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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการชําระเงินผาน QR Code
2) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการชําระเงินผาน QR Code 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการชําระเงินผาน QR Code พฤติกรรมและ
ความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงินของผูที่มีบัญชีธนาคารและเคยทําธุรกรรมทางการเงินอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
แบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบวา ในเรื่องปจจัยสวนบุคคลตอความสัมพันธตอความเชื่อมั่นในการใช QR Code ใน
การชําระเงิน พบวาปจจัยสวนบุคคล ในดานเพศ การศึกษา และสภาพการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความ
เชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน แตปจ จัยสว นบุคคล ในดานอายุ และรายไดตอเดือน มี
ความสัมพันธกับความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน ซึ่งปจจัยสวนบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการ
ใช QR Code ในการชําระเงิน พบวา เพศหญิง อายุ 21-30 ป การศึกษานอยกวาปริญญาตรี รายไดตอเดือน
มากกวา 15,000 บาท มีความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงินสูงที่สุด
คําสําคัญ: คิวอารโคด, การชําระเงิน, ธุรกรรมผานมือถือ
ABSTRACT
The objectives of this study were to: 1) User behavior of QR Code financial payment
and 2) Establishing creditability through QR Code payment 3) Relationship between
Demographic and Consumers’ behavior while using QR Code to make the payment, their
confidence in making payment with QR Code as well as observing the interrelations between
personal factors, consumers’ behavior and QR Code payment. Population and sample
groups were selected with Simple random sampling among 400 persons. Research data were
collected and compiled from literature review, relevant theories in various texts, different
research materials and relevant documents in order to construct valid questionnaires with
contents that included all required and interesting topics for the experiment. As a result, the
questionnaire or research instrument with questions matching research objectives and design
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was ready to deploy. Descriptive Statistics use in data analysis includes the mean, Inferential
Statistics, multiple regression analysis.
The research findings suggest that females used more QR Code payment than males,
with users 21-30 years old in average, graduated Bachelors’ degree and Post degree, having
monthly income over 15,000 baht and spent most incomes in paying for the merchandise.
KeyWords: QR Code, QR Payment, Mobile banking.
บทนํา
ปจ จุ บั น ระบบเศรษฐกิ จ ประเทศต า งๆ ทั่ว โลกกํา ลั ง เขา สู สั ง คมไร เ งิ นสด (Cashless Society)
โดยเฉพาะในกลุมประเทศพัฒนาแลว เชน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา มูลคาการชําระเงินรูปแบบ
ไมตองใชเงินสดมากกวา 70% จากมูลคาการชําระเงินรวมทั้งระบบ สําหรับประเทศไทยกําลังอยูในขั้นการกาว
เขาสูสังคมไรเงินสด จากการผลักดันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
ประเทศจีนเปนหนึ่งในผูนําในดานการชําระเงินดวยโทรศัพทมือถือตั้งแตป พ.ศ. 2559 การใชจายผาน
โทรศัพทมือถือในประเทศจีนมีมูลคาสูงถึง 35.33 ลานลานหยวน (5.61 ลานลานเหรียญสหรัฐ) และคาดวาจะ
มีมูลคาสูงถึง 295.99 ลานลานหยวน (47 ลานลานเหรียญสหรัฐ) ในป พ.ศ. 2562 เพราะดวยความสะดวกใน
การสแกน QR Code ผานโทรศัพทมือถือ ทําใหการจายบิล หรือการชําระคาสินคาและบริการตาง ๆ เปนไป
ดวยความงายสะดวกและรวดเร็ว (www.ceoblog.co/china-cashless/, 2561) สําหรับประเทศไทย การ
สนับสนุนจากภาครัฐตามแนวนโยบายที่จะนําพาประเทศไทยไปสูสังคมไรเงินสด ประกอบกับ ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีและการสื่อสารไดเ ขามามีบ ทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ตลอดจนพฤติก รรมผูบริโภคที่
ตองการความสะดวกรวดเร็วและการจัดการทุกสิ่งไดดวยตัวเองผานโทรศัพทมือถือมากขึ้น จึงเปนชองทางหนึ่ง
ที่ผูประกอบการธนาคาร รานคา และธุรกิจใหบริการตาง ๆ ใหความสนใจการเพิ่มบริการการทําธุรกรรมผาน
โทรศัพทมือถือดวยระบบ QR Code มากขึ้น
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยั ที่ผานมาของกุลนาถ ภัททานุวัตร และระพีพร ศรีจําปา (2561) เรื่อง ปจจัยที่มี
ผลตอความตั้งใจใชระบบชําระเงิน QR Code ในการกาวสูสังคมไรเงินสด กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย งานวิจัยของณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล และประสพชัย พสุนนท (2561) เรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่
มีผลตอการทําธุรกรรมทางการเงินผาน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยของฐิตินี จิตรัตนมงคล
(2560) เรื่อง อิทธิพลของความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส คุณประโยชน และความ
งายในการใชงาน ที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีในการชําระเงินผาน QR Code ของผูบริโภคใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนตน และสถานการณปจจุบัน การชําระเงินดวย QR Code ผูประกอบการไดให
ความสําคัญกับการรับชําระคาสินคาและบริการดวย QR Code สวนผูบริโภคเริ่มใหความสนใจการสแกนและ
จายเงินดวย QR Payment มากขึ้น
ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงินของ
ประชากรผูที่มีบัญชีธนาคารและเคยทําธุรกรรมทางการเงินที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางการ
ตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคและการสรางความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการชําระเงินผาน QR Code
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการชําระเงินผาน QR Code
2. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการชําระเงินผาน QR Code
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการ
ชําระเงินผาน QR Code
ขอบเขตการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร คือผู
ที่มีบัญ ชีธนาคารและเคยทําธุรกรรมทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน วิธีการคํานวณ
จํานวนกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ W.G. Cochran กําหนดสัดสวนของประชากร เทากับ 50% กําหนดคา
ความคาดเคลื่อน เทากับ 5% คาระดับความเชื่อมั่น เทากับ 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 คํานวณแลวได
จํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 385 คน ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน
2. ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยครั้งนีไ้ มสามารถทราบจํานวนและรายชื่อที่แนนอนของประชากร ผูวิจัย
จึงเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ใหไดครบ 400 ตัวอยาง ชวงระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2561
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมทฤษฏี
และแนวคิดที่เกี่ยวของมาสรางแบบสอบถาม และผานการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ
จากนั้นทําการทดสอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 5% ของ 400 ตัวอยาง คือ 20 ตัวอยาง จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไขใหมีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการ
4. การวิเคราะหขอมูล ใชโ ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistic Package for Social
Science) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช ไดแก
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุม าน (Inferential
Statistics) ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ขอมูลทั่วไปของสังคมไรเงินสด (Cashless Society)
สังคมไรเงินสด เปนแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด หรือสังคมเศรษฐกิจที่ไมนิยมถือเงิน
สด ความสําคัญ ของเงินสดในอนาคตจะลดนอยลง และจะถูก แทนที่โ ดยการใชร ะบบคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคม ในการทําธุรกรรมทางการเงินแทน ซึ่งมีขอดีคือ ลดการใชเงินสดและเพิ่มการใช e-Payment ทํา
ใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางรวดเร็วขึ้น ชวยเพิ่ม ประสิท ธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการ
แขงขันระหวางประเทศจากการลดตนทุนที่มาจากธุรกรรมเงินสด ซึ่งมีคาใชจายที่ซอนอยู เชน ความเสี่ยงตอ
การสูญหาย การขนสง การผลิต และการจัดเก็บรักษา นอกจากนี้ยังชวยใหการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวา e-Payment ทําใหธุรกรรมการเงินทุกอยางสามารถตรวจสอบบัญชียอนหลังได
