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บทคัดย'อ  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค7 1) เพ่ือศึกษาปxจจัยประชากรศาสตร7 ไดDแกz เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ และรายไดDตzอเดือน ท่ีสzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของ

พนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz 2) เพ่ือศึกษาปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ไดDแกz 

ผลิตภัณฑ7 ราคา ชzองทางการจัดจำหนzาย และการสzงเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการ

ใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz เป�นการวิจัยแบบไมz

ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุzมตัวอยzางในการศึกษา คือ พนักงานและลูกจDางของธนาคารออม

สินสำนักงานใหญz ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 มีขนาดกลุzมตัวอยzาง จำนวน 118 คน โดยใชD

แบบสอบถามท่ีผzานการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และคzาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) โดยคzาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด

โดยรวมเทzากับ 0.968 เป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขDอมูลสถิติท่ีใชDในการวิเคราะห7 ไดDแกz คzาความถ่ี คzา

รDอยละคzาเฉล่ียและสzวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดDวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตzางจะนำไปสูzการเปรียบเทียบเป�นรายคูzโดยใชDวิธี 

LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
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ผลการศึกษา พบวzา สzวนใหญzเป�นเพศหญิง มีชzวงอายุ  26 – 35 ป� อยูzในระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มีสถานภาพโสด และมีรายไดDตzอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซ่ึงพนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญz ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 มีความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) 

โดยรวมอยูzในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปxจจัยดDานสzวนประสมทางการตลาด เป�นรายดDาน พบวzา สzวน

ประสมทางการตลาดดDานราคา มีคzาเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวzา พนักงานและลูกจDาง

ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และรายไดDตzอเดือน ท่ีตzางกัน สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของ

พนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ไมzตzางกัน อยzางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี

ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ไดDแกz ดDานผลิตภัณฑ7 และดDานชzองทางการจัดจำหนzาย มีความสัมพันธ7ตzอ

ความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ท่ี

ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และดDานราคาและดDานการสzงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ7ตzอ

ความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ท่ี

ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ; ธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study demographic factors such as gender, 

age, educational level, marital status, and monthly income. that affect the satisfaction of 

using Mobile Banking (MyMo) of employees of the Government Savings Bank Headquarters. 

2) to study the factors of marketing mix such as product, price, place, and promotion related 

to the satisfaction of using Mobile Banking (MyMo) of employees of the Government Savings 

Bank Headquarters. This is a Non-Experimental Design. The sample group of 118 people in 

the study was employees in the Electronic Card Business Operations Department of the 

Government Savings Bank Headquarters. The questionnaires were used to be a tool for 

collecting the data marketing mix with the total Cronbach's Alpha 0.968 The data collected 

were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), In case of 

its had statistically significant different testing a pair of variables by LSD was used to test the 

hypothesis for each pair in order to see which pair is different and Multiple Regression 

Analysis. 

The results of the study found that most of the respondents were female, aged 

between 26-35 years old, bachelor's degree level, single, and had a monthly income of 
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10,001 - 20,000 baht with the highest level of satisfaction of using Mobile Banking (MyMo). 

When considering the marketing mix factor by part, found that the price marketing mix had 

the highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing found that demography 

factors of the employees in the Electronic Card Business Operations Department of the 

Government Savings Bank Headquarters with different gender, ages, educational levels, 

marital status, and monthly income, affecting the satisfaction of using Mobile Banking 

(MyMo) are not different at the statistical significance of 0.05 levels. Furthermore, the 

marketing mix factors such as product, place had an effect on the satisfaction of using 

Mobile Banking (MyMo) with statistical significance at 0.05 levels. Price and promotion at the 

statistical significance of 0.01 levels. 

Keywords: Satisfaction; Government Saving Bank 

บทนำ 

ในปxจจุบันโทรศัพท7เคล่ือนท่ีเขDามามีบทบาทตzอการดำเนินชีวิตของผูDคนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจาก

การใชDติดตzอส่ือสารระหวzางกันแลDว โทรศัพท7เคล่ือนท่ียังชzวยอำนวยความสะดวกแกzผูDใชDบริการในดDานตzาง ๆ 

ไมzวzาจะเป�น การทำธุรกรรมตzาง ๆ ทางดDานการเงิน การติดตzอส่ือสาร การขายสินคDาออนไลน7 เป�นตDน ซ่ึง

บรรดาผูDผลิตโทรศัพท7มือถือ ไดDมีการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ึนมาเพ่ือสนองความตDองการของลูกคDา และอีกหน่ึง

รูปแบบท่ีมีการใชDผzานโทรศัพท7มือถือเป�นจำนวนมากและนับวันย่ิงจะเขDามาแทนท่ีการทำธุรกรรมในรูป

แบบเดิมโดยคือ การทำธุรกรรมทางการเงินผzานทางโทรศัพท7มือถือ โดยการใชDโทรศัพท7มือถือเป�นส่ือในการ

โอนเงิน หรือชำระเงินใหDแกzรDานคDา รวมท้ังการชำระคzาสินคDาหรือบริการตzาง ๆ บนเครือขzายระบบอินเทอร7เน็ต 

ซ่ึงรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินผzานทางโทรศัพท7มือถือท่ีมีอยูzในปxจจุบัน คือ บริการ Mobile Banking 

ของธนาคาร 

ธนาคารออมสินเร่ิมใหDบริการ Mobile Banking เม่ือประมาณป� พ.ศ. 2558 ท่ีเรียกวzา MyMo By 

GSB เป�นระบบ Mobile Banking สำหรับธนาคารออมสิน ท่ีสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผzานมือถือไดD

ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมzมีเวลาป¦ดทำการ การท่ีจะทำธุรกรรมผzานมือถือไดDน้ันตDองมี Wifi หรือ 3G, 4G โดย 

MyMo By GSB เป�นแอปพลิเคชันท่ีถูกออกแบบมาใหDใชDงานงzาย และมีฟxงก7ชันครอบคลุมการทำธุรกรรม

ทางการเงินท่ีหลากหลาย ท่ีสำคัญระบบมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ตัวระบบไดD รับรอง

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ดDานระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ไดDรับการ

รับรองโดย บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟ¦เคช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด ท้ังน้ีธนาคารออมสินยังเป�นสถาบันการเงิน

