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บทคดัย่อ 
  การวิจัย เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นบริการทางการเงินออนไลน์จากธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขต
นครศรีธรรมราช 2  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ โดยไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 385 คน คนโดยท าการสุ่มแบบไม่เจาะจง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ท่ีระดบันัยทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26 - 33 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท ส่วน
ใหญ่เลือกช่องทางในการท าธุรกรรม คือ โอนเงิน มีความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่ มากกว่า 6-10 คร้ัง/เดือน 
และมีช่วงเวลาท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ ระหว่าง 18.01 น. - 22.00 น. ประโยชน์ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจากการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทม์ือถือ (Mobile Banking) ในเร่ือง ความสะดวกในการใชง้าน ใน
อนาคตมีความต้องการในเร่ืองสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบต่างๆ ได้ตามความชอบ ส่ิงท่ีจูงใจในการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ คือฟรีค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม และผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ 
จะเป็นตนเอง ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนการหาความสัมพนัธ์
ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) และการหาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ สมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด ,แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ ,
ธนาคารออมสิน 
 



2 

 
 

ABSTRACT  
  This research entitled “A Study of Consumer Behaviour and Marketing Mix Influence on the Use 
of “MyMo” Government Savings Bank’s Mobile Banking Application in Affiliated Nakorn Si Thammarat 
Area 2” aims to investigate the impact of personal factors on marketing mix and the marketing mix factors 
that influence consumer decision to use mobile banking application. The data were collected by means of 
accidental sampling 385 people, from the customer population Government Savings Bank’s Mobile 
Banking Application in Affiliated Nakorn Si Thammarat Area 2, 10,000 people, sampling using the Taro 
Yamane table. The statistics used for the analysis were mean, standard deviation, and correlation at the 
0.05 level of significance. The results showed that most users are female government/government 
enterprise officers and government employees aged between 26 – 33 years old and earned a bachelor's 
degree and an average monthly income between 10,000 – 20,000 Thai Baht. The users mostly made use of 
transfer service with the frequency of more than 6 – 10 times a month during the 18.01 – 22.00 hours. The 
users’ perceived benefit of using mobile banking is convenience. The future need is the ability to change 
personal preference setting. The motivation behind self-driven decision-making is the transactions are 
allowed free of charge. The users strongly agreed that the marketing mix factors have an overall impact on 
the decision to use mobile banking application. The correlations between demographic characteristics and 
marketing mix and between consumer behavior and marketing mix towards the use of mobile banking 
application are statistically significant at the 0.05, 0.01 and 0.001 level.   
 
