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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 

banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณและใชก้ารประยุกต์ทฤษฏแีละแนวคดิส่วน
ประสมทางการตลาด ทฤษฎกีารกระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of reasoned acton หรอื TRA) แบบจ าลองการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model หรอื TAM)  แนวคดิเกีย่วกบัความเสีย่งและความเชื่อมัน่ ซึง่น า
แนวคดิและทฤษฎมีาใช้ในการสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั โดยศกึษากบักลุ่มตวัอย่างที่ใชบ้รกิาร Mobile application 
จ านวน 160 กลุ่มตวัอย่าง ด้วยวธิกีารแจกแบบสอบถามทัง้รูปแบบกระดาษและอเิลก็ทรอนิกสแ์ละน าข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิเพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ จากทฤษฎแีละกรอบแนวคดิ
การวิจัย ผลการวิจยัการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน 
และการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking แต่ความ
เชื่อมัน่ ความเสีย่ง ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR 
code payment ผ่าน Mobile banking 
 
ค าส าคญั : ควิอารโ์คด้ การช าระเงนิผ่านควิอารโ์คด้ โมบายแบงกก์ิง้ 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing customer intension to use 
standardized quick response codes (QR code) payment on mobile banking in Bangkok and 
metropolitan area (BMA). Quantitative research was used to study factors affecting QR code payment. 
The 4P's marketing mix - product, price, place and promotion – was taken into account. The theory of 
reasoned action (TRA) technology acceptance model (TAM) and statistical concepts in risk analysis 
were also considered. Trust, risk and subjective norm were added from a literature review to frame 
the conceptual model. One hundred and sixty samples were consumers living or working in the BMA. 
They provided data by online and printed questionnaires. Data was analyzed by using statistical 
software package. Results were that perceived usefulness, perceived ease of use, and promotion 
were influential. Meanwhile, factors (risk, trust, price, place, and subjective norm) are not affected the 
intention to use QR code payment on mobile banking. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

สงัคมทัว่โลกรวมถงึสงัคมไทยก าลงัตื่นตวัและพยายามผลกัดนัตนเองเขา้สู ่Cashless society หรอื สงัคมไรเ้งนิสด
ที่มีการใช้วิธต่ีางๆ แทนเงินสดในการแลกเปลี่ยนซึ่งมูลค่าระหว่างกนั เช่น Digital currency, e-Wallet และ Mobile 
banking เป็นต้น กระแสการผลกัดนัประเทศไปสู่ส ังคมที่ไรเ้งนิสดเริม่ขึน้ในประเทศที่มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
ตัง้แต่สมยัยุค 90’s เรื่อยมาจนมาถงึยุค 2010’s จงึเกดิรปูแบบของบรกิารทางการเงนิรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนผู้
ใหบ้รกิาร Fin Tech มากมาย สอดคลอ้งกบัการเตบิโตทางการคา้ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศอย่าง e-commerce 
จงึเป็นสาเหตุหลกัทีป่ระเทศทัว่โลกมุ่งพฒันาทางดา้นการเงนิไปในทศิทางเดยีวกนัและร่วมผลกัดนัสงัคมไปสู ่Cashless 
society เพราะว่า สงัคมทีไ่รเ้งนิสดน ามาซึง่ประโยชน์ในหลายๆ ดา้น (มณีรตัน์ อนุโลมสมบตั,ิ 2560) 

รฐับาลไทยไดใ้หค้วามส าคญัและผลกัดนัแผนยุทธศาสตร ์โครงการ National e-Payment เพื่อวางรากฐานไปสูก่าร
เป็นสงัคมไรเ้งนิสด โดยมโีครงการต่างๆ เช่น โครงการบรกิารโอนเงนิและรบัโอนเงนิแบบใหม่ “พรอ้มเพย ์(Prompt 
pay)” ซึง่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัของระบบช าระเงนิ ท าใหค้่าธรรมเนียมการโอนเงนิมรีาคาถูกลง พรอ้มทัง้อ านวย
ความสะดวกใหส้ามารถใชเ้พยีงเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัทใ์นการท าธุรกรรม โครงการต่อมา
จะเป็นการขยายเครื่องรบัช าระบตัรอิเล็กทรอนิกสด์้วยเครื่อง EDC (Electronic data capture) โครงการการพัฒนา
ระบบการจดัเกบ็ภาษีของกรมสรรพากรใหเ้ป็นอเิลก็ทรอนิกส ์การจ่ายเงนิช่วยเหลอืจากภาครฐัผ่าน e-payment และ
การสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชนดา้นความปลอดภยัของระบบ (กระทรวงการคลงั, 2559)  

จากนโยบายของรฐับาลดงักล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จงึได้เปิดตวั Standard QR code เพื่อใช้รบั
ช าระเงินในร้านค้าด้วยระบบคิวอาร์โค้ดหรอื QR code payment ซึ่งเป็นคิวอาร์โค้ดมาตรฐานสากลที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยร่วมกบั 5 บตัรเครดติยกัษ์ใหญ่ วซี่า มาสเตอร ์เจซบี ียูเน่ียนเพย ์และอเมรกินัเอก็ซเ์พรส พฒันาขึน้มาใช้
ในประเทศไทยโดยเฉพาะ เรยีกว่า Thai QR code payment เพื่อใช้ช าระเงนิผ่าน Mobile banking application ของ
ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ แทนเงินสด เพื่อไปสู่ “สงัคมไร้เงนิสด” ในอนาคตตามนโยบายของรฐับาล (ลม 
เปลีย่นทศิ, 2560)    

 การใช ้QR code ในการช าระเงนิ ถอืเป็นทางเลอืกใหม่ทีน่่าสนใจส าหรบัการสรา้งสงัคมไรเ้งนิสด เนื่องจากการใช ้
QR code ผู้ใช้บริการไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัว  เช่น หมายเลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลข
โทรศพัท์มือถือแก่บุคคลอื่น เพียงแค่ผู้ใช้ผูกบญัชีกบัระบบพร้อมเพย์ ที่ธนาคารด้วยหมายเลขบตัรประชาชนหรือ
หมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถสแกน QR code จ่ายค่าสินค้าหรือโอนเงินได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ QR code ยัง
สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพด้านการช าระเงนิในประเทศ ท าใหป้ระชาชนและรา้นคา้เขา้ถึงบรกิารได้
ง่าย และถอืเป็นการเพิม่ช่องทางการช าระเงนิใหม้คีวามสะดวก ปลอดภยั เกดิความเป็นส่วนตวั และสามารถน าไปต่อ
ยอดนวตักรรมทางการเงนิไดห้ลายรปูแบบ (อรญิชยั วรีดุษฎนีนท,์ 2560) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าบรกิาร QR code payment เป็นทางเลือกใหม่ส าหรบัช่องทางการช าระเงินที่
รฐับาลก าลงัส่งเสรมิสนับสนุน ดว้ยเหตุนี้ท าใหห้ลายธนาคารพยายามขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่ขึน้ เช่น ธนาคารกรุงเทพ
ไดท้ดลองช าระเงนิผ่าน QR code ทีบ่รเิวณตลาดละลายทรพัยแ์ละตามตลาดในหวัเมอืงใหญ่ ขณะทีธ่นาคารกสกิรไทย
กเ็ปิดตัวบริการ K Plus ในบริเวณย่านการค้าที่ส าคญั เช่น สยามสแควร์ ตลาดนัดจตุจกัร และแพลตตินัมประตูน ้า 
ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชยเ์ปิดตวัแคมเปญ SCB Easy Pay พรอ้มกบัคาแรกเตอร ์“แม่มณี” เพื่อสร้างการจดจ าและ
เป็นจุดเด่น ท าใหร้า้นคา้เปลีย่นมาใชบ้รกิารรบัช าระเงนิผ่าน QR Code กบัทางธนาคารมากขึน้ (อรญิชยั วรีดุษฎนีนท,์ 
2560) 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาปัจจยัดา้นราคา การจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด การรบัรูถ้งึความง่าย

ในการใช้งาน การรบัรูถ้ึงประโยชน์ทีไ่ด้รบั ความเสีย่ง ความเชื่อมัน่ และการคล้อยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งผลโดยตรงต่อ
ความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking และปัจจยัการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
สง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code Payment ผ่าน Mobile Banking ผ่านปัจจยัการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
ความเช่ือมัน่ (Trust) หมายถงึ ความมัน่ใจในความปลอดภยัและมาตรฐานการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารผ่าน QR 

code เช่น ความมัน่ใจในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ (Hanafizadeh et al., 2014) 
ความเส่ียง (Risk) หมายถงึ ความรูส้กึไม่ปลอดภยัในมาตรฐานและการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารผ่าน QR code 

เช่น ความผิดพลาดของระบบในการช าระเงนิและการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น (Hanafizadeh et al., 
2014) 

การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั (Perceived usefulness) หมายถงึ การตระหนักถึงสิง่ที่ได้รบัส าหรบัการกระท า
ผ่าน QR code payment ของแต่ละบุคคล โดยขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อเฉพาะบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยนีัน้ๆ ว่าจะ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของตนได ้โดยทีส่ิง่นัน้จะช่วยท าใหก้ารท างานของเขาดขีึน้  (Liébana-Cabanillas 
et al., 2015; จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม,ี 2558) 

การรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถงึ ความรูส้กึของแต่ละบุคคลเกีย่วกบัการ
ตระหนกัถงึการใชง้านระบบ QR code payment ว่าสามารถท าไดส้ะดวกหรอืไม่ต้องใชค้วามพยายามอย่างมากในการ
เรยีนรูก้ารใชง้าน (Liébana-Cabanillas et al., 2015) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) หมายถงึ การรบัรูถ้งึความกดดนัทางสงัคมทีม่ผีลต่อความสนใจ
ของบุคคลให้กระท าหรือไม่กระท าตาม โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากหรือน้อยขึ้นอยู่ กับ
ความส าคญัของกลุ่มอา้งองิต่อบุคคลนัน้ ซึง่การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ เกดิจากความคดิว่าบุคคลย่อมแสดงพฤตกิรรม
นัน้ตามบุคคลรอบขา้ง ซึ่งท าให้บุคคลรู้สกึเหมอืนถูกกดดนัให้แสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา โดยที่กลุ่มอ้ างองิอาจเป็น
เพื่อน บุคคลในครอบครวัและนกัแสดง นกัรอ้ง เป็นตน้ (Liébana-Cabanillas et al., 2015) 

ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ ซึ่งมี
การเปรยีบเทยีบความคุม้ค่าและประโยชน์ของบรกิาร (นเรศ สนุทร, 2557) 

ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ การน าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ ซึง่มผีลต่อการรบัรูช้่องทางการใชบ้รกิาร 
โดยการเขา้ถงึระบบไดทุ้กทีแ่ละรองรบักบัระบบของทุกธนาคารพาณิชย ์(Mas & Ng'weno, 2010) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิาร ผ่านการประชาสมัพนัธผ์่าน
สือ่ โดยวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขอ้มลูหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร (นเรศ สนุทร, 2557) 

