-50 ปีมีจ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 15.0 อายุ 50 ปี
ขึน้ไปมีจ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 12.0 และอายนุ้อยกว่า 20 ปีมีจ านวนน้อยท่ีสุดคือ 6 คนคิด
เป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
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สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.0รองลงมามีสถานภาพสมรส มีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 และมี
สถานภาพหม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 14 คน คดิเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาในระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีมีจ านวน 220 คนคิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมามีการศึกษาระดบัสูง
กว่าปริญญาตรีมีจ านวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 32.0 และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมีจ านวนน้อย
ท่ีสดุ คือ 52 คนคดิเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชนมีจ านวน 
278 คนคิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวัมีจ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 
14.5 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 10.0 อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านมี
จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 และอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษามีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 11 คน
คดิเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไปจ านวน 184 คนคิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001-40,000 บาทมีจ านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 23.3 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 
บาทมีจ านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ19.5 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001-20,000 บาทมีจ านวน 31 
คนคิดเป็นร้อยละ 7.8 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 10,000 บาทมีจ านวนน้อยน้อยท่ีสุดคือ 14 
คนคดิเป็นร้อยละ 3.5   

ส่วนที 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความเส่ียง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดรวม พบว่า ผลการวิเคราะห์

ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการรับรู้ความเส่ียง
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.58 เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักับการรับรู้ความเส่ียงทางการเงินอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.96 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองธนาคารผู้ให้บริการมีความ
รับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบ QR Code 
อยู่ในระดบัปานกลาง และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหวัข้อการรับรู้ความเส่ียงทางการเงินเท่ากับ 3.36 
ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลาง  ได้แก่ เม่ือใช้บริการทาง
การเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงิน
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ผิด และ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคาร
ผู้ให้บริการ โดยมีคา่เฉล่ีย 2.92 และ 2.61 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับเร่ือง
ระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภัยจากภยัคมุคามทาง
ต่างๆ ในโลก Cyber อยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสดุในหวัข้อการรับรู้ความเส่ียงด้านความ
ปลอดภยัเทา่กบั 3.53 สว่นข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ มี
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดแูลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมลูทางการเงิน
จากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code   และ การใช้ระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพ โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.40 และ 3.35 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวั ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักับการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวัอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.54 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ือง
นโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมลูส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้
อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหัวข้อการรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวั
เท่ากบั 3.53 ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ มีการใช้บริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนชอ่งทางอ่ืน เชน่ การแจ้งเลขท่ีบญัชี หรือการน าสมดุเงินฝาก
ไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57  และ การให้ QR Code 
เก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผย
ข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาตให้ความส าคญัระดบัปานกลางโดยมีคา่เฉล่ีย 3.30 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองการท าธุรกรรมทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหัวข้อการรับรู้
ความเส่ียงด้านเวลาเท่ากับ 3.93 ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ได้แก่ การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ี
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เหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70   และ การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม ให้ความส าคญันะดบัปานกลางโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.35 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับเร่ือง
คณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก และมีคา่เฉล่ียสงูสุดในหวัข้อการรับรู้ความ
เส่ียงด้านประสิทธิภาพเท่ากบั 4.17 ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ได้แก่ คณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code และ ความมั่นใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 และ 3.74 
ตามล าดบั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับการรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดอยู่ในระดบัมาก 
และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหัวข้อการรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมเท่ากับ 4.15 ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนัยคุดิจิตอล และ การใช้งานระบบ QR Code ในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ  โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.04 และ 3.62 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code ตามมาด้วยความง่ายในการงาน
บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code และเร่ืองทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วย
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เทคโนโลยี QR Code โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.30 ตามมาด้วย 4.23 
และ 4.21 ตามล าดับ นอกจากนีผู้้ ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญกับความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการทางการเงินด้วย QR Code อยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.01 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.30 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับเร่ืองการใช้ QR Code ส่งผลให้ท าธุรกรรมทางการ
เงินได้รวดเร็วขึน้ และเร่ืองระบบ QR Code ท าให้มีทางเลือกหลากหลายขึน้ในการท าธุรกรรมทาง
เงินด้วย Mobile Banking อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.42 และ 4.25 ตามล าดบั 
ส่วนเร่ืองการมีระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน ท าให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้มี
ประสิทธิภาพขึน้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.14 

ด้านความง่ายในการใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับความง่ายใน
การใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองการเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมเช่น 
ช าระสินค้า หรือโอนเงินเป็นเร่ืองง่าย และการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการ
เงินมีขัน้ตอนท่ีง่าย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และ 4.24 ตามล าดบั ส่วน
เร่ืองคนทัว่ไปสามารถใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
ได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กับ 4.08 

ด้านทศันคติตอ่การใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัด้านทศันคติต่อ
การใช้งานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักับเร่ืองระบบ QR Code จะช่วยท าให้การใช้บริการทางการเงินของ
ประชาชนทั่วไป ง่าย สะดวก และระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน จะช่วยให้ประเทศไทย
ใกล้สู่การเป็นสงัคมไร้เงินสดเพิ่มขึน้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากันท่ี 4.24 ส่วนเร่ือง
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.15 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้งาน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัด้านความตัง้ใจ
ท่ีจะใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักับเร่ืองระบบ QR Code จะช่วยท าให้การใช้บริการทางการเงินของ
ประชาชนทัว่ไป ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพขึน้ , ความพึงพอใจตอ่การใช้บริการทางการเงิน
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ด้วยระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน และ  ระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน 
จะชว่ยให้ประเทศไทยใกล้สู่การเป็นสงัคมไร้เงินสดเพิ่มขึน้ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากันท่ี 
4.05, 4.02 และ 3.05 ตามล าดบั 

ส่วนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  1 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
ระดับรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน  โดยใช้สถิติ Independent 
Sample t-test และ One-way Analysis of Variance 

เพศ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที ( t-test) 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 
พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.980 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ท่ีมีเพศท่ีแตกตา่งกนั มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานไมแ่ตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code พบว่ามีค่า 
Sig. เทา่กบั 0.660 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีเพศท่ี
แตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านความง่ายในการงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code พบว่ามีคา่ Sig. 
เทา่กบั 0.675 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีเพศท่ีแตกต่าง
กัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านทศันคติต่อการใช้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 
0.470 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีเพศท่ีแตกต่าง
กนั มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