Key Words:  Consumer behavior, marketing mix, MyMo mobile banking application, Governments 
Savings Bank         
 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในโลกยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหน้าและพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ชีวิตของมนุษยต์อ้ง
พึ่งพาเทคโนโลยใีนการใชชี้วิตประจ าวนัอยู่เสมอ การใชเ้ทคโนโลยีของมนุษยท่ี์เห็นไดช้ดัเจนก็คงจะหนีไม่
พน้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัโดยเฉพาะการใชโ้ทรศพัท์มือถือ ในยุคน้ีคง
ยากท่ีจะปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ เพราะคนส่วนใหญ่ต่างก็ใช้
โทรศพัท์มือถือในการติดต่อส่ือสาร  ไม่ว่าจะไปไหนทุกคนก็จะต้องน ามือถือติดตัวไปด้วยตลอดเวลา 
โทรศพัทมื์อถือในสมยัน้ีมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออก เพราะเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าไดร้วม
เอากิจกรรมความบนัเทิงทุกอยา่งเขา้มาโทรศพัทม์ือถือ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง เล่นเกมส์ ท่องอินเทอร์เน็ต ดู
ทีวี ถ่ายรูป ก็สามารถท าไดผ้่านโทรศพัท์มือถือเพียงเคร่ืองเดียว ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้การพกพาโทรศพัท์มือถือ
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ไดรั้บความนิยมอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ หรือคนชราทั้งในเมือง
และในชนบทก็ลว้นมีโทรศพัท์มือถือกนัแทบทั้งส้ิน นอกจากน้ีการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็ไดรั้บ
ความนิยมเป็นอยา่งมากไม่ว่าจะเป็นการใชง้านในโปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยในการท างาน การหาขอ้มูลและความ
บนัเทิงจากอินเตอร์เน็ต การรับ-ส่ง E-mail การสนทนาออนไลน์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือแมก้ระทัง่การรับ
ข้อมูลข่าวสาร การท างานผ่านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็สามารถอ านวยความสะดวกในเร่ืองการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนัของมนุษยใ์หเ้ป็นเร่ืองท่ีง่ายดายข้ึน ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดเวลาไหนเราก็จะสามารถท่ีจะหา
ขอ้มูลและข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีต่าง ๆ ทัว่โลกไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบนัการเงินในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนัอยู่ภายใตก้าร
ก ากับของกระทรวงการคลงัเป็นสถาบันการเงินท่ีอยู่คู่ประชาชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน 105 ปี ภายใต้
บทบาทของการเป็นผูน้  าดา้นการออม ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเขม้แข็ง
และมัน่คงใหแ้ก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยมีการก าหนดทิศทางนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัปี 2560–
2564 ท่ีจะเป็นผูน้  าในการส่งเสริมการออม เพ่ือการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื และเสริมสร้างความสุขและอนาคตท่ี
มัน่คงของประชาชน  ซ่ึงจากแผนงานดังกล่าวน้ีจะไม่สามารถท่ีท าให้เกิดความส าเร็จได้ถ้าปราศจาก
องคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีส าคญัคือความพร้อมของคนและวฒันธรรมขององคก์ร ท่ีจะกา้วไปพร้อมกบักลยุทธ์
ขององคก์ร ท่ีพร้อมจะแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
 การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เพราะเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ ทางธนาคารออมสินก็มีช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถือ ในแอพพลิเคชัน่ท่ีใชช่ื้อว่า “MyMo” ซ่ึงไดท้ าการเปิดใชบ้ริการเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
เป็นระบบ Mobile Banking ท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ผ่านระบบ Wi-
Fi 3G หรือ 4G ซ่ึงถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย และมีฟังก์ชั่นครอบคลุมการท าธุรกรรมการเงินท่ี
หลากหลาย ดว้ยระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ครอบคลุมเหมือนมาท าธุรกรรม
ทางการเงินท่ีธนาคารดว้ยตนเอง ส าหรับ MyMo ของธนาคารออมสินยงัมีผูบ้ริโภคให้ความสนใจน้อย และไม่
ค่อยรู้จกั ดงันั้นทางธนาคารออมสินจึงใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์หลากหลายช่องทาง ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้มี
ฟังกช์ัน่การท างานท่ีอ  านวยความสะดวกทั้ง การเช็คยอด โอนเงิน จ่ายบิล จ่ายค่างวด และกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร
เอทีเอม็ เหมือนมีธนาคารเคล่ือนท่ีติดตามตวั โดยกลุ่มผูท่ี้นิยมใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวยัท างาน เพ่ือ
ความสะดวกในการท าบริการทางธุรกรรมการเงิน เพ่ือตอบโจทยค์นยุคใหม่ และผูท่ี้อาจไม่มีเวลามากนักใน
การใชบ้ริการผา่นธนาคารโดยตรง  
 ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นบริการทางการเงินออนไลน์จากธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขต
นครศรีธรรมราช 2 เพ่ือทราบขอ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บน
สมาร์ทโฟนและศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน เพ่ือให้ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน ของธนาคารออมสิน ไดน้ าผล
การศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ไปใชใ้นการวางแผนการปฏิบติังาน ปรับปรุง เพ่ิมการบริการใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึนใน
อนาคต และหาแนวทางในอนาคต เพ่ิมช่องทางส่ือประชาสัมพนัธ์การใช้แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
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ออนไลน์ให้มีผูบ้ริโภคสนใจใช้แอพพลิเคชั่นมากข้ึน ลดปัญหาการด้านการตลาดท าให้คนรู้จกัและหันมา
สนใจใชบ้ริการธนาคารออมสิน เพ่ิมมากยิง่ข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ

ทางการเงินออนไลน์ ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน

ออนไลน์ ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ จากธนาคารออมสิน  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ จากธนาคารออมสิน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะทางประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 
และน าผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลในการพฒันา และปรับปรุงแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน ของธนาคารออม
สินเพื่อใหต้อบสนองผูใ้ชบ้ริการ และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ค านิยามศัพท์ 
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดนิ้ยามศพัท ์ดง้น้ี 
1. ธนาคารออมสิน หมายถึง ธนาคารออมสินในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
2. ลูกคา้ หมายถึง กลุ่มผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสิน โดยมีการเขา้มาท าธุรกรรมทางการเงินกบัทาง

ธนาคารออมสินโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (MyMo) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามความตอ้งการของ
ตนเอง 

3. พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออก และกิริยาท่าทางผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสิน โดยมีการเขา้
มาท าธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารออมสินโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ท่ีเป็นการตอบสนองกับ
ระบบ MyMo 

4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินงานทางการตลาด เป็นปัจจยัท่ี
กิจการสามารถควบคุมได ้กิจการหรือธุรกิจต่าง ๆ จะตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวาง
กลยทุธท์างการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 5. บริการทางการเงินออนไลน์ หมายถึง การใหบ้ริการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารออมสินผ่าน
อุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย มีการตรวจสอบยอดคงเหลือในบญัชี การโอนเงินระหว่างบญัชี การจ่ายช าระบิล  
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

วธิีด าเนินการวจิยั 
1.ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ของธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน

ออนไลน์ (MyMo) จากธนาคารออมสิน ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขต
นครศรีธรรมราช 2 จ  านวน 10000 คน จ  านวน 10 สาขา ไดแ้ก่ สาขาทุ่งสง สาขาร่อนพิบูลย ์สาขาฉวาง สาขาชะ
อวด สาขาจนัดี สาขาทุ่งใหญ่ สาขาศูนยก์ารคา้ไทยสมบูรณ์ทุ่งสง สาขาถ ้าพรรณรา สาขาพิปูน สาขาบางขนั 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ของธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของ
ธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 จ  านวน 385 คน โดยใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย จาก
ตาราง (Taro Yamane) จากประชากรท่ีมาใชบ้ริการในเดือนธนัวาคม 2561 – มกราคม 2562 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เป็นค าถามชนิดปลายปิด และปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1  
ขอ้มูลทัว่ไป เป็นขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน โดยมีลกัษณะการเลือกตอบ (Check List) เป็นค าถามปลายปิด  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลการส ารวจพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo)  ซ่ึงเป็นการถาม
พฤติกรรมการใชง้านในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป โดยมีลกัษณะเป็นการเลือกตอบ (Check List) เป็นค าถามปลาย
ปิด  และส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 
-  ดา้นผลติภณัฑ ์  
-  ดา้นราคา 
-  ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
-  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
-  ดา้นบคุลากร 
-  ดา้นกระบวนการ  
-  ดา้นกายภาพ 

     (ทฤษฎสีว่นประสมการตลาดบรกิาร) 
                (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ) 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการเลือกใช้

แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ จาก

ธนาคารออมสิน 

(ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค:6W1H 

อดุลย ์จาตุรงคกุล) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ    -  อาย ุ
- ระดบัการศึกษา - อาชีพ 
- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
   ( ทฤษฎีประชากรศาสตร์:ศิริวรรณ เสรีรัตน์) 
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ทางการเงินออนไลน์ โดยมีลกัษณะเป็นการประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดบั (Interval Rating Scale) โดยผูว้ิจยั
ไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  1) การส ารวจเอกสาร จากการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวิจยั 
จากหนงัสือ เอกสารผลงานวิจยั ซ่ึงสามารถคน้ควา้หาความรู้ไดจ้ากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม 2) 
น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และน าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของขอ้ค าถามแบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์จากธนาคาร
ออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยพิจารณา
คดัเลือกขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ซ่ึงแสดงว่าแบบสอบถามนั้นวดัได้
ครอบคลุมเน้ือหา และตรงจุดประสงค์ และถา้ขอ้ใดได้คะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 0.50 ตอ้งน าไปปรับปรุงแก้ไข 
เพราะว่ามีความสอดคลอ้งกนัต ่า 3) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่า IOC ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 ชุด เพ่ือน าไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา 
ของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550) โดยจะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.70 เพื่อ
ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงได้ค่าในภาพรวมเท่ากับ .794 และตามค่าตัวแปร 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ เท่ากับ .869 ด้านราคา เท่ากับ .854 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เท่ากับ .871 ด้านการส่งเสริม
การตลาด เท่ากบั .816 ดา้นบุคลากร เท่ากบั .835 ดา้นกระบวนการ เท่ากบั .795 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
เท่ากบั .857 แสดงว่ามีความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะน าไปปฏิบติัจริง 4. เร่ิมท าการส ารวจภาคสนาม โดยน าไป
แจกแก่ลูกคา้ของธนาคารออมสิน จ  านวน 385 คน โดยกลุ่มตวัอย่างจะเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสิน 5) เมื่อ
ไดรั้บแบบสอบถามครบแลว้ ก็ตรวจสอบความถูกตอ้งทั้ง 4 ส่วน ของแบบสอบถาม และน าขอ้มูลไปวิเคราะห์
เพื่อหาขอ้สรุปต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) ใชก้ารประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ทดสอบสมมติฐานมี 2 ประเภท คือ 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่า ร้อยละ (Percentage) 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรอิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัระดบัการวดัของตวัแปรต่างๆ 
โดยใชก้ารเปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรคุณภาพ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัค่า (T-Test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance (F-test) เกณฑ์การให้คะแนนและ
เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย จะใหเ้ลือกระดบัความคิดเห็นกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทั้งส้ิน 5 ระดบั  คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยเกณฑก์ารให้ คะแนนขอ้ค าตอบมี  ดงัน้ี  มากท่ีสุด เท่ากบั  5, 
มาก เท่ากบั 4, ปานกลาง เท่ากบั 3, นอ้ย เท่ากบั 2 และนอ้ยท่ีสุด  เท่ากบั 1 
 การแปลผลขอ้มูล  ผูท้  าวิจยัไดก้  าหนดค่าอนัตรภาคชั้น ส าหรับการแปลผลขอ้มูลโดยค านวณค่า
อนัตรภาคชั้น เพ่ือก  าหนดช่วงชั้น ดว้ยการใชสู้ตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้นตามแนวคิดของ 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552)  ดงัน้ี   