ของรัฐแหzงแรกในประเทศไทยท่ีไดDรับการรับรองมาตรฐานน้ีอีกดDวย  

ธนาคารออมสินมุzงม่ันท่ีจะใหDคนทุกกลุzมในสังคมสามารถเขDาถึงบริการทางการเงินไดDอยzางเทzาเทียม 

ดDวยนวัตกรรมท่ีสรDางสรรค7ข้ึนอยzางย่ังยืน และมีความทันสมัยในการใหDบริการในรูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส7 
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เพ่ือแขzงขันกับธนาคารพาณิชย7อ่ืน ๆ และมีการตอบสนองความตDองการของลูกคDาไดDอยzางมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาธุรกิจและสังคมไปพรDอมกัน เพ่ือศักยภาพทางการแขzงขันในยุคดิจิทัล และ

มุzงเนDนการเป�นธนาคารท่ีมีการบริหารจัดการองค7กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีเป©าหมายความสำเร็จในการดำเนินงาน

การบริการท่ีเป�นเลิศ เพ่ือใหDลูกคDาเกิดความพึงพอใจประทับใจในการบริการท่ีไดDรับ มีความเช่ือม่ันในธนาคาร 

ซ่ึงสzงผลใหDลูกคDามีความภักดีตzอธนาคาร และกลับมาใชDบริการซ้ำ ทำใหDธนาคารมีผลกำไรท่ีย่ังยืนในระยะยาว 

สรDางความไดDเปรียบในเชิงการแขzงขันทางการตลาด  

จากขDอมูลขDางตDน ผูDวิจัยจึงทำการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของ

พนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz เพ่ือเป�นแนวทางใหDผูDท่ีสนใจหรือหนzวยงานท่ีเก่ียวขDอง

สามารถนำขDอมูลท่ีไดDรับจากงานวิจัยน้ี ไปจัดทำแผนการตลาด หรือนำไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

การใหDบริการแอปพลิเคชัน Mobile Banking (MyMo) เพ่ือรักษาฐานลูกคDาเดิม และเพ่ิมลูกคDาใหมzสำหรับ

ลูกคDาท่ีมีความตDองการใชDงาน mobile banking เพ่ิมมากข้ึนตzอไป 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปxจจัยประชากรศาสตร7 ไดDแกz เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดDตzอเดือน 

ท่ีสzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญz 

2.  เพ่ือศึกษาปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ไดDแกz ผลิตภัณฑ7 ราคา ชzองทางการจัดจำหนzาย และ

การสzงเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงาน

และลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz 

ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีทำการศึกษาความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและ

ลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ดังตzอไปน้ี 

1. ขอบเขตประชากร ทำการศึกษาพนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสิน ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตร

อิเล็กทรอนิกส7 ปฏิบัติงานอยูzท่ีธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz 

2. ขอบเขตกลุzมตัวอยzางพนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสิน ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตร

อิเล็กทรอนิกส7 ท้ังเพศชายและเพศหญิง ชzวงอายุต่ำกวzาหรือเทzากับ 25 ป� จนถึงอายุ 56 ป�ข้ึนไป ระดับ

การศึกษาต่ำกวzาปริญญาตรี จนถึงสูงกวzาปริญญาโท  

3. เน่ืองจากผูDวิจัยทราบถึงจำนวนพนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ฝ�าย

ปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 มีจำนวนท้ังหมด 166 คน จากการคำนวณโดยใชDสูตรของ Yamane มี

ระดับความเช่ือม่ัน 95% ท่ีคzาระดับความคลาดเคล่ือน 5% จึงไดDขนาดกลุzมตัวอยzางท่ีเหมาะสมสำหรับการใชD

ในงานวิจัย จำนวน 118 ตัวอยzาง 
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4. ขอบเขตดDานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ ปxจจัย

ประชากรศาสตร7 ไดDแกz เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดDตzอเดือน และปxจจัยสzวนประสมทาง

การตลาด ไดDแกz ผลิตภัณฑ7 ราคา ชzองทางการจัดจำหนzาย และการสzงเสริมการตลาด ตัวแปรตาม คือ ความ

พึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz 

ประโยชนEท่ีคาดว'าจะไดQรับ 

1. เพ่ือทราบถึงปxจจัยประชากรศาสตร7สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) 

ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz เพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ7ใหDตรงกับ

ความตDองการของผูDใชDบริการใหDมีความสอดคลDองกับปxจจัยประชากรศาสตร7ท่ีแตกตzางกัน  

2. เพ่ือทราบถึงปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ไดDแกz ผลิตภัณฑ7 ราคา ชzองทางการจัดจำหนzาย และ

การสzงเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ7กับความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงาน

และลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz เพ่ือเป�นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ7ของธนาคาร การจัดทำ

แผนการตลาดใหDเหมาะสมและสอดคลDองกับความตDองการของผูDใชDบริการ 

3. เพ่ือเป�นแนวทางสำหรับผูDท่ีสนใจในการศึกษาความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) 

โดยพิจารณาผลการศึกษาน้ีไปประยุกต7ใชD เพ่ือเป�นแนวทางสำหรับการปรับปรุงปxจจัยตzาง ๆ ในการสรDางความ

พึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ใหDเหมาะสมกับลูกคDา ซ่ึงจะทำใหDเกิดประโยชน7สูงสุดแกzองค7กร 

4. เพ่ือเป�นขDอมูลใหDธนาคารออมสิน ใชDเป�นแนวทางสำหรับการปรับปรุงการใหDบริการแอปพลิเคชัน 

Mobile Banking (MyMo) ใหDตอบสนองตzอความตDองการของลูกคDาใหDดีมากย่ิงข้ึน  

ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยธีรกิติ นวรัตน7 ณ อยุธยา (2547) ไดDอธิบายไวDวzา ความ

พึงพอใจ หมายถึง ความรูDสึกหรือคติของบุคคลท่ีมีตzอส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปxจจัยตzาง ๆ ท่ีเก่ียวขDองความรูDสึกพอใจ

จะเกิดข้ึนเม่ือความตDองการของบุคคลไดDรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดหมายในระดับหน่ึงและความรูDสึก

ดังกลzาวจะลดลงหากความตDองการหรือจุดหมายน้ันไมzไดDรับการตอบสนอง ดังน้ันผูDวิจัยสรุปไดDวzา ความพึง

พอใจ เป�นความรูDสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตzอส่ิงตzาง ๆ เม่ือบุคคลน้ันไดDรับการตอบสนองหรือบรรลุ

จุดหมายในระดับหน่ึงความรูDสึกดังกลzาวจะลดลงหากความตDองการหรือจุดหมายน้ันไมzไดDรับการตอบสนอง 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับปxจจัยประชากรศาสตร7 โดยภาวิณี กาญจนาภา (2559) ไดDอธิบายไวDวzา 

ประชากรศาสตร7 (Demographics) เป�นอีกปxจจัยท่ีองค7กรธุรกิจนำมาใชDในการอธิบายคุณลักษณะของ

ประชากรทางดDานขนาด การกระจาย และโครงสรDางของประชากร ซ่ึงประกอบดDวย ตัวแปรสำคัญ คือ ขนาด

และการกระจายของประชากร เพศ อาชีพ การศึกษา อายุ และรายไดD องค7กรธุรกิจนิยมใชDประชากรศาสตร7ใน

การแบzงสzวนตลาด เน่ืองจากคุณลักษณะทางดDานประชากรศาสตร7 ของผูDบริโภคมีอิทธิพลตzอพฤติกรรมการ

บริโภคท้ังทางตรงและทางอDอม โดยผzานคzานิยมสzวนบุคคล และรูปแบบการตัดสินใจของบุคคลไป ดังน้ันผูDวิจัย

สรุปไดDวzาปxจจัยประชากรศาสตร7ในดDาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดDตzอเดือนสzงผลตzอ
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ลักษณะทางพฤติกรรมของผูDบริโภคแตกตzางกัน ผูDวิจัยจึงไดDนำทฤษฎีน้ีมาใชDประกอบเพ่ือใชDเป�นแนวทางใน

การศึกษา เน่ืองจากปxจจัยแตzละปxจจัยของบุคคลหน่ึงท่ีแตกตzางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร7 ถือเป�น

พ้ืนฐานในการกำหนดความพึงพอใจท่ีแตกตzางกันไดD 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด หมายถึง สzวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) เป�นองค7ประกอบท่ีสำคัญในการดำเนินงานการตลาดเป�นปxจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมไดD 

กิจการธุรกิจจะตDองสรDางสzวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ7ทางการตลาด สzวนประสม

การตลาด ประกอบดDวย ผลิตภัณฑ7 (Product) การจัดจำหนzาย (Place) การกำหนดราคา (Price) การสzงเสริม

การตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสzวนประสมทางการตลาดไดDอีกอยzางหน่ึงวzา 4’Ps สzวนประกอบท้ัง 

4 ตัวน้ี ทุกตัวมีความเก่ียวพันกัน P แตzละตัวมีความสำคัญเทzาเทียมกันแตzข้ึนอยูzกับผูDบริหารการตลาดแตzละคน

จะวางกลยุทธ7 โดยเนDนน้ำหนักท่ี P ใดมากกวzากัน เพ่ือใหDสามารถตอบสนองความตDองการของเป©าหมายทาง

การตลาด คือ ตัวผูDบริโภค  

1. ผลิตภัณฑ7 (Product) หมายถึง เป�นส่ิงซ่ึงสนองความจำเป�นและความตDองการของมนุษย7ไดDคือ ส่ิง

ท่ีผูDขายตDองมอบใหDแกzลูกคDาและลูกคDาจะไดDรับผลประโยชน7และคุณคzาของผลิตภัณฑ7น้ัน ๆ โดยท่ัวไปแลDว

ผลิตภัณฑ7แบzงออกเป�น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ7ท่ีอาจเป�นส่ิงซ่ึงจับตDองไดDและผลิตภัณฑ7ท่ีจับตDองไมzไดD และ 

Armstrong and Kotler (2009) ประกอบดDวยส่ิงท่ีสัมผัสไดDและสัมผัสไมzไดD เชzน บรรจุภัณฑ7 สี ราคา คุณภาพ 

ตราสินคDา บริการและช่ือเสียงของผูDขาย ผลิตภัณฑ7อาจจะเป�นสินคDา บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด 

ผลิตภัณฑ7ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมzมีตัวตนก็ไดD ผลิตภัณฑ7ตDองมีอรรถประโยชน7 (Utility) มีคุณคzา 

(Value) ในสายตาของลูกคDา จึงจะมีผลทำใหDผลิตภัณฑ7สามารถขายไดD 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคzาผลิตภัณฑ7ในรูปตัวเงิน ลูกคDาจะเปรียบเทียบระหวzางคุณคzา (Value) 

ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน ถDาคุณคzาสูงกวzาราคาลูกคDาจะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน การกำหนดราคา

การใหDบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหDบริการชัดเจน และงzายตzอการจำแนกระดับบริการท่ีตzางกัน 

3. ชzองทางการจัดจำหนzาย (Place) หมายถึง การสzงมอบผลิตภัณฑ7และบริการท่ีรวดเร็ว 

สะดวกสบาย และงzายตzอการใชDงาน อันมีผลตzอการรับรูDคุณคzาในผลิตภัณฑ7และบริการของลูกคDาเป�นอยzางมาก 

ซ่ึง Mobile Banking Application เป�นการทำธุรกรรมโดยผzานอุปกรณ7อิเล็กทรอนิกส7 หรือโทรศัพท7เคล่ือนท่ี 

ไดDตลอดเวลา ไมzจำกัดสถานท่ี การเขDาถึงการบริการไดDทุกสถานท่ี ไมzมีเวลารอคิว และการยzนระยะเวลาของ

ผูDใชDงาน มีชzองทางการบริการท่ีสะดวก สมัครใชDงานไดDงzาย 

4. การสzงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสรDางความพึง

พอใจ ตzอตราสินคDาหรือบริการ การใหDขzาวประชาสัมพันธ7กับผูDบริโภคอยzางตzอเน่ืองทำใหDเกิดการจดจำ นึกถึง 

และกระตุDนใหDผูDบริโภครับรูDถึงปxญหา และความตDองการ โดยผzานการจัดกิจการสzงเสริมการตลาดแบบบูรณการ

ท่ีมีประสิทธิภาพใหDตรงกับกลุzมเป©าหมาย ท้ังน้ีการจัดรายการสzงเสริมการขายอาจมีชzวงเวลาท่ีสรDางการจดจำ

ของผูDบริโภค เชzน การจัดกิจกรรมสzงเสริมการขายชzวงเทศกาลตzาง ๆ ของทุกป� 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป�นการวิจัยแบบไมzทดลอง (Non-Experimental Design) โดยใชDเคร่ืองมือการ

วิจัยเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห7ขDอมูลดDวยวิธีการทางสถิติ ประชากรท่ีใชDใน

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสิน ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 ท่ี

ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ซ่ึงมีจำนวนท้ังหมด 166 คน วิธีการสุzมตัวอยzาง จากขนาดกลุzม

ตัวอยzางท่ีไดDกำหนดข้ึน จำนวน 118 คน ซ่ึงกลุzมตัวอยzาง คือ พนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญz ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 ท่ีปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญz โดยใชD

วิธีการสุzมตัวอยzางแบบแบzงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ดDวยวิธีการจำแนกกลุzมตัวอยzางท่ีตDองการสุzมตาม

ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 ท่ีปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ซ่ึงประกอบดDวย 

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี ไดDแกz แบบสอบถาม ซ่ึงเป�นเคร่ืองมือหลักท่ีผูDวิจัยใชDสำหรับเก็บรวบรวมขDอมูล

ส่ิงท่ีตDองการศึกษาท่ีสรDางข้ึน จากการศึกษาคDนควDาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขDอง เพ่ือกำหนดกรอบ

แนวคิดของงานวิจัยท่ีแสดงใหDเห็นถึงตัวแปรท่ีเก่ียวขDอง เพ่ือสรDางกรอบแนวคิดในการวิจัยและการใหD

ความหมายของนิยามศัพท7เฉพาะสำหรับเป�นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามสำหรับเก็บรวบรวมขDอมูลจาก

กลุzมตัวอยzาง โดยอาศัยวิธีการวิจัยแบบไมzทดลอง (Non-Experimental Design) โดยการต้ังคำถามใน

แบบสอบถามท่ีครอบคลุมถึงนิยามศัพท7เฉพาะ โดยแบzงแบบสอบถามเป�น 4 สzวน ดังน้ี สzวนท่ี 1 เป�นขDอคำถาม

เก่ียวกับขDอมูลปxจจัยประชากรศาสตร7ของผูDตอบแบบสอบถาม ไดDแกz เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

และรายไดDตzอเดือน สzวนท่ี 2 เป�นคำถามเก่ียวกับปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ7ตzอความพึง

พอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ซ่ึง

ประกอบดDวย ดDานผลิตภัณฑ7 ดDานราคา ดDานชzองทางการจัดจำหนzาย ดDานการสzงเสริมการตลาด สzวนท่ี 3 เป�น

คำถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญz และสzวนท่ี 4 เป�นคำถามท่ีเก่ียวขDองกับความคิดเห็นและขDอเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงความพึงพอใจ

ในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz  ซ่ึงเป�นขDอ

คำถามแบบปลายเป¦ด  

ผลการวิจัย  

จากขDอมูลปxจจัยประชากรศาสตร7ของพนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ฝ�าย

ปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 จำนวน 118 คน พบวzา ผูDตอบแบบสอบถามสzวนใหญzเป�นเพศหญิง จำนวน 

90 คน คิดเป�นรDอยละ 76.30 โดยมีชzวงอายุ  26 – 35 ป� จำนวน 73 คน คิดเป�นรDอยละ 61.90 อยูzในระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 78 คน คิดเป�นรDอยละ 66.10 ซ่ึงมีสถานภาพโสด จำนวน 89 คน คิดเป�นรDอยละ 

75.40 และมีรายไดDตzอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 39 คน คิดเป�นรDอยละ 33.10 กลุzมตัวอยzางมี

ความคิดเห็นตzอปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด โดยรวมท้ังหมดอยูzในระดับมากท่ีสุด มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.21 

ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดท่ีมีคzาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดDานราคา มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.38 รองลงมาไดDแกz 
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ดDานการสzงเสริมการตลาด มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.19 ดDานผลิตภัณฑ7 มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.14 และดDานชzองทางการ

จัดจำหนzาย มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.12 ตามลำดับ  

ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking 

(MyMo) ของพนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ไดDแกz 

1. ดDานผลิตภัณฑ7 มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของ

พนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz มากท่ีสุด เทzากับ 0.193 

2. ดDานราคา มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและ

ลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz มากท่ีสุดเทzากับ 0.232 

3. ดDานชzองทางการจัดจำหนzาย มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) 

ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz มากท่ีสุดเทzากับ 0.198 

4. ดDานการสzงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) 

ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz มากท่ีสุดเทzากับ 0.316 

อภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ีไดDนำผลการวิเคราะห7เร่ือง ความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของ

พนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ท่ีมีความสอดคลDองและแตกตzางของผลการวิจัยท่ีผzานมา

รวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขDองและแนวคิดทฤษฎีตzาง ๆ ดังตzอไปน้ี 

1. ผลสำรวจพนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตร

อิเล็กทรอนิกส7 จำนวน 118 คน พบวzา ผูDตอบแบบสอบถามสzวนใหญzเป�นเพศหญิง จำนวน 90 คน คิดเป�นรDอย

ละ 76.30 โดยมีชzวงอายุ 26 – 35 ป� จำนวน 73 คน คิดเป�นรDอยละ 61.90 อยูzในระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จำนวน 78 คน คิดเป�นรDอยละ 66.10 ซ่ึงมีสถานภาพโสด จำนวน 89 คน คิดเป�นรDอยละ 75.40 และมีรายไดD

ตzอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 39 คน คิดเป�นรDอยละ 33.10 

ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ไดDแกz ดDานผลิตภัณฑ7  ดDานราคา  ดDานชzองทางการจัดจำหนzาย และ

ดDานการสzงเสริมการตลาด พบวzา พนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจ

บัตรอิเล็กทรอนิกส7 มีความคิดเห็นตzอปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด โดยรวมท้ังหมดอยูzในระดับมากท่ีสุด มี

คzาเฉล่ียเทzากับ 4.21 ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ท่ีมีคzาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดDานราคา มีคzาเฉล่ียเทzากับ 

4.38 รองลงมาไดDแกz ดDานการสzงเสริมการตลาด มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.19 ดDานผลิตภัณฑ7 มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.14 

และดDานชzองทางการจัดจำหนzาย มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.12  

ความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) โดยรวมของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญz ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 พบวzา พนักงานและลูกจDางของธนาคารออมสิน
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สำนักงานใหญz ฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส7 มีระดับความคิดเห็นตzอความพึงพอใจในการใชD 

Mobile Banking (MyMo) โดยรวมท้ังหมดอยูzในระดับมากท่ีสุด มีคzาเฉล่ียเทzากับ 4.38 

2. ปxจจัยประชากรศาสตร7 ไดDแกz เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดDตzอเดือนท่ีตzางกัน 

สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญz ตzางกัน 

 2.1 ปxจจัยประชากรศาสตร7ดDานเพศท่ีตzางกัน สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking 

(MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ไมzแตกตzางกัน ซ่ึงไมzสอดคลDองกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไวD แสดงวzาเพศเป�นปxจจัยท่ีไมzสzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงาน

และลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz สอดคลDองกับงานวิจัยของลลิตา อุดรชัยนิตย7 (2562) ไดDอธิบายไวD

วzา ปxจจัยดDานประชากรศาสตร7ของผูDใชDบริการท่ีมีเพศแตกตzางกันมีความเช่ือถือในระบบ Mobile Banking ไมz

แตกตzางกัน สอดคลDองกับงานวิจัยของณัฐชยานันท7 เพ็งเภา (2563) ไดDอธิบายไวDวzา ผูDใชDบริการ Application 

BUALUANG MBANKING ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ท่ีมีเพศ ตzางกัน ทำใหDพฤติกรรมการใชDบริการไมz

ตzางกัน ไมzสอดคลDองกับงานวิจัยของจินตญา สุวรรณนDอย (2563) ไดDอธิบายไวDวzา พนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญzท่ีมีเพศตzางกัน ทำใหDความพึงพอใจในการใชDบริการ Mobile Banking (MyMo) แตกตzางกัน 

เน่ืองจากเพศท่ีตzางกันสzงผลตzอความตDองการท่ีแตกตzางกัน จึงสzงผลใหDพนักงานธนาคารออมสินเพศชายและ

เพศหญิง มีความพึงพอใจในการใชDบริการท่ีแตกตzางกัน 

 2.2 ปxจจัยประชากรศาสตร7ดDานอายุท่ีตzางกัน สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking 

(MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ไมzแตกตzางกัน ซ่ึงไมzสอดคลDองกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไวD แสดงวzาอายุเป�นปxจจัยท่ีไมzสzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงาน

และลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz สอดคลDองกับงานวิจัยของสุณีเนตร สุขอzอน (2564) ไดDอธิบายไวDวzา 

ลูกคDาธนาคารอาคารสงเคราะห7ในจังหวัดระยอง ท่ีมีอายุ ตzางกัน สzงผลตzอการตัดสินใจเลือกใชDบริการ GHB 

ALL mobile application banking ไมzตzางกัน เน่ืองจากอายุไมzไดDเป�นตัวกำหนดการตัดสินใจเลือกใชDบริการ 

ณัฐชยานันท7 เพ็งเภา (2563) ไดDอธิบายไวDวzา ผูDใชDบริการ Application “BUALUANG MBANKING” ธนาคาร

กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ท่ีมีอายุตzางกัน ทำใหDพฤติกรรมการใชDบริการโดยรวมไมzตzางกัน ซ่ึงผลการวิจัยพบวzา 

อายุในชzวง 21 – 30 ป� มีพฤติกรรมการใชDบริการ Application มากกวzาชzวงอายุอ่ืน ๆ ไมzสอดคลDองกับ

งานวิจัยของ ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย7 (2560) ไดDอธิบายไวDวzา ปxจจัยสzวนบุคคลดDานอายุมีผลตzอความพึงพอใจ

ผูDใชDบริการออมสิน Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ในกรุงเทพมหานคร (ฝx°งธนบุรี) ท่ีแตกตzาง

กัน เน่ืองจากผูDใชDบริการท่ีมีอายุ 31-40 ป� มีความพึงพอใจผูDใชDบริการออมสิน Mobile Banking (MyMo) ของ

ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร (ฝx°งธนบุรี) มากกวzาผูDใชDบริการท่ีมีอายุ 61 ป� ข้ึนไป เน่ืองจากวัยผูDสูงอายุ

ไมzคzอยนิยมใชD ท่ีเป�นเชzนน้ีเพราะกลุzมคนวัยทำงานจะมีวิถีการดำเนินชีวิต (Life style) ท่ีแตกตzางกันผูDท่ีสูงอายุ 

ซ่ึงเหตุผลดังกลzาวสzงผลใหDอายุท่ีแตกตzางกันมีผลตzอระดับความพึงพอใจผูDใชDบริการออมสิน Mobile Banking 

(MyMo) ของธนาคารออมสิน ในกรุงเทพฯ (ฝx°งธนบุรี) แตกตzางกันอยzางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 2.3 ปxจจัยประชากรศาสตร7ดDานระดับการศึกษาท่ีตzางกัน สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile 

Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ไมzแตกตzางกัน ซ่ึงไมzสอดคลDองกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไวD แสดงวzาระดับการศึกษาเป�นปxจจัยท่ีไมzสzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking 

(MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz สอดคลDองกับงานวิจัยของ จินตญา สุวรรณ

นDอย (2563) ท่ีไดDอธิบายไวDวzา พนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดตzางกัน ทำใหD

ความพึงพอใจในการใชDบริการ Mobile Banking (MyMo) ไมzตzางกัน เน่ืองจากบริการ Mobile Banking 

(MyMo) เป�นบริการท่ีลูกคDาทุกคนของธนาคารสามารถดาวน7โหลดไดDโดยไมzมีการจำกัดระดับการศึกษา ดังน้ัน

พนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดทุกระดับสามารถใชDบริการไดDอยzางเสมอภาค

กัน และสzงผลใหDมีความพึงพอใจไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลDองกับงานวิจัยของสุณีเนตร สุขอzอน (2564) ไดD

อธิบายไวDวzา ลูกคDาธนาคารอาคารสงเคราะห7ในจังหวัดระยอง ท่ีมีระดับการศึกษาตzางกัน สzงผลตzอการตัดสินใจ

เลือกใชDบริการ GHB ALL mobile application banking ไมzตzางกัน ซ่ึงผูDศึกษามีความเห็นวzา ประชากรใน

กลุzมตัวอยzางท่ีมีระดับการศึกษาท่ี แตกตzางกัน ไมzไดDสzงผลตzอการตัดสินใจเลือกใชDบริการ GHB ALL mobile 

application banking ท่ีแตกตzางกัน 

 2.4 ปxจจัยประชากรศาสตร7ดDานสถานภาพท่ีตzางกัน สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile 

Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ไมzแตกตzางกัน ซ่ึงไมzสอดคลDองกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไวD แสดงวzาสถานภาพเป�นปxจจัยท่ีไมzสzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking 

(MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz สอดคลDองกับงานวิจัยของ ป¦ยพงศ7 ไทรแกDว 

(2563) ไดDอธิบายไวDวzา ผูDใชDบริการท่ีมีสถานภาพตzางกันมีความพึงพอใจในการใชDบริการธุรกรรมทางการเงิน

ผzานโทรศัพท7เคล่ือนท่ีไมzตzางกันอยzางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 2.5 ปxจจัยประชากรศาสตร7ดDานรายไดDตzอเดือนท่ีตzางกัน สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile 

Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ไมzแตกตzางกัน ซ่ึงไมzสอดคลDองกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไวD แสดงวzารายไดDตzอเดือนเป�นปxจจัยท่ีไมzสzงผลตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking 

(MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz สอดคลDองกับงานวิจัยของเพ็ญพิชชา อ่ำ

หนองโพธ์ิ (2563) ไดDอธิบายไวDวzา ผูDใชDบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ท่ีมีรายไดDเฉล่ียตzอเดือนท่ีตzางกัน มี

ความพึงพอใจในการใชDบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน ไมzตzางกัน สอดคลDองกับงานวิจัยของป¦ยพงศ7 ไทร

แกDว (2563) ไดDอธิบายไวDวzา รายไดDเฉล่ียตzอเดือนตzางกัน สzงผลตzอความพึงพอใจในการใชDบริการธุรกรรมทาง

การเงินผzานโทรศัพท7เคล่ือนท่ีไมzตzางกัน 

3. ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ไดDแกz ดDานผลิตภัณฑ7 ดDานราคา ดDานชzองทางการจัดจำหนzาย และ

ดDานการสzงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงาน

และลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz 

 3.1 ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานผลิตภัณฑ7 มีความสัมพันธ7ในทิศทางบวกตzอความพึงพอใจใน

การใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ซ่ึงสอดคลDองกับ
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งานวิจัยของจินตญา สุวรรณนDอย (2563) ไดDอธิบายไวDวzา ผลิตภัณฑ7หรือบริการมีผลตzอความพึงพอใจในการใชD

บริการ Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz เน่ืองจาก บริการ Mobile 

Banking (MyMo) เป�นบริการธนาคารบนมือถือจากธนาคารออมสิน ท่ีชzวยใหDผูDใชDบริการสามารถทำธุรกรรม

ทางการเงินไดDตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงถูกออกแบบมาใหDใชDงานงzายและมีฟxงก7ชันครอบคลุมการทำธุรกรรมการเงิน

ท่ีหลากหลาย ดDวยระบบความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ทำใหDมีผลตzอความพึงพอใจในการใชDบริการ Mobile 

Banking (MyMo) สอดคลDองกับงานวิจัยของ ยุทธการ เรือนแกDว (2561) ไดDอธิบายไวDวzา ปxจจัยสzวนประสม

ทางการตลาดดDานผลิตภัณฑ7 มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจตzอการใชDบริการแอปพลิเคชันมายโมผzาน

โทรศัพท7เคล่ือนท่ีของลูกคDาธนาคารออมสิน สาขาแมzสรวย โดยภาพรวมอยูzในระดับมาก ท้ังน้ีเป�นเพราะแอป

พลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินมีบริการธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย เชzน สอบถายอด ถอนเงิน โอน

เงิน เติมเงิน จzายบิล ซ้ือ ขายสลากดิจิทอล เป�นตDน อีกท้ังแอปพลิเคชันมายโมเป�นการทำธุรกรรมทางการเงินท่ี

ใชDบริการไดD 24 ช่ัวโมง มีภาพโลโกDเป�นสีชมพู สวยงาม โดดเดzนและแอปพลิเคชันมายโมเป�นการทำธุรกรรม

ทางการเงินท่ีมีความทันสมัย ใชDบริการงzาย เป�นผลใหDลูกคDาผูDใชDบริการมีความพึงพอใจอยูzในระดับมาก 

3.2 ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานราคา มีความสัมพันธ7ในทิศทางบวกตzอความพึงพอใจในการ

ใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ซ่ึงสอดคลDองกับ

งานวิจัยของยุทธการ เรือนแกDว (2561) ไดDอธิบายไวDวzา ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานราคา มีความพึง

พอใจตzอการใชDบริการแอปพลิเคชันมายโมผzานโทรศัพท7เคล่ือนท่ีของลูกคDาธนาคารออมสินสาขาแมzสรวย ใน

ภาพรวมอยูzในระดับมาก ท้ังน้ีเป�นเพราะแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินไมzมีคzาธรรมเนียมในการทำ

ธุรกรรมทุกประเภท อีกท้ังแอปพลิเคชันมายโมชzวยลดคzาใชDจzายในการเดินทางเพ่ือไปทำธุรกรรมทางการเงินท่ี

เคาน7เตอร7สาขาของธนาคาร เป�นผลใหDลูกคDาผูDใชDบริการมีความพึงพอใจอยูzในระดับมาก สอดคลDองกับงานวิจัย

ของณรงค7เกียรต์ิ อ่ำบุญ (2563) ไดDอธิบายไวDวzา ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดบริการดDานราคามีผลตzอการ

การตัดสินใจเลือกใชD Application MyMo ของลูกคDาธนาคารออมสิน ในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเป�นเพราะแอป