ความตัง้ใจในการใช้บริการ (Intension to use) หมายถึง ความเป็นไปได้หรอืความพร้อมที่บุคคลจะแสดง
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดงันัน้เมื่อบุคคลมแีรงจูงใจจากปัจจยัความตัง้ใจ ท าใหม้อีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรม (Kim 
& Kang, 2012)  
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากกรอบแนวคดิ แสดงปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล ดงัภาพจะเหน็ได้ว่า การใช้บรกิาร QR code payment นัน้มอีทิธพิลมาจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ  
ความเชื่อมัน่ ความเสีย่ง การรบัรูถ้ึงประโยชน์ การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานและส่วนประสมทางการตลาด โดย
ผู้วจิยัได้เลือกปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ที่ส่งผลทางตรงต่อการใช้บริการ QR Code Payment ประกอบด้วย 3 
ปัจจยั ได้แก่ ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ส่วนผลที่เกดิจากปัจจยั
ความเสีย่งและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งผลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่านทางความเชื่อมัน่ และปัจจยัที่
สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่านทางการรบัรูถ้งึประโยชน์ที่
ไดร้บั ดงันัน้จงึสามารถก าหนดปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ไดด้งันี้ 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking  

 
 การส่งเสรมิการตลาด เช่น การโฆษณา จะก่อให้เกดิการรบัรูก้ารใช้บรกิาร QR code payment และการส่งเสรมิ

การตลาดผ่านโปรโมชัน่ต่างๆ จะช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารทดลองใชบ้รกิารรูปแบบใหม่ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรม ทัง้นี้
จากงานวจิยัของเกศวทิ ูทพิยศ (2557) พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิผ่านสื่อออนไลน์ของลูกค้าธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร คอื 
ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาบรกิาร ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร และปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ
ในงานวจิยัของ นเรศ สนุทร (2557) พบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกช าระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านผลติภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัการน าเสนอทางกายภาพ  ซึ่งสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
    

H1: การส่งเสริมการตลาดส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile 
banking 
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การจดัจ าหน่าย ซึง่มผีลต่อการรบัรูช้่องทางการใชบ้รกิาร โดยการเขา้ถงึระบบไดทุ้กทีแ่ละรองรบักบัระบบของทุก
ธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี้จากงานวจิยัของสรุยีพ์ร เหมอืงหลิง่ (2558) พบว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเชื่อมัน่ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านผลติภัณฑ์ ปัจจยัช่องทางการให้บรกิาร ปัจจยัด้านราคาและปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ชญัญาพทัธ ์จงทว ี(2558) ทีพ่บว่าปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร Mobile banking ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัด้านความปลอดภยัและการยอมรบัเทคโนโลย ีซึง่ประกอบด้วย ปัจจยั
การอ านวยความสะดวก ปัจจยัการรบัรู้ถึงประโยชน์และความง่ายของการใช้งานและปัจจยัด้านความปลอดภัย จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H2:  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking 

 
 ปัจจยัด้านราคา จะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของค่าธรรมเนียมในการใช้บรกิาร ซึ่งถือเป็นส่วนประสมทางการตลาดใน

ด้านราคา เพราะเป็นค่าบรกิารที่ผู้ใช้บรกิารต้องช าระเมื่อท าธุรกรรมนัน้ส าเรจ็ จากการศึกษางานวจิยัของ เสาวณิต  
อุดมเวชสกุล (2557) พบว่า ค่าธรรมเนียมของการท าธุรกรรมผ่านทาง Mobile Banking ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัญาภทัร จนัทรโ์พธิ ์(2554) ทีพ่บว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในเรื่องการคดิ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการให้บรกิาร เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมต่อครัง้ ดงันัน้การคิด
ค่าธรรมเนียมทีส่งูเกนิไปหรอืต ่าเกนิไปเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางอื่น อาจสง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
   

H3 : ปัจจยัดา้นราคาสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking 
 

 การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใช้งาน (Perceive ease of use) ส่งผลต่อทศันคติของการใช้เทคโนโลย ี(Attitude 
toward using) และน าไปสู่ความตัง้ใจที่จะใช้เทคโนโลยี (Behavioral intention to use) ซึ่งน าไปสู่การใช้ระบบจริง 
(Actual system use) และการรบัรูข้องแต่ละบุคคลในความง่ายต่อการใชง้านโดยปราศจากความเครยีด (Davis 1989)  
นอกจากนี้เมื่อผูใ้ชร้บัรูข้อ้มลูความง่ายต่อการใชง้าน ผูใ้ชก้จ็ะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชง้านมากขึน้ โดยการทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรู้
ความง่ายในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ทีเ่พยีงพอ ย่อมส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้
เพิม่สงูมากขึน้ (อภนิาร ีสจุนิตะเดชา, 2557) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H4 : การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน 
Mobile banking 

 
 การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชง้าน (Perceived usefulness) เป็นปัจจยัทีก่ าหนดการรบัรูใ้นตวับุคคลว่า เทคโนโลยี

มสี่วนช่วยในการพฒันาประสทิธภิาพการปฏิบตัิงาน ซึ่งส่งผลต่อการเลอืกใช้สนิค้าและบรกิาร ซึ่งทัง้นี้งานวจิยัของ 
Thayer (2012) ที่ระบุว่า การรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งานมอีทิธพิลต่อทศันคติของผู้บรโิภคต่อการใช้เทคโนโลย ีQR 
code รวมทัง้จากงานวจิยัของพงศศ์ริ ิทองค า (2556) ทีก่ล่าวว่าทศันคตทิีม่ต่ีอบรกิารช าระค่าสนิคา้ผ่านระบบ mPOS 
(Mobile point-of-sale) ขึน้อยู่กบัการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  

