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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของ
ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และ ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ไม่ต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้

แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to study (1) the decision to use the banking application (MYMO) of 
the Bangkok users (2) to study the decision to use the application of the banking application (MYMO) of 
the Bangkok users, identifying by gender, education, career and income (3) for each month. The MYMO 
Bank of Bangkok users, the group, the sample used in this research is the 40 0 person Bangkok users, 
using a single-digit number of computers.  A questionnaire is a tool used to collect data, statistics used 
to analyze the frequency, the percentage, the average and the standard deviation. Test the hypothesis 
with t- test statistics, the one- way ANOVA.  If the difference is found, it is compared to a double- digit 
sequence using LSD and use statistics.  

The hypothetical results show that users in Bangkok are sex, education, career, and earnings, 
averaging monthly, and the use of different MYMO applications and marketing components is 
considered. Product, sales promotion and physical characteristics affect the decision to use the MYMO 
application of the Bangkok users. 
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บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและการด าเนินธุรกิจมากข้ึนบทบาทของเทคโนโลยีจะ
ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ระดับของธุรกิจเท่านั้น แต่ได้แผ่ขยายเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ บุคคลทั่วไปดงจะ
เห็นได้จากการมีโทรศัพท์มือถือ การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ธุรกิจหลากหลายประเภทได้
เริ่มหันมาเน้นการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีกันมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการเงินที่ก าลังเริ่มขยายช่องทางการ
ให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการ Internet Banking การให้บริการ Mobile Banking หรือ E-
ATM เป็นต้น ลักษณะการให้บริการ E-Banking ในประเทศไทยมี 2 ลักษณะ คือเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
เพื่อการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร จากการใช้เทคโนโลยี เพื่อการให้บริการตามที่กล่าวนั้นจะท าให้สถาบันการเงิน
เข้าถึงฐานลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น ให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและเป็นการสร้างรายได้
ค่าธรรมเนียมได้อีกทางหนึ่ง  Mobile Banking คือตัวช่วยรูปแบบหนึ่งในการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล ซึ่ง
สามารถท าได้แบบออนไลน์ ท าที่ไหนเวลาใดก็ได้ เป็นรูปแบบบริการหนึ่งของยุคดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) ปัจจุบัน Mobile Banking ได้ถูกน ามาเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อรองรับ Social Commerce ที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเองก็ได้มีการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Chatbot หรือระบบตอบข้อความอัตโนมัติ ที่
แอปพลิเคชันส าหรับการสื่อสารและคนทั่วไปไปสามารถเข้าถึงและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น Facebook และไลน์ 
สามารถสื่อสารทางการค้าได้สะดวกมากขึ้น บางแอปพลิเคชันก็เพิ่มฟีเจอร์  “Sell & Buy” เข้ามาตอบโจทย์การซื้อขาย
เฉพาะกลุ่ม แน่นอนว่าเมื่อมีการซื้อขายก็ต้องมีเรื่องการช าระเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันจึง
ได้มีการสร้างพันธมิตรการค้ากับ ผู้น าด้านการช าระเงินแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีอยู่มากในตลาด (ธนาคารออนไลน์ ท า



