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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
ช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูท้ีใ่ช้
บรกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และสถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคุณู ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 31 - 40 ปี
ขึน้ไป ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีรายไดต่้อเดอืนเท่ากบั 20,001 – 30,000 บาท มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน
และประกอบธุรกจิสว่นตวั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และ
อาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และ.05 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย ดา้นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การ
ขายโดยพนกังานขาย การตลาดทางตรง และกจิกรรมทางการตลาด มผีลต่อการพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR 
Code ธนาคารกสกิรไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: การสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร พฤตกิารการใชบ้รกิาร ช าระเงนิ QR Code 
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ABSTRACT 
 
 The aim of this research was to study the integrated marketing communication influencing customer 
behavior from QR Code payments at Kasikornthai Bank in the Bangkok metropolitan area. The sample in this 
research consisted of four hundred consumers who used QR Code payments at Kasikornthai Bank and lived in the 
Bangkok metropolitan area.  A questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics for the data 
analysis were presented in terms of percentage, mean and standard deviation. The statistical hypotheses testing 
employed a t-test, a one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The results of this research 
found the following: most of the respondents were female, aged between thirty-one to forty and up, with an 
education level equivalent to a Bachelor's degree or higher, an monthly income of between 20,001 to 30,000 Baht, 
and worked as employees at a private company. The results of the hypothesis testing were shown as follows: 
consumers of a different gender, age, education, monthly income and occupation had different factors in terms of 
making decisions on using QR Code payments at Kasikornthai Bank at a statistically significant level of .01 and 
.05. The factors of integrated marketing communication in the aspects of advertising, public relations, personal 
sales, direct marketing and event marketing had an effect to customer behavior from QR Code payments at 
Kasikornthai Bank at a statistically significant level of .05 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Influencing Customer Behavior, QR Code Payments 
 
บทน า 
        จากนโยบายของรัฐบาลที่เดินหน้าสนับสนุน National e-Payment โดยเริ่มตัง้แต่การกระจายเครื่อง EDC หรือ
เครื่องรบัช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อรองรบัการจ่ายเงนิดว้ยบตัรเดบติหรอืเครดติ พรอ้มผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเขา้สู่
ยุคสงัคมไร้เงินสด (Classless society) อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดใช้งาน Prompt Pay และ QR Payment ให้เป็น
มาตรฐานเดยีวกนั และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์5 ปีของสมาคมธนาคารไทย ทีต่้องการผลกัดนับรกิารดา้นการเงนิ
ดจิทิลั เพื่อลดตน้ทุนการจดัการเงนิสดในระบบ และน าประเทศไปสูก่ารพฒันาบรกิารใหม่ เช่น การขยายบตัรเดบติชปิการด์ 
การขยายร้านค้ารบับตัรด้วยเครื่อง EDC บรกิารพร้อมเพย ์การช าระเงนิผ่าน QR Code สิง่เหล่านี้จะส่งผลต่อพฤตกิรรม
ลกูคา้ และมกีารพฒันาบรกิารใหม่ใหเ้ขา้สูร่ะบบออนไลน์มากขึน้ปจัจุบนัเริม่มกีารแขง่ขนัจากผูใ้หบ้รกิารรายใหม่เป็นจ านวน
มากรวมถงึการขา้มอุตสาหกรรมทางการเงนิ ซึง่เดมิอดตีคู่แขง่ของอุตสาหกรรมธนาคาร คอื ธนาคารดว้ยกนัเอง แต่ปจัจุบนั
ไม่ได้มีเพียงเท่านัน้เพราะมีคู่แข่งจากหลากหลายวงการข้ามเข้ามาให้บริการด้านการเงินด้วย เช่น  ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม Tech Giant & Digital Platform, E-Commerce, Fintech, Transportation, Retailer & Merchant เป็นตน้ เมื่อ
มคีู่แข่งมากขึน้ จ าเป็นอย่างยิง่ทีธ่นาคารต้องสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่งควบคู่กบัการสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 
 จากปจัจยัดงักล่าวท าให้ธนาคารกสกิรไทยให้ความส าคญัและได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ ให้ธนาคารสามารถ
ปรบัตวัตอบสนองต่อการแข่งขนั และยงัคงไวซ้ึ่งความได้เปรยีบในการท าธุรกจิ  และคงความส าคญัต่อการด ารงชวีติของ
ลูกคา้ในระยะยาว ผลจากปจัจยันัน้ธนาคารกสกิรไทยจงึไดโ้ฟกสั “Customer Centricity” เพื่อรกัษาความเป็น Main Bank 
ในกลุ่มลูกคา้บุคคล และลูกคา้ SME ขณะเดยีวกนัภายใต้ยุทธศาสตรใ์หม่ ไดว้างเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “Customers’ Life 
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Platform of Choice” หรือแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลูกค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต โดยก าหนดกลยุทธ์การ