อนัตรภาคชั้น     =  ค่าสูงสุด  – ค่าต ่าสุด 
จ านวนชั้น   = 5 – 1  = 0.80 

                 5  
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 ระดบัชั้น 1.00 – 1.80 คือ ระดบันอ้ยท่ีสุด , 1.81 – 2.60 คือ ระดบันอ้ย, 2.61 – 3.40 คือระดบัปานกลาง, 
3.41 – 4.20 คือ ระดบัมาก  และ 4.21 – 5.00 คือ ระดบัมากท่ีสุด เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
จนครบแลว้ ผูว้ิจยัจะท าการลงรหสั  และประมวลผลขอ้มูล (Processing) โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคาร
ออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.79 มี
อายรุะหว่าง 26 - 33 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.29 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.27 ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 47.79 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 43.64 ตามล าดบั 
  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลการส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ส่วนใหญ่เลือก
ช่องทางในการท าธุรกรรม คือ โอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 52.73 มีความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) มากกว่า 6-10 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 47.01  และมีช่วงเวลาท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ระหว่าง 18.01 น.-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 47.27 ประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บจากการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทม์ือถือ (Mobile Banking) ในเร่ือง สะดวกในการใชง้าน คิดเป็นร้อยละ 
72.99 ในอนาคตมีความตอ้งการในเร่ืองสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบต่างๆ ไดต้ามความชอบ คิดเป็นร้อยละ 49.09 
ส่ิงจูงใจในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ธนาคารออมสิน คือฟรีค่าธรรมเนียมในการท า
ธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.95 และผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ของ
ธนาคารออมสิน จะเป็นตนเอง คิดเป็นร้อยละ 75.32 ตามล าดบั 
  ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสิน  เขตนครศรีธรรมราช 2 ระดบัการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด โดยภาพรวม มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.45 ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่
บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) สูงสุด คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 4.51 รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ีย 
4.48 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.45 ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.43 ดา้น
กระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.41 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.40 ตามล าดบั 
  ส่วนท่ี 4  การหาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสิน 
เขตนครศรีธรรมราช 2  

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้น
ต่างๆ จ  าแนกตามเพศ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) ในดา้นกระบวนการ (Process) ค่า Sig 0.046 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านกระบวนการแตกต่างกัน มีการเลือกใช้
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แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ส่วน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่า Sig  เท่ากบั 0.254, 0.276, 
0.976, 0.198, 0.605 และ 0.506 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ดา้น
บุคลากร  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) 
ไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้น
ต่างๆ  จ  าแนกตามอาย ุผลการวิเคราะห์ พบว่ามีค  ่า Sig. เท่ากบั 0.000 ทุกดา้น ซ่ึงน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายแุตกต่างกนั มีการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีแตกต่าง
กนักับการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสังกัด
ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุจากการวิเคราะห์ พบว่า 
โดยส่วนใหญ่อาย ุมีความแตกต่างกนัในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ยกเวน้ อายรุะหว่าง 19-25 ปี กบัอายรุะหว่าง 42-50 ปี มีความแตกต่างกนัในการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ อายