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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดการใช้งาน QR Code Payment ของ
น้องหอมจัง ในร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส. ซึ่ งลูกค้าไม่ค่อยให้ความสนใจใช้บริ การ ส่ งผลให้ยอดการใช้งาน
บริ การชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจังอยูใ่ นระดับที่นอ้ ย ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการศึกษาสาเหตุ ผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 420 ราย
พบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ผตู้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001–30,000 บาท ด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อ Social Online มากที่สุด ใช้บริ การ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
มีมูลค่าการชาระเงินต่อครั้ง 1-300 บาท โดยส่ วนใหญ่ใช้งานผ่าน QR แม่มณี ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ เพื่อชาระ
ค่าอาหารผ่านร้ านอาหาร และสาเหตุที่เลือกใช้บริ การเนื่ องจากใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ วตลอด 24 ชัว่ โมง
ด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้งาน QR Code ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา ในเรื่ องของไม่มี
การเก็บค่าธรรมเนี ยม รองลงมาคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องของความง่ายและรวดเร็ วในการใช้บริ การ รองลงมา
คือ ปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย ในเรื่ องของการมีร้านค้าที่ครอบคลุมและรองรับการชาระเงินผ่าน QR Code และ
สุ ดท้ายคือ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ในเรื่ องของสิ ทธิ พิเศษต่างๆ เช่น ส่ วนลดร้ านค้า เป็ นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 4.22 4.15 4.13 ตามลาดับ ด้านความพึงพอใจ พบว่า ในภาพรวม ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจบริ การชาระ
เงิ นผ่าน QR Code อยู่ในระดับมากที่ สุด และจากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก พบว่า สาเหตุสาคัญ
ของปั ญหาที่ทาให้ผใู้ ช้บริ การใช้งาน QR Code น้องหอมจังค่อนข้างน้อย ได้แก่ ร้านค้าที่ให้บริ การรับชาระเงินผ่าน
QR Code น้องหอมจัง มีจานวนน้อย ไม่ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ ขาดการประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารและกิจกรรม
ส่ งเสริ มทางการตลาดบริ การชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจังที่ดี ส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การไม่ทราบถึงการมีอยูข่ อง
บริ การ QR น้องหอมจัง ผูว้ ิจยั จึ งได้นาปั ญหาดังกล่าว มาวางแผนและกาหนดแนวทางการเพิ่มยอดการใช้งาน โดย
เลือกใช้แนวทางวางแผนออกแบบส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น
ซึ่ งผูว้ ิจยั คาดว่าหากดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าว จะสามารถเพิ่มยอดการใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code น้อง
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หอมจัง ได้ตามเป้ าหมายของธนาคาร และขยายฐานการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ให้หันมาสนใจใช้บริ การชาระเงินผ่าน
QR Code น้องหอมจัง
คาสาคัญ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กลยุทธ์ทางการตลาด, แนวทางการเพิ่มยอดชาระเงินผ่าน
QR Code, ร้านค้า

ABSTRACT
This research aimed to study marketing strategies for increasing usage of Nong Hom Chang, QR Code
payment application, among the membered stores to Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC)
program. The research found that customers did not much interest for using this application. This caused the low
numbers of users of Nong Hom Chang QR Code payment application. Therefore, the researcher identified the root
causes of low numbers of users of Nong Hom Jang QR Code payment application. Four Hundred and twenty
questionnaires sent to the users who currently use Nong Hom Chang QR Code payment application and live in
Bangkok. The result revealed that the population of this study mostly were female age between 31-35 years. Their
education level was in bachelor degree and most of them were the employees in private company who had salary
between 20,001 – 30,000 THB. For factors related customers’ behaviors for using QR code payment service, this
study pointed out that the participants in this study derived the information mostly from social online channel. They
used the QR code payment application 1-3 times per week. The value for spending via QR code service was
between 1-300 THB. Furthermore, this study also showed that Mae Manee, QR code payment application from
Siam Commercial Bank, was widely used among the participants in this study. Most of them used QR code
payment application in restaurant. The reasons for choosing the QR code payment application were easy to use and
can be used 24 hours. For the market mix factor related to customers decision making to use QR code was cost
since this application has no application fee. Secondly, the product was easy to use and prompt response. Thirdly,
the channel of using this application especially in the terms of this application was covered many shops and support
payment function through QR code. Lastly, the factor of marketing promotions and benefits such as discount from
membered stores,etc. The average of percentage of factors affected the usage of Nong Hom Chang QR Code
payment application was 4.25, 4.22, 4.15 and 4.13, respectively. For the satisfaction factor, the data showed that the
customers were satisfied to use QR code payment application in the highest level. In addition, the data collected