ให้บริการ 3 ด้าน คือ 1.ให้บรกิารมากกว่าความเป็นธนาคาร (Beyond Banking), 2. ลูกค้าไว้วางใจ (Embedded Trust) 
และ 3. ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกที่ ทุกเวลา และพฒันาจากจุดแขง็การเป็นผู้น าด้าน Digital 
Banking โดยพฒันารูปแบบช่องทางการช าระค่าสนิค้าและบรกิารผ่าน QR Code ซึ่งเป็นฟงัก์ชนับน Mobile Application  
“K PLUS” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ ในการท าธุรกรรมโอนเงนิผ่าน QR Code ซึง่ถอืเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มเพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถก้าวสู่สงัคมไรเ้งนิสด (Cashless Society) (Brand Inside. 2560: ออนไลน์) 
และท่ามกลางสถานการณ์การแขง่ขนัทีรุ่นแรง ท าใหลู้กคา้มทีางเลอืกทีห่ลากหลาย ประกอบกบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคใน
ปจัจุบนัเริม่เปลี่ยนไป ดงันัน้การที่จะท าใหบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ของธนาคารกสกิรไทยประสบความส าเรจ็อาจ
ต้องอาศยักลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การขายโดยพนักงานขาย หรอื
กจิกรรมทางการตลาดเป็นตน้           
 บริการช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสิกรไทย เป็นหน่ึงในฟงัก์ชันบน Mobile Application: K PLUS  
ทีธ่นาคารกสกิรไทยไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการสื่อสารการตลาดทีห่ลากหลายกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการตอกย ้าการใหบ้รกิาร
ทางการเงนิดว้ยการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น การโฆษณา(Advertising) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) การขาย
โดยพนกังานขาย (Personal Selling) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) กจิกรรมทางการตลาดการ (Event Marketing) 
เป็นต้น ผลวจิยัล่าสุดของวซี่า บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดา้นการช าระเงนิในรูปแบบดจิติอล เผยใหเ้หน็ว่า 3 ใน 4 หรอื 74% ของ
ผูท้ าแบบส ารวจในประเทศไทยรูจ้กัการช าระเงนิดว้ย QR Code ซึง่เป็นตวัเลขทีม่ากทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดย
ผู้ใช้ในกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y (อายุ 26-33 ปี) นิยมใช้มากที่สุด 53% เมื่อเทยีบกบัผู้ใช้ในกลุ่มเจเนอเรชัน่ X (อายุ 34-49 ปี) 
29% ส่วนหมวดทีไ่ด้รบัความนิยมมากทีสุ่ดในการช าระด้วย QR Code คอื การช าระบลิต่าง  ๆ  50% การช าระเงนิในรา้น
สะดวกซื้อ 39% และในร้านขายของช า 36% จึงท าให้เห็นว่าผู้คนส่วนมากพร้อมที่จะช าระเงินด้วย QR Code  
ในชวีติประจ าวนั (BLT Bangkok, 2561)          
 ดังข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษา  “การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสิกรไทย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางใหธุ้รกจิธนาคารสามารถน าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปพฒันากลยุทธท์างการตลาดดา้นบรกิารช าระเงนิ
ผ่าน QR Code บน Mobile Application เพื่อใหต้อบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต่้อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสิกรไทย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ช าระเงนิผ่าน QR Code 
ธนาคารกสกิรไทย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน  
ระดบัการศกึษา และอาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย แตกต่างกนั 
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2. การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การขายโดยพนักงานขาย 
การตลาดทางตรง และกจิกรรมทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย  
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ฮานนา และโวสนิค (Hanna; & Wozniak. 2001), แชฟแมน และ
คานุค (Schiffman; & Kanuk. 2003) ที่ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่ า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกบัตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพืน้ฐานทีน่กัการตลาดมกัจะน ามาพจิารณาส าหรบัการแบ่งส่วน
ตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเชื่อมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้
ผู้วจิยัจงึได้น าแนวคดินี้มาใช้เป็นแนวทางส าหรบัค้นหาค าตอบเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั มผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร QR Code ธนาคารกสกิรไทย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 80) กล่าวว่า การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหา หรือวิจยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผู้บรโิภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ของผู้บรโิภค ค าตอบที่ได้จะช่วยใหน้ักการ
ตลาดสามารถจดัสรรกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภคได้อย่าง
เหมาะสม โดยใช้หลกั 6Ws และ1H ดงันัน้เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการ และการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมถึง
ความถี่ในการใชบ้รกิาร QR Code ธนาคารกสกิรไทยในแต่ละเดอืน ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคดิและทฤษฎดีงักล่าวมาใชใ้นการ
สรา้งแบบสอบถามในสว่นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารในการวจิยัครัง้นี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เสรี วงษ์มณฑา (2540, pp. 28-29)  
ไดใ้หค้วามหมาย การสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) ว่าหมายถงึ กระบวนการของการพฒันา
แผนงานการสื่อสารการตลาดทีต่้องใชก้ารจูงใจ หลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คอื การทีมุ่่ง
สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้า หมายให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวธิกีารสื่อสารตราสนิค้า 
(Brand Contracts) เพื่อใหผู้บ้รโิภคเป้าหมายไดรู้จ้กัสนิคา้ทีจ่ะน าไปสู่ความรู ้ความคุน้เคย และความเชื่อมัน่ใน สนิคา้ยีห่อ้
ใดยี่ห้อหนึ่งซึ่ง IMC เป็นวธิกีารพื้นฐานในการส ารวจ กระบวนการติดต่อสื่อสารกบัผู้รบัข่าวสาร ที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด (IMC) จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกบัลูกค้า ( IMC Coordinate Multiple Customer 
Communication) โดยจะอยู่ภายใตแ้ผนเดยีวกนั (Single plan) และจุดมุ่งหมายเดยีวกนัโดยใชเ้ครื่องมอืร่วมกนั ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึไดเ้ลอืกเครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรมาใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขายโดย
พนักงานขาย การตลาดทางตรง และกจิกรรมทางการตลาด ซึง่เป็นเครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดที่ธนาคารกสกิรไทย
ใชเ้ป็นเครื่องมอื จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดมาใชใ้นการวจิยัหวัขอ้ การสื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้ที่เคยใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในศึกษาการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้ที่เคยใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย  
ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ที ่95% และความคลาด
เคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26)  จะได้
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง และเพิม่ตวัอย่างจ านวน 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้สิน้ เท่ากบั 400 ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกสุ่มก ลุ่มตัวอย่าง  3 พื้นที่กลาง
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งช็อปป้ิงขนาดใหญ่ มีการใช้จ่ายหนาแน่น และมีจ านวนร้านค้ากว่า 10,000 ร้าน ได้แก่  
สยาม สแควร ์เดอะแพลทนิมั แฟชัน่มอลล ์ประตูน ้า และตลาดนดัจตุจกัร โดยพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีร่ะยะทดลองใชบ้รกิาร
ในพืน้ทีจ่ ากดั ตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด (Branded Content, 2560)  
 ขัน้ตอนที ่2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยสุ่ม
จาก 3 พืน้ทีก่ลางกรุงเทพมหานครตามขัน้ตอนที ่1 ไดแ้ก่ สยามสแควร ์เดอะแพลทนิมั แฟชัน่มอลล ์ประตูน ้า และตลาดนดั
จตุจกัร ดงันี้ 

สยามสแควร ์                                   จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 134 คน 
เดอะแพลทนิมั แฟชัน่มอลล ์ประตูน ้า      จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 133 คน 
ตลาดนดัจตุจกัร                                จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 133 คน 

 ขัน้ตอนที ่3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างแบบสะดวกตามความ
เตม็ใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะใหข้อ้มลู โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลตามพืน้ทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวจ้นครบจ านวน 
400 คน  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ส าหรบัใช้เป็นแนวทางในการการศกึษา
คน้ควา้เกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคาร
กสกิรไทย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และอาชพี ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Closed-
Ended Questions) แบบใหเ้ลอืกตอบ (Dichotomous choices) จ านวน 5 ขอ้ 

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร จ าแนกเป็น 5 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็น แบบ Likert Scale (Summated Rating Method : The Likert Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) จ านวน 17 ขอ้ 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Opened-Ended Questions) และค าถามปลายปิด (Closed-
Ended Questions)  รวมทั ้ง สิ้น จ านวน 7 ข้อ  โ ดยข้อที่  1-3 เ ป็ นค าถ ามปลาย เ ปิด (Opened-Ended Questions)  
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นแบบอตัราสว่น (Ratio Scale) 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ 
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  1.1 ตารางแจกแจงค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ในแบบสอบถามส่วนที ่1 ดา้น
ลกัษณะประชากรศาสตร ์และส่วนที ่3 ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทยของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.2 แสดงผลการหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ของ
แบบสอบถามสว่นที ่2 ขอ้มลูการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร และ สว่นที ่3 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระ
เงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชว้เิคราะหข์อ้มลูในการทดสอบสมมตฐิาน 
ดงันี้ 
  2.1 ทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 เป็นการหาค่าความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวั ที่เป็นอสิระจากกนั คอื 
ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ทดสอบด้านเพศ ด้วยสถิติวิเคราะห์ค่าที 
(Independent Sample t-Test) ส าหรบัด้านอายุ รายได้ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และอาชพี จะใช้สถิติวเิคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis Of variance: ANOVA) เพื่อทดสอบว่าลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนา คารกสกิรไทย 
  2.2 ทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 เป็นการหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตัว ได้แก่ การสื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง และ
กิจกรรมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร ช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย โดยใช้สถิติการ
วเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณูหรอืเชงิซอ้น (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ผูบ้รโิภคทีใ่ช้
บรกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 31 - 41 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 40,001 – 50,000 บาทขึน้ไป และประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนและธุรกจิ
สว่นตวั 
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร QR Code 
ธนาคารกสกิรไทย ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมพบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.58 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ผู้ใช้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ  
ดา้นการโฆษณามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 รองลงมาคอื ดา้นการขายโดยพนักงานขายมคี่าเฉี่ยเท่ากบั 3.67 ดา้นกจิกรรมทาง
การตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 ดา้นการการประชาสมัพนัธม์คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 และดา้นการตลาดทางตรงมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.41 ตามล าดบั หากพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
  ด้านการโฆษณา ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นการโฆษณาอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.70 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคาร เช่น เวบ็ไซน์ 
Facebook อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 รองลงมา เป็นดา้นการโฆษณาดว้ยป้ายโปรสเตอรท์ีต่ดิตัง้ตามหน้า
ร้านค้าต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 ด้านการโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้าฯผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 และด้านโฆษณาผ่าน
โทรทศัน์ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 ตามล าดบั 
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  ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกบับรกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ตาม
หา้งสรรพสนิค้า รา้นคา้ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 รองลงมา ไดแ้ก่การแจง้ข่าวสารเกีย่วกบับรกิารช าระ
เงนิผ่าน QR Code ผ่านทางเวบ็ไซน์ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 การประชาสมัพนัธโ์ดยใชด้าราหรอืนกัแสดงที่
มชีื่อเสยีง อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 และการประชาสมัพนัธโ์ดยการเผยแพร่ข่าวสารผ่านนิตยสารหรอื
วารสาร อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากกบั 2.93 ตามล าดบั 
  ดา้นการขายโดยพนักงานขาย ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับพนักงานขายที่ให้ความรู้และแนะน าบริการช าระเงินผ่าน  
QR Code อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 รองลงมา คอื พนักงานขายทีม่คีวามรู ้สามารถใหข้อ้มูลเกีย่วกบับรกิาร
ช าระเงินผ่าน QR Code ได้ดี ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 และพนักงานขายที่มีการแนะน า
โปรโมชัน่และสทิธพิเิศษต่างๆ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 ตามล าดบั 
  ด้านการตลาดทางตรง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั การตดิตามขา่วสารต่างๆ เช่น โปรโมชัน่ของธนาคาร ผ่านเวบ็ไซน์
โดยตรง อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 รองลงมา คอื มกีารมอบส่วนลดพเิศษผ่าน SMS ใหลู้กคา้ อยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.16 และมกีารน าเสนอรายละเอยีดบรกิารถงึลูกค้าผ่าน E-Mail อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.05 ตามล าดบั 
  ดา้นกจิกรรมทางการตลาด ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักจิกรรมทีม่กีารออก Booth ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมกจิกรรมและลุน้รบัของรางวลั 
อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 รองลงมา คอื การจดักจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรม “ยงิป๊ิบ จ่ายป ับ๊” อยู่ในระดบัมาก 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 และการบรกิารใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัขอ้มูลด้านการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code อยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 ตามล าดบั 
 3. ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย ดงันี้ 
  3.1 ด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บริการ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใช้บริการช าระเงินผ่าน  