H5 : การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking 
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ความเชื่อมัน่ในการยอมรบัการช าระเงนิออนไลน์เป็นสิง่ที่ส าคญั (Tsiakis & Sthephanides, 2005) เนื่องจากการ
ช าระเงนิออนไลน์ไม่ไดท้ าโดยการช าระเงนิจากบุคคลไปสู่บุคคล แต่เป็นการช าระเงนิจากบุคคลสู่ระบบคอมพวิเตอร ์ 
จงึท าใหก้ารช าระเงนิออนไลน์ เกดิขอ้สงสยัและกระทบต่อความเชื่อมัน่ในระบบความปลอดภยั ซึง่ถ้ าบุคคลไม่มคีวาม
เชื่อมัน่ในระบบจะท าให้การใช้ลดน้อยลงจากการที่บุคคลไม่เขา้ใจและจะไม่เชื่อมัน่ในระบบ  ดงันัน้ความเชื่อมัน่เป็น
เรื่องทีม่คีวามส าคญัต่อการช าระเงนิออนไลน์  ดา้นงานวจิยัของ Ha and Stoel (2008) กล่าวไวใ้นการศกึษาว่าเหตุผล
ส าคญัทีผู่้บรโิภคใช้อนิเทอรเ์น็ตแต่ไม่ใชก้ารช าระเงนิออนไลน์มผีลมาจากความเชื่อในเรื่องความปลอดภยั โดยความ
เชื่อมัน่เป็นสิง่ส าคญัในการซือ้สนิคา้ออนไลน์เพราะว่ารปูแบบการซือ้ขายทีเ่ฉพาะและสภาพแวดลอ้มการซือ้ของเสมอืน
จรงิ ไม่สามารถจบัต้องสนิค้าหรอืเหน็สนิค้าตัวจรงิได้ ผู้บรโิภคจะรูส้กึว่าไม่แน่ใจในความเสีย่งที่สูงมากส าหรบัการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าทางออนไลน์ นอกจากนี้งานวิจยัของ Kim et al. (2009) ยงัพบว่าความเชื่อมัน่ของบรกิารถือเป็น
ปัจจยัส าคญัในการใช ้Mobile banking ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  

H6: ความเชือ่มัน่สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking 
   

งานวจิยัของ จญิาดา แก้วแทน (2557) แสดงใหเ้หน็ว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิส่งผลต่อการใช้บรกิารช าระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน โดยผ่านทางกลุ่มเพื่อนหรอืคนรูจ้กั ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  

H7: การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking 

 
งานวจิยัของ องัครกัษ์  มีวรรณสุขกุล (2553) พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้

ธุรกรรมการเงนิผ่านนวตักรรม ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  
 
H8: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความเชือ่มัน่ 

 
งานวจิยัของชลธชิา ศรแีสง (2556) พบว่าการรบัรูถ้งึการใชง้านง่ายของระบบการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์มี

ความสมัพนัธใ์นแง่บวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ของระบบการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานได้
ดงันี้ 
   

H9: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 

ความเสีย่งมผีลกระทบเชงิลบต่อทศันคตแิละการใช ้Mobile banking กล่าวคอืยิง่มคีวามเสีย่งในการใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่เท่าใดกย็ิง่มทีศันคตต่ิอเรื่องนี้มากขึน้เท่านัน้และความเตม็ใจในการใชง้านกน้็อยลง (Wessels & Drennan, 2010) 
ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  

H10: ความเสีย่งสง่ผลทางบวกต่อความเชือ่มัน่ 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าที่ใช้บรกิาร Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ จ านวน 

160 กลุ่มตวัอย่าง ด้วยแบบสอบถามทัง้ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งจดัสร้างขึน้มาจากการค้นควา้ขอ้มูลทางเอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบด้วย Liébana-Cabanillas et al, 2015; จุฑารตัน์ เกยีรติรศัมี, 2558; Hanafizadeh 
et al, 2014; นเรศ สุนทร, 2557) การรวบรวมข้อมูลท าผ่านแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์โดยการสร้าง
แบบสอบถามในกูเกลิเอกสาร (Google doc) และกระจายแบบสอบถามไปสู่กลุ่มตวัอย่างผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสโ์ดยใช้
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) และน าขอ้มูลทีไ่ดม้าทดสอบเครื่องมอืทัง้ความตรงและความเทีย่งโดยใช้
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ที่มากกว่า 0.7 เป็นเกณฑ์ในการวัด (Aoki & Downes, 
2003) นอกจากนี้งานวิจัยยังใช้สถิติ Factor analysis เพื่อสกัดปัจจัย และการถดถอยแบบเชิงชัน้ (Hierarchical 
regression) เพื่อหาอทิธพิลทางตรงและทางออ้มของปัจจยัในกรอบแนวคดิการวจิยั 
 

5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่า ขอ้มูลไม่มสี่วนใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่มี
ปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทัง้หมด และมเีพยีงบางตวัแปร
เท่านัน้ทีไ่ม่ไดม้กีารกระจายแบบปกต ิโดยมกีารกระจายขอ้มลูแบบเบซ้า้ย แต่มคีวามเบ้ต่างจากเกณฑม์าตรฐานไม่มาก
นัก โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติหรอืไม่ วดัจากการทดสอบการดูความเบ้ Skewness ที่
มากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ที่มคี่ามากกว่า 0.70 (Aoki & Downes, 2003) ซึ่งถือว่ามีความ
เชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research และไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยตอ้งมคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.5 ดงัแสดงค่าสถติขิอง
แต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความเช่ือมัน่ (Trust)  
(% of variance = 43.170, Cronbach’s alpha = 0.932) 
TR3 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment มคีวาม
ปลอดภยัในการท าธุรกรรม 

3.70 0.823 0.918 

TR5 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment เป็นระบบทีม่ี
มาตรฐาน เน่ืองจากมคีวามร่วมมอืกนัของธปท.และผู้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรระดบัสากล 

3.73 0.854 0.884 

TR4 ท่านเชื่อว่าระบบ QR Code Payment ท าใหก้าร
ช าระเงนิของท่านถูกตอ้ง 

3.79 0.794 0.876 

TR2 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment จะไม่เปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

3.69 0.856 0.847 

TR6 ท่านเชื่อว่าระบบ QR Code Payment มกีารพฒันา
และทดสอบระบบมาเป็นอย่างดแีลว้ ก่อนทีจ่ะถูกน ามาใช้
งาน 

3.87 0.692 0.831 

TR1 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment มรีะบบรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูทีด่ ี

3.80 0.767 0.790 

ปัจจยั 2: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) 
(% of variance = 20.906, Cronbach’s alpha = 0.841) 
SN3 ท่านใชร้ะบบ QR Code Payment ตามคนทีม่ี
อทิธพิลต่อท่าน เช่น ดารานกัรอ้งทีช่ื่นชอบ เป็นตน้ 

2.61 0.939 0.904 

SN2 ท่านใชร้ะบบ QR Code Payment ตามครอบครวั 2.63 1.020 0.885 
SN1 ท่านใชร้ะบบ QR Code Payment ตามเพื่อน 2.80 1.027 0.805 
ปัจจยั 3: ความเส่ียง (Risk)  
(% of variance = 14.027, Cronbach’s alpha = 0.825) 
RI2 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment มกีารป้องกนัที่
ท าใหบุ้คคลอื่นไม่สามารถขโมยขอ้มลูได ้

3.56 0.798 0.913 

RI4 ท่านคดิว่าการท ารายการผา่นทางระบบ QR Code 
Payment ช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการท าธุรกรรมผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื 

3.51 0.718 0.899 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 4: การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(% of variance = 46.172, Cronbach’s alpha = 0.886) 
PT2 ท่านรบัทราบการแจง้ขา่วสารของการใหบ้รกิาร QR 
Code Payment 

3.79 0.825 0.848 

PT1 ท่านเหน็ว่าระบบ QR Code Payment มกีาร
โฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่างๆ เช่น ทวี ีวทิยุ 
เวบ็ไซตใ์น อนิเทอรเ์น็ต 

3.93 0.858 0.829 

PT3 ท่านรบัทราบว่าระบบ QR Code Payment มสีทิธิ ์
ลุน้ของรางวลัเมื่อท่านใชบ้รกิาร 

3.20 1.069 0.737 

ปัจจยั 5: การจดัจ าหน่าย (Place)  
(% of variance = 14.921, Cronbach’s alpha = 0.748) 
PL1 ท่านรบัทราบว่าระบบ QR Code Payment มสีทิธิลุ์น้
ของรางวลัเมื่อท่านใชบ้รกิาร 

4.11 0.790 0.897 

PL3 ท่านรบัรูว้่า ระบบ QR Code Payment สามารถ
ลงทะเบยีนผ่านทางสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

3.89 0.836 0.748 

PL2 ท่านสามารถเขา้ถงึระบบ QR Code Payment ได้
ตลอดเวลา ตามสถานทีต่่างๆ 

4.20 0.791 0.582 

ปัจจยั 6: ราคา (Price)  
(% of variance = 12.919, Cronbach’s alpha = 0.868) 
PC3 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment มอีตัรา
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมทางการเงนิทีร่ะบุชดัเจน 

3.94 0.866 0.907 

PC2 ท่านคดิว่าอตัราค่าธรรมเนยีมของระบบ QR Code 
Payment มคีวามคุม้ค่า 

3.84 0.846 0.895 

ปัจจยั 7: การรบัรูถ้ึงประโยชน์จากการใช้งาน  
(Perceived usefulness) (% of variance = 64.748, Cronbach’s alpha = 0.888) 
PU2 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment ท าใหเ้กดิ
ความสะดวก รวดเรว็และมคีวามถูกตอ้ง 

4.18 0.734 0.863 

PU4 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment ช่วยใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ในการบรหิารจดัการเงนิสด เช่น ไม่
ตอ้งเสยีเวลาในการน าเงนิสดไปเขา้บญัช ี

4.18 0.765 0.846 

PU3 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment ช่วยท าใหล้ด
ตน้ทุนของการใชเ้งนิสด 

4.14 0.714 0.797 

PU6 ท่านเหน็ว่าระบบ QR Code Payment มกีาร
ประมวลผลการใชง้านทีร่วดเรว็ 

4.07 0.817 0.789 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

PU1 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment ช่วยเพิม่ช่อง
ทางการช าระเงนิ  

4.34 0.672 0.769 

PU5 ท่านรบัรูว้่าระบบ QR Code Payment สามารถท า
ธุรกรรมไดห้ลากหลาย เช่น การโอนเงนิ การช าระเงนิดว้ย
บตัรเครดติผ่าน QR Code 

3.91 0.874 0.760 

ปัจจยั 8: การรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งาน  
(Perceived ease of use) (% of variance = 78.834, Cronbach’s alpha = 0.864) 
PEOU2 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment มขีัน้ตอน
วธิกีารใชท้ีม่คีวามชดัเจน 

3.84 0.726 0.905 

PEOU3 ท่านคดิว่าท่านไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใช้
ระบบ QR Code Payment ทีส่ามารถใชง้านกบัโมบาย
แบงกก์ิง้ของทุกธนาคารได ้

3.88 0.759 0.896 

PEOU1 ท่านคดิว่าสามารถทีจ่ะเรยีนรูก้ารใชร้ะบบ QR 
Code Payment ดว้ยตวัท่านเองได ้