from in-depth interview indicated that the factors related to the low numbers of usage of Nong Hom Chang QR
Code payment application were the small numbers of shops who support Nong Hom Chang QR Code payment
application and not cover to every area, lacking of public relation and communication; and rarely have marketing
promotion to encourage users to use Nong Hom Chang QR Code payment application. These made users unaware
of the existence of Nong Hom Chang QR Code payment application. The researcher reviewed the result of study
and planned to improve the strategies for increasing usage of Nong Hom Chang QR Code payment application by
planning and providing more public relations and communication to users and launch the marketing promotion
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programs to attract users in wider customers target group. The researcher expected that the result from the
mentioned strategies would help to increase the usage of Nong Hom Chang QR Code payment application to meet
the bank target and expand the customers base to new group of users to more use Nong Hom Chang QR Code
payment application
Keywords: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC), Marketing strategies, Strategies for
increasing usage of Nong Hom Chang ‘s QR Code Payment Application, Shop
1. บทนา
ในปั จจุบนั การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในภาคธุ รกิจธนาคารมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ทั้งใน
ส่ วนของธนาคารเอกชน และธนาคารของรัฐ โดยมีเป้ าหมายสาคัญเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการ รวมถึงตอบสนอง
ความสะดวกสบายในการทาธุ รกรรมทางการเงินของผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ หนึ่ งในนั้นได้แก่บริ การชาระเงิ นผ่าน
ช่องทาง QR Code จากรายงานของธนาคารแห่ งประเทศไทย 2563 พบว่า การชาระเงินผ่าน QR Code ในประเทศไทย
ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยปริ มาณการทาธุ รกรรมผ่าน Mobile Banking และ QR Code นั้น เติบโตขึ้น
เรื่ อยๆ ประมาณ 60-90% จากปี ก่อน เที ยบกับการเติ บโต 73.5 % ในปี 2562 จากการเติบโตดังกล่าว ทาให้บรรดา
ธนาคารทุกแห่งทั้งธนาคารเอกชน และธนาคารของรัฐ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน
ด้านการชาระเงิน ต่างก็นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านบริ การของตนเอง เพื่อต้องการขยาย
กลุ่มเป้ าหมายลูกค้าใหม่ ๆ อันนามาซึ่ งรายได้ที่เพิ่มขึ้ น จึ งทาให้เกิ ดสภาวการณ์ แข่งขันที่ ค่อนข้างสู ง ทั้งจากการ
แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน และจากการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการแย่งชิงตลาดและขยายฐาน
ลูกค้า
จากแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของบริ การชาระเงินผ่าน QR Code ทาให้ ธ.ก.ส. ต้องปรับตัวเพื่อให้
สอดรับกับพฤติกรรมการชาระเงินที่เปลี่ยนไปของผูใ้ ช้บริ การ จึงได้ดาเนิ นโครงการ QR Code น้องหอมจัง ภายใต้
โครงการ National e-Payment ของรัฐบาล เพื่อสื่ อสารถึงการโอนเงินชาระสิ นค้าและค่าบริ การในร้านค้าที่เข้าร่ วม
โครงการกับ ธ.ก.ส. ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile และชาระผ่าน Mobile Application ของธนาคารต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนผ่านระบบพร้อมเพย์ และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของธนาคารตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 โดยมุ่งเน้นการดูแล
ลูกค้าเชิงรุ ก (Customer centric) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
กลุ่มเป้ าหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่
นับตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นงานโครงการจนถึงปั จจุบนั ผ่านระยะเวลามากว่า 6 เดือน พบว่า โครงการชาระเงินผ่าน
QR น้องหอมจัง ยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควรนัก ยอดใช้งานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน แม้วา่ จะเป็ นการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เป็ นการเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับที่ต่า อีกทั้งในด้านของยอดการใช้งานมูลค่าสะสมผ่าน QR น้องหอมจัง และใน
ด้านจานวนรวมของการทาธุ รกรรมผ่าน QR น้องหอมจัง/ร้านค้า ของร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส. ยังอยูใ่ น
ระดับที่ต่า ไม่ถึง 50% ของเป้ าหมายธนาคาร ตลอดจนยอดการใช้งานมูลค่าสะสม ซึ่ งใช้งานผ่าน QR น้องหอมจัง/
ร้ านค้า มี ย อดการใช้งานมู ลค่าสะสมเฉลี่ ย ต่อ ร้ านค้าค่ อ นข้างน้อ ย หากเที ย บกับ จานวนร้ านค้าทั้งหมดที่ เข้าร่ วม
โครงการ
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จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ตอ้ งการศึกษาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดการใช้
งาน QR น้องหอมจัง ในร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส.เพื่อจะได้หาสาเหตุที่ลูกค้าไม่ให้ความสนใจ และไม่ใช้
บริ การ QR น้องหอมจัง จะได้นามาเป็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การ QR น้องหอม
จังให้ดียงิ่ ขึ้น ตลอดจนนามากาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และแผนการตลาดให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มยอดการใช้งาน QR
น้องหอมจัง ในร้ านค้าที่ เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส. โดยจะส่ งผลต่อการเพิ่มฐานลูกค้าและขยายฐานลูกใหม่ และ
ส่ งผลต่อการแข่งขันในภาคธุรกิจธนาคารต่อไปในอนาคต
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีประชากรศาสตร์ วศิน สันหกรณ์ (2557) ได้จากัดความ แนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง
การจาแนกประชากรออกเป็ นกลุ่ม หรื อออกเป็ นส่ วน โดยจาแนกจากลักษณะ หรื อจาแนกได้จากพฤติกรรม เช่น กลุ่ม
คนที่มีบุคลิกหรื อมีลกั ษณะที่มีความใกล้เคียงกัน มักจะจัดรวมอยู่ในกลุ่มเดี ยวกัน อาจรวมไปถึงบุคคลในชนชั้นที่
อาศัยอยูใ่ นสังคมเดียวกัน มักจะตอบสนองถึงความต้องการต่างๆ ตลอดจนข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค วุฒิ สุ ขเจริ ญ (2555) ให้คาจากัดความว่า พฤติกรรมในเชิงทางการตลาด หมายถึง การ
แสดงออกใดๆ ทางเชิงกิจกรรม คาว่า ผูบ้ ริ โภค ในเชิงการตลาด หมายถึงการบริ โภคทางเชิงเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น จึง
ให้คาจากัดความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภค
ใดๆ ทางเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการซื้ อ การบริ โภค และการเลิกการบริ โภค โดยมีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ส่ วนประสมทางการตลาด มานิต รัตนสุ วรรณ และ ดร.สมฤดี ศรี จรรยา (2555) กล่าวว่า ส่ วนประสม
การตลาด 4P’s มีรายละเอียด ดังนี้
1. สิ นค้า หมายถึง สิ นค้าทั้งในรู ปแบบที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ ได้แก่ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค สิ นค้า
อุตสาหกรรม สิ นค้าประเภททรัพย์สิน อสังหาริ มทรัพย์ ความคิด บุคคล ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั รวมถึงหี บห่ อ บรรจุภณ
ั ฑ์
รู ปแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่ องหมายการค้า ตลอดจนภาพลักษณ์สินค้า ประวัติความเป็ นมา จุดอ่อนจุดแข็งของสิ นค้า
เป็ นต้น
2. ราคา ควรให้ความสาคัญแก่เรื่ องดังกล่าว และทาการศึกษาว่า ตั้งราคาตรงไหน อย่างไร จึงจะถูกใจลูกค้า
3. การจัดจาหน่ าย คือ การให้ความสาคัญกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากที่หนึ่ งไปสู่ อีกที่หนึ่ ง หรื อจาก
พ่อค้าไปจนถึงมือผูบ้ ริ โภค
4. การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ทัศนคติที่ดี หรื อเพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
ทฤษฎีความพึงพอใจ สถาพร ส่ องแสง (2554) ให้คาจากัดความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ
เป็ นทัศนคติอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ อันเป็ นความรู ้สึกส่ วนตัวเมื่อ
ได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการของตนในสิ่ งที่ขาดหายไป และเป็ นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรมบุคคลในการ
แสดงออกของที่มีต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมนั้น ๆ
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการใช้บริ การการชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจังใน
ร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส.
2.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการใช้บริ การการชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจัง
ในร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส.
3.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการใช้บริ การการชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจัง
ในร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส.
4.เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความพึงพอใจ ที่มีผลต่อการใช้บริ การการชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจังใน
ร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส.
5.เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มการใช้บริ การการชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจังในร้านค้าที่เข้าร่ วม
โครงการกับ ธ.ก.ส.
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดการใช้งาน QR Code Payment ของน้องหอมจัง ใน
ร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส. ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น การวิจยั เชิงปริ มาณ ผ่าน
แบบสอบถาม ควบคู่กบั การวิจยั เชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก ซี่ งมีวิธีการศึกษา ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั สุ่ มจากประชากรชาวไทยซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ซึ่ งเคยใช้
ธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และเคยใช้บริ การชาระเงินผ่านเทคโนโลยี QR Code ของธนาคารต่างๆ ที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ราย จากการคานวณโดยใช้สูตร Taro Yamane โดยกาหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% และเพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดจากแบบสอบถามที่อาจไม่สมบูรณ์ จึงได้กาหนดแบบสอบถาม
ทั้งสิ้ นจานวน 420 ชุด
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
- ด้านข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposing Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษาวิจยั คือ ประชากรชาวไทยซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ซึ่ งเคยใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ และเคยใช้บริ การชาระเงิ นผ่านเทคโนโลยี QR Code ของธนาคารต่างๆ ที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 420 ราย
- ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposing Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั คือ ร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส.และรับชาระผ่านบริ การ QR น้องหอมจัง จานวน 2 ร้านค้า ผูท้ ี่
ใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารอื่น ที่ไม่เคยใช้ QR Code น้องหอมจังในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 2
ราย และ ผูท้ ี่ใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจัง ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 3 ราย
การเก็บข้อมูล
- ด้านข้อมูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือแบบสอบถาม online ได้แก่ Google Form มาใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูลวิจยั เชิงปริ มาณ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ 1.ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 2.
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้งาน 3.ส่ วนประสมทางการตลาด และ 4.ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ โดยใช้วิธีส่ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้ าหมายผ่าน Line application และ Facebook ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามตั้งแต่ 17 มกราคม –2 กุมภาพันธ์ 2564
- ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้เครื่ องมือ คือ โทรศัพท์ใน
การเก็บข้อมูลวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยประเด็นสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ 1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม 2.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด 3.SWOT Analysis จุดแข็ง จุดอ่อน ของ
ผลิตภัณฑ์ QR Code และ 4.ข้อเสนอแนะและแนวทางการเพิ่มยอดการใช้งาน ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ต้ งั แต่ 17 มกราคม –2 กุมภาพันธ์ 2564
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ด้านข้อมูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบข้อมูลทุกชุดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนามาจัดระเบียบ
และทาการลงรหัส และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ดังนี้
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR
Code วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
แบบสอบถามส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อบริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
- ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์เนื้ อหา ให้สอดคล้อง
กับปั ญหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆมาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนนาข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้รับมาสรุ ปข้อมูล โดยใช้เครื่ องมือ SWOT Analysis มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้ได้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ของบริ การ QR น้องหอมจัง และนาเครื่ องมือ TOWS Matrix มากาหนดแนวทางกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มยอดการใช้งานให้กบั บริ การ QR น้องหอมจัง
4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างที่ เคยใช้บริ การชาระเงิ นผ่านช่ องทาง QR
กรุ งเทพมหานคร จานวน 420 ราย ผ่านแบบสอบถาม สามารถนามาจาแนกเป็ นส่ วนต่างๆได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ เ รื่ อ งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ที่ ต อบ
แบบสอบถาม
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศหญิง
255
60.7
อายุ 31 – 35 ปี
134
31.9
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
270
64.3
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
191
45.5
รายได้ 20,001 – 30,000
111
26.4
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ เรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่
ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาสู งสุ ด คือ ระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 20,001 – 30,000 บาท
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่
ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมผู้ใช้ บริการชาระเงินผ่ าน QR Code
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เคยใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code
420
100
รู ้จกั บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ผ่านสื่ อ Social online
299
71.2
ใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code 1-3 ครั้ง/สัปดาห์
190
45.2
มูลค่าเฉลี่ยการชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code 1-300 บาท
182
43.3
มี Application Mobile Banking สาหรับใช้บริ การชาระผ่าน QR Code 2
130
31
ธนาคาร
ใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code แม่มณี ของธนาคารไทยพาณิ ชย์
130
31
การเป็ นลูกค้า Mobile Banking ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง มีผลต่อการเลือก
232
55.2
ชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ธนาคารดังกล่าว
ชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ที่ร้านอาหาร
335
79.8
เลือกใช้บริ การเพราะใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ วตลอด 24 ชัว่ โมง
192
45.7
จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า เคยใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code รู ้จกั บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง
QR Code จากสื่ อ Social Online มากที่สุด ใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code 1-3 ครั้ง / สัปดาห์ มีมูลค่าเฉลี่ย
การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ระหว่าง 1-300 บาท มี Application Mobile Banking ของธนาคารต่างๆบน
โทรศัพท์มือถือ สาหรับใช้บริ การชาระผ่าน QR Code มากที่สุด 2 ธนาคาร เคยใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR
Code ผ่าน QR แม่มณี ของธนาคารไทยพาณิ ชย์มากที่สุด เลือกใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ผ่าน QR
Code แม่มณี ของธนาคารไทยพาณิ ชย์มากที่สุด มีความเห็นว่าการที่เป็ นลูกค้า Mobile Banking ธนาคารใดธนาคาร
หนึ่ง มีผลต่อการเลือกชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ของธนาคารนั้น ใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ที่
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ร้านอาหารมากที่สุด และสุ ดท้ายสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code เพราะใช้งานได้
ง่ายและรวดเร็ วตลอด 24 ชัว่ โมง
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR
Code ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ลาดับที่
ทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ งาน QR Code
มาตรฐาน
ความสาคัญ
การไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
4.66
0.71
มากที่สุด
1
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ลาดับที่
ทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ งาน QR Code
มาตรฐาน
ความสาคัญ
ความง่ายของการใช้บริ การ
4.58
0.61
มากที่สุด
2
สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า งๆจากพัน ธมิ ต รของธนาคาร เช่ น 4.35
0.85
มากที่สุด
3
ส่ วนลดร้านค้า เป็ นต้น
จานวนร้านค้าที่ให้บริ การรับชาระเงินผ่านช่องทาง
4.24
0.82
มากที่สุด
4
QR Code ครอบคลุมทุกพื้นที่
ร้านค้ามีการให้บริ การรับชาระเงินผ่านช่องทาง
4.21
0.81
มากที่สุด
5
QR Code
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใช้งาน QR Code
ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ สาคัญและส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้งาน QR Code 5 อันดับแรกคือ การไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม (ค่าเฉลี่ย 4.66) ความง่ายของการใช้
บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.58) สิ ทธิ พิเศษต่างๆจากพันธมิตรของธนาคาร เช่น ส่ วนลด เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.35) จานวนร้านค้าที่
ให้บริ การรับชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 4.24) และสุ ดท้ายร้านค้ามีการให้บริ การรับ
ชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code (ค่าเฉลี่ย 4.21)
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ของกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่ อการตัดสิ นใจใช้ งาน QR Code ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวม
4.41
0.68
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41)
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ ช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code น้องหอมจัง
ของ ธ.ก.ส. จานวน 3 ราย
หัวข้ อ
ผลการสั มภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ กู สัมภาษณ์ -เพศชายจานวน 2 ราย และเพศหญิงจานวน 1 ราย
-มีช่วงอายุระหว่าง 26 -62 ปี
-ระดับการศึกษาอยูใ่ นช่วงระหว่าง ปริ ญญาตรี – ปริ ญญาโท
-อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ เกษียณอายุราชการ
-รายได้อยูใ่ นช่วงระหว่าง 20,000 – 60,000 บาท
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ท้ งั 3 ราย มี ค วามเห็ น ไปในแนวทางเดี ย วกัน ในเรื่ อ งของ
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ได้แก่
ร้ านค้าที่ ให้บริ การรั บชาระเงิ นผ่าน QR Code น้องหอมจัง มี น้อย ไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่มีการประชาสัมพันธ์บริ การ QR Code น้องหอม
จัง จากธนาคารเท่าที่ควร โดยส่ วนใหญ่รับรู ้ดว้ ยตนเองผ่านร้านค้าที่รับชาระ
ตลอดจนกิจกรรมส่ งเสริ มทางการตลาดบริ การดังกล่าวไม่น่าสนใจ
จุดแข็ง/จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์ ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ท้ ัง 3 ราย มี ค วามเห็ น ไปในแนวทางเดี ย วกัน ด้า นจุ ด แข็ง
QR Code น้องหอมจัง
ได้แก่ ความมีชื่อเสี ยงของ ธ.ก.ส. ส่ งผลต่อความน่ าเชื่อถือต่อการใช้บริ การ
ชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจัง ด้านจุดอ่อน ได้แก่ จานวนร้านค้าที่
ให้บริ การรับชาระผ่าน QR Code น้องหอมจังยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน้อย
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 3 ราย มี ความเห็นไปในแนวทางเดี ยวกัน ได้แก่ ธนาคาร
เพิ่มยอดการใช้งาน
ควรประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าในแต่ละพื้นที่ เข้าร่ วมโครงการกับธนาคาร
มากขึ้นกว่าในปั จจุบนั ควบคู่ไปกับการสื่ อสารทางการตลาด ที่น่าสนใจ จะ
สามารถดึงดูดผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปหันมาใช้บริ การภายในอนาคต
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูท้ ี่ใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารอื่นๆ
จานวน 2 ราย
หัวข้ อ
ผลการสั มภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ กู สัมภาษณ์ -เพศชายจานวน 1 ราย และเพศหญิงจานวน 1 ราย
-อายุ 32 และ 36 ปี
-ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
-อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
-รายได้ 16,000 บาท และ 28,000 บาท
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
-ผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายที่ 1 ใช้ QR Code ของธนาคารกรุ งไทยเป็ นหลัก เนื่องจาก
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด ธนาคารกรุ งไทยเข้าร่ วมโครงการของภาครัฐ เช่น คนละครึ่ ง และมีร้านค้าที่
ครอบคลุมจานวนมาก ง่ายต่อการชาระผ่าน QR Code
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หัวข้ อ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด

จุดแข็ง/จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์
QR Code ของธนาคารอื่น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
เพิ่มยอดการใช้งาน

ผลการสั มภาษณ์
-ผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายที่ 2 ใช้ QR Code ของธนาคารไทยพาณิ ชย์เป็ นหลัก
เนื่ องจากเป็ นลูกค้าเดิมของธนาคาร ตลอดจนมีร้านค้าที่รับชาระจานวนมาก
และมีกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย
-ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 2 รายมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า สาเหตุที่ไม่ใช้
บริ การ QR Code น้องหอมจัง เพราะไม่ทราบว่า ธ.ก.ส.มีการให้บริ การ
ดังกล่าว
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 2 ราย มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าด้านจุดแข็ง
ได้แก่ ทั้งธนาคารกรุ งไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ มีร้านค้าที่รับชาระผ่าน
QR Code ครอบคลุมจานวนมาก ด้านจุดอ่อน ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทยไม่มี
การประชาสั ม พัน ธ์ เ ท่ า ที่ ค วร ได้รั บ อานิ ส งค์ จ ากภาครั ฐ ในด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ และธนาคารไทยพาณิ ชย์ไม่ มี จุ ดอ่ อนในด้านการบริ การ
ดังกล่าว
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ท้ ัง 2 ราย มี ค วามเห็ น ไปในแนวทางเดี ย วกัน ว่า กิ จ กรรม
ส่ งเสริ มทางการตลาด ควรเพิ่มส่ วนลดร้านค้า และจัดกิจกรรมชิงโชคในการ
ชาระเงินผ่าน QR Code ให้มากกว่าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ร้ านค้าที่ เข้าร่ วมโครงการกับ ธ.ก.ส.และรั บชาระผ่าน
บริ การ QR น้องหอมจัง จานวน 2 ร้านค้า
หัวข้ อ
ผลการสั มภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ กู สัมภาษณ์ -เพศชายจานวน 1 ราย และเพศหญิงจานวน 1 ราย
-อายุ 31 และ 45 ปี
-ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริ ญญาตรี
-อาชีพ เจ้าของร้านอาหารอีสาน และเจ้าของร้านขายขนม
-รายได้ 14,000 และ 30,000 บาท
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
-ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ท้ งั 2 ราย มี ความเห็ นไปในแนวทางเดี ยวกันว่า ปั จจัยด้าน
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาด ส่ งเสริ มการตลาดของธนาคารนั้น มี การประชาสั มพันธ์ แ ละจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มทางการตลาด บริ การรั บชาระเงิ นผ่าน QR Code น้องหอมจัง
ค่อนข้างน้อย ส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การไม่ทราบถึงการบริ การ และยอดรับชาระ
ของร้านค้าน้อย หากเทียบกับ QR Code ของธนาคารอื่นๆ ภายในร้านค้า
จุดแข็ง/จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 2 ราย มี ความเห็ นไปในแนวทางเดี ยวกันว่า ด้านจุ ดแข็ง
QR Code ของธนาคารอื่น
ไม่สามารถบอกได้วา่ QR Code น้องหอมจัง มีจุดแข็งด้านใด เนื่ องจากไม่มี
ความแตกต่างกับ QR Code ของธนาคารอื่นๆ ด้านจุดอ่อน ธนาคารขาดการ
เอาใจใส่ ในเรื่ องของการประชาสัมพันธ์และการจัดกิ จกรรมทางการตลาด
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หัวข้ อ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
เพิ่มยอดการใช้งาน

ผลการสั มภาษณ์
ให้แก่ร้านค้า ตลอดจนการติดตามยอดรับชาระภายในร้านค้า และไม่มีการ
สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆจากร้านค้า นับตั้งแต่สมัครเข้า
ร่ วมโครงการ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 2 ราย มีความเห็นไปในแนวทางเดี ยวกันว่า ธนาคารควร
ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ ใช้งาน QR Code น้องหอมจัง ให้ผใู้ ช้บริ การหัน
มารับชาระภายในร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการมากกว่าในปั จจุบนั และส่ งเสริ ม
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่น่าสนใจ สาหรับร้านค้า เพื่อจะได้เพิ่มยอดการ
ชาระภายในร้านค้าได้มากขึ้นกว่าในปั จจุบนั

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิ สามารถ
นามาสรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้เครื่ องมือ SWOT Analysis ดังนี้
จุ ดแข็ง เป็ นสถาบันการเงิ นของรั ฐที่ มีความมัน่ คงทางการเงิ นและน่ าเชื่ อถื อ รวมถึ งมี จุดให้บริ การและ
เครื อข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และได้รับการช่วยเหลือจากนโยบายและมาตรการสนับสนุ นทางการเงิน
จากภาครัฐ ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรู ้ ความเข้าใจ ทิศทางการดาเนินงานของธนาคารในปั จจุบนั เป็ นอย่างดี
จุ ดอ่อน การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและกิ จกรรมทางการตลาดสาหรั บเสริ มสร้ างการรับรู้
สร้างความสนใจให้กบั ลูกค้า ตลอดจนร้านค้าที่รับบริ การชาระผ่าน QR น้องหอมจัง ไม่ทวั่ ถึง และประสิ ทธิ ภาพทาง
ระบบงานยังไม่เพียงพอ สาหรับรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
โอกาส พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุ บนั เช่น พฤติกรรมการลดใช้เงินสด ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวนโยบายภาครัฐในการส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด ตลอดจนการเติบโตของสื่ อสังคมออนไลน์
ที่มาช่วยในเรื่ องของสนับสนุนช่องทางการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ทางการเงินรู ปแบบใหม่
อุปสรรค มีคู่แข่งจานวนมากทั้งจากสถาบันการเงินต่างๆ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในการให้บริ การด้าน
ชาระเงิน และการบริ การที่ หลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีอนั ส่ งผลต่อการพัฒนา
ระบบงาน
5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ สาเหตุ รวมถึงปั ญหาที่พบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถนามาสรุ ปสาเหตุ
ปั ญหา ได้แก่ ร้านค้าให้บริ การรับชาระผ่าน QR Code น้องหอมจังของ ธ.ก.ส.มีจานวนน้อย ไม่ครอบคลุมในแต่ละ
พื้นที่ หากเทียบกับธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริ การในลักษณะเดียวกัน รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการ
ตลาด ซึ่ งพบว่า ธนาคารยังไม่ให้ความสนใจในด้านดังกล่าวเท่าที่ควร ตั้งแต่ในส่ วนของการประชาสัมพันธ์ให้คนหัน
มาใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจัง ทั้งช่องทาง online และ offline การติดตามยอดขายของร้านค้าที่เข้า
ร่ วมโครงการ และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการกับธนาคาร รวมถึงกิจกรรมทาง
การตลาดสาหรับผูใ้ ช้บริ การ จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้บริ การชาระเงินผ่าน QR น้องหอมจังมียอดใช้งานของ
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ผูใ้ ช้บริ การอยูใ่ นระดับที่ต่า รวมถึงยอดมูลค่าจานวนเงินในฝั่งรับชาระของร้านค้าอยูใ่ นระดับที่ต่าเช่นกันหากเทียบกับ
ธนาคารอื่นๆ
ผูว้ ิจยั จึงได้นาเครื่ องมือ TOWS Matrix มากาหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1.กลยุทธ์เชิ งรุ ก (SO) คือ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นบุคลากรธนาคาร เครื อข่ายผูใ้ ห้บริ การในการพัฒนาทาง
การเงิน
2.กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) คือ วางแผนออกแบบส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น
3.กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน (ST) คือ ผสานความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุ รกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานและบริ การ
ร่ วมกัน
4.กลยุทธ์เชิงรับ (WT) คือ ดูแลรักษาระบบงานให้มีความพร้อม ในการใช้งาน เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี
โดยผูว้ ิจยั ตัดสิ นใจและดาเนินการเลือกแนวทางจากกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) วางแผนออกแบบส่ งเสริ มการ
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น โดยพิจารณาจากแนวทางดังกล่าว ว่าเป็ น
แนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงงบประมาณในการดาเนิ นงานและระยะเวลาดาเนินงานมี
ความเหมาะสม โดยธนาคารจะดาเนินการตามกลยุทธ์ดงั นี้
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ จะนาบริ การ QR Code น้องหอมจัง จัดทาการประชาสัมพันธ์ และ สื่ อสารไปยัง
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย อันได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ QR Code ทั้งของ ธ.ก.ส.และของธนาคารอื่น ตลอดจนร้านค้าที่รับชาระผ่าน
QR code น้องหอมจัง ในย่านชุมชนที่มีสถานศึกษา บริ ษทั เอกชน ร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ควบคู่กบั
การจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทาง Social online ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริ การชาระ และรับชาระผ่าน
QR Code น้องหอมจัง เพื่อให้ลกู ค้าหันมาใช้บริ การมากขึ้น
2. ด้านกิจกรรมทางการตลาดสาหรับผูใ้ ช้งาน QR Code น้องหอมจัง และร้านค้าที่รับชาระ QR Code น้องหอม
จัง แบ่งออกได้ดงั นี้
- กิจกรรมทางการตลาดในส่ วนของผูใ้ ช้บริ การ ทางธนาคารจะจัดกิจกรรมสุ่ มจับรางวัลของสมนาคุณ และ
ของที่ระลึกธนาคาร เพื่อมอบให้กบั ผูใ้ ช้งานที่ชาระเงินผ่าน QR น้องหอมจัง (เฉพาะลูกค้า ธ.ก.ส.) ซึ่ งธนาคารมี
ฐานข้อมูล จานวน 100 รางวัลต่อเดือนทัว่ ประเทศ โดยจาแนกเป็ นของสมนาคุณเช่น iPad iPhone หรื อสิ นค้าที่มีมูลค่า
จานวน 1-5 รางวัลต่อเดือน และนอกจากนั้น ได้แก่ ของที่ระลึกจาก ธ.ก.ส.พร้อมทาการจัดส่ ง
- กิจกรรมทางการตลาดในส่ วนของร้านค้า/ร้านอาหาร ที่สมัครเข้ารับบริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code
ทั้งร้านค้า/ร้านอาหารทั้งเก่าและใหม่ และร้านค้า/ร้านอาหารที่รับชาระในปริ มาณที่มากและปริ มาณที่นอ้ ย จะได้
Reward เป็ น Point ที่มีความแตกต่างกัน โดย Point ที่ได้รับ จะเชื่อมโยงมาสู่ บริ การแลกรับของรางวัลจากธนาคาร
โดยสามารถนาไปแลกรับของสมนาคุณ ของที่ระลึกจากธนาคาร จานวน 50 รางวัลต่อเดือน โดยจาแนกเป็ นของ
สมนาคุณ เช่น iPad iPhone หรื อสิ นค้าที่มีมูลค่า จานวน 1-5 รางวัลต่อเดือน นอกเหนือจากนั้น ได้แก่ ของที่ระลึกจาก
ธ.ก.ส. พร้อมทาการจัดส่ ง ซึ่ งข้อกาหนดของ Point นั้น มีดงั นี้ ร้านค้ารายใหม่ที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ จะได้รับ Point
จานวน 50 points ร้านค้ารายเดิมรับชาระ 100 บาท จะได้รับ Point จานวน 1 Point และร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่ วม
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โครงการ แต่ไม่มีการเคลื่อนไหว หากกลับมาใช้งาน (รับชาระยอดรวมขั้นต่า 300 บาทภายใน 1 วัน) จะได้รับ Point
จานวน 50 Points
เพื่อเป็ นการวัดผลการดาเนิ นการ ได้กาหนดดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จไว้ ดังนี้
1.จานวนลูกค้าทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code น้องหอมจัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในเวลา 6 เดือน
2.ร้านค้า/ร้านอาหาร เข้าร่ วมโครงการรับชาระเงินผ่าน QR Code น้องหอมจัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในเวลา 6
เดือน
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการชาระเงินผ่าน QR Code พบว่า สาเหตุที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code มาจากการใช้งานที่ง่าย และสะดวก
รวดเร็ ว สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวพิมพ์นริ ญต์ เอกสุ ภกั (2558)
ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและความเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การรหัสคิวอาร์ทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การทางการเงินทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมาย เหตุผลที่เลือกใช้