QR Code ใชบ้รกิารช าระเงนิน้อยทีสุ่ดจ านวน 1 ครัง้ และมากทีสุ่ดจ านวน 15 ครัง้ต่อเดอืน โดยมคี่าเฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากบั 
4.86 หรอื ประมาณ 5 ครัง้ 
  3.2 ดา้นค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิต่อเดอืน พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code 
มคี่าใช้จ่ายในการช าระเงนิน้อยที่สุดเท่ากบั 50 บาท และมากที่สุดเท่ากบั 45,000 บาทต่อเดอืน โดยมคี่าเฉลี่ยต่อเดือน
เท่ากบั 1,221.62 บาท  
  3.3 ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคารกสกิรไทย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใช้บรกิารช าระเงนิผ่าน  
QR Code เป็นลูกค้าธนาคารกสกิรไทยน้อยที่สุดเท่ากบั 2 ปี และมากที่สุดเท่ากบั 18 ปี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 6.78 หรอื 
ประมาณ 7 ปี 
   3.4 บุคคลที่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจใช้บรกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย พบว่า ผู้มี
อทิธพิลในการตดัสนิใจใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code คอื ตนเอง รองลงมา คอื เพื่อน รา้นคา้ พนักงานขาย และบุคคล
ในครอบครวั ตามล าดบั โดยบุคคลทีไ่ม่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจ คอื พรเีซน็เตอร์ 
  3.5 เหตุผลส าคัญที่เลือกใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสิกรไทย 3 ล าดับแรก พบว่า 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ธนาคารกสกิรไทย รองลงมา คอื การเขา้ใชง้านง่าย สะดวก รวดเรว็ มรีา้นคา้รองรบับรกิารที่
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หลากหลาย และเหตุผลอื่นๆ ได้แก่ มีโปรโมชัน่พิเศษที่น่าสนใจ ลดการพกพาเงินสด ไม่ต้องรับเงินทอน และไม่มี
ค่าธรรมเนียม ตามล าดบั 
  3.6 ประเภทสนิค้าและบริการที่ผู้บริโภคใช้บริการช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย พบว่า 
ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้ช าระค่าอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา คอื เสือ้ผ้า เครื่องแต่งกาย โดยสนิค้าและบรกิารที่ไม่ได้ใช้
บรกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ไดแ้ก่ ค่าเดนิทาง และทีพ่กั โรงแรม 
  3.7 ประเภทช่องทางที่ผู้บริโภครู้จ ักกับบริการช าระเงินผ่าน QR Code ธนาคารกสิกรไทย พบว่า 
ผู้บรโิภคส่วนใหญ่รู้จกับรกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ผ่าน Facebook/ Instagram/ Line รองลงมา คอื ร้านค้า พนักงาน
ขาย และครอบครวั และเพื่อนแนะน า โดยประเภทช่องทางทีไ่ม่มสีว่นในการช าระเงนิ ไดแ้ก่ เวบ็ไซน์ สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และ
โทรทศัน์/ วทิยุ 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
 2. การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนักงาน
ขาย การตลาดทางตรง และกจิกรรมทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิร
ไทย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  2.1 ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง
เชิงบวกกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการประชาสมัพันธ์ ด้านการขายโดยพนักงานขาย  
ด้านการตลาดทางตรง และกิจกรรมทางการตลาด ส าหรบัด้านที่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบกบัการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการ คอื ดา้นการโฆษณา 
  2.2 ด้านค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิผ่าน QR Code เฉลี่ยต่อเดอืนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงเชงิบวกกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ส าหรบัดา้นที่
ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงเชงิลบ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการตลาดทางตรง และด้าน
กจิกรรมทางการตลาด ซึง่ไม่ไดเ้ป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิร
ไทย ดา้นค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิผ่าน QR Code เฉลีย่ต่อเดอืน 
  2.3 ด้านระยะเวลาทีเ่ป็นลูกค้าธนาคารกสกิรไทยของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธ์
เชงิเสน้ตรงเชงิบวกกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการโฆษณา ส าหรบั
ดา้นทีค่วามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงเชงิลบ ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยพนกังานขาย และดา้นกจิกรรมทางการตลาด และการสือ่สาร
ทางการตลาดแบบครบวงจร ดา้นทีไ่ม่สามารถท านายพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย 
ดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ธนาคารกสกิรไทย ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. การวเิคราะหค์วามแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร ์จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 
และอาชพี กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี้  
  1.1 เพศ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคาร
กสกิรไทย ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืน และด้านค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั โดยเพศหญงิ 
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มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญงิเป็นเพศทีช่อบจบัจ่ายใชส้อยตามกระแสนิยมจงึไดม้จี านวน
ครัง้ในการใช้บริการช าระเงิน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่าน QR Code ต่อเดือนสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสุธาทพิย ์นิธสิริพิงศ ์(2558: 57) ไดศ้กึษาอทิธพิลของปจัจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใชแ้อปพลเิคชนัสแกน