หน้าที่เป็นตัวกลาง คอยรับ-ส่งเงินออนไลน์จากผู้ใช้ทั่วโลก เช่น PayPal เปิดตัว เพื่อการช าระเงินในรูปแบบดิจิทัลที่สะดวก 
รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการช าระเงินใน Social Commerce platform ที่มักใช้การโอนเงิน
ผ่าน ATM หรือ Internet Banking ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากในการซื้อสินค้าและต้องอาศัยความไว้ใจระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายในการท าธุรกรรม หรือจะเป็น Platform ตัวใหม่อย่าง PayDii ซึ่งจะท าให้การช าระเงินบน Facebook ง่ายมากข้ึน 
ไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องเมื่อเราตกลงปลงใจจะซื้ออะไรสักอย่างแล้วผู้ขายก็จะรีบส่งช่องทางการโอนเงินมาให้เราอย่าง
รวดเร็ว ถ้าส่งมาเป็นข้อความก็ง่ายหน่อย สามารถคัดลอกตัวเลขไปแปะในแอปธนาคารเพื่อโอนเงินได้ แต่ถ้าส่งมาเป็นรูป
เราก็ต้องเปิดแอปแชตกับแอปธนาคารสลับไปมาเพื่อดูว่าเราป้อนเลขที่บญัชีถูกต้องไหม แล้วมานั่งเช็กอีกทีว่าใส่ราคาสินคา้
ถูกไหม เมื่อโอนเสร็จก็ต้องส่งสลิปไปยืนยัน ส่วนทางฝั่งผู้ขายก็ต้องเอาสลิปไปตรวจว่ามีการโอนมาจริงๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่
ยุ่งยากส าหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีจ านวนการสั่งซื้อสินค้าจ านวนมาก อีกทั้งเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากข้ึน ธนาคารจึง
มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปตามเทคโนโลยี บทบาทของธนาคารต่อไปจะเป็นการพัฒนา Digital Solutions ต่างๆ ให้เป็นได้
มากกว่าผู้ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินเหมือนเช่นในปัจจุบัน เช่น โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน โอนเงินเดือน และธุรกรรม
ทางการเงินอ่ืนๆ โดยจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พัฒนาการของโมบาย แบงกิ้ง ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบรับกับ
กระแส “ดิจิทัล โมบิลิตี้” (Digital Mobility) ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ไม่อยู่นิ่ง และต้องการความสะดวกสบาย และจัดการ
ทุกสิ่งได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก และ
รวดเร็ว ในทุกเรื่องที่ต้องการ ทุกที่ และทุกเวลา 

ดังนั้นการศึกษาการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน MYMO ของลูกค้าธนาคารออมสิน ของ
ผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงเป็นประเด็นที่สามารถน าประโยชน์ไปใช้ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน MYMO และท าให้ทราบถึงความพึงพอใจจากการใช้บริการว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร
เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการในการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ก าลัง
จะเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร  

จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจใช้แอปพลเิคชันธนาคารออมสิน (MYMO) 

ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยตั้งใจศึกษากลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) 
ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ทางผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาด กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
ของ การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปิดตาราง พบว่า จ านวนขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องท าการศึกษานั้นอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง 



ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้จะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญต่างๆในด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ด้านส่วนประสมทางการตลาดและด้านการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  

1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  

ตัวแปรตาม  ได้แก่ การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตระยะเวลา : การด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อทราบถึงกระบวนการตัดสินใจใช้แอปพลิ เคชันธนาคารออมสิน (MYMO)  ของผู้ ใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทราบถึงกระบวนการตัดสินใจใช้แอปพลิ เคชันธนาคารออมสิน (MYMO)  ของผู้ ใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

3.เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อระบวนการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน 
(MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ 

จากการศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของเพศได้ว่า เพศเป็นลักษณะทาง
ประชากรของบุคคล อันประกอบไปด้วย เพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก เพศที่แตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการบริโภค
แตกต่างกัน อีกทั้งยังท าให้บุคคลมีความคิด ค่านิยม และทัศนคติแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ตัวแปรทางด้านเพศเป็นตัว
แปรในการวิจัย 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุ 

จากการศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของอายุได้ว่า อายุเป็นปัจจัยที่ท า
ให้ผู้บริโภคมีความแตกต่างทางความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดจึงใช้เกณฑ์อายุเป็นตัวแบ่งส่วนตลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ใช้ตัวแปรทางด้านอายุเป็นตัวแปรในการวิจัย 



ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของระดับการศึกษาได้
ว่า ระดับการศึกษาเป็นระดับการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา และที่ได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต ระดับ
การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสารและอัตราการรู้หนังสือ โดยการศึกษานั้นท าให้มีพฤติกรรม
แตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่มีการศึกษาสูง จะมีความสนใจในเรื่องที่มีเหตุผลสนับสนุนทั้งนี้เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ตัวแปรทางด้านระดับการศึกษาเป็นตัวแปรในการวิจัย 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ 

จากการศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของอาชีพได้ว่า อาชีพเป็นการท า
มาหากินของมนุษย์ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวติ อาชีพของแต่ละ
บุคคลจะน าไปสู่ความสนใจและความต้องการสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ตัวแปรทางด้านอาชีพเป็น
ตัวแปรในการวิจัย  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ 

จากการศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของรายได้ ได้ว่า รายได้ของ
บุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ บ่งบอกถึงความสามารถในการซื้อ ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะ มีความสามารถในการซื้อ
มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ตัวแปรทางด้านรายได้เป็นตัวแปรในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของผลิตภัณฑ์ได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจ
จับต้องได้ (Tangible Products) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Products) โดยที่ผู้ผลิตน าเสนอออกขายเพื่อ
ก่อให้เกิดความสนใจโดยการบริโภคหรือการใช้บริการนั้นสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของราคาได้ว่าจ านวน
เงินตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของกิจการหรืออาจจะเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้
ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการนั้น ๆอย่างคุ้มค่ากับจ านวนเงินที่จ่ายไป 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายได้ว่า 
ช่องทางจัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้นมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการ เนื่องจากท าเลที่ตั้งที่กิจการ
เลือกไว้นั้น จะเป็นตัวก าหนดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการโดยในส่วนของการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายจะต้อง



ค านึงถึงปัจจัยทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ ความจ าเป็นในการใช้คนกลางเพื่อจัดจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการของธุรกิจ และ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของการ
ส่งเสริมการขาย ได้ว่า เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความต้องการ (Need) ความคิด (Thinking) 
ความรู้สึก (Feeling) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่อตราสินค้าหรือบริการ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเชื่อ อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการการส่งเสริมการตลาด ที่ส าคัญ 5 เครื่องมือหลัก ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของบุคคลได้ว่า เป็นส่วน
ส าคัญในองค์กรที่สามารถสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะพนักงานในส่วนที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงต้องมี
ศักยภาพในการให้บริการและต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่ปฏิบัติงานอยู่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของ
ลักษณะทางกายภาพ ได้ว่า เป็นการสร้างและน าเสนอคุณภาพโดยรวม เช่น การให้บริการของธนาคารมีความทันสมัยและ
สามารถได้รับบริการที่รวดเร็ว และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของกระบวนการ 
ได้ว่า เป็นกระบวนการในการให้บริการเพื่อส่งมอบการ บริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ และการให้บริการได้อย่างประทับใจ
ลูกค้าและรวดเร็ว 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายได้ว่า การตัดสินใจเป็นการศึกษาถึง
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ เป็นการประเมินถึงความต้องการของ ผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจซื้ออย่างไรการใช้
สินค้าหรือบริการประเภทไหนใช้ท าอะไร ผู้บริโภค สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทางไหนบ้างและผลตอบรับจากการใช้สินคา้
หรือบริการว่ามี ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งถ้าสินค้าที่ได้ใช้บริการเป็นไปใน
ทางบวกผู้บริโภคย่อมเกิดการบอกต่อ ในทางกลับกันถ้าการใช้บริการเป็นไปในทางลบ ผู้ประกอบการจะน าข้อมูลเหล่านีม้า
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

 



วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถที่จะทราบ
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึง
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ใช้วิธีการหาจ านวน
กลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่แนน่อน หรือ(Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา  

1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จะใช้ค่าร้อยละและความถี่ ในการอธิบายตัวแปร 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ สินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัดจ าหน่าย บุคคล 
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร จะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายตัวแปร 

สถิติเชิงอนุมาน 

 1. ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน น่าจะท าให้
การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ต่างกัน จะใช้สถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจใช้แอปพลเิคชันธนาคารออมสิน (MYMO) 
ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร จะใช้สถิติ Multiple Regression ในการอธิบายอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน
(MYMO)ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร  

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) t Sig 
1.ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.185 4.541 0.000* 

2.ด้านราคา 0.050 1.219 0.224 
3.ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 0.008 0.169 0.866 

4.ด้านส่งเสริมการขาย 0.352 8.665 0.000* 
5.ด้านบุคคล 0.033 0.630 0.529 

6.ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.312 5.370 0.000* 



ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) t Sig 

7.ด้านกระบวนการ 0.055 0.888 0.375 
ค่าคงที ่ 0.168 -0.720 0.472 

R = 0.817, R2 = 0.667, SEE = 0.392, F = 112.216, Sig. = 0.000 * = P < 0.05 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน(MYMO)ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์(R2 )เท่ากับ 0.667 แสดงว่าตัวแปรอิสระคือปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อตัว
แปรตามคือการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน(MYMO)ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 66.7 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.185) ด้านส่งเสริมการขาย (Beta = 
0.352) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Beta = 0.312) มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน(MYMO)ของ
ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 ชุด   
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย เรื่องการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากแอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) มี

ความจ าเป็นมากส าหรับผู้ใช้บริการท าธุรกรรม เนื่องจากสะดวก สามารถท าธุรกรรมเองได้โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร 

แอปพลิเคชันใช้งานง่าย และสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ทุกเพศ ทุกวัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการตัดสินใจใช้

แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการส่งเสริมการขาย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ภาวิตา หม่อมปลัด (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

เทคโนโลยีการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นโดย

ภาพรวมของผู้ใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยีการท าธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าผู้ใช้งานให้ความส าคัญในด้านขั้นตอนการใช้งาน ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้าน ความปลอดภัยในการ

ใช้งาน 

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

2.1 ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน(MYMO) 

โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ไม่ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเค



ชันธนาคารออมสิน(MYMO) ต่างกัน เนื่องจากแอปพลิเคชันไม่ได้จ ากัดเพศในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้แอป

พลิเคชันได้ทุกเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวณิต อุดมเวชสกุล (2557) ที่พบว่า 

เพศชายและเพศหญิงมี พฤติกรรมที่คล้ายกันมากขึ้นส่งผลให้พฤติกรรมการใช้งานและความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรม

ทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ไม่มีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐดนัย ใจชล 

(2555) พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ที่ตั้งเอาไว้อาจเนื่องมาจาก Mobile Internet Banking เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาใช้งานในวัตถุประสงค์ที่ไม่มีความ

เก่ียวข้องกับเพศสภาพของผู้ใช้งาน 

2.2 ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน(MYMO) 

โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน

ธนาคารออมสิน (MYMO) ไม่ต่างกัน เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยถึงวัยกลางคนมักสนใจที่จะใช้บริการแอปพลิเคชัน 

เพราะชอบในความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน ส่วนผู้ใช้บริการวัยสูงอายุมักไม่ค่อยสนใจที่จะใช้บริการเ ท่าไร 

เนื่องจากอาจจะไม่ไว้ใจในตัวแอปพลิเคชันและมีการยอมรับในเร่ืองเทคโนโลยีน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ภัทรา 

มหามงคล (2553) อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยผ่านทาง โทรศัพท์มือถือของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ใช้ บริการที่มีอายุระหว่าง 

31-35 ปีและ 36-40 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่า

ผู้ใช้บริการที่มีอายุ ระหว่าง 20-25 ปีทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการ ที่มีอายุแตกต่างกันมักจะมีประสบการณ์และ

วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในแต่ละวัยที่แตกต่างกัน  

2.3 ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน

(MYMO) โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การ

ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ไม่ต่างกัน เนื่องจากผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันในหลายระดับ ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือการค้นหาข้อมูล หรือแม้กระทั่งแหล่งข้อมูล ซึ่งจะมี