อายุ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย จ าแนกตามเพศ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะ
ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) จากการวิเคราะห์
ข้อมลูพบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 
พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.041 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่อง
อายุท่ีแตกต่างกัน กับ การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่าทกุๆ คูอ่ายไุม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนั มีการยอมรับ
เทคโนโลยีในด้านด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code จ าแนกตาม
อายพุบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.323 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความง่ายในการงาน ไม่แตกต่างกันระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านทศันคติตอ่การใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code จ าแนกตามอายุ
พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.013 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่อง
อายุท่ีแตกต่างกัน กับ การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ าแนกตามอายุ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบว่า อายุ 31-40 ปี กับ อายุ 41-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาย ุ31-40 ปี มี
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การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีแตกตา่งเป็นรายคูก่บั อาย ุ41-50 
ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ส่วนคูอ่ื่นๆไม่พบความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code จ าแนกตามอายุบว่ามีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของอายุท่ี
แตกตา่งกนั กบั การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างอายุน้อย
กว่า 30 ปี กับ อายุ 31-40 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีแตกตา่งเป็นรายคูก่ับ อาย ุ31-40 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สถานภาพ ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติทดสอบ
คา่ที (t-test) จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 
พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.133 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code พบว่ามีค่า 
Sig. เทา่กบั 0.315 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีสถานภาพ
ท่ีแตกตา่งกนั มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านความง่ายในการงานไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code พบว่ามีคา่ Sig. 
เทา่กบั 0.113 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 
0.503 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยสถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 
จ าแนกตามระดับการศึกษามีค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และเม่ือน ามา
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั กบั การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า
ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี กบั ระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ แตกตา่งกบัผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้  

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.106 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความง่ายในการงาน ไม่แตกต่างกนั 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านทศันคตติอ่การใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code จ าแนกตามระดบั
การศกึษาพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.158 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ 
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QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านทัศนคติต่อการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code จ าแนกตามระดบัการศกึษา
พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.006 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่อง
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กับ การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่
ระหว่างระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีพบว่ามีคา่ Sig. 
เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการแตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.018 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี  มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการแตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

อาชีพ ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย จ าแนกตามอาชีพ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) จากการวิเคราะห์
ข้อมลูพบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 
จ าแนกตามอาชีพมีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคูข่องอาชีพท่ีแตกตา่งกนั กบั การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบั ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แมบ้่าน นกัเรียน มีคา่ Sig. 
เท่ากับ 0.049 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
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QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ แตกตา่งกบัผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน นกัเรียน สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบ
รายคู่ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.041 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ แตกต่าง
กับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code จ าแนกตาม
อาชีพพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียราย
คูข่องอาชีพท่ีแตกต่างกัน กบั การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านความง่ายในการงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั กบั ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความง่ายใน
การใช้งาน แตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผล
การเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน กบั ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน นกัเรียนนกัศกึษา พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั 0.012 ซึ่งน้อย
กวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้าน
ความง่ายในการใช้งานแตกตา่งกบัผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี
อาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน นกัเรียนนกัศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน กับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 
0.012 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ี
มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ในด้านความงานในการใช้งานแตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
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Code ท่ีมีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ท่ีระดบันัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code จ าแนกตาม
อาชีพพบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียราย
คูข่องอาชีพท่ีแตกต่างกัน กบั การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทางด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ พบว่าผลการเปรียบเทียบรายคู่
ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจสว่นตวั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ แตกต่างกับผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน กับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 
0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ในด้านทศันคติต่อการใช้บริการ แตกตา่งกบัผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ท่ีมีอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code จ าแนกตามอาชีพ พบว่ามี
คา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 และเม่ือน ามาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องอาชีพท่ี
แตกตา่งกนั กบั การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย ทางด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ แตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบั 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน แมบ้่าน นกัเรียน พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.027 ซึง่น้อยกว่า 
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0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ี
จะใช้บริการ แตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพ
อาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน นกัเรียน สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบั ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ /
รัฐวิสาหกิจพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ แตกต่างกับผู้ ใช้งาน
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code 
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.061 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการ
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทางด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code จ าแนกตาม
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.93 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความง่ายในการใช้งานไม่
แตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code จ าแนกตาม
รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 และเม่ือน ามา
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนั กบั การยอมรับเทคโนโลยีบริการ



 
 
 

193 

ทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ด้านทัศนคติต่อการใช้บริการ 
พบว่าผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท กบั ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,000 บาทขึน้ไป มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.003 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการ แตกต่างกับผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,000 บาทขึน้ไป สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.103 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  2 การรับรู้ความเส่ียงของผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code แตกตา่งกนั โดยใช้สถิต ิPearson Product Moment Correlation Coefficient 

สมมติฐานที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน
กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย พบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบ
ของธนาคารผู้ ให้บริการ และข้อเม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิด
จากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด ในทิศทางตรงกันข้าม ระดบัค่อนข้างต ่า ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 สว่นข้อธนาคารผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสีย
ทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ระดบัต ่ามาก ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ซึง่ทัง้หมดสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเ งิน ด้วยเทคโนโลยี  QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบ



 
 
 

194 

ของธนาคารผู้ ให้บริการ และข้อ เม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิด
จากผู้ใช้งาน เชน่ การใสเ่ลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด ในทิศทางตรงกนัข้าม ระดบัคอ่นข้างต ่า และ
ต ่ามาก ตามล าดับท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และรายข้อธนาคารผู้ ให้บริการมีความ
รับผิดชอบ หากเกิดความสญูเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบ QR Code มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับต ่ามาก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งทัง้หมด
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ 

ด้านทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มีความสมัพนัธ์
กบัข้อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้
ให้บริการและข้อเม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน เชน่ 
การใส่เลขท่ีบญัชีผิด/จ านวนเงินผิด ในทิศทางตรงกันข้าม ระดบัคอ่นข้างต ่า และต ่ามาก ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ สว่นข้อธนาคารผู้
ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบ QR Code ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีความสมัพนัธ์กับข้อการ
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการ 
และข้อเม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาสผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ ใช้งาน เช่น การใส่
เลขท่ีบัญชีผิด/จ านวนเงินผิด ในทิศทางตรงกันข้าม ระดับค่อนข้างต ่า และต ่ามาก ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ส่วนข้อธนาคารผู้ ให้บริการ
มีความรับผิดชอบ หากเกิดความสญูเสียทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบ QR 
Code ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

สมมตฐิานท่ี 2.2 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความเส่ียงทางด้านความ
ปลอดภยักบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย พบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกู
ปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพในทิศทางตรงกันข้าม ระดบัค่อนข้างต ่า ส่วนข้อระบบ QR 
Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก 
Cyber และข้อมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดแูลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรม
ข้อมูลทางการเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
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เดียวกนัในระดบัปานกลาง และคอ่นข้างต ่าตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเ งิน ด้วยเทคโนโลยี  QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถกู
ปลอมแปลง QR Code จากมิจฉาชีพในทิศทางตรงกนัข้าม ระดบัต ่ามาก สว่นข้อระบบ QR Code 
ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกนัความปลอดภยัจากภยัคมุคามทางตา่งๆ ในโลก Cyber 
และข้อมีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จดแูลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมลูทาง
การเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับค่อนข้างต ่าและต ่ามากตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มีความสมัพนัธ์
กับข้อการใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลง 
QR Code จากมิจฉาชีพในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต ่ามาก ส่วนข้อระบบ QR Code ของ
ธนาคารต่างๆ ท่ีให้บริการ มีการป้องกันความปลอดภัยจากภัยคมุคามทางต่างๆ ในโลก Cyber 
และข้อมีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใสใ่จดแูลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมลูทาง
การเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ทัง้ 3 
ข้อ 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีความสมัพนัธ์กับข้อการ
ใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลง QR Code 
จากมิจฉาชีพในทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัคอ่ข้างต ่า ส่วนข้อระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ 
ท่ีให้บริการ มีการป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุมคามทางต่างๆ ในโลก Cyber และข้อมี
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดแูลช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมลูทางการเงิน
จากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
คอ่นข้างต ่าและต ่ามากตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

สมมติฐานที่  2.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านการ
รักษาข้อมูลส่วนตัวกับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย พบวา่ 
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ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบั ข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้ง
เลขท่ีบญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้ ข้อนโยบาย
ความเป็นสว่นของธนาคารผู้ให้บริการ นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์กบัข้อการให้ QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทางการเงิน
แก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่าซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเ งิน ด้วยเทคโนโลยี  QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้ง
เลขท่ีบญัชี หรือการน าสมดุเงินฝากไปท าธุรกรรม ชว่ยปกป้องสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ และข้อการให้ 
QR Code เก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความเส่ียงจากการ
ถกูเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาตในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า และมีความสมัพนัธ์
กับข้อนโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตวัของ
ผู้ ใช้งานได้ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มีความสมัพนัธ์
กบัข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนชอ่งทางอ่ืน เชน่ การแจ้งเลขท่ีบญัชี หรือ
การน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้ และข้อการให้ QR Code 
เก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความเส่ียงจากการถกูเปิดเผย
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า และมีความสัมพันธ์กับข้อ
นโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมลูส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีความสมัพนัธ์กับข้อการ
ใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ีบญัชี หรือการน า
สมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้องส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้ และข้อการให้ QR Code เก่ียวกับ
ข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความเส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมลู
โดยไม่ได้รับอนุญาตในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า และมีความสมัพนัธ์กับข้อนโยบาย
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ความเป็นสว่นของธนาคารผู้ให้บริการ นา่เช่ือถือและปกป้องข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้งานได้ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

สมมติฐานที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลากบั
การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
พบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้
ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง มีความสัมพันธ์กับข้อการท าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
และมีความสมัพนัธ์กบัข้อการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้
ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้
ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเ งิน ด้วยเทคโนโลยี  QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้
ใช้เวลาท่ีเหมาะสม และข้อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์กับข้อการแก้ไขปัญหาจากการท า
ธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มีความสมัพนัธ์
กับข้อการเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสม และข้อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์กบัข้อการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการ
เงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีความสมัพนัธ์กับข้อการ
เร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม และ
ข้อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์กับข้อการแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงินด้วย
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ระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

สมมติฐานที่  2.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพกับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย พบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code และข้อคุณภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ 
ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางและมีความสัมพันธ์กับข้อคุณภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเ งิน ด้วยเทคโนโลยี  QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code และข้อคุณภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ 
ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางและมีความสัมพันธ์กับข้อคุณภาพและประสิทธิภาพของ
โทรศพัท์มือถือ มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มีความสมัพนัธ์
กบัข้อความมัน่ใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความลา่ช้าใน
การท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์กบั
ข้อคณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ และข้อคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีผล
ต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
คอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 
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ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีความสมัพนัธ์กบัข้อความ
มั่นใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคารผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท า
ธุรกรรมด้วยระบบ QR Code ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง และมีความสัมพันธ์กับข้อ
คณุภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ และข้อคณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มีผล
ต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
คอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

สมมติฐานที่  2.6 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม
กบัการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย พบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สกึวา่เป็นคน
สมยัใหม่ ทนัยุคดิจิตอล และข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของ
การผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างสงู สว่นข้อการ
ใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนว่าเป็นผู้น า
การใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านความง่ายในการงานบริการทางการเ งิน ด้วยเทคโนโลยี  QR Code มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สกึวา่เป็นคน
สมยัใหม่ ทนัยุคดิจิตอล และข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของ
การผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างสงู สว่นข้อการ
ใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนว่าเป็นผู้น า
การใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านทศันคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี QR Code มีความสมัพนัธ์
กบัข้อการใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม่ ทนั
ยคุดิจิตอล และข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้
ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสงู ส่วนข้อการใช้งานระบบ 
QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลอ่ืนว่าเป็นผู้น าการใช้งาน
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นวตักรรมใหม่ๆ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีความสมัพนัธ์กับข้อการ
ใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้รู้สกึว่าเป็นคนสมยัใหม ่ทนัยคุดิจิตอล 
และข้อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code เป็นสว่นหนึง่ของการผลกัดนัให้ประเทศไทย
เข้าสูส่งัคมไร้เงินสด ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างสงู สว่นข้อการใช้งานระบบ QR Code ใน
การท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบคุคลอ่ืนวา่เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ  มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 ทัง้ 3 ข้อ 

 
อภปิรายผล 

จากงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ผู้วิจยัจะน ามาเปรียบเทียบข้อมลูกบัเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยจะอธิบายตามสมมตฐิานดงันี ้
 สมมติฐานที่  1 ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
ระดบัรายได้ตอ่เดือน มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั 

ผลการวิจัยพบว่าเพศและสถานภาพท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพิน งามไกวัล และ
ตรีทิพ บญุแย้ม (2556) ท่ีศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมนวตักรรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ บริโภคชาวไทย พบว่าเพศมีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู ผู้วิจยัแสดงความเห็นวา่เป็นเพราะเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code นัน้ จะเป็น Function หนึ่งของบริการ Mobile Banking ซึ่งเทคโนโลยี Mobile Banking 
ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา สังเกตได้จากจ านวนผู้ ใช้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างมาก
ในชว่ง 2-3 ปีมานี ้ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคย 

ส่วนในหวัข้ออาชีพ อาย ุรายได้เฉล่ียตอ่เดือนและระดบัการศกึษาพบว่ามีความสมัพนัธ์
ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
วรพิน งามไกวลั (2556)  และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุภัทรชยั ครุฑปักษี (2553) ท่ีศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในจงัหวัดปทุมธานี   จาก
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การศกึษาพบว่าผู้ ใช้งานท่ีมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีคา่คะแนนการยอมรับเทคโนโลยีน้อยกว่าช่วง
อายอ่ืุนๆ ในส่วนปัจจยัด้านระดบัการศกึษาของผู้ ใช้งานพบว่า ผู้ ใช้งานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี จะมีคา่คะแนนการยอมรับเทคโนโลยีสงูกว่าชว่งระดบัการศกึษาอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญั 
แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีบริการทางการเงินของกลุ่มประชากรท่ีมีการศกึษา
น้อยกว่าระดับปริญญาตรีท่ีควรมีหน่วยงานสนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีกับ
ประชากรกลุม่นีม้ากขึน้ ด้านปัจจยัอาชีพท่ีแตกตา่งกนัพบว่า อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนเป็นกลุ่ม
ท่ีมีคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code สงูท่ีสดุและแตกตา่งกบั
กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนยัส าคญั และปัจจยัสุดท้ายเร่ืองรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจาก
การศกึษาพบวา่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียตอ่เดือนสงูกว่า 40,000 บาท เป็นกลุม่ท่ีมี
คา่คะแนนการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code สงูกวา่ผู้ใช้งานท่ีมีรายได้
เฉล่ียในชว่งอ่ืนท่ีต ่าลงมาอยา่งมีนยัส าคญั  

สมมติฐานที่  2 การรับรู้ความเส่ียงของผู้ ใช้งานเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code แตกตา่งกนั 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงทัง้ 6 ด้าน มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ทัง้ 6 ปัจจยั ซึง่จะอธิบายแยกรายปัจจยัดงันี ้

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงทางการเงิน พบว่า เม่ือมีการรับรู้ถึงข้อผิดพลาดในการใช้
บริการไม่ว่าจะเป็นจากระบบของธนาคารผู้ ให้บริการหรือจะเป็นความผิดพลาดจากตวัผู้ใช้งานอนั
จะสง่ผลให้เกิดความเสียหายท่ีเป็นตวัเงินได้ จะสง่ผลให้การยอมรับเทคโนโลยีมีระดบัท่ีลดลง โดย
ถึงแม้ธนาคารผู้ ให้บริการจะมีมาตรการรับผิดชอบตา่งๆ หากเกิดความเสียหาย ก็สามารถเยียวยา
ความรู้สึกในด้านการยอมรับเทคโนโลยีกลบัมาได้เพียงเล็กน้อย โดยสงัเกตได้จากระดบัคะแนน
ของรายข้อ ธนาคารผู้ ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียทางการเงินจากการใช้
บริการทางการเงินผ่านระบบ QR Code จะไม่ Sig กับปัจจยัทศันคติต่อการใช้บริการและความ
ตัง้ใจในการใช้บริการ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ นราทิพย์ ณ ระนอง (2557) ท่ีศกึษาเร่ืองการ
เปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเส่ียง และความตัง้ใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบน
โทรศพัท์มือถือของผู้บริโภค ท่ีพบว่าความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อความตัง้ใจใช้บริการ Mobile 
Banking สูงสุด 3 อนัดบัแรกคือความเส่ียงทางด้านการเงิน ความเส่ียงด้านความปลอดภัย และ
ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวั 
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ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั พบว่า ผู้ ใช้งานตระหนกัถึงความเ ส่ียง
ท่ีจะถูกปลอมแปลงจากมิจฉาชีพ โดยมีความสมัพันธ์ท่ีตรงกันข้ามกับการยอมรับเทคโนโลยีใน
ทุกๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม หากมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทัง้จากธนาคารท่ีให้บริการและ
หน่วยงานรัฐมาก ากับดูแล จะช่วยให้การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยเฉพาะมาตรการป้องกนัและก ากบัดแูลจากธนาคารท่ีให้บริการ 
ส่งผลต่อคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code สูงกว่ามาตรการ
จากหน่วยงานของรัฐ โดยท่ีคา่ความสมัพนัธ์ของการก ากบัดแูลป้องกนัมิจฉาชีพจากหน่วยงานรัฐ
นัน้น้อยกว่าคะแนนจากการตระหนกัถึงความเส่ียงจากมิจฉาชีพ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใน
ในการก ากบัดแูลป้องกนัจากหนว่ยงานภาครัฐ แตป่ระชาชนผู้ใช้งานนัน้มีความมัน่ใจกบัการก ากบั
ดูแลป้องกันจากธนาคารผู้ ให้บริการมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพงษ์ ลีลาธนาคีรี 
(2561) ท่ีศกึษาเร่ืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีพบวา่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีการท าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์โฟนให้ 
ความส าคญักบัความปลอดภยัในการใช้งานเป็นล าดบัท่ีสองรองจากความง่ายในการใช้งาน 

ปัจจัยความเส่ียงทางด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวั พบว่า การใช้ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินแทนการให้เลขท่ีบญัชีมีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งานมากท่ีสดุ และหากธนาคารผู้ ให้บริการสามารถสร้างความเช่ือมมัน่ในการรักษาข้อมลู
ส่วนตวัของผู้ ใช้งานได้ดี จะท าให้ผู้ ใช้งานมีทัศนคติต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code ดีขึน้มาก สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Farzianpour (2014) ท่ีท าการศกึษาการรับรู้ความ
เส่ียงของผู้บริโภคในประเทศอิหร่านในเร่ืองการท าธุรกรรมทางเงินผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ พบว่า
ผู้ บริโภคในการศึกษาครัง้นีใ้ห้มีการรับรู้ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตัวสูงกว่าปัจจัยอ่ืนๆ  
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอินเดียของ Rakhi Thahur & Mala Srivastava 
(2015) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระค่าใช้จ่ายทาง
โทรศพัท์มือถือ ท่ีระบุว่าชาวอินเดียมีการรับรู้ความเส่ียงด้านความความปลอดภยัและความเป็น
สว่นตวัในระดบัสงู 