พลิเคชันมายโม ของธนาคารออมสินไมzมีคzาธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทุกประเภท อีกท้ังแอปพลิเคชันมายโม 

ชzวยลดคzาใชDจzายในการเดินทางเพ่ือไปทำธุรกรรมทางการเงินท่ีเคาน7เตอร7สาขาของธนาคาร เป�นผลใหD

ผูDใชDบริการเช่ือม่ันใน Application MyMo จนทำใหDเกิดการตัดสินใจเลือกใชD Application MyMo ของ

ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

 3.3 ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานชzองทางการจัดจำหนzาย มีความสัมพันธ7ในทิศทางบวกตzอ

ความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz 

ซ่ึงสอดคลDองกับงานวิจัยของ ณรงค7เกียรต์ิ อ่ำบุญ (2563) ไดDอธิบายไวDวzา ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด

บริการดDานชzองทางการจัดจำหนzาย มีผลตzอการการตัดสินใจเลือกใชD Application MyMo ของลูกคDาธนาคาร

ออมสิน ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากรูปแบบการบริการ Mobile Banking (MyMo) สามารถดาวน7โหลดงzาย

และสมัครใชDบริการคร้ังแรก และสามารถเขDาถึง Application MyMo ไดDงzายข้ึน สะดวกในการทำธุรกรรมจึง

สzงผลตzอความพึงพอใจของลูกคDาจนทำใหDเกิดการตัดสินใจเลือกใชD Application MyMo ของธนาคารออมสิน
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ในกรุงเทพมหานคร สอดคลDองกับงานวิจัยของ ณัฐกิตต์ิ เลzงเจ²ะและสิริพันธ7 วงศ7อินทวัง (2561) ไดDอธิบายไวD

วzา ความพึงพอใจของผูDใชDบริการ MYMO PAY ในดDานชzองทางบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง 

ความสะดวกในการใชDบริการธนาคารผzานโทรศัพท7มือถือไดDตลอด 24 ช่ัวโมง มีคzาเฉล่ีย 4.43 รองลงมาในเร่ือง 

มีความสะดวกในการใชDบริการธนาคารผzาน MYMO PAY ไดDทุกท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศัพท7ครอบคลุม มีคzาเฉล่ีย 

4.43 และมีความสะดวกในการสมัครใชDบริการผzานทุกสาขาของธนาคาร มีคzาเฉล่ีย 4.37 ตามลำดับสอดคลDอง

กับงานวิจัยของ ณรงค7เกียรต์ิ อ่ำบุญ (2563) ไดDอธิบายไวDวzา ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดบริการดDานชzอง

ทางการจัดจำหนzาย มีผลตzอการการตัดสินใจเลือกใชD Application MyMo ของลูกคDาธนาคารออมสิน ใน

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากรูปแบบการบริการ Mobile Banking (MyMo) สามารถดาวน7โหลดงzายและสมัคร

ใชDบริการคร้ังแรก และสามารถเขDาถึง Application MyMo ไดDงzายข้ึน สะดวกในการทำธุรกรรมจึงสzงผลตzอ

ความพึงพอใจของลูกคDาจนทำใหDเกิดการตัดสินใจเลือกใชD Application MyMo ของธนาคารออมสินใน

กรุงเทพมหานคร 

 3.4 ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานการสzงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ7ในทิศทางบวกตzอความ

พึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสิน สำนักงานใหญz ซ่ึง

สอดคลDองกับงานวิจัยของ ณัฐกิตต์ิ เลzงเจ²ะและสิริพันธ7 วงศ7อินทวัง (2561) ไดDอธิบายวzา ความพึงพอใจของ

ผูDใชDบริการ MYMO PAY ในดDานการสzงเสริมการตลาด มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มีการใหDขDอมูล

ขzาวสารแกzลูกคDาของธนาคารอยzางสม่ำเสมอผzานทาง SMS, MMS หรือ E-mail สzวนตัวของลูกคDา มีคzาเฉล่ีย 

4.25 รองลงมาในเร่ือง มีการจัดกิจกรรมตzาง ๆ เพ่ือแนะนำการใชDบริการธนาคารผzาน MYMO PAY จาก

พนักงานธนาคารประจำสาขา มีคzาเฉล่ีย 4.22 เร่ืองมีการมอบของท่ีระลึกหรือของสมนาคุณ เม่ือมีการสมัครใชD

บริการเป�นคร้ังแรก มีคzาเฉล่ีย 4.20 และเร่ือง MYMO PAY มีการโฆษณาผzานส่ือตzาง ๆ อยzางสม่ำเสมอ มี

คzาเฉล่ีย 4.01 ตามลำดับ สอดคลDองกับงานวิจัยของยุทธการ เรือนแกDว (2561) ไดDอธิบายไวDวzา ปxจจัยสzวน

ประสมทางการตลาดดDานการสzงเสริมการตลาด พบวzา ความพึงพอใจตzอการใชDบริการแอปพลิเคชันมายโมผzาน

โทรศัพท7เคล่ือนท่ีของลูกคDาธนาคารออมสิน สาขาแมzสรวย ในภาพรวมอยูzในระดับมาก ท้ังน้ีเป�นเพราะธนาคาร

ออมสินมีแอปพลิเคชันมายโมมีประชาสัมพันธ7ขzาวสารแกzผูDใชDบริการผzานการจัดบูธตzาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอ

แมzสรวย แอปพลิเคชันมายโมมีการโฆษณาเก่ียวกับบริการผzานเว็ปไซต7ของธนาคารออมสิน แอปพลิเคชันมาย

โมมีการโฆษณาเก่ียวกับบริการผzานส่ือวิทยุและแอปพลิเคชันมายโมมีการโฆษณาเก่ียวกับบริการผzานส่ือ

โทรทัศน7 เป�นผลใหDลูกคDาผูDใชDบริการมีความพึงพอใจอยูzในระดับมาก 

ขQอเสนอแนะ 

ขQอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาด ไดDแกz ดDานผลิตภัณฑ7 ดDานราคา ดDานชzองทางการจัดจำหนzาย และ

ดDานการสzงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงาน

และลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz  
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 ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานผลิตภัณฑ7 มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile 

Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz  ดังน้ันจึงแนะนำใหDธนาคารควรใหD

ความสำคัญกับ Mobile Banking (MyMo) มีระบบความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เป�นอันดับแรก 