ตางจากเงินสด แตก็มีขอ เสีย คือ การนําขอมูลการเงินทุกอยางเขาไปอยูใ นระบบคอมพิวเตอร อาจจะทําใหการ
โจรกรรมขอมูลสวนตัวทําไดงายขึ้น การบริโภคสินค าและบริก ารฟุงเฟ อเกินความจําเป น เพราะวาความ
สะดวกสบายจะเปนสิ่งลอลวงใจใหผูคนมีการใชสอยจับจายมากขึ้น
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2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบการชําระเงินแบบ QR Code (Quick Response Code)
QR Code มีลักษณะเปนเสนเรียงตัวกันเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พัฒนามาจากบารโคดที่เปนแถบ
รหัสสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน สวนใหญมักจะนํามาใชกับสินคา สื่อโฆษณาตางๆ เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม เชน ลิงก
เว็บไซต แอดไลน รวมไปถึงระบบการชําระเงินหรือคิวอารเพยเ มนต (QR Payment) (กุลนาถ ภัททานุวัตร,
ระพีพร ศรีจําปา, 2561)
3. แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารการตลาดเปนจุดเชื่อมโยงระหวางผูขายหรือผูผลิตกับผูบริโภคเพื่อทําใหทั้งคูมีความ
เขาใจรวมกัน อันจะสงผลการตอบสนองที่พึงพอใจแกทั้ง สองฝาย ซึ่งปจ จั ยที่ป ระกอบกันเปนการสื่อสาร
การตลาด คือ การสื่อสารและการตลาดซึ่ง จัดเปนกระบวนการที่มีขั้นมีตอน มีลําดับที่ชัดเจน ดังนั้น การ
สื่อสารการตลาดจึงเปนกระบวนการที่ผสมผสานกระบวนการสื่อสารและกระบวนการการตลาดไวดวยกัน การ
สื่อสารเปนกระบวนการถายทอดขาวสาร ระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกัน 2 ฝาย ฝายหนึ่งเปนผูสงขาวสาร ไปยัง
อีกฝายหนึ่งซึ่งเปนผูรับขาวสาร เพื่อใหเกิดการรับรูรวมกัน และแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอกัน เมื่อพิจารณา
ในทางการตลาด เมื่อบริษัท พัฒนาผลิตภัณฑใหม เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑเ กา หรือตองการเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑหรือบริการเดิมที่มีอยูแลว บริษัทก็จําเปนจะตองสงขาวสารการขาย ไปยังลูกคาที่คาดหวัง ผูบริหาร
การตลาด ก็จําเปนจะตองสงขอมูลติดตอกับตลาดเปาหมาย และสาธารณชนที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับบริษัท และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ สนอขาย โดยผ า นเครื่ อ งมื อ ส ง เสริ ม การตลาดที่ จั ด ทํ า ขึ้ น กระบวนการส ง ข า วสารไปยั ง
กลุมเปาหมายตาง ๆ ในทางการตลาดเรียกวา “การสื่อสารการตลาด” หรือ Marketing Communications
วัตถุประสงคในการสื่อสารการตลาดทั่วไป ประกอบดวย 1) สรางความรูจัก (Creating Awareness) 2) สราง
ความเขาใจที่ดี (Creating Understanding) 3) เปลี่ยนทัศนคติและการรับ รู (Creating Changes in
Attitudes and Perceptions) 4) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Creating Changes in Behavior) 5) และ การ
กระตุนใหเกิดการตัดสินใจ (Reinforcing Previous Decision and Attitudes)
4. แนวคิดการรับรูของผูบริโภค
สตีเฟน พี รอบบินส (Stephen P. Robbins อางอิงจาก สุโขทัยธรรมธิราช, 2538:204) ไดใหคํา
จํากัดความของการรับรูไววา “การรับรู หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลจัดรูปแบบและตีความสงที่มากระทบ
ประสาทสัมผัสเพื่อที่จะใหความหมายตามความเปนไปของสภาวะแวดลอม การรับ รู (Perception) เปน
กระบวนการที่ผานการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับการกระตุนจากสภาวะแวดลอมที่เปนรูป รส กลิ่น
เสียง และการสัมผัส แลวสงผานไปยังสมองเพื่อทําการตีความตอสิ่งเราใหเกิดความหมายที่เปนที่เขาใจของ
ผูรับสาร แลวนําไปเก็บไวในความทรงจํา หรือมีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเรานั้น โดยผานประสบการณที่เคยไดรับ
มาตามความเขาใจของแตละบุคคลแลวเก็บสะสมไวในความทรงจํา
5. แนวคิดของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหง ประเทศไทยไดผ ลักดันการพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเ ล็ก ทรอนิก สมาอยาง
ตอเนื่อง อาทิ การผลักดันโครงการ National e-Payment การปรับเปลี่ยนบัตร ATM และบัตรเดบิตใหเปน
Chip Card การยกระดับความปลอดภัยการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ การนําหลักการของ Regulatory
Sandbox มาใชเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน และการนํา พรบ. ระบบการชําระเงินมาใชในการกํากับ
ดูแลธุรกิจดานการชําระเงิน และในวันนี้เปนอีกหนึ่งเหตุการณสําคัญในการนํามาตรฐานสากล QR Code มาใช
ในการชําระเงินในประเทศไทย ซึ่งเปนความรวมมือครั้งแรกของผูใหบริการเครือขายบัตรระดับโลกทั้ง 5 แหง
กับผูใหบริการทางการเงินในไทย ที่ตกลงใชมาตรฐานเดียวกันในการใหบริการ ลดความซ้ําซอนในการมี QR
Code หลากหลายรูปแบบ ชวยเสริมตอแนวทางการพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือ e~ 764 ~
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Payment ในมิติตาง ๆ การใชมาตรฐาน QR Code เพื่อการชําระเงินมีหลักการและประโยชนสําคัญใน 4
ดาน คือ 1) เปนมาตรฐานกลางที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล เปดโอกาสใหผูให บ ริการและผูใชบริการ
สามารถเขาถึงและใชงานรวมกันได ทั้งรายการชําระเงินในประเทศและตางประเทศ รานคามี QR Code เดียว
ก็สามารถรับชําระเงินผานชองทางที่หลากหลายจากลูกคาได 2) เปนการเพิ่มชองทางการชําระเงินที่สะดวก
และมีตนทุนต่ําใหแกประชาชนและรานคา ชวยใหการจัดทําบัญ ชีและกระทบยอดเงินเขา งายกวาการทํา
ธุรกรรมดวยเงินสดมาก 3) เปนการเพิ่มความปลอดภัยในการชําระเงินเจาของบัตรไมตองใหบัตรหรือขอมูลบน
บัตรแกรานคา และระบบงานที่รองรับเปนระบบโครงสรางพื้นฐานการชําระเงินที่ใชอยูในปจจุบัน จึงมีความ
ปลอดภัย และ 4) สามารถตอยอดนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลายไดโดยงาย เปนรากฐานสําคัญของรานคา
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะเก็บขอมูลการชําระเงินอยางเปนระบบ เพื่อใหนําไปใชประโยชนในหลายดาน
รวมถึงการขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินในหลายประเทศไดเริ่มใหสินเชื่อโดยใชขอมูลชําระเงินเปนขอมูลอางอิง
(Information Based Lending) แทนการใชสินทรัพยถาวรเปนหลักประกันแลว ชวยใหกาวขามผานอุปสรรค
ของการปลอยสินเชื่อ SMEs จากเดิมที่ตองใชหลักประกันเพียงอยางเดียว
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กุลนาถ ภัททานุวัตร และระพีพร ศรีจําปา (2561) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชระบบชําระเงิน
QR Code ในการกาวสูสังคมไรเงินสด กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย จากการศึกษาพบวาสวน
ขยายทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (UTAUT 2) และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
สงผลตอความตั้งใจใชระบบชําระเงิน QR Code ความคิดของผูบริโภคที่ไมเคยใชระบบชําระเงิน QR Code
มีปจจัยหลักของสวนขยายทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยีดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ
อิทธิพลของสังคม สภาพอํานวยความสะดวกในการใชงาน มูลคาตามราคา และความเคยชิน สงผลตอความ
ตั้งใจใชระบบชําระเงิน QR Code และผลการวิเคราะหการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบวา การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการขายโดยบุคคล สงผลตอความตั้งใจใชระบบชําระเงิน QR
Code
ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล และประสพชัย พสุนนท (2561) เรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผาน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา องคประกอบของปจจัยและ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกรรมทางการเงินผาน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
สกัดปจจัยมีผลตอการตัดสินใจทําธุรกรรมทางการเงินผาน QR Code ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ
(Factor Analysis) สามารถจําแนกได 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานอัตราคาบริการ และ
ปจจัยดานการสงเสริมและสนับสนุนการใชบริการ จากนั้นไดทําการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มผี ลตอการ
ทําธุรกรรมทางการเงินผาน QR Code โดยวิธี Logistic Regression Analysis ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนการใชบริการ อายุของผูใชบริการ และการใช
Mobile Banking Application เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทําธุรกรรมทางการเงิน QR Code อยางมี
นัยสําคัญ
ฐิติ นี จิ ตรั ต นมงคล (2560) เรื่ อง อิท ธิ พ ลของความคาดหวั ง ตอ คุ ณ ภาพการใหบ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส คุณประโยชน และความงายในการใชงาน ที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีในการชําระ
เงินผาน QR Code ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา อิทธิพลของความคาดหวัง
ตอคุณภาพการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส คุณประโยชน และความงายในการใชงานที่สงผลตอการยอมรับ
การใชเทคโนโลยีในการชําระเงินผาน QR Code ของผูบริโ ภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ความคิดของ
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ผูบริโภคมีความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวม ดานการเขาถึงการใหบริการ
ดานความเปนสวนตัว และดานความนาเชื่อถือไวใจได อยูในระดับมากที่สุด ขณะที่ดานการตอบสนองความ
ตองการ อยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบวา ผูบริโภคมีการรับรูถึงประโยชน และความงายในการชําระสินคา
ผาน QR Code ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีการยอมรับวิธีการชําระเงินผาน QR Code ในภาพรวมอยู
ในระดับ มาก สํา หรับ ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบวา ความคาดหวั ง ตอ คุณภาพการใหบ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ดานการตอบสนองความตองการการรับรูถึงประโยชน และการรับรูถึงความงาย มีอิทธิพลเชิง
บวกตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีในการชําระเงินผาน QR Code อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พิม พนริญ ต เอกสุภักดิ์ (2558) เรื่อง พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใชบ ริก ารรหัสคิวอารทํา
ธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใช
บริการธุรกรรมทางการเงินผานรหัสคิวอารของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ความเชื่อมั่นของ
ลูกคาดังกลาวในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานรหัสคิวอาร และความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับ พฤติก รรมและความเชื่อมั่นในการใชบ ริการธุร กรรมทางการเงินผานรหัส คิวอาร ความคิดผูใชบริก าร
ธนาคารไทยพาณิชยควรมีการประชาสัมพันธ และเสริมสรางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการใชบริการรหัสคิวอารทํา
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อใหลูกคาใชบริการดังกลาวเพิ่มขึ้น
พัชรียา สุตา (2556) เรื่อง การรับรูและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อสินคาผาน QR Code ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา การรับรูการสื่อสารการตลาด ทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการซื้อ
สินคาผาน QR Code ผูบริโภคมีการรับรูการสื่อสารการตลาดที่มีตอ QR Code กับการใชเครือขายสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส มีทัศนคติตอการซื้อสินคาผาน QR Code กับแนวโนมในอนาคตในการซื้อสินคาผานระบบ QR
Code ในเรื่อง เพศ การศึกษา อาชีพ แตกตางกัน มีการรับรูการสื่อสารการตลาดแตกตางกัน สวนการรับรูการ
สื่อสารการตลาดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการซื้อสินคาผาน QR Code ในทิศทางเดียวกัน
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลพบวา มี
ความสมบูรณ จึงไดทําการวิเคราะหขอมูล ไดผลการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลของผูใชบริการ QR Code ในการชําระเงิน พบวา
เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน
122 คน คิดเปนรอยละ 28 2)
อายุ สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 66.8 รองลงมา อายุ 31-40 ป
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 และอันดับสุดทาย อายุมากกวา 40 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.3
การศึกษา สวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา นอย
กวาปริญญาตรี จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31 ถัดมา ปริญญาโท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 และ
อันดับสุดทาย ปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5
รายไดตอเดือน สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 15,001-30,000 บาท จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ
42.5 รองลงมา ต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 42.5 ถัดมา 30,001-45,000 บาท
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11 และอันดับสุดทาย มากกวา 45,000 บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ
10.5
สภาพการทํางาน สวนใหญเปนพนักงานเอกชน จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49 รองลงมา
นักเรียน จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 ถัดมา เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ จํานวน 72 คน คิดเปนรอย
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ละ 18 ถัดมา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 และอันดับสุดทาย อื่น ๆ 8
คน คิดเปนรอยละ 2
2. การวิเคราะหพฤติกรรมการใช QR Code ในการชําระเงิน พบวา
ความถี่ในการใช QR Code ในการชําระเงิน สวนใหญใชเดือนละครั้ง จํานวน 118 คน คิดเปนรอย
ละ 29.5 รองลงมา ไมเคยใช จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27 ถัดมาใช 2-3 ครั้งตอเดือน จํานวน 98 คน
คิดเปนรอยละ 24.5 ถัดมาใชมากกวา 5 ครั้งตอเดือน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และอันดับสุดทาย
ใช 4-5 ครั้งตอเดือน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3
จํานวน App ของธนาคารใชสําหรับจายชําระเงินโดย QR Code สวนใหญมีเพียง 1 ธนาคาร
จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมา มี 2-3 ธนาคาร จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.8 และ
อันดับสุดทายมีมากวา 4 ธนาคาร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8
การใช QR Code สวนใหญชําระเงินคาสินคา จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.3 รองลงมา
โอนเงินระหวางบัญชี จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 และอันดับสุดทาย บริการกดเงินผานตูแบบไมใช
บัตร ATM จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17
3. การวิเคราะหการรับรูถึงประโยชนจากวิธีการชําระสินคาผาน QR Code พบวา
สามารถชําระ สามารถชวยลดภาระ ไมตองพกเงิน ลดเวลาในการ จะใชมากขึ้นใน
เงินไดรวดเร็ว และความยุง ยากใน สดในจํานวน ไปถอนเงินที่ อนาคตแทนเงิน
ขึ้น
การชําระเงิน
มาก
ธนาคาร
สด
Mean
4.37
4.31
4.41
4.54
4.31
N
400
400
400
400
400
Std. Deviation
.780
.788
.757
.681
.793
การรั บ รูป ระโยชน เ พื่ อลดเวลาในการไปถอนเงินที่ธ นาคารมากที่สุด มีคา เฉลี่ ยเทา กับ 4.54
รองลงมาคือ ไมตองพกเงินสดในจํานวนมาก มีคาเฉลี่ย 4.41 ถัดมาคือ สามารถชําระเงินไดรวดเร็วขึ้น มี
คาเฉลี่ย 4.37 และสุดทาย สามารถชวยลดภาระและความยุงยากในการชําระเงิน และจะใชมากขึ้นในอนาคต
แทนเงินสด มีคาเฉลี่ย 4.31
4. การวิเคราะหการรับรูถึงความงายในการชําระสินคาผาน QR Code พบวา
งายตอการใช สามารถเรียนรู งายในการ
ในการซื้อสินคาจะ ทําใหตัดสินใจซื้อ
จายชําระเงิน และเขาใจได เขาถึงเพื่อใช เลือกรานทีส่ ามารถ สินคางายขึ้น
ไดตามที่
งาย
งานตามความ รับการชําระเงินผาน
ตองการ
ตองการ
QR Code
Mean
4.34
4.28
4.28
4.06
4.07
N
400
400
400
400
400
Std. Deviation
.712
.706
.716
.903
.887
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การรับรูถึงความงายตอการใชจายชําระเงินไดตามที่ตองการมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ
สามารถเรียนรูและเขาใจไดงายและงายในการเขาถึงเพื่อใชงานตามความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.28 ถัดมาคือ
ทําใหตัดสินใจซื้อสินคางายขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.07 และสุดทาย งายในการซื้อสินคาจะเลือกรานที่สามารถรับการ
ชําระเงินผาน QR Code มีคาเฉลี่ย 4.06
5. การวิเคราะหความนาเชื่อถือในการชําระสินคาผาน QR Code พบวา

Mean
N
Std. Deviation

ยอมรับที่จะ ยอมรับวา QR คิดวา QR QR Code เขา การชําระเงินผาน QR
ใชการชําระ Code เพิ่ม
Code มี
กับวิถีการ Code มีมาตรฐานของ
เงินผาน QR ทางเลือกใน มาตรฐาน ดําเนินชีวิตของ ระบบการรักษาความ
Code ใน การชําระเงิน นาเชื่อถือ ทานในปจจุบัน
ปลอดภัย
อนาคต
4.20
4.34
4.07
4.12
4.06
400
400
400
400
400
.747
.688
.803
.754
.819

ความนาเชื่อถือในการเพิ่มทางเลือกในการชําระเงินมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ
สามารถเรียนรูและเขาใจไดงายและงายในการเขาถึงเพื่อใชงานตามความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.28 ถัดมาคือ
ทําใหตัดสินใจซื้อสินคางายขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.07 และสุดทาย งายในการซื้อสินคาจะเลือกรานที่สามารถรับการ
ชําระเงินผาน QR Code มีคาเฉลี่ย 4.06
6. การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธตอความเชื่อมั่นการใช QR Code ในการชําระเงิน
พบวา
Coefficientsa
Model

(Constant)
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายไดตอเดือน
สภาพการทํางาน

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
4.400
.172
.080
.067
-.153
.057
-.048
.050
.114
.044
-.020
.034

Standardized
Coefficients
Beta
.060
-.183
-.055
.178
-.036

t

Sig.

25.617
1.193
-2.692
-.948
2.581
-.598

.000
.233
.007
.344
.010
.550

Dependent Variable: ความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน (Sig.  คานัยสําคัญที่
0.05 แสดงวามีความสัมพันธ)
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ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ การศึกษา และสภาพการทํางาน มีคา Sig.  คานัยสําคัญที่ 0.05
แสดงวาไมมีความสัมพันธกับความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน
ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ มีคา Sig.= 0.007  คานัยสําคัญที่ 0.05 แสดงวามีความสัมพันธกับ
ความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน
ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน มีคา Sig.= 0.010  คานัยสําคัญที่ 0.05 แสดงวามี
ความสัมพันธกับความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน
7. การวิเคราะหการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการ
ชําระเงิน ดานเพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน และสภาพการทํางาน พบวา
เพศหญิง มีความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน สูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.28
อายุ 21-30 ป มีความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน สูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.31
การศึกษานอยกวาปริญญาตรี มีความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน สูงที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.29
รายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท มีความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน สูงที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.39
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน สูงที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.33
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติกรรมผูบริโภคในการชําระเงินผาน QR Code 1) ผูบริโภคมีพฤติก รรมการใช QR Code
เดือนละครั้ง 2) จํานวน App ของธนาคารใชสําหรับจายชําระเงินโดย QR Code มีเพียง 1 ธนาคาร และ 3)
ใช QR Code ชําระเงินคาสินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลนาถ ภัททานุวัตร และระพีพร ศรีจําปา
(2561) พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสงผลตอความตั้งใจใชระบบชําระเงิน QR Code และ
สอดคลองกับ งานวิจัยของณัฐพัชร อภิรุง เรืองสกุล และประสพชัย พสุนนท (2561) พบวา ปจ จัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานอัตราคาบริการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนการใชบริการ อายุของผูใชบริการ และการใช
Mobile Banking Application เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทําธุรกรรมทางการเงิน QR Code อยางมี
นัยสําคัญ และยังสอดคลองกับงานวิจัย ของพิมพนริญต เอกสุภักดิ์ (2558) พบวา พฤติกรรมการใชบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผานรหัสคิวอารของลูกคา ควรมีการประชาสัมพันธ และเสริมสรางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
การใชบริการรหัสคิวอารทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อใหลูกคาใชบริการเพิ่มขึ้น
2. ความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการชําระเงินผาน QR Code 1) การรับรูถึงประโยชนจากวิธีการชําระ
สินคาผาน QR Code คือลดเวลาในการไปถอนเงินที่ธนาคาร 2) การรับรูถึงความงายในการชําระสินคาผาน
QR Code คืองายตอการใชจายชําระเงินไดตามที่ตองการ และ 3) ความนาเชื่อถือในการชําระสินคาผาน QR
Code คือการเพิ่มทางเลือกในการชําระเงิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐิตินี จิตรัตนมงคล (2560) พบวา
ผูบริโภคมีความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ดานการเขาถึงการใหบริการ ความเปน
สวนตัว ความนาเชื่อถือไวใจได การตอบสนองความตองการ การรับรูถึงประโยชน และความงายในการชําระ
สินคาผาน QR Code และมีการยอมรับวิธีการชําระเงินผาน QR Code และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิมพนริญต เอกสุภักดิ์ (2558) พบวา ความเชื่อมั่นของลูกคาในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานรหัสคิว
อาร และความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใชบริการธุรกรรมทาง
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การเงินผานรหัสคิวอาร ควรมีการประชาสัมพันธ และเสริมสรางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการใชบริการรหัสคิวอาร
ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อใหลูกคาใชบริการเพิ่มขึ้น
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผูบริโภคในการชําระเงิน
ผาน QR Code พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ การศึก ษา และสภาพการทํางาน มีคา Sig.  คา