ปัจจยัความเส่ียงทางด้านเวลาพบว่า หากการเรียนรู้การใช้งานบริการทางเงินด้วยระบบ 
QR Code ไม่ยากและใช้เวลาเรียนรู้ไม่นาน รวมถึงหากขัน้ในการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่นานในการท าธุรกรรมแต่ละครัง้ จะช่วยให้ผู้ ใช้งานรับรู้ถึง
ประโยชน์และส่งผลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการต่อไปในระดบัสูง ในขณะท่ีการแก้ไขปัญหาจาก
การใช้บริการทรางการเงินด้วยระบบ QR Code ผู้ ใช้งานให้ความส าคัญในระดับปานกลาง 
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Farzianpour (2014) ท่ีท าการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงของ
ผู้บริโภคในประเทศอิหร่านในเร่ืองการท าธุรกรรมทางเงินผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ ว่าผู้บริโภคให้
ความส าคญักบัการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลาอย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัยงัมีข้อท่ี
ขดัแย้งกบังานวิจยัของผู้ วิจยัท่านอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการท า
ธุรกรรมการเงินตา่งๆ ทางชอ่งทางอิเล็กโทรนิกส์ ทัง้วิจยัทัง้ของ Farzianpour (2014) หรือของ จกัร
พงษ์ ลีลาธนาคีรี (2561) ส่วนมากแล้วผลการวิจยัจะพบว่าผู้ ใช้งานเทคโนโลยีจะใช้ความส าคญั
กบัเร่ืองความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงด้านความปลอดภยั และความเส่ียงเร่ืองข้อมลูส่วนตวั
มาก่อนปัจจยัด้านอ่ืน แต่ผลการวิจยัในครัง้นีพ้บว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีให้ความส าคญักับปัจจัย
ความเส่ียงด้านเวลามากกว่าปัจจยัด้านการเงิน ความปลอดภยั หรือข้อมลูส่วนตวั ความเห็นของ
ผู้ วิจัยคิดว่ามาจากความคุ้นเคยในเทคโนโลยี Mobile Banking และปริมาณประชากรท่ีเข้าถึง
เทคโนโลยีนีใ้นประเทศไทยอยู่ในระดบัสงูมาก สงัเกตได้จากประเทศไทยมีอตัรา Penetration ของ 
Mobile banking เทียบกับจ านวนผู้ เ ข้าถึง Internet สูงท่ีสุดในโลก Droidsans.com (2562 , 
กมุภาพนัธ์) ท าให้การใช้บริการทางเงินเป็นเร่ืองท่ีท าได้ง่าย อีกทัง้การท าธุรกรรมทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ในบางประเภทเช่น การช าระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้ร้านค้า ยงัสามารถระบวุงเงินใช้
จ่ายตอ่วนัได้เองท าให้สามารถจ ากัดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ส่งผลให้ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีมุ่ง
ความส าคญัไปท่ีเร่ืองของเวลาและความง่ายในการใช้งานมากกวา่ 

ปัจจยัความเส่ียงทางด้านประสิทธิภาพ พบว่า มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโล ยี
บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code โดยท่ีผู้ ใช้งานเทคโนโลยีให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพ
ของระบบจากธนาคารผู้ ใช้บริการมากท่ีสุด หากธนาคารผู้ ให้บริการรายใดสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นในระบบของตนเองให้กับผู้ ใช้งานได้ จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีจนน าไปสู่การ
ตดัสินใจใช้งานได้มาก ในขณะท่ีปัจจยัด้านระบบเครือข่ายและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือมี
ความส าคัญรองลงมา เน่ืองจากทัง้สองปัจจัยได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึน้มากในยุค
ปัจจุบัน รวมทัง้ราคาถูกลง ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ ตกับเคร่ือง
โทรศพัท์มือถือท่ีมีประสิทธิภาพสงูเพียงพอต่อการใช้งานบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
ในราคาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยัของ Huda Qasiam & Emad Abu-Shanab (2015) ท่ี
ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผา่นโทรศพัท์มือถือของผู้บริโภคใน
ประเทศจอร์แดน ท่ีพบว่าปัจจยัความเส่ียงด้านประสิทธิภาพท่ีส่งผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการ
ช าระเงินผา่นโทรศพัท์มือถือถกูให้ความส าคญัในล าดบัต้นๆ  
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ปัจจยัความเส่ียงด้านสงัคม พบว่า ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีให้ความส าคญัและมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในระดบัสงู และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ในส่วนของผลทางสถิตินัน้สอดคล้องกับ
งานวิจยัหลายงาน เช่น งานวิจยัของ นราทิพย์ ณ ระนอง (2557) ท่ีศกึษาเร่ืองการเปิดรับข่าวสาร 
การรับรู้ความเส่ียง และความตัง้ใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือของ
ผู้บริโภค งานวิจยัของ จกัรพงษ์ ลีลาธนาคีรี (2561) ท่ีศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การท าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล งานวิจยัในตา่งประเทศ
ของ Huda Qasiam & Emad Abu-Shanab (2015) ท่ีศกึษาแรงขบัท่ีมีตอ่การยอมรับการช าระเงิน
ผ่านโทรศพัท์มือถือในประเทศจอร์แดน แต่จุดท่ีมีความแตกต่างและขดัแย้งคือ ปัจจยัท่ีผู้บริโภค
หรือผู้ ใช้งานเทคโนโลยีให้ความส าคญัสูงสดุและมีอิทธิพลในระดบัสูงตอ่การยอมรับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องกับบริการท่ีจับต้องไม่ได้อย่างการช าระเงิน หรือ Mobile Banking นัน้คือเร่ืองความ
ปลอดภยัในการใช้งานและการรักษาข้อมลูส่วนตวั ในขณะท่ีผลการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในครัง้นี ้
พบว่า ปัจจยัความเส่ียงด้านสงัคมเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสงูท่ีสดุ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ว่า ผลของการท่ี
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ ใช้งาน Mobile banking สูงเป็นล าดบัต้นๆ ของโลก ประกอบกับการรน
ณรงค์ผลกัดนัให้ประเทศไทยได้เข้าสูส่งัคมไร้เงินสดด้วยค าโฆษณา การตลาด ของหนว่ยงานตา่งๆ 
ทัง้ภาครัฐธนาคารผู้ ให้บริการและหน่วยงานเอกชนตา่งๆ ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
การเปล่ียนแปลงได้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยี

บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ผู้วิจยัสรุปข้อเสนอแนะท่ี
ได้จากผลการวิจยัดงันี ้ 

1. ผู้ วิจัยเสนอให้ธนาคารพาณิชย์ผู้ ให้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ในไทย 
หรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการผลักดนัเทคโนโลยีนี ้ท าการตลาด ประชาสมัพนัธ์ สร้าง
ความเช่ือมัน่ให้ผู้ ใช้งานเกิดการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ให้ตรง
กบักลุม่เป้าหมายท่ีมีการยอมรับในระดบัท่ีน้อย โดยท่ีในด้านของอาย ุผู้ใช้งานท่ีมีอายรุะหว่าง 31-
40 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนประชากรในการวิจยัครัง้นีม้ากท่ีสุด แตเ่ป็นกลุ่มท่ีได้คะแนนทศันคติต่อ
การใช้บริการและคะแนนความตัง้ใจในการใช้บริการน้อยท่ีสดุเชน่กนั หากธนาคารสามารถใช้การ
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ประชาสมัพนัธ์เพิ่มความเช่ือมัน่ให้ผู้ ใช้งานกลุ่มนีไ้ด้ จะช่วยเพิ่มจ านวนผู้ ใช้งานและความถ่ีในการ
ใช้งานได้คอ่นข้างมาก ในขณะท่ีปัจจยัทางด้านระดบัการศกึษาบง่ชีว้า่ ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์
หรือกิจกรรมทางการตลาดให้กลุ่มประชากรท่ีระดบัการศกึษาน้อยกว่าปริญญาตรีเกิดการรับรู้ถึง
ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีนีใ้ห้มากขึน้ นอกจากนีผ้ลการวิจยัปัจจยัทางประชากรศาสตร์
ทางด้านอาชีพแสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยีนีก้ระจุกตัวอยู่กับผู้ ใช้งานท่ีมีอาชีพเป็น
พนกังานบริษัท ในขณะท่ีผู้ ใช้งานอาชีพอ่ืนๆ มีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีน้อยกว่าอย่างมีนยัส าคญั 
เป็นชอ่งวา่งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าไปท ากิจกรรมตา่งๆ ทัง้ทางการตลาด และกิจกรรม
ทางวิชาการให้ประชาชนอาชีพอ่ืนๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีนีใ้ห้มากขึน้ได้ ด้าน
ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่ายิ่ งมีระดับรายได้ท่ีสูงขึน้ จะช่วยให้มีทัศนคติต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีดีขึน้ตามไปด้วย โดยสรุป กลุ่มประชากรผู้ ใช้
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศกึษาน้อย
กว่าปริญญาตรี ไม่ได้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 
บาท เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีระดบัการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ในการบริการทางการเงินน้อย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ธนาคารผู้ ให้บริการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้าไปพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือช่วยผลักดนัให้ประเทศไทยเข้าใกล้สังคมไร้เงินสดเพิ่มขึน้อันจะน าไปสู่การลด
ต้นทนุบริหารจดัการด้านเงินสดมากขึน้อีกหนึง่ก้าว 

2. ส่วนของการรับรู้ความเส่ียงด้านตา่งๆ ท่ีจะส่งผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีบริการทาง
การเงินด้วยระบบ QR Code นัน้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้ 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน แบ่งเป็นความเส่ียงทีเกิดจากธนาคารผู้ ให้บริการ และ
ความเส่ียงจากผู้ ใช้งานเอง ผลการศึกษาพบว่ามีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code ในทางลบทัง้สองประเด็น แต่มีจุดสงัเกตว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากธนาคารผู้
ให้บริการนัน้ มีผลในทางลบท่ีมากกว่าความเส่ียงจากผู้ ใช้งานเอง ดงันัน้ ธนาคารผู้ ให้บริการควร
ให้ความส าคญักบัการจดัการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการท าธุรกรรมจากระบบของธนาคารตัง้แต่
ต้น เพราะส่งผลทางลบต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ ใช้งาน จากผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้
ธนาคารจะมีมาตรการดูแลผู้ ใช้งานหากเกิดความสูญเสียทางการเงินภายหลังเกิดเหตุ ก็ไม่
สามารถท าให้ทศันคติต่อเทคโนโลยีนีก้ลบัมาเป็นบวกได้ แม้จะมีการดแูลเม่ือเกิดความเสียหาย
ทางการเงินจากธนาคารท่ีให้บริการ ก็ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติกับการตดัสินใจใช้บริการ และเพ่ือ
เป็นการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากตวัผู้ ใช้งานเอง การท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอน
การใช้งานเทคโนโลยีนี ้จะเกิดความผิดพลาดในการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น การใส่จ านวนเงิน
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ผิด ธนาคารผู้ ให้บริการเองควรตัง้ให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมท่ีผู้ ใช้งานท า
ก่อนท่ีจะกดยืนยนัการท าธุรกรรม รวมทัง้ควรมีการอธิบายขัน้ตอนในการใช้งานเป็นล าดบัอยู่ใน 
User Interface ของระบบ เพ่ือเป็นเคร่ืองน าทางให้ผู้ใช้งานในการท าธุรกรรม 

การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั พบวา่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีมีความต่ืนตวักบัภยัทาง
โลก Cyber หากธนาคารผู้ ให้บริการมีการสร้างความเช่ือมั่นกับผู้ ใช้งานในเร่ืองความปลอดภัย 
รวมทัง้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ ใช้งานทั่วไปในการดูแลตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของ
อาชญากรรมทางการเงินในโลก Cyber จะช่วยให้ผู้ ใช้งานมีระดบัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีดีขึน้ ผล
การศกึษายงัพบอีกว่า ผู้ ใช้งานมัน่ใจและคาดหวงักบัการป้องกนัจากธนาคารผู้ ให้บริการมากกว่า
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน องค์กรอิสระต่างๆ ดังนัน้บทบาทของธนาคารพาณิชย์ผู้ ให้บริการ
เทคโนโลยีนีใ้นประเทศไทยในการสร้างความเช่ือมัน่ จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ประเทศ
ไทยเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด  