4.09 0.658 0.861 

ปัจจยั 9: ความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผา่น Mobile banking 
(% of variance = 75.061, Cronbach’s alpha = 0.828) 
QR2 ท่านจะแนะน าบรกิาร QR Code Payment กบัผูอ้ื่น 3.81 0.810 0.918 
QR1 ท่านจะใชบ้รกิาร QR Code Payment เพื่อช าระเงนิ 
ในอนาคตอนัใกลน้ี้   

4.11 0.809 0.855 

QR3 ทุกครัง้ทีท่่านตอ้งช าระเงนิ ท่าจะช าระเงนิดว้ย
บรกิาร QR Code Payment เสมอ 

3.48 0.918 0.824 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา รายได ้จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 160 คน พบว่าสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.30 
โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.90 ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 55.60 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 รายไดต่้อเดอืน 
20,000-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.90   

จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ  QR code payment ผ่าน 
Mobile banking จ านวน 60 คน สว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย คดิเป็นรอ้ยละ 30.60 มคีวามถีใ่นการใช้
บรกิารน้อยกว่า 2 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 49.40 และเลอืกใชบ้รกิารตามตลาดนัดหรอืรา้นคา้ทัว่ไป คดิเป็นรอ้ยละ 
49.40 มจี านวนการใชจ้่ายต่อครัง้ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.40 ส่วนใหญ่มสีาเหตุการใชบ้รกิาร
เน่ืองมาจากไม่จ าเป็นตอ้งพกเงนิสด คดิเป็นรอ้ยละ 54.40 
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5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานวจิยันี้ทดสอบสมมตฐิานการวจิยัจากกรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยแบบเชงิชัน้ โดยใชค้่า 

p-value < 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิซึง่สามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้  
5.4.1 การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั  
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ทีค่่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.696 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั 
รอ้ยละ 48 (R2 = 0.485) ซึ่งจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านสนับสนุนสมมตฐิานการ
วจิยัที่ 9 ที่กล่าวว่า การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั เนื่องจากค่า
สมัประสทิธิอ์ิทธิพลมีเครื่องหมายบวก ซึ่งมีทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกบั Davis 
(1989) ทีร่ะบุว่า การรบัรูค้วามสะดวกในการใชง้านจะส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์โดยตรง กล่าวคอื ยิง่ใชเ้ทคโนโลยไีด้
ง่ายเท่าไหร่ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากเทคโนโลยจีะเพิม่มากขึน้ 

 5.4.2 ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking 
 ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคา การจดัจ าหน่ายและการสง่เสรมิการตลาด การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ความเชื่อมัน่ การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบัและการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานส่งอทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ซึ่งมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 56 
(R2 = 0.565) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

 5.4.2.1 การส่งเสรมิการตลาด ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการตลาดสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจ
ในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.140 อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติิที่ระดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การส่งเสรมิการตลาดสนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่  1 ที่กล่าวว่า 
การสง่เสรมิการตลาดสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking  โดยอาจ
มสีาเหตุมาจากกลุ่มตวัอย่างรบัรูข้า่วสารการประชาสมัพนัธ ์การจดัท าโปรโมชัน่ทีต่รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
โดยจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler and Armstrong (2014); Smutkupt et al. 
(2010) และ Krueger et al. (2003) ที่ระบุว่าการส่งเสริมการตลาดเกิดการกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสนิค้าโดยเฉพาะ
เนื้อหาโฆษณาและองค์ประกอบการสื่อสารกระชบัในการส่งเสรมิการขายด้วยการให้ความส าคญักบัการสื่อสารกบั
ผูบ้รโิภค     

5.4.2.2 การจดัจ าหน่าย ผลทางสถิตแิสดงให้เหน็ว่า การจดัจ าหน่ายส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้
บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.034 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การจดัจ าหน่ายไม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 2 ที่กล่าวว่า การจดั
จ าหน่ายส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mehrad & Mohammadi (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด โดยปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย ไม่มนีัยส าคญัต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่าสถานที ่ไม่มผีลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ซึง่
ตรงข้ามกบังานวิจยัของ Kushwaha & Agrawal (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P ของธุรกิจ
ธนาคารในประเทศอนิเดยี ซึง่ผลการวจิยัพบว่าการจดัจ าหน่ายสง่ผลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ 

5.4.2.3 ราคา ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ราคาไม่มีอทิธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code 
payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.244 ไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการ
วเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัราคาไม่สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที่ 3 ที่กล่าวว่า ราคา
ส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ซึง่สอดคลอ้งกบั Martin et al. 
(2007) ระบุว่าราคาเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอย่างมากทีน่ าไปสูค่วามพงึพอใจ นัน่หมายความว่าราคามผีลกระทบเชงิบวก 
ถา้ผูใ้หบ้รกิารคดิราคาสงูกว่าผูบ้รโิภคมากขึน้จะเปลีย่นไปใชแ้บรนดอ์ื่น (Herrmann et al., 2007) นอกจากนี้วจิยัของ 
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จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ทีพ่บว่าปัจจยัดา้นราคาสง่ผลทางบวกต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

5.4.2.4 การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน ผลทางสถิตแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานส่งผล
ทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 
0.376 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์สนับสนุน
สมมตฐิานการวจิยัที่ 4 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR 
code payment ผ่าน Mobile banking เน่ืองจากค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลมีเครื่องหมายบวก ซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับ
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Arvidsson (2014) ทีร่ะบุว่า ความง่ายในการใชง้านเป็นปัจจยั
ส าคญัทีม่ผีลต่อการช าระเงนิผ่านมอืถอื นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภนิาร ีสจุนิตะเดชา (2557) ทีร่ะบุว่า 
การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูค้วามง่ายในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ทีเ่พยีงพอ ย่อมสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้เพิม่สงูมากยิง่ขึน้ 

5.4.2.5 การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัส่งอทิธพิลทางตรง
ต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.305 อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่5 
ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ได้รบัส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมีเครื่องหมายบวก ซึ่งมทีิศทางเดยีวกนักบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไว้ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thayer (2012) ที่ระบุว่า การรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งานมอีทิธพิลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค
ต่อการใชเ้ทคโนโลย ีQR code 

5.4.2.6 ความเชื่อมัน่ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความเชื่อมัน่ไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร 
QR Code Payment ผ่าน Mobile Banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.086 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเชื่อมัน่ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 6 ที่กล่าวว่า ความเชื่อมัน่ส่งผล
ทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมี
เครื่องหมายลบ ซึง่มทีศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไวม้สีาเหตุมาจากกลุ่มตวัอย่างยงัไม่มัน่ใจในระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลและมาตรฐานการใช้งานที่มากพอ ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Hosein (2009) ที่ระบุว่า 
ความเชื่อมัน่มอีทิธพิลอย่างมากต่อความเตม็ใจของผูใ้ชใ้นการเขา้ร่วมการแลกเปลีย่นเงนิออนไลน์ 

5.4.2.7 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อ
ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.066 ซึง่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยั
ที ่7 ทีก่ล่าวว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking ซึง่ผลการวจิยัขดัแยง้กบังานวจิยัของจญิาดา แกว้แทน (2557) ทีร่ะบุว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลต่อการ
ใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน 

5.4.3 ความเชื่อมัน่ 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและความเสีย่งสง่อทิธพิลต่อความเชื่อมัน่ ซึง่มคีวามผนัแปร

ของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 6.2 (R2 = 0.062)  รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 
5.4.3.1 ความเสี่ยง ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงไม่ส่งผลทางลบต่อความเชื่อมัน่ที่ค่าสมัประสิทธิ ์

อทิธพิลเท่ากบั 0.205 ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ความเสีย่งส่งผลทางบวก
ต่อความเชื่อมัน่ ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 10 ที่กล่าวว่า ความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อความเชื่อมัน่ ซึ่งมี
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไว ้โดยอาจมสีาเหตุมาจากการช าระเงนิในรูปแบบ QR code payment 
จ านวนเงนิไม่ไดม้มีลูค่าทีส่งูมากและลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ทีอ่ยู่ในกลุ่ม GEN Y จงึไม่ไดส้นใจในเรื่องความ



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 59 

เสีย่งเป็นหลกั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั Lee (2009) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูถ้งึความเสีย่งในธุรกรรมทางอนิเทอรเ์น็ต ความเสีย่ง
ด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงทางสงัคม ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านเวลาและความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภยัซึง่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในลกัษณะของความเสีย่งต่อการท าธุรกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ 

5.4.3.2 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่อความ
เชื่อมัน่ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.106 แต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า 
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมัน่ ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 8 ที่กล่าวว่า การคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกกบัความเชือ่มัน่ ซึง่มทีศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้โดยอาจมสีาเหตุมา
จาก เพื่อน ครอบครวั หรือกลุ่มอ้างอิงต่างๆ มีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ Shuhaiber (2016) 
ชื่อเสยีงของผูใ้หบ้รกิารมอีทิธพิลอย่างมากต่อความไวว้างใจในการช าระเงนิ แต่ทัง้นี้ชื่อเสยีงของผูใ้หบ้รกิารในดา้นลบ 
ท าใหผู้ใ้ชไ้ม่ไวว้างใจในบรกิาร ดงันัน้ ชื่อเสยีงของผูใ้หบ้รกิารในดา้นลบย่อมท าใหผู้ใ้ชง้านไม่ไวใ้จในการช าระเงนิ 

จากการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยเชงิซอ้นแลว้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าค่าทางสถติทิีไ่ดไ้ปวเิคราะหห์า
อทิธพิลทางอ้อมของปัจจยัการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) ผ่านทางปัจจยัการรบัรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived usefulness) ที่มีผลต่อปัจจัยความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน 
Mobile banking ซึ่งผลที่ได้จากการวเิคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปัจจยัการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
ease of use) ผ่านทางปัจจยัการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Perceived usefulness) ทีม่ผีลต่อปัจจยัความตัง้ใจในการใช้
บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตารางที่ 2 แสดงค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวม ของคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) 
 

ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิการวจิยั 
(แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

   ตวัแปรอสิระ 
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ความเชือ่ม ัน่ 0.062 ทางตรง 0.205* 0.106 - - - - - - 
ทางออ้ม - - - - - - - - 
โดยรวม 0.205* 0.106 - - - - - - 

การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั 0.485 ทางตรง - - - - 0.696* - - - 
ทางออ้ม - - - - - - - - 
โดยรวม - - - - 0.696* - - - 

ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร 
QR code payment ผ่าน 
Mobile banking 

0.565 ทางตรง - 0.066 -0.086 0.305* 0.376* 0.244 -0.034 0.140* 
ทางออ้ม - - - - 0.212* - - - 
โดยรวม - 0.066 -0.086 0.305* 0.588* 0.244 -0.034 0.140* 

*p < 0.05 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวิจยันี้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้วยการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) ทฤษฎีต่างๆ ประกอบด้วย ทฤษฏแีละ
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) 
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model หรอื TAM) และแนวคดิเกี่ยวกบัความเสีย่งและ
ความเชื่อมัน่ รวมทัง้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตถูกน ามาใช้ในการจัดสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่ออธิบาย
ความสมัพนัธข์องปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking แบบสอบถาม
อเิลก็ทรอนิกสถ์ูกกระจายไปยงักลุ่มตวัอย่างและตอบกลบัจ านวน 200 ชุด แต่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการน ามาวเิคราะหท์างสถติมิี
จ านวน 160 ชุด เนื่องจากข้อค าถามได้ถูกพิจารณาตัดออก โดยคดักรองเลือกประชาชนที่เคยใช้บรกิาร QR code 
payment และพิจารณาตัดออกตามการวเิคราะห์สถิติเบื้องต้น จากนัน้น าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติการ
ถดถอยเชงิชัน้  

การศึกษาพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน และการสง่เสรมิ
การตลาด ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า กรอบแนวคดิความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

(1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile 
banking โดยการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ประกอบดว้ย การใชง้านไดด้ว้ยตวัเอง รวมทัง้การรูข้ ัน้ตอนการใชง้าน 
และการไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Arvidsson (2014)   

(2) การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัมีผลต่อการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking โดยการรบัรู้
ประโยชน์ที่ไดร้บั ประกอบดว้ย ความสะดวกในการใช้งาน การประมวลผลทีร่วดเรว็ ลดต้นทุนของการใชเ้งนิสด การ
บรหิารจดัการเงนิสด เช่น ไม่ต้องเสยีเวลาในการน าเงนิสดไปเขา้บญัช ีความหลากหลายของบรกิาร ซึ่งเป็นไปตาม
ผลการวจิยัของ Thayer (2012) 

(3) การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking ซึ่ง
สอดคล้องกับผลจากงานวิจัยของ Klein (2014) ที่กล่าวว่าการส่งเสริมการตลาด ช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจใน
ผลติภณัฑไ์ด ้ดว้ยการน าเสนอผลติภณัฑ์ทีดู่ทนัสมยั ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจในผลติภณัฑ ์หรอืการน าของรางวลั
หรอืสว่นลดมาใชใ้นการจงูใจ เพื่อใหล้กูคา้ไดท้ดลองใชผ้ลติภณัฑด์งักล่าว 

(4) การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ยิง่ใชเ้ทคโนโลยไีดง้่ายเท่าไร
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากเทคโนโลยจีะเพิม่มากขึน้และพบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมผีลทางออ้มผ่าน
ทางปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัดว้ย ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Davis (1989) 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคทฤษฎี 

งานวจิยันี้ไดอ้า้งองิทฤษฎ ีประกอบดว้ย ทฤษฏแีละแนวคดิสว่นประสมทางการตลาด ทฤษฎกีารกระท าตามหลกั
เหตุและผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology acceptance 
model หรอื TAM) และแนวคดิความเสีย่งและความเชื่อมัน่ไดผ้ลดงันี้  

(1) ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ไม่สนับสนุนทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผลที่กล่าวว่า การคล้อยตามก ลุ่มอ้างอิง
สง่ผลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ดงันัน้การทีจ่ะน าทฤษฎดีงักล่าวมาอธบิายควรน ามาใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
การทีปั่จจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่ส่งผลต่อการใชบ้รกิารอาจเป็นเพราะงานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
เฉพาะกลุ่มกไ็ด ้  
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(2) ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ยนืยนัแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยทีีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและการรบัรู้
ถงึความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking 

นอกจากนี้งานวจิยัยงัแสดงให้เหน็ว่าปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR 
code payment ซึง่เป็นปัจจยัทีง่านวจิยันี้เพิม่เขา้มาในกรอบแนวคดิวจิยัเพื่อใหส้ามารถอธบิายปรากฏการณ์ไดม้ากขึน้ 
6.3 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคปฏิบติั 

จากผลการวิจยันี้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าถึง
ผูบ้รโิภคและเป็นแนวทางในการก าหนดพฤตกิรรม ปัจจยัในการสนบัสนุนประชาชนใหเ้ขา้สูยุ่คสงัคมทีไ่รเ้งนิสด รวมทัง้
น าไปประยุกตใ์ชใ้นกลุ่มธุรกจิการเงนิการธนาคาร ดงันี้ 

(1) องคก์รหรอืสถาบนัการเงนิผูใ้หบ้รกิาร QR code payment ต้องส่งเสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึความง่ายในการ
ใชง้านทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร QR code payment เช่น สรา้งการรบัรูข้ ัน้ตอนและวธิกีารใชง้านใหผู้ใ้ชอ้ย่างทัว่ถงึ
และครบถว้นของขอ้มลู เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชเ้กดิขอ้ผดิพลาดระหว่างการใชง้านจนน าไปสูค่วามเสยีหายในอนาคต 

(2) องคก์รหรอืสถาบนัการเงนิผูใ้หบ้รกิาร QR code payment ตอ้งมกีารสรา้งการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ในการ
ใชบ้รกิาร QR code payment ของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ความสะดวกทีไ่ดร้บั ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ 
6.4 ข้อจ ากดังานวิจยั และงานวิจยัต่อเน่ือง 

ผลการวจิยันี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ
ดงักล่าวมเีพยีงรอ้ยละ 3.40 เท่านัน้ กลุ่มคนเหล่านี้อาจมคีวามรู้เกี่ยวกบั Mobile banking และ QR code ทีแ่ตกต่าง
จากกลุ่มผูใ้ชท้ีเ่ป็นวยัรุ่นและวยัท างานระดบัตน้ นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชนถงึรอ้ยละ 70.30 
ดงันัน้ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เช่น กลุ่มขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงขอ้มูลของผู้บรโิภคที่
หลากหลาย 

จากการผลการวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัความเชื่อมัน่ 
ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และปัจจยัดา้นความเสีย่ง ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ดงันัน้งานวจิยัครัง้ต่อไป 
อาจพจิารณาจดัท าวจิยัเพื่อคน้หาสาเหตุเชงิลกึถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิาร QR code payment 
ผ่าน Mobile banking 
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