บริ การชาระเงินผ่าน QR คือ ความรวดเร็ วของการใช้บริ การ
ผลการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ พบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการครอบคลุมของร้านค้าที่รับชาระบริ การผ่าน QR Code เป็ นสิ่ ง
สาคัญ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริพรรณ แซ่ ติ่ม (2562) ทาการศึกษาเรื่ อง การยอมรับการชาระเงินทางธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถื อในประเทศไทย พบว่าปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย มี อิทธิ พลต่อการใช้บริ การชาระเงิ นทาง
ธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือเป็ นอย่างมาก อีกทั้งผูว้ ิจยั ยังมีขอ้ เสนอแนะในงานวิจยั ดังกล่าวว่า ธนาคารควรสร้างความ
ร่ วมมือในการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือกับบรรดาร้านค้า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจต่างๆให้หลากหลาย เช่น การขนส่ ง
ร้ า นค้า ร้ า นอาหาร เป็ นต้น เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสให้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสามารถช าระเงิ น ผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในช่ อ งทางที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
ผลการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ พิเศษต่างๆจากพันธมิ ตรของธนาคาร เช่ น ส่ วนลดร้ านค้า เป็ นต้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของขวัญใจ พุม่ จันทร์ (2562) ทาการศึกษาเรื่ อง การยอมรับระบบการชาระเงินแบบ QR Code
Payment ของผูป้ ระกอบการร้านค้าและผูบ้ ริ โภคในเขตปทุมวัน พบว่ากลุ่มเป้ าหมายที่ใช้บริ การชาระเงินแบบ QR
Code ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการ
ขาย การให้ส่วนลด และการขายโดยบุคคล ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบชาระเงิน QR Code
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code พบว่า ในภาพรวม
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อบริ การดังกล่าว อยูใ่ นระดับมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกายรุ ้ง ไชยศิลป์
(2561) ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code ของ
ธนาคารออมสิ น จังหวัดเชียงราย พบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจบริ การชาระเงินผ่าน QR Code
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
1.ธนาคารควรให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริ การ QR น้องหอมจังของธนาคาร รวมถึง
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ลูกค้าธนาคาร รวมถึงลูกค้าที่ ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บริ การของ
ธนาคาร ตลอดจนร้านค้าที่รับชาระบริ การผ่าน QR น้องหอมจังรับรู้และรับทราบของการมีอยูข่ องผลิตภัณฑ์บริ การ
ของธนาคาร ซึ่ งจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าให้ใช้งานผลิตภัณฑ์บริ การของธนาคารเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
2.ธนาคารควรให้ความสาคัญกับระบบการใช้งาน QR Code ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ และสามารถแข่งขัน
กับผูป้ ระกอบการในภาคธุ รกิ จธนาคารเดี ยวกันได้อย่างเท่าเที ยม เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ รวมถึ งความมัน่ ใจให้แก่
ผูใ้ ช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code รวมถึงร้านค้าที่รับชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code
3.ธนาคารควรให้การส่ งเสริ มข้อมูล รวมถึ งความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีที่เข้ามาในปั จจุ บนั แก่ ลูกค้าของ
ธนาคาร และผูบ้ ริ โภค ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริ การชาระเงินผ่าน QR Code Payment ของธนาคาร
ตั้งแต่ในเรื่ องของ ความสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมทางการเงิน เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่ วนของปั จจัยอื่น ที่มีผลต่อการเพิ่มยอดการใช้งาน QR Code เช่น ทัศนคติ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการใช้งาน QR Code และความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการใช้งาน QR Code
เพื่อจะได้รับรู ้และทราบถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเพื่อนามาพัฒนา ออกแบบ ปรับใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ต่อไป
2.ควรขยายขอบเขตของกลุ่มเป้ าหมายให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่มากขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการ
และพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การในแต่ละพื้นที่ได้มากยิง่ ขึ้น เพื่อที่ธนาคารจะได้นาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุด
3.การศึกษาวิจยั ดังกล่าว เป็ นการศึกษากลุ่มเป้ าหมายที่เคยใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR Code เท่านั้น
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญกับการศึกษากลุ่มเป้ าหมาย ผูซ้ ่ ึ งยังไม่เคยใช้บริ การชาระเงินผ่านช่องทาง QR
Code เพื่อที่ จะได้รับรู ้ สาเหตุที่กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวไม่เลื อกใช้บริ การ ตลอดจนนาข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มเป้ าหมายที่ไม่เคยใช้บริ การ มาปรับใช้กบั ผลิตภัณฑ์บริ การของธนาคาร เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากยิง่ ขึ้นในอนาคต
4.การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณมา
ใช้ในการวิจยั ซึ่ งจะทาให้งานวิจยั มีประโยชน์มากขึ้น
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