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตวั ในยุคท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ง่ายดาย ข้อมูลส่วนตัวนับเป็นเร่ืองส าคัญท่ีผู้ ใช้งานเทคโนโลยีทุกประเภทให้ความส าคัญ 
เชน่เดียวกบัเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ธนาคารผู้ให้บริการควรมีมาตรการ
รักษาข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้งานท่ีดี เชน่ การตัง้ระบบให้ผู้ ท่ีได้รับ QR Code ไปใช้ในการท าธุรกรรม
นัน้ เข้าถึงข้อมูลส่วนตวัของเจ้าของบญัชีได้ในระดับท่ีสามารถยืนยันความถูกต้องของการท า
ธุรกรรมได้ แตย่งัคงรับดบัข้อมลูส่วนของผู้ เจ้าของบญัชีไว้ในระดบัท่ีมิจฉาชีพไม่สามารถน าข้อมลู
ส่วนนีไ้ปท าการทจุริตได้ เป็นต้น จากผลการศกึษาสอดคล้องกนั โดยผู้ ใช้งานเทคโนโลยีนีมี้ระดบั
การยอมรับเทคโนโลยีท่ีเพิ่มขึน้จากการท่ีธนาคารมีนโยบายหรือมาตรการรักษาข้อมลูส่วนตวัของ
ผู้ใช้งานท่ีดี 
 การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา ธนาคารผู้ ให้บริการควรเพิ่มความส าคัญกับการพัฒนา
ขัน้ตอน กระบวนการในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code ให้ไมซ่บัซ้อน และใช้เวลา
ในการท าธุรกรรมท่ีน้อย เพราะผู้ใช้งานเทคโนโลยีมีความออ่นไหวตอ่เร่ืองเวลาในการท าธุรกรรมใน
ระดบัท่ีคอ่นข้างสงู หากสามารถท าให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานในด้านเวลา และเม่ือ
ใช้งานจริงก็ได้รับประสบการณ์ท่ีดี ใช้เวลาน้อยในการท าธุรกรรมด้วย ก็จะท าให้ผู้ ใช้งานมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีนีม้ากขึน้ ซึง่การพฒันากระบวนการในการใช้งานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนัน้ 
ต้องพฒันาทัง้ในส่วนของเจ้าของบญัชีผู้ ใช้งาน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกรรมนัน้ เช่น ร้านค้า
ผู้ รับช าระเงินด้วยระบบ QR Code ผ่าน Mobile Banking ก็ต้องมี User Interface ของระบบใน
การตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของธุรกรรมท่ีลูกค้าช าระผ่านระบบ QR Code ท่ีมีความ
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รวดเร็วด้วย ไม่เช่นนัน้ก็จะเกิดช่องว่างของเวลาระหว่างการรอการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ธุรกรรม อาจสง่ผลให้ลกูค้าผู้ ใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินผา่นระบบ QR Code เสียประสบการณ์ท่ีดี
ในการใช้งานไป  
 การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ จากผลการศกึษาแบง่ความหมายของประสิทธิภาพ
ในการใช้บริการออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประสิทธิภาพของระบบธนาคารผู้ ให้บริการ ประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือท่ีใช้งาน พบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีมากท่ีสดุคือประสิทธิภาพของระบบของธนาคารผู้ ให้บริการ 
ซึ่งท าให้ธนาคารผู้ให้บริการควรมีการพฒันาประสิทธิภาพของระบบของตนเองอย่างสม ่าเสมอ ไม่
เกิดอาการค้างของระบบ ท่ีจะสง่ผลตอ่ประสบการณ์การใช้งานและการยอมรับเทคโนโลยีตอ่ไป  
 การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม ผลของการศึกษาแม้จะสอดคล้องกับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืนๆ ทางสถิติ แตก็่มีข้อท่ีขดัแย้งท่ีน่าสนใจคือ ประเด็นของความเส่ียงทางสงัคมเป็นปัจจยัทีมีผล
ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
สูงสุด ต่างจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ท่ีได้ศึกษามา จะพบว่าปัจจัยท่ีมีสูงสุดต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการเงินจะเป็นในเร่ืองความเส่ียงด้านความปลอดภยั และความเส่ียงด้าน
การรักษาข้อมลูส่วนตวั จากผลนี ้ธนาคารผู้ ให้บริการสามารถใช้กระบวนการทางการตลาดใดๆ ท่ี
สร้างให้ผู้ ใช้งานเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนท่ีทนัสมยั และเกิดความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ผลกัดนัพฒันาประเทศไทยไปสู่สงัคมไร้เงินสด ให้ทดัเทียมประเทศท่ีพฒันาแล้ว จะสามารถช่วย
กระตุ้นให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีนีไ้ด้ดีมาก  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษากลุม่ตวัอยา่งผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินผ่าน
ระบบท่ีให้บริการโดยธนาคารพาณิชย์ไทยเท่านัน้ เพ่ือให้งานวิจยัมีการครอบคลมุมากขึน้ ควรจะมี
การวิจยัในกลุ่มผู้ ใช้งานเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ท่ีให้บริการโดยสถาบนั
การเงินหรือหน่วยงานใดๆ ท่ีไม่ใช่ธนาคารด้วย ยกตวัอย่างเช่น บริการ True Money Wallet ท่ีมี
การให้บริการช าระเงินด้วยระบบ QR Code เชน่กนั และมีกลุม่ผู้ ใช้งานจ านวนมาก  

2. ปัจจยัท่ีน ามาศกึษาการยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ใน
การศึกษาครัง้นี ้จะมุ่งเน้นไปท่ีการรับรู้ความเส่ียงเท่านัน้ เพ่ือให้งานวิจัยนีค้รอบคลุมและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ให้บริการน าไปงานมากท่ีสุด ควรเพิ่มปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  โดยกรอบวิจัยท่ีควร
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ศกึษาเพิ่มเตมิ เชน่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า หรือ ปัจจยั
เร่ืองวิถีการด าเนินชีวิต เป็นต้น 

3. การวิจยัครัง้นี ้ระบุขอบเขตของธุรกรรมทางการเงินท่ีใช้บริการผ่านระบบ QR Code 
ทุกธุรกรรมท่ีมีให้บริการในช่วงเวลาท่ีผู้ วิจัยท าการศึกษา เพ่ือให้งานวิจัยในครัง้ต่อไปได้ผล
การศกึษาท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึน้ อาจระบขุอบเขตของธุรกรรมท่ีให้บริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code ให้เฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น ศึกษาเฉพาะเร่ืองการรับช าระเงินผ่านระบบ QR Code 
หรือ ศกึษาเฉพาะเร่ืองการโอนเงินด้วยระบบ QR Code เป็นต้น 

4. งานวิจยัครัง้นี ้ใช้วิธีในการเก็บข้อมลูแบบเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว โดยอาศยัการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่าง ในครัง้ต่อไป ควรมีการท าวิจยัในเชิงคณุภาพควบคู่ด้วย 
เช่น มีการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เป็นต้น เพ่ือศึกษาผลวิจัยในเชิงปริมาณและคณุภาพร่วมกัน 
และจะท าให้งานวิจยัมีความนา่เช่ือถือมากขึน้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่การยอมรับเทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย โดยครอบคลมุทกุบริการทางการเงินท่ีสามารถใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ได้ ซึง่ได้แก่ 
บริการช าระคา่สินค้าหรือบริการผา่น QR Code ตามร้านค้าตา่งๆ 
บริการโอนเงินให้บคุคลอ่ืน โดยใช้ QR Code 
บริการถอนเงินจากตู้  ATM โดยไมใ่ช้บตัร และใช้ระบบ QR Code ในการยืนยนัตวัตน 
บริการตรวจสอบความถกูต้องของใบบนัทกึรายการทางอิเล็กโทรนิค 
บริการรับช าระเงินด้วย QR Code 
ค าตอบของทา่นจะมีคณุคา่ส าหรับเรา และทกุค าตอบของทา่นจะเก็บรวบรวมไว้เป็นความลบัโดย
ใช้ในการน าเสนอให้เป็นภาพรวมเทา่นัน้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูท่ีสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามนี ้
โดยแบบสอบถามนี ้ประกอบไปด้วยค าถาม 3 ส่วน คือ 
 สว่นท่ี 1 : แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 สว่นท่ี 2 : แบบสอบถามการรับรู้ความเส่ียง 
 สว่นท่ี 3 : แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code 
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ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ค าชีแ้จ้ง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง [  ] ท่ีตรงกบัข้อมลูสว่นตวัของทา่นมากท่ีสดุ 
1.เพศ 
 [  ] เพศชาย     [  ] เพศหญิง 
2.อายุ 
 [  ] อายนุ้อยกวา่หรือเทา่กบั 20 ปี  [  ] อาย ุ21 - 30 ปี 
 [  ] อาย ุ31 -  40 ปี    [  ] อาย ุ41 -  50 ปี  
 [  ]  อาย ุ50 ปีขึน้ไป 
3.สถานภาพสมรส 
 [  ]  โสด     [  ]  สมรส 
 [  ] หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 
4.ระดับการศึกษา 
 [  ]  ต ่ากว่าปริญญาตรี   [  ]    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
 [  ]  สงูกวา่ปริญญาตรี 
5.อาชีพ 
 [  ] นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา   [  ]  รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 
 [  ]  พนกังานบริษัทเอกชน   [  ] ธุรกิจสว่นตวั 
 [  ]  พอ่บ้าน/แมบ้่าน    [  ] อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 
6.รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 [  ]  รายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท   

