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ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปางต่อความตั้งใจ 

ที่จะใช้บรกิารควิอาร์โค้ดในการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

Factors Affecting Generation Y Customers of Krungthai Bank, Lampang Division Towards 

Intention to Use QR Code in Internet Banking 

พรรษา ค าเขื่อน* นิตยา เจรียงประเสริฐ** 

บทคัดย่อ  

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขต

ล าปางต่อความตั้งใจท่ีจะใช้บริการคิวอาร์โค้ดในการธนาคารบนอนิเทอร์เน็ตโดยใชแ้บบจ าลองของทฤษฎกีารยอมรับและ

การใช้เทคโนโลย ี(UTAUT) และแนวคดิการรับรู้ความเสี่ยง มาประยุกตใ์ชใ้นงานวิจัย และใชแ้บบสอบถามในการเก็บข้อมูล

จากลูกค้าเจนเนอเรชั่นวาย ท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปาง จ านวน 400 คน 

ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สถิติ

อนุมานกับตัวแปรตน้และตัวแปรตาม ได้แก่ การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

โดยมีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด 5 ปัจจัย ได้แก่ ความคาดหวังด้าน

ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้เทคโนโลย ีและการรับรู้

ความเสี่ยง และตัวแปรตามคอืความต้ังใจการใชง้านระบบคิวอารโ์ค้ด 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบ  

คิวอารโ์ค้ด คือ ความคาดหวังดา้นประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใชเ้ทคโนโลย ีและการรับรู้ความเสี่ยง 

ABSTRACT  

The objective of this study was to study Factor Affecting Generation Y Customers of Krungthai Bank, Lampang 

Division Towards Intention to Use QR Code in Internet Banking.  This study applied Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology (UTAUT) model and theory of perceived risk. The study of collected data from 400 users of internet 

banking of generation Y customers of Krungthai bank, Lampang division using questionnaire.  The data was analyzed 

through descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics used is frequency, percentage and average. 

Inferential statistics used with independent variable and dependent variable is multiple regression analysis by specify 

significant of statistics at 0 . 05  Level.  The independent variables are five factors influencing acceptance QR code 
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system; performance expectancy, effort expectancy, social influence facilitating conditions and perceived risk.  The 

dependent variable is intention to use QR code system. 

The results showed that questionnaire answerers were most female.  They had experience of using internet 

banking for less than 1 year – 1 year. The result analyzed through multiple regression analysis found that the factors 

positively influencing acceptance of QR code system were performance expectancy, facilitating condition and perceived 

risk. 

บทน า  

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงินอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

การท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น  ซึ่งจากผลการส ารวจของ ของ PwC’s Global Digital 

Banking Survey พบว่าในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเติบโตถึงร้อยละ 64  

และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น (ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส ารวจพบว่า ในปี พ.ศ.2559 มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มากถึง 31.7 ล้านคน (ส านักงาน

สถิติแห่งชาติ, 2559)และพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 มีจ านวนการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการโมบาย

แบงก์กิ้งเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีเจริญเติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ 

และ อินเทอร์เน็ต (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ผลักดันการพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่

สังคมไร้เงินสด ซึ่งระบบคิวอาร์โค้ด คือหนึ่งในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย  

ได้พัฒนาขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) แต่อย่างไรก็ดีการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด ต้องใช้ผ่านตัวกลางในการท า

รายการผ่านทางแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ของธนาคารผู้ให้บริการ  ซึ่งผู้ท่ีจะสามารถใชบ้ริการระบบคิวอารโ์ค้ดได้ ตอ้ง

เป็นผู้ท่ีสมัครใชบ้ริการโมบายแบงก์กิง้มาก่อน (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2560) 

ธนาคารกรุงไทยส านักงานเขตล าปาง เป็นหนึ่ งในหน่วยงานน าร่องการทดลอ งใช้ระบบคิวอาร์โค้ด  

ของธนาคารกรุงไทย จึงได้มีการทดลองใช้ระบบคิวอาร์โค้ดในสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ  แต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบคิวอาร์โค้ด 

ยังเป็นรูปแบบการให้บริการท่ีใหม่ ประชาชนโดยท่ัวไป อาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานไม่มากพอ ซึ่งอาจเป็น

เหตุไปสู่การไม่ยอมรับในการใช้งานได้ (ศิริพงศ์ วังวรรณรัตน์, 2560) ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผล

ตอ่ลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปางต่อความตัง้ใจที่จะใชบ้ริการควิอารโ์ค้ดในการธนาคาร 

บนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มนีถ้ือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการ และเพื่อให้ธนาคารกรุงไทยทราบ

ถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจในการใช้งานในระบบดังกล่าว และสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นข้อมูลใน
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การวางแผนส่งเสริมการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อการท าธุรกรรมทางการเงินและการพัฒนาระบบอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

  แบบจ าลองการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: 

UTAUT)  คือ แนวคิดท่ีอธิบายถึงปัจจัย ส าคัญท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Vankatesh, et al., 2003) ได้แก่ 

  1. ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance Expectancy) คือระดับท่ีแต่ละคนเชื่อว่าการใช้ระบบ 

จะชว่ยให้ได้รับประสิทธิภาพการท างานที่ตอ้งการ 

  2. ความคาดหวังของผู้ใช้งานท่ีไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้งาน (Effort Expectancy) คือ ระดับความสะดวก

เกี่ยวกับการใชร้ะบบ ความง่ายในการใชง้าน 

  3.อิทธิพลทางด้านสังคม (Social Influence) คือ การสนับสนุนจากบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อตนเองในการยอมรับ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ 

  4. สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยนีั้น (Facilitating Conditions) คือ การท่ีทุกคนเห็นว่ามีทรัพยากร

และโครงสร้างพื้นฐานขององคก์รเพียงพอต่อการใชง้านนอกจากนี้ยังมปัีจจัยท่ีเป็นตัวแปรท่ีสง่ผลตอ่ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 

ได้แก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) ประสบการณ์ (Experience) และความสมัครใจในการใชเ้ทคโนโลย ี(Voluntariness of Use) 

  ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้เลือกศึกษาท้ัง 4 ปัจจัยดังกล่าว และมุ่งศึกษาเฉพาะเจนเนอเรชั่นวายในตัวแปรด้านอายุ 

เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมาก และเป็นกลุ่มท่ีเลือกใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดด้วยความ

สมัครใจ 

  แนวคิดการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) คือปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงท่ีสามารถรับรู้ได้ (Demirdogen  

et al., 2010 อา้งใน ประวิทย ์พิมพะสาร, 2555)  ซึ่งประกอบไปด้วย 

  1. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือจ านวนเงินท่ี

อาจจะสูญเสียมากกวา่ปกติจากการใชง้านในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2. ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk) หมายถงึ ประสิทธิภาพในการใชบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ีเกี่ยวกับการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต 

  3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อ และความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้รับ

ความปลอดภัยจากการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอ ซึ่ งอาจก่อให้ เกิดความสูญเสียต่าง  ๆ 
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  4. ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk) หมายถงึ ความเสี่ยงจากบุคคลอื่นท่ีมอีิทธิพลต่อผู้ใช้งานวา่ควรจะใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศน้ีหรือไม่ 

  5. ความเสี่ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk) หมายถึงความรู้สึกว่าการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไม่

เหมาะกับตนเอง ด้วยเหตุผลตา่ง ๆ 

  6.  ความเสี่ยงด้านเวลา (Time Risk)  หมายถึงการใช้ เทคโนโลยีแล้วไม่ ได้ผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวังไว้   

เกิดความผิดพลาดต่างๆ ท าให้เสียเวลา 

   ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้เลือกศึกษาเฉพาะความเสี่ยง 3 ด้านได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน

ประสิทธิภาพ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เนื่องจากระบบคิวอาร์โค้ดเป็นระบบใหม่ท่ีเปิดให้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ

อาจจะยังไม่ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการท่ีชัดเจน ส่งผลต่อความคิดและทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับ

ค่าใชจ้่ายแอบแฝงที่เกิดขึ้นจากการใชบ้ริการ และอาจจะเกดิความสงสัยตอ่ระบบการท างานและมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัย รวมท้ังการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการยอมรับการใช้บริการในระบบคิวอาร์

โค้ดในการท าธุรกรรมออนไลน์ ท้ังนี้ปัจจัยความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงจากการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบ

คิวอาร์โค้ด ส าหรับผู้ ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตแบ้งกิ้งซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีความคุ้นเคยกับการท าธุรกรรมออนไลน์อยู่แล้ว  

และการใช้ระบบคิวอาร์โค้ดช่วยให้สามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น ดังนั้นความเสี่ยงด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา 

จึงไม่ได้น ามาใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้นี้ 
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  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  ลูกค้ า เจนเนอเรชั่นวาย ท่ี เกิดระหว่ าง พ .ศ .  2524 –  พ.ศ .  2543  

ของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปาง ท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงไทยซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ี

แน่นอน โดยก าหนดจ านวนประชากรตัวอย่าง 400 ราย โดยอ้างอิงจากการก าหนดขนาดตัวอย่างตามตารางของ  

Seymour Sudman (1976, อ้างใน กุณฑลี ร่ืนรมย์ , 2553) กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีชัดเจน และเป็นการ 

เก็บตัวอยา่งในท้องถิ่น 

การศึกษาคร้ังนี้เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม กับลูกค้ากลุ่ม 

เจนเนอเรชั่นวาย ของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปาง ท่ีเคยใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ จ านวน 400 คน 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.8)  

มปีระสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (ร้อยละ 35.3) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อความต้ังใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด 

ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจัยความตัง้ใจในการใช้งาน

ระบบคิวอารโ์ค้ดท้ัง 5 ปัจจัยปรากฏ ตามตารางที่ 1 และ 2 ดังตอ่ไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายของ 

                ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปางต่อความตัง้ใจที่จะใชบ้ริการควิอารโ์ค้ดในการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

ปัจจัยที่มผีลกระทบ ระดับความคิดเหน็ 

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ  

(Performance Expectancy) 

4.35 

(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

ความคาดหวังด้านการใชง้าน  

(Effort Expectancy) 

4.49 

(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

อทิธิพลทางด้านสังคม 

 (Social Influence) 

3.87 

(เห็นดว้ยมาก) 

สภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนในการใชเ้ทคโนโลย ี 

(Facilitating Condition) 

4.47 

(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

การรับรู้ความเสี่ยง 

 (Risk) 

2.96 

(เห็นดว้ยปานกลาง) 
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ตารางที่ 2  แสดงระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยอันดับแรก ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดของ  

                ผู้ใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต  

ปัจจัยที่มผีลกระทบ ปัจจัยย่อยที่มีระดับความคิดเห็นอันดับแรก 

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ  

(Performance Expectancy) 

การใช้บริการคิวอาร์โค้ดอาจจะช่วยท าให้ฉันท าธุรกรรมธนาคาร

เสร็จรวดเร็วย่ิงขึ้น 

(ค่าเฉลี่ย 4.40/เห็นดว้ยมาก) 

ความคาดหวังด้านการใชง้าน  

(Effort Expectancy) 

ฉันคิดว่าระบบคิวอารโ์ค้ดต้องใชง้านง่าย 

(ค่าเฉลี่ย 4.51/เห็นดว้ยมากที่สุด) 

อทิธิพลทางด้านสังคม 

 (Social Influence) 

การส่งเสริมให้ใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคาร ท าให้ฉันรู้สึก

อยากใชง้าน 

(ค่าเฉลี่ย 3.99/เห็นดว้ยมาก) 

สภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนในการใชเ้ทคโนโลย ี 

(Facilitating Condition) 

ฉันมอีุปกรณ ์เช่นโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถใช้ระบบคิวอารโ์ค้ดได้ 

(ค่าเฉลี่ย 4.58/เห็นดว้ยมากที่สุด) 

การรับรู้ความเสี่ยง 

 (Risk) 

ฉันกลัววา่หากฉันท าธุรกรรมท่ีผิดพลาดแล้วจะไมส่ามารถแก้ไขได้ 

(ค่าเฉลี่ย 2.87/เห็นดว้ยปานกลาง) 

 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มผีลต่อความต้ังใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อท าการทดสอบการจัดกลุ่มตัวแปร โดยใช้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  

(Factor Loading) ที่มากกว่า 0.5 (Hair et al., 2010 อ้างใน  ไชยยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, 2556) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

การจัดกลุ่มท้ัง 7 ปัจจัย พบวา่สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 5 องคป์ระกอบ โดยมีคา่ KMO เท่ากับ 0.890 และค่าสถิติ 

Bartlett’s Test มีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์นี้  ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงทางการเงิน  

(Financial Risk)  การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) และการรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ 

(Performance Risk) อยูใ่นองค์ประกอบเดียวกัน แสดงวา่กลุ่มตัวอย่างมองวา่เป็นความเสี่ยงเดียวกัน  

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้ังใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความตั้งใจในการใช้งานในระบบคิวอาร์โค้ดท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้

เทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดมี 3 ปัจจัยท่ีระดับ

นัยส าคัญน้อยกว่า 0.5 ได้แก่ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี  

และการรับรู้ความเสี่ยงซึ่ง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดของผู้ใช้บริการ
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อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ของกลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชั่นวาย ของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปาง และปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อ

ความตัง้ใจในการใชง้านระบบคิวอารโ์ค้ด ได้แก่ ความคาดหวังในการใช้งาน และอิทธิพลทางด้านสังคม  

เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดของกลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชั่น

วายท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งท้ัง 3 ด้านโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients) 

พบว่า ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Std. Beta = 0.249) มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดสูงสุด 

รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี (Std. Beta = 0.183) และความเสี่ยง (Std.Beta= -0.138) 

ตามล าดับ และค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.231 ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความตัง้ใจ

ในการใชง้านระบบคิวอารโ์ค้ดของกลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้หรือสามารถพยากรณ์ความ

ตัง้ใจของผู้ใชง้านได้ 23.1% ส่วนท่ีเหลอื 76.9% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปางต่อความตั้งใจที่

จะใช้บริการคิวอาร์โค้ดในการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ ในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี โดยผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลตัวแปร  

(Factor Analysis) จากตัวแปร 7 กลุ่มตัวแปร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ  

โดยท่ีปัจจัยความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน และปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  

สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน ท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการรับรู้ความเสี่ยงแตกต่างไปจาก 

การจ าแนกความเสี่ยงตามทฤษฎีของ Hennings (2010),  Arched et al. (2015) และ ประวิทย ์พิมพะสาร (2555)   

นอกจากนั้นจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ัง 5 ด้านท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์

โค้ด ของลูกค้าเจนเนอร์เรชั่นวาย ท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปาง พบว่า  

มีปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี และการรับรู้ความ

เสี่ยง ที่มคีวามสัมพันธ์กับความตัง้ใจในการใชง้านระบบคิวอารโ์ค้ด 

หากเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีผ่านมาจะพบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพในการใช้งานนั้น 

ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอด เนื่องจากผู้ใช้งานเล็งเห็นถึงความถูกต้อง 

แม่นย า รวดเร็ว และความเท่ียงตรงของระบบ จึงส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการใช้งาน นอกจากนั้นสภาพแวดล้อม  

ท่ีสนับสนุนให้เกิดการใชง้าน ก็ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานเชน่เดียวกัน ท้ังน้ีปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุน

การใช้งาน จะมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยให้ เกิดการใช้งาน  

โดยการมอีุปกรณเ์ชื่อมตอ่ (Devices) ท่ีสามารถเช่ือมตอ่การใชง้านในระบบตา่งๆได้ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น และในการศึกษานี้ยังพบว่าปัจจัยเร่ืองของการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการในการท า

ธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการในระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ระบบการช าระเงิน หรือระบบคิวอาร์โค้ด  

ก็ตาม ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าผู้ ท่ีใช้งานในระบบการท าธุรกรรมทางการเงินนั้น เล็งเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองของ  
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ความเสี่ยงในการใชง้าน ซึ่งหากผู้ใชง้านเล็งเห็นว่าระบบการให้บริการนั้น ๆ ปราศจากความเสี่ยง ผู้ใชง้านยอ่มยนิดีท่ีจะใช้

บริการต่อไป 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารกรุงไทย 

ส านักงานเขตล าปางต่อความตั้งใจท่ีจะใช้บริการคิวอาร์โค้ดในการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตโดยการน าทฤษฎี UTAUT  

และการรับรู้ความเสี่ยง เข้ามาใช้ในการศึกษาสามารถอธิบายปัจจัยความตั้งใจในการใช้งานในระบบคิวอาร์โค้ดได้เพียง 

23.10% แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกท่ีอาจส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

แบงก์กิง้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะต่อสถาบันทางการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานในระบบคิวอาร์โค้ด ได้แก่ ความคาดหวังด้าน

ประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้งาน และปัจจัยทางด้านความเสี่ยง ซึ่งสถาบันทางการเงินและ  

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในเร่ืองดังตอ่ไปน้ี 

1) ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 

สถาบันการเงินหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพของระบบท่ีให้บริการ ซึ่งควรท าให้ผู้ใชง้าน

เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพการท างานของระบบท่ีสามารถท าให้ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ หรือการท าธุรกรรมทาง  

คิวอาร์โค้ดสามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ กว่าการท าธุรกรรมในรูปแบบเดิม โดยการพัฒนาความพร้อมในการใช้

งานของระบบการท าธุรกรรมออนไลน์ให้เกิดข้อผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ถึงประโยชน์

ในการใชง้าน ความถูกต้องแมน่ย า และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อมาใชบ้ริการในระบบท่ีให้บริการ 

2) สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใชง้าน 

สถาบันการเงินหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนในการใช้งาน โดยการพัฒนา

ระบบให้รองรับกับอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกรุ่น ทุกระบบ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้

งานในระบบคิวอาร์โค้ด โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ดี เช่น การเพิ่มพอร์ทการเชื่อมต่อระบบออนไลน์

แบงก์กิง้เพื่อรองรับการท าธุรกรรมท่ีจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เป็นต้น 

3) ความเสี่ยง 

สถาบันการเงินหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ และแสดงให้ผู้ใช้บริการเล็งเห็นว่าการใช้งาน 

ในระบบคิวอาร์โค้ดไม่ได้มีความเสี่ยงท่ีมากขึ้น หรือแตกต่างจากการท าธุรกรรมในรูปแบบเดิมๆอีก ทั้งยังต้องคอย

ตรวจสอบ และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของระบบอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความไว้วางใจ  

และใชง้านตอ่ไปในอนาคต 
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2. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในอนาคต 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

แบงก์กิ้ง ของกลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชั่นวาย ของธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตล าปาง เช่น การแพร่กระจายของระบบ  

คิวอารโ์ค้ดไปยังท่ีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใชง้านท่ีมากขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ที่ต้องการจากระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ทราบถึงความ

ต้องการท่ีแท้จริงจากการใช้งาน ว่าผู้ใช้งานมีความต้องการในเร่ืองของความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

หรือความตอ้งการด้านอ่ืนๆ 

3. ข้อเสนอแนะอื่น 

จากการศึกษาท่ีพบว่าท้ัง 5 ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาสามารถอธิบายถึงความตั้งใจในการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด

น้อย จึงอาจมีปัจจัยอื่นท่ีจะช่วยให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งสถาบันการเงินควรให้ความสนใจด้วย เช่นจ านวนร้านค้า  

หรือสถานท่ี ท่ีสะดวกในการใช้งานระบบคิวอารโ์ค้ด ในการช าระค่าสนิค้าและบริการ ฯลฯ 
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