ตzอมาแนะนำใหDความสำคัญกับเป�นสถาบันการเงินของรัฐแหzงแรกในประเทศไทยท่ีไดDการรับรอง

มาตรฐานสากล ISO/IEC ดDานระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ เป�นแอปพลิเคชันท่ีถูก

ออกแบบมาใหDใชDงานงzาย และมีฟxงก7ชันครอบคลุม รวมถึงสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผzานมือถือไดDตลอด 

24 ช่ัวโมง ไมzมีเวลาป¦ดทำการ และปรับปรุงเพ่ิมเติมชzองทางการทำธุรกรรม ใหDมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

อีกท้ังตDองพัฒนาใหDแอปพลิเคช่ันมีความทันสมัย และงzายตzอการใชDงานอยูzเสมอ 

ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานราคา มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile 

Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ดังน้ันจึงแนะนำใหDธนาคารควรใหD

ความสำคัญกับ การใหDบริการผzาน Mobile Banking (MyMo) ไมzมีคzาธรรมเนียมรายป� เป�นอันดับแรก ตzอมา

แนะนำใหDความสำคัญกับ ไมzมีการคิดคzาธรรมเนียมในการใชDบริการผzาน Mobile Banking (MyMo)ในการทำ

ธุรกรรมบางรายการ เชzน คzาธรรมเนียมแรกเขDา บริการชำระคzาบริการตzาง ๆ บริการเติมเงิน โทรศัพท7มือถือ 

บริการโอนเงิน เป�นตDน และอัตราคzาธรรมเนียมในการใชDบริการ Mobile Banking (MyMo) ในการทำธุรกรรม

บางรายการมีคzาธรรมเนียมถูกกวzาการไปใชDบริการหนDาเคาน7เตอร7 เชzน บริการโอนเงินระหวzางบัญชีหรือตzาง

ธนาคาร ชำระคzาสินคDาและบริการตzาง ๆ เป�นตDน และอัตราการคิดคzาบริการมีความเหมาะสมกับการใชDบริการ

ผzาน Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร เน่ืองจากผูDใชDงานสามารถยอมรับไดDหากมีการเรียกเก็บ

คzาบริการ แตzตDองเป�นราคาท่ีเหมาะสม ไมzเรียกเก็บเกินจริง 

ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานชzองทางการจัดจำหนzาย มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการ

ใชD Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz ดังน้ันจึงแนะนำใหD

ธนาคารควรใหDความสำคัญกับ Mobile Banking (MyMo) ชzวยประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน 

ตzอมาแนะนำใหDความสำคัญกับ มีชzองทางในการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการใชDบริการ ผzาน Call Center 

หรือในเว็บไซต7ของธนาคาร สามารถใชDงานไดDทุกท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศัพท7ครอบคลุม และมีความเสถียรภาพใน

การใชDงานบนโทรศัพท7มือถือ รวมท้ังมีความสะดวกในการสมัครใชDบริการ Mobile Banking (MyMo) มี

หลากหลายชzองทาง ไดDแกz ทางสาขา ทางตูDเอทีเอ็ม หรือสมัครไดDทันทีผzาน Mobile Banking (MyMo) ดังน้ัน

ทางธนาคารควรมีการสมัครใชDงาน Mobile Banking (MyMo) ผzานแอปพลิเคชันไดDเลยโดยไมzตDองไปท่ีสาขา  

ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานการสzงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD 

Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานและลูกจDางธนาคารออมสินสำนักงานใหญz  ดังน้ันจึงแนะนำใหD

ธนาคารควรใหDความสำคัญกับ มีความหลากหลายของการโฆษณาประชาสัมพันธ7การใชDบริการ Mobile 

Banking (MyMo) ผzานส่ือตzาง ๆ เชzน social media ป©ายไวนิล เป�นตDน ตzอมาแนะนำใหDความสำคัญกับ การ

จัดกิจกรรมพิเศษตzาง ๆ ใหDกับผูDใชDบริการ Mobile Banking (MyMo) เชzน การรzวมสนุกผzานกิจกรรมทาง 

Line official เพ่ือรับ Gift Voucher เป�นตDน การใหDขDอมูลขzาวสารแกzลูกคDาของธนาคารอยzางสม่ำเสมอผzาน
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ทาง Line, SMS หรือ e-mail สzวนตัว และมีการแนะนำและใหDความรูDเก่ียวกับการใชDบริการ Mobile Banking 

(MyMo) ไดDหลากหลายชzองทางมากข้ึน ดังน้ันทางธนาคารจึงควรมีโปรโมช่ัน และการอัพเดตขDอมูลท่ีทันสมัย 

เพ่ือชักจูงใจใหDลูกคDาใชDบริการ MyMo มากย่ิงข้ึน เพ่ือดึงดูดลูกคDาในการเลือกใชDเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

ขQอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต'อไป 

 1. ควรเพ่ิมขนาดขอบเขตทางดDานประชากร และขนาดของกลุzมตัวอยzางใหDครอบคลุมมากย่ิงข้ึน เชzน 

ขยายการศึกษาประชากรท้ังสำนักงานใหญzและสาขา เพ่ือใหDไดDความแตกตzาง และความหลากหลายของ

ผลงานวิจัยท่ีมากย่ิงข้ึน 

2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ท่ีอาจจะสzงผลตzอ หรือ มีความสัมพันธ7ตzอความพึงพอใจในการใชD Mobile 

Banking (MyMo) เชzน ปxจจัยสzวนประสมทางการตลาดดDานอ่ืน เพ่ือใหDครอบคลุมมากย่ิงข้ึน ไดDแกz ดDาน

บุคลากร ดDานกระบวนการ ดDานลักษณะทางกายภาพ เป�นตDน 

3. ควรทำการขยายขอบเขตงานวิจัยใหDกวDางข้ึน โดยทำการศึกษาและวิจัยกับลูกคDาของธนาคารออม

สินท่ีใชD Mobile Banking (MyMo) เพ่ือท่ีจะไดDนำมาปรับปรุงหรือสรDางความนzาเช่ือถือใหDกับผลิตภัณฑ7 ใหDมี

ความตรงตzอความตDองการของลูกคDาและสามารถเขDาถึงลูกคDาไดDหลายกลุzมเป©าหมายมากย่ิงข้ึน 
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