[  ] รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท 
 [  ] รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท    

[  ] รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท 
 [  ]  รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามการรับรู้ความเส่ียง 
ค าชีแ้จง : ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่ง [ ] ท่ีตรงกบัระดบัความเห็น

ด้วยท่ีมีตอ่ประเด็นในแตล่ะข้อ 

 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสดุ 2 หมายถึง มีความส าคญัน้อย 
 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก  1 หมายถึง มีความส าคญัน้อยท่ีสดุ 
 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง 
 

การรับรู้ความเส่ียง 

ระดับความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
การรับรู้ความเส่ียงทางการเงนิ (Financial Risk) 
1. การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ QR Code 

มีโอกาสผิดพลาดจากระบบของธนาคารผู้
ให้บริการ 

     

2. เม่ือใช้บริการทางการเงินด้วย QR Code มีโอกาส
ผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้งาน เชน่ การใสเ่ลขท่ี
บญัชีผิด/จ านวนเงินผิด  

     

3. ธนาคารผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ หากเกิด
ความสญูเสียทางการเงินจากการใช้บริการทาง
การเงินผา่นระบบ QR Code 

     

การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย (Security Risk) 
4. การใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการ

เงินมีความเส่ียงจากการถูกปลอมแปลง QR 
Code จากมิจฉาชีพ  

     

5. ระบบ QR Code ของธนาคารตา่งๆ ท่ีให้บริการ มี
การป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุมคามทาง
ตา่งๆ ในโลก Cyber 
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การรับรู้ความเส่ียง 

ระดับความเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนใส่ใจดแูลช่วย
แก้ไขปัญหาหากเกิดการโจรกรรมข้อมูลทาง
การเงินจากการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ 
QR Code   

     

การรับรู้ความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Risk) 
7. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 

แทนช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเลขท่ีบัญชี หรือ
การน าสมุดเงินฝากไปท าธุรกรรม ช่วยปกป้อง
สว่นตวัของผู้ใช้งานได้ 

     

8.  นโยบายความเป็นส่วนของธนาคารผู้ ให้บริการ 
น่าเช่ือถือและปกป้องข้อมูลส่วนตวัของผู้ ใช้งาน
ได้ 

     

9. การให้ QR Code เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินแก่
บุคคลอ่ืนเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน มีความ
เส่ียงจากการถูกเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ รับ
อนญุาต 

     

การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk) 

10. การเร่ิมต้นเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ใน
การท าธุรกรรมทางการเงินนัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 

     

11. การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 

     

12. การแก้ไขปัญหาจากการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code นัน้ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 
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การรับรู้ความเส่ียง 

ระดับความเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk) 
13. ความมั่นใจในประสิทธิภาพระบบของธนาคาร

ผู้ ใช้บริการ ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การท าธุรกรรมด้วยระบบ QR Code  

     

14. คุณภาพของเครือข่ายผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
เป็นองค์ประกอบท่ีท าการท าธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code มีประสิทธิภาพ  

     

15. คณุภาพและประสิทธิภาพของโทรศพัท์มือถือ มี
ผลต่อการใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code  

     

การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) 

16. การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนสมยัใหม ่ทนัยคุ
ดจิิตอล 

     

17. การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลอ่ืนว่า
เป็นผู้น าการใช้งานนวตักรรมใหม่ๆ  

     

18. การใช้บริการทางการเงินด้วยระบบ QR Code 
เป็นส่วนหนึ่งของการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้า
สูส่งัคมไร้เงินสด 
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ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงินด้วยระบบ QR 
Code 
ค าชีแ้จง : ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่ง [ ] ท่ีตรงกบัระดบัความเห็น

ด้วยท่ีมีตอ่ประเด็นในแตล่ะข้อ 

 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสดุ 2 หมายถึง มีความส าคญัน้อย 
 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก  1 หมายถึง มีความส าคญัน้อยท่ีสดุ 
 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง 
 

การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code 

ระดับความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
1.การใช้ QR Code สง่ผลให้ท าธุรกรรมทางการเงิน
ได้รวดเร็วขึน้ 

     

2.การมีระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน ท า
ให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้มี
ประสิทธิภาพขึน้ 

     

3.ระบบ QR Code ท าให้มีทางเลือกหลากหลายขึน้
ในการท าธุรกรรมทางเงินด้วย Mobile Banking 

     

ความง่ายในการงาน (Perceived Ease of Use) 
4.การเรียนรู้การใช้งานระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมเชน่ ช าระสินค้า หรือโอนเงินเป็นเร่ืองง่าย 

     

5. การใช้งานระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงินมีขัน้ตอนท่ีง่าย 

     

6. คนทัว่ไปสามารถใช้งานระบบ QR Code ในการ
ท าธุรกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking ได้ 
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การยอมรับเทคโนโลยีการบริการทางการเงิน
ด้วยระบบ QR Code 

ระดับความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ทัศนคตต่ิอการใช้บริการทางการเงนิด้วย QR Code (Attitude Toward Using) 
7. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

     

8. ระบบ QR Code จะช่วยท าให้การใช้บริการทาง
การเงินของประชาชนทั่วไป ง่าย สะดวก และมี
ประสิทธิภาพขึน้ 

     

9. ระบบ QR Code ในบริการทางการเงิน จะชว่ย
ให้ประเทศไทยใกล้สูก่ารเป็นสงัคมไร้เงินสด
เพิ่มขึน้ 

     

ความตัง้ใจที่จะใช้บริการทางการเงนิด้วย QR Code (Intention to Use) 
10. ฉนัช่ืนชอบการใช้ระบบ QR Code ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน 

     

11. ฉนัจะใช้ระบบ QR Code ในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่น Mobile Banking ตอ่ไปอยา่ง
ตอ่เน่ืองในอนาคต 

     

12. ฉนัจะแนะน าให้บคุคลท่ีฉนัรู้จกั ใช้งานระบบ 
QR Code ในการใช้บริการทางการเงินตา่งๆ 
ผา่น Mobile banking 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

 รายช่ือ       ต าแหน่งและสถานที่ 

1. อาจารย์ ดร.วสนัต์ สกลุกิจกาญจน์ อาจารย์ประจ า ภาควิชาบริหารธุรกิจคณะ 
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์.ดร.กลุเชษฐ์ มงคล อาจารย์ประจ า ภาควิชาบริหารธุรกิจคณะ 
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ



 
 

ประวัติผ ู้เขียน 
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จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
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