น้ าหนักของข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของสุรีย์พร เหมือนหลิ่ง (2558) ที่พบว่าระดับการศึกษาที่

แตกต่างกันไม่่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติอาจเนื่องมาจากการให้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดในเร่ืองการศึกษาต่อการใช้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ 

2.4 ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) 

โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน

ธนาคารออมสิน (MYMO) ไม่ต่างกัน เนื่องจากผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่หลากหลาย บางอาชีพต้องท าธุรกรรมกับ

ธนาคารบ่อยย่อมมีความจ าเป็นในการใช้แอปพลิเคชัน ในทางตรงกันข้ามบางอาชีพไม่ได้ท าธุรกรรมกับธนาคารบ่อย ผู้ใช้บริการ



จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้แอปพลิเคชันและไม่ได้โหลดใช้ในที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ 

(2560) ที่พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ ความปลอดภัยในการใช้ 

Application Mobile Banking ที่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกต ศักดามาตร์ (2562) พบว่า อาชีพที่

แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ตั้งไว้โดยผลจากการ

เปรียบเทียบรายคู่พบว่า นักศึกษาจะมีความคิดเห็นต่างจากเกือบทุกอาชีพในทุกด้านของส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาส่วนมากยังไม่มีรายได้ประจ าเป็นของตนเอง จึงท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่ท างาน

และมีรายได้เป็นของตนเอง 

2.5 ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน(MYMO) 

โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเค

ชันธนาคารออมสิน (MYMO) ไม่ต่างกัน เนื่องจากผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้น้อย ไม่มีก าลังที่จะซื้ออุปกรณ์

มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารที่ไม่ใช่รุ่นสมาทโฟน จึงไม่สามารถที่จะโหลดใช้บริการแอปพลิเคชันได้ ในทางกลับกัน

ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงย่อมมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์มือถือ และเครื่องมือ

สื่อสารต่างๆ ท าให้สามารถที่จะโหลดใช้บริการแอปพลิเคชันได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชัญญาพัทธ์ จงทวี 

(2558) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับความพึงพอใจในการใช้

บริการ Mobile Banking ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มี

ระดับความพึงพอใจในการ ใช้บริการ Mobile Banking สูงที่สุด และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกต ศักดามาตร์ 

(2562) พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้อาจเป็นเพราะผูท้ี่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอาจมีทัศนคติทางการเงินที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้

น้อยอาจต้องการเพียงรูปแบบการท างานพื้นฐาน เช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย แต่ผู้ที่มีรายได้มากอาจค านึงถึงการให้บริการที่

แตกต่างออกไปเช่น การซื้อหุ้น หรือกองทุน เป็นต้น  

3. ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด จากการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้แอป

พลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีทั้งหมด 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยสามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี

ความเห็นว่า เนื่องมาจากผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นที่จะต้องท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังมีความสนใจ 

และความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันของธนาคาร มีการเปิดท าธุรกรรมกับธนาคารได้ตลอด 24 ชม. ท าให้มีความ

สะดวกสบาย และประหยัดเวลาของการใช้บริการ อีกทั้งการบริการหลังการใช้บริการ เช่น มี SMS/ Email แจ้งให้ทราบ



หลังการใช้บริการ มีรูปแบบบริการ เช่น รูปแบบ Website การใช้ข้อความและการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการเสนอ

บริการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรวลัย ชัยวรรณเสถียร (2563) กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญระดับมาก

ในเรื่องการใช้งานที่สะดวกง่ายดาย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถจดจ าได้ง่าย ใช้งานได้ อย่าง

รวดเร็ว และมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในคุณภาพของบริการที่จะได้รับจากผู้

ให้บริการ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความน่าสนใจนั้น จะต้องมีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย และ เพิ่มฟังก์ชันที่แปลก

ใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภคอยู่เสมอ เช่น ร่วมเล่นเกมในแอปพลิเคชันเพื่อลุ้นรับ ของรางวัล บริการจัดส่งอาหาร

แบบเหมารายอาทิตย์หรือรายเดือน ฟังก์ชันการเก็บสถิติการใช้งานเพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้บริการของผู้ใช้งาน เป็นต้น 

3.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการใน

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แอปพลิเคชันมีการโฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ มีการดึงดูดให้

ผู้ใช้บริการโหลดแอปพลิเคชันมาใช้โดยการจัดกิจกรรมแจกรางวัลพิเศษ ส าหรับผู้ซื้อสลากดิจิทัล มีการประชาสัมพันธ์โดย

การแจกแผ่นพับ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับธนาคารและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรวลัย ชัยวรรณเสถียร (2563)  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากในเรื่อง

การรับรู้ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ดังนั้น ผู้ประกอบฟู้ดแพนด้าการควรท าการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสารตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ และเกิดความสนใจ ร่วมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง สม่ าเสมอ 

เช่น ส่วนลดค่าอาหาร การสะสมแต้มแลกของรางวัลเป็นต้น เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิด ทัศนคติและพฤติกรรมการ

ใช้บริการ ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่ง 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสินี เสถียรกาล (2559) กล่าวว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และบริการหลังการขาย

มีผลต่อการ ตัดสินใจใช้บริการโดยผลิตภัณฑ์ควรมีความหลากหลาย รวมถึงมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ต่างๆ 

โดยจะต้องด าเนินการอยู่สม่ าเสมอ มีรายการส่งเสริมบริการ เช่น แจกของที่ระลึกแก่ลูกค้า เป็น ต้น และให้สิทธิพิเศษและ

ประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดร้านค้า เป็นต้น มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก และลดอัตราค่าธรรมเนียม 

ตามแต่ละเทศกาลและโอกาส รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อ สังคม (CSR) อยู่สม่ าเสมอ นอกจากนี้ต้องมีการ โทรศัพท์สอบถาม 

หรือแจ้งบริการให้ทราบ มีข้อมูลและบริการที่ทันสมัย อัพเดทอยู่ตลอดเวลารวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่สม่ าเสมอ 

เนื่องจากนอกจากการ บริการของธนาคารแล้ว ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นถือเป็นส่วนนึงที่ค่อนข้างมีความส าคัญ เนื่องจากผู้ 

ที่มาใช้บริการจะได้รับบริการจากธนาคารแล้ว ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารด้วย 

3.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการใน

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครตัดสินใช้ใช้แอปพลิเคชันเนื่องจากธนาคารออมสินมี

ภาพพจน์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งแอปพลิเคชันมีขั้นตอนการสมัครและขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่ง



สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสาวณิต อุดมเวช สกุล (2557) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้บริการ M-

Banking Application พบว่า ความมีชื่อเสียงของธนาคารท าให้ผู้บริโภคเกิดความน่าเชื่อถือ และมีความรู้สึกปลอดภัยใน

การ ท าธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงลักษณะของ Application ที่ทันสมัย มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ท าให้ผู้บริโภค

ไม่เกิดความกังวลในการใช้ บริการ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถด าเนินธุรกรรม ได้ตามที่คาดหวัง และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เกศวิทู ทิพยศ (2557) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่

มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้บริการแอปพลิเคชัน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ไม่ว่าจะท า

ธุรกรรมเรื่องไหนก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทรา มหามงคล (2554) ท าการศึกษาในหัวข้อ 

“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพ

หานคร” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยทางโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) กล่าวว่าปัจจัยด้าน

ราคา มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน  Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมต่อครั้งของผู้ใช้บริการ ดังนั้น

หากมีการคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการในอัตราที่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในการ

ท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application 

3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้บริการ สามารถท ารายการได้ 24 ชั่วโมง อีกทั้งรูปแบบเมนูเข้าใจง่าย ไม่

ซับซ้อน และมีการเข้าถึงสมาทโฟนทุกยี่ห้อ จึงท าให้ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน

ธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา มหามงคล (2553) 

กล่าวว่าปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการ สามารถ

เลือกรับบริการได้ดังนั้นความสะดวกใน การรับบริการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ใช้บริการจะใช้ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รสริน ปานสมุทร (2563) กล่าวว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอออนไลน์ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส

บางปู  สมุทรปราการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) 



สาขาเทสโก้โลตัส บางปู จังหวัดสมุทรปราการ สามารถใช้บริการได้กับสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น และเครื่องคอมพิวเตอร์และ

สามารถใช้บริการกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือช่าย สามารถใช้บริการได้ทุกที่สามารถชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล 

ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

เนื่องจากแอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ส่วนมากจะปรากฏในอุปกรณ์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดซึ่ง

ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้สังเกตุถึงเร่ืองการแต่งกายของพนักงานและแอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ใช้งานไม่ยากจึงท าให้พนักงานอาจจะไม่ต้องแนะน าลูกค้ามากเท่าที่ควร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสินี เสถียร

กาล (2559) กล่าวว่า ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากธนาคาร

เป็นธุรกิจที่ด าเนินการในรูปแบบของการให้บริการ ฉะนั้นบริการของพนักงานและบุคคลากรถือเป็นสิ่งนึงที่ส าคัญ โดย

พนักงานและบุคคลากรในองค์กรทุกคน ควรจะมีการให้บริการที่ดี แต่งกายเรียบร้อย กิริยามารยาทสุภาพ พูดจาไพเราะ 

กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจการให้บริการ รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มจน

จบ มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูล แนะน ารวมทั้งแก้ไขปัญหา ให้กับทาง

ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิภพ วชังเงิน (2558) ที่กล่าวว่าด้านพนักงาน (People) 

หมายถึง พนักงานซึ่งเป็นคน ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการบริการและลูกค้าพวกเขา จ าเป็นต้องมีทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและทัศนคติที่ดีในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมที่จะส่งผลที่ดี ที่สุดส าหรับลูกค้า ดังนั้นปัจจัยด้าน

พนักงานจึงมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Mobile Banking 

3.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการ  ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

มีความเห็นว่า เนื่องจากคุณภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับที่ดี อีกทั้งระบบมีความรวดเร็วในการใช้บริการ และมี

พนักงานคอลเซ็นเตอร์ให้บริการตลอดเวลา ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการอยู่แล้ว ดังนั้นปัจจัยสว่น

ประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน (MYMO) ของผู้ใช้บริการ

ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสินี เสถียรกาล (2559) กล่าวว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ และ

เครื่องมืออุปกรณ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโดยบริการที่ดีของธนาคารควรจะมีระเบียบและเป็นล าดับขั้นตอนในการท า

ธุรกรรมทางการเงินซึ่งจะต้องท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น

รวมถึงธนาคารต้องสามารถท าธุรกรรมทางการเงินให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นย า พร้อมทั้งธนาคารจะต้องมี

อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการท าธุรกรรมที่มีความทันสมัยไว้ ให้กับบริการกับผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งจะต้อง

อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความ สะดวก สบาย และรวดเร็ว และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐดนัย 

ใจชล (2555) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Mobile Banking 



เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการของธนาคารมีความทันสมัย

และสามารถได้รับบริการ ที่รวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆเพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน 
(MYMO) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ เพื่อที่จะได้น ามาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้หลายกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุ่มประชากร ในการศึกษาครั้งต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่ม
ประชากร จากเดิมที่เป็นเพียงกรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเป็นประชากรในระดับภาคหรือประเทศเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มี
ความแตกต่างกัน 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ได้ผล
การวิเคราะห์ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุ่มแบบสะดวก อาจจะ
เปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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