รหสัคิวอาร์ซื้อสนิค้าจากร้านค้าเสมอืน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มคีวามตัง้ใจในการใช้แอปพลิเคชนัสแกนรหสัควิ อาร ์
ซือ้สนิคา้สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  
  1.2 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคาร
กสกิรไทย ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้
ธนาคารกสกิรไทย แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอีายุ 31 – 40 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นช่วงวยัท างาน มศีกัยภาพทาง
การเงนิที่ด ีท าให้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิมากกว่าช่วงอายุอื่น ดงันัน้จงึส่งผลใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ธนาคาร
กสกิรไทยมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20 ปี และ 21 – 30 ปี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสรุยีภ์รณ์ ทรพัยจ์รญู 
(2557: 126) ได้ศึกษาความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต  
ของนักศกึษาปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคที่มอีายุตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป อยู่ในช่วงวยัท างาน มรีายได้
มัน่คง ท าใหม้พีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติมากกว่าอายุ 20 – 29 ปี  
  1.3 ระดบัการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิ
ผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย ด้านจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืน ด้านค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิเฉลี่ยต่อเดอืน และ
ดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ธนาคารกสกิรไทย แตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่เป็นผูม้รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีเนื่องจาก
ปจัจุบนัผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความความคิดและมุมมองที่เป็นเหตุเป็นผลมาขึ้น ทัง้น้ีผู้ที่มี
การศึกษาสูงจะมีรายได้ต่อเดือนสูงขึ้นด้วย จึงท าให้มีก าลังในการซื้อสินค้ามากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต ่ากว่า  
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพรทพิย ์สมัปตัตะวนิช (2529: 312-316) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะผู้รบัสารทีว่เิคราะหต์ามลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้ร ับสาร  
โดยการศกึษาจะเป็นตวัแปรทีท่ าใหม้พีฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป โดยผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามสนใจในเรื่องทีม่เีหตุผล
สนบัสนุนมารบัรอง จงึจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ 
  1.4 รายได้ต่อเดอืน พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิ
ผ่าน QR Code ธนาคารกสกิรไทย ด้านจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืน ด้านค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิเฉลี่ยต่อเดอืน และ
ดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ธนาคารกสกิรไทยแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนเท่ากบั 40,001 – 50,000 
บาทขึน้ไป อาจเนื่องมาจากรายได้เป็นตวัแบ่งชัน้ทางสงัคมซึ่งในแต่ละชัน้ทางสงัคมย่อมมคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั มี
ทศันคตทิีต่่างกนั ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกรวกิา อณารตัน์ (2558: 138) 
ไดศ้กึษาการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 
– 45,000 บาท มกีารตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูมแีตกต่างกนั ในด้านเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทย
พาณิชย ์อพัทมู ีเน่ืองจากรายไดเ้ป็นเครื่องก าหนดความตอ้งการของผูบ้รโิภคตลอดจนพฤตกิรรมต่างๆ   
                      1.5 อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code 
ธนาคารกสกิรไทย ดา้นค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ธนาคารกสกิรไทย แตกต่าง
กัน โดยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน /ธุรกิจส่วนตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของกรวิกา  
อณารตัน์ (2558: 65) ไดศ้กึษาเรื่องการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
และแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจใช้บตัรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูมี พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของพรทพิย์ สมัปตัตะวนิช (2529: 312-316) กล่าวว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
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(Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องที่ได้พสิูจน์แล้วว่าฐานะทางสงัคมและ เศรษฐกจิ มอีทิธพิลต่อ
ทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 
 2. การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนักงาน
ขาย การตลาดทางตรง และกจิกรรมทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ธนาคารกสกิร
ไทย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยจ าแนกเป็นรายดา้น 
ดงันี้ 

2.1 ด้านการโฆษณา พบว่าผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัในการโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะ
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคาร เช่น Facebook เวบ็ไซน์ มากที่สุด รองลงมาเป็นการโฆษณาด้วยโปรสเตอรท์ี่
ตดิตามหน้ารา้นคา้ต่างๆ เน่ืองจากปจัจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคมากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภครรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง Social Media อย่างรวดเรว็ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพญ็นฤมล จะระ (2554) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อสนิค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชัน่ของผู้บริโภคกลุ่มวยัรุ่น ผ่านทางระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง E-mail เป็นสร้างความ
สนใจแก่ลูกคา้เป็นปจัจยัทีลู่กคา้ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด ดา้นการบรกิารพเิศษ ส าหรบัสมาชกิ เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลก
ของรางวลั การแจกของแถม เป็นต้น ทัง้นี้ด้านการโฆษณามคีวามสัมพนัธ์เชงิเสน้ตรงเชงิลบกบัพฤตกิรรมการใช้บรกิาร
ช าระเงนิผ่าน QR Code ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืน อาจเนื่องจากการโฆษณาเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคจดจ าสนิคา้
และบรกิารไดง้่ายกว่าการสือ่สารผ่านช่องทางอื่นๆ ซึง่ผูบ้รโิภคไดด้เูพยีง 1 ครัง้กส็ามารถจดจ าโฆษณานัน้ได ้สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของเสร ีวงษ์มณฑา (2540: 28-29) ไดก้ล่าวว่า.การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารขอ้มลูโดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อแจง้ขา่วสารจงูใจและเตอืนความทรงจ าเกีย่วกบัสนิคา้ (Goods) และบรกิาร (Service) หรอืความคดิ (Ideas) ซึง่สามารถ
ระบุผูอุ้ปถมัภห์รอืผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่ายสนิคา้ทีโ่ฆษณาได ้

2.2 ด้านการประชาสมัพนัธ์ พบว่าผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัด้านการประชาสมัพนัธโ์ดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยใหค้วามส าคญัเรื่องการประชาสมัพนัธผ์่านร้านคา้หรอืตามหา้งสรรพสนิค้า และการประชาสมัพนัธผ์่านทางเวบ็
ไซน์มากทีสุ่ด เนื่องจากการโฆษณาผ่านรา้นคา้หรอืสื่อออนไลน์เขา้ถงึไดง้่าย สะดวกรวดเรว็ ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการจดจ า 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเสร ีวงษ์มณฑา (2540: 28-29) ไดก้ล่าวว่า.การโฆษณา เป็นการสื่อสารขอ้มูลโดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อแจง้ขา่วสารจงูใจและเตอืนความทรงจ าเกีย่วกบัสนิคา้ (Goods) และบรกิาร (Service) หรอืความคดิ (Ideas) ซึง่สามารถ
ระบุผูอุ้ปถมัภห์รอืผูผ้ลติ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งทศันคต ิความเชื่อ และภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์รหรอืผลติภณัฑ์ 

2.3 ดา้นการขายโดยพนักงานขาย พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัการขายโดยพนักงานขายโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยข้อที่ให้ความส าคญัมากที่สุดคือพนักงานขายที่ให้ความรู้และแนะน าบริการช าระเงินผ่าน QR Code 
รองลงมาคอืพนักงานมกีารแนะน าโปรโมชัน่ และสทิธพิเิศษต่างๆ ทัง้นี้ด้านการขายโดยพนักงานขายมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
เส้นตรงเชิงลบกบัพฤติกรรมการใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้าธนาคารกสกิรไทย อาจ
เนื่องจากลูกคา้มคีวามคุน้เคยกบัพนักงานขายมาเป็นเวลานาน จงึมคีวามเชื่อใจซึง่กนัและกนั สอดลอ้งกบังานวจิยัของกรวิ
กา อณารตัน์ (2558 :138) ไดศ้กึษาการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีไดก้ล่าวว่า ดา้นพนกังานขายเป็นสิง่กระตุน้การตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ที่ผู้บรโิภคสามารถจบัต้องได้ มองเหน็เป็นรูปธรรม สามารถรบัรู้และสมัผสัได้ด้วย จงึเป็นการกระตุ้นความต้องการของ
ผูบ้รโิภคใหม้มีากขึน้ และสรา้งความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภค  
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2.4 ดา้นการตลาดทางตรง พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัการตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื การตดิตามข่าวสารต่างๆ ของธนาคารผ่านเวบ็ไซน์ โดยตรง รองลงมาคอืการรบัข่าวสารผ่าน 
E-mail และ SMS ทัง้นี้ด้านการตลาดทางตรงมคีวามสมัพันธเ์ชงิเสน้ตรงเชงิลบกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน 
QR Code ดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ธนาคารกสกิรไทย อาจเนื่องจากผูบ้รโิภคเป็นลูกคา้เดมิของธนาคารกสกิรไทยอยู่แลว้ 
ซึง่มกีารใชบ้รกิารมาเป็นเวลานานจงึมคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารต่างๆของธนาคาร โดยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของเพญ็นฤมล จะระ (2554) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้แฟชัน่ของผูบ้รโิภค
กลุ่มวยัรุ่น ผ่านทางระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การโฆษณา
และประชาสมัพนัธผ์่านทาง E-mail เป็นสรา้งความสนใจแก่ลกูคา้เป็นปจัจยัทีลู่กคา้ใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ ดา้นการบรกิาร
พเิศษ ส าหรบัสมาชกิ เช่น การสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั การแจกของแถม หรอืการจบัรางวลัชงิโชค เป็นตน้ 

2.5 ด้านกิจกรรมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้
ความส าคญัมากทีส่ดุกบัการจดักจิกรรม เช่น การออก Booth ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมมากทีส่ดุ รองลงมาคอืการใหบ้รกิารให้
ค าปรกึษาเกีย่วกบัขอ้มูลดา้นการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code โดยการจดักจิกรรมเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิ
การรบัรู้ และถือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสนใจและจดจ าสนิค้าและบรกิารได้ สอดคล้องกบั
แนวคดิของเสร ีวงษ์มณฑา (2540: 28-29) กล่าวว่ากจิกรรมทางการตลาดเป็นวธิทีี่นิยมมากในปจัจุบนัเพราะว่าเป็นการ
สื่อสารทางการตลาดทีส่ามารถจงูใจผูบ้รโิภคเขา้มามสี่วนร่วมได ้และสามารถวดัผลได ้ดว้ยจ านวนของผูท้ีเ่ขา้มามสีว่นร่วม
ในกิจกรรมและสนใจติดตามในกิจกรรมที่เกิดขึ้น การตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษหรือตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing) ถอืเป็นเครื่องมอืทีเ่ป็นดาวดวงเด่น (Rising Star) มปีระสทิธภิาพสงูและก่อใหเ้กดิผลกระทบทีด่ ีเพราะสามารถ
ดงึผูช้มใหเ้ขา้มามสีว่นร่วมในกจิกรรมไดม้าก 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 1. ผูป้ระกอบการธนาคารควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีเ่ป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31 – 40 ปีขึน้ไป 
มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน /ธุรกิจส่วนตัว  
ซึง่กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code ต่อเดอืนมากทีส่ดุ  
 2. ผูป้ระกอบการธนาคารควรสนบัสนุนในเรื่องการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ดงัต่อไปนี้  
  2.1 ดา้นการโฆษณา ธนาคารควรใหค้วามส าคญัในเรื่องการโฆษณา การประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ออนไลน์ 
เช่น Facebook หรอื เวบ็ไซน์ธนาคาร รวมถงึการโฆษณาตามรา้นคา้ต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคหนัมาสนใจใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้  
  2.2 ดา้นการขายโดยพนักงานขาย ธนาคารควรส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามสามารถ และสามารถ
แนะน าบรกิารช าระเงนิผ่าน QR Code รวมถงึการใหข้อ้มลูกบัลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการ
ใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code อย่างต่อเนื่อง  
  2.3 ดา้นการตลาดทางตรง ควรมุ่งเน้นดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ หรอืการแจง้ขอ้มูลผ่าน SMS หรอื E-mail 
ไปยงัผูบ้รโิภคโดยตรงเพื่อก่อใหเ้กดิการตอบสนองในทนัด ีทัง้นี้ยงัเป็นการแจง้ ใหผู้บ้รโิภครบัรูใ้นตวัสนิคา้และบรกิาร  
  2.4 ดา้นกจิกรรมทางการตลาด เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรม และเพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิ
ธนาคารและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งสามารถปรบักลยุทธใ์นการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นได้ 
  2.5 ธนาคารควรวางกลยุทธิด์า้นการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรมาใชใ้นการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภค
หนัมาสนใจการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน QR Code จนเกดิความเคยชนิมากขึน้ นอกจากนี้ธนาคารควรส่งเสรมิใหร้า้นค้ามี
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บรกิารรบัช าระเงนิผ่าน QR Code อาจมุ่งเน้นร้านค้าประเภทร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านเสือ้ผ้า เครื่องแต่งกาย 
เพราะสว่นใหญ่จะรบัเฉพาะเงนิสด และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายภาครฐัทีต่อ้งการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด 
 3. ธนาคารควรมีการส่งเสริมการขายเมื่อมกีารช าระเงินด้วย QR Code เช่น การให้เงินคืนเข้าบญัช ีการเพิ่ม
คะแนนสะสม การใหส้่วนลดราคาสนิคา้ รวมถงึการใหส้ทิธิพ์เิศษต่างๆ เพื่อกระตุ้นและจงูใจใหผู้บ้รโิภคสนใจทีจ่ะใชบ้รกิาร
ช าระเงนิผ่าน QR Code มากขึน้ โดยการส่งเสริมการขายของธนาคารอาจเป็นการส่งเสรมิการขายในระยะยาว หรอือาจมี
การสง่เสรมิการขายอย่างสม ่าเสมอ 
 4. ผู้ประกอบการธนาคารควรมุ่งพฒันาระบบบริการช าระเงนิผ่าน QR Code โดยให้ความส าคญัในเรื่องความ
สะดวกสบายการเขา้ใช ้รวดเรว็ และมคีวามปลอดภยัในการใชบ้รกิารใหม้ากยิง่ขึ้น โดยขอ้มลูดงักล่าวจะท าใหผู้บ้รโิภคเหน็
ถึงความส าคญัของการใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code เพื่อน าไปสู่ความตัง้ใจที่จะใช้บริการช าระเงนิผ่าน QR code              
ในทีส่ดุ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษาตลอดจนการ
แนะน า ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นอย่างดจีากอาจารย ์ดร. รสติา สงัขบ์ุญนาค อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ท าใหส้าร
นิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และกราบขอบพระคุณอาจารย ์เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้   
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยศ์ริวิรรณ เสรรีตัน์ และรองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา เป็นอย่างสงู
ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อสามารถน าไปปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องจน
เสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษางานวจิยัครัง้นี้จะประโยชน์ แก่นิสติ นักศกึษา ผู้เกี่ยวขอ้ง และผู้ทีส่นใจ
เกีย่วกบัหวัขอ้สารนิพนธ ์หากผลงานวจิยัมสีิง่ดงีามเป็นประโยชน์สงูสุด ผูว้จิยัขออุทศิสิง่ดงีามเหล่านี้ใหแ้ก่ผูม้พีระคุณทุก
ท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ 
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