นัยสําคัญที่ 0.05 แสดงวาไมมีความสัมพันธกับความเชื่อมั่นการใช QR Code ในการชําระเงิน พบวา เพศหญิง
การศึกษานอยกวาปริญญาตรี และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการ
ชําระเงินผาน QR Code สูงที่สุด 2) ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ มีคา Sig.= 0.007  คานัยสําคัญที่ 0.05
แสดงวามีความสัมพันธกับความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระเงิน พบวา อายุ 21-30 ป มีพฤติกรรม
และความเชื่อมั่นในการชําระเงินผาน QR Code สูงที่สุด และ 3) ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน มีคา
Sig.= 0.010  คานัยสําคัญที่ 0.05 แสดงวามีความสัมพันธกับความเชื่อมั่นในการใช QR Code ในการชําระ
เงิน พบวา รายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท มีพฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการชําระเงินผาน QR Code
สูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรียา สุตา (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรูและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอ
การซื้อสินคาผาน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา แนวโนมในอนาคตในการซื้อสินคาผานระบบ QR
Code ในเรื่อง เพศ การศึกษา อาชีพ แตกตางกัน มีการรับรูการสื่อสารการตลาดแตกตางกัน สวนการรับรูการ
สื่อสารการตลาดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการซื้อสินคาผาน QR Code ในทิศทางเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
การใชชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการใช QR Code ในการชําระเงิน มีการใชเพิ่มขึ้น ระบบการชําระ
เงินไดพัฒนาใหสามารถเชื่อมตอกับบัตรเดบิต บัตรเครดิต รวมทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี e-wallet
เปนการเพิ่มความสะดวกในการชําระเงินแกผูบริโภคเปนอยางมาก ไมตองพกตัวบัตร หรือขอเลขที่บัญชีของ
รานคาเพื่อโอนเงินอีกตอไป จึงควรมีการวิจัยความแตกตางของกลุมผูบริโภคตอความเชื่อมั่นในระบบการชําระ
เงินเพื่อใหประเทศไทยกาวไปสูสังคมไรเงินสดอยางแทจริง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
การชําระเงินดวย QR Code กําลังไดรับความนิยมจากภาคสวนตางๆ มากขึ้น ในการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เ คยทําธุรกรรมทางการเงินในเขตตัวเมืองใหญ และเมืองรองของ
ประเทศไทย เพื่อเปนขอมูลการสรางพฤติกรรมและความเชื่อมั่นการใช QR Code ในการชําระเงินใหเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมทั่วประเทศ
เอกสารอางอิง
กุลนาถ ภัททานุวัตร และระพีพร ศรีจําปา. (2561). ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชระบบชําระเงิน QR Code ใน
การกาวสูสังคมไรเงินสด กรณีศึกษา ธนาคารพณิชยในประเทศไทย. สืบคนเมื่อ ตุลาคม 5, 2561,
จาก http://www.journalgrad.ssru.ac.th/index.php/miniconference/article/view/1403.
ฐิตินี จิ ตรัตนมงคล. (2560). อิท ธิพลของความคาดหวัง ต อคุณภาพการให บ ริก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส
คุณประโยชน และความงายในการใชงานที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีในการชําระเงินผาน
QR Code ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ ตุลาคม 5, 2561, จาก http://dspac
e.bu.ac.th/bitstream/123456789/3024/3/thitinee_chit.pdf.
~ 770 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล และประสพชัย พสุนนท. (2561). การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกรรมทางการ
เงินผาน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ ตุลาคม 5, 2561, จาก https://journal.pim
.ac.th/uploads/content/2018/07/o_1cjnlifvn4i61sq31d42re1pp4a.pdf.
ธานินทร ศิลปจารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS และ AMOS. พิมพครั้งที่ 15.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนสามัญบิสซิเนสอารแอนดดี.
พิมพนริญต เอกสุภักดิ์. (2558). พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใชบริการรหัสคิวอารทําธุรกรรมทางการเงิน
ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน). สืบคนเมื่อ ตุลาคม 5, 2561, จาก http://econ.eco
.ku.ac.th/2016/is/IS%205688.pdf.
พัชรี ยา สุ ตา. (2556). การรับ รูแ ละทัศนคติ ของผู บ ริ โ ภคที่ มีต อการซื้อสิ นค าผ าน QR Code ในเขต
กรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ ตุลาคม 5, 2561, จาก http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstre
ream/handle/123456789/1485/136398.pdf?sequence=1.
Kinnear, Thomas C. and James R. Taylor. (1996). Marketing Research. (5th ed.) New York :
McGraw-Hill, Inc.,
Kotler, P. (2002). Marketing Management, Millennium Edition (10th ed). United Stated of
America: Prentice-Hall, Inc.
Yamane, T. (2011). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). NY: Harper and Row
Publication.

~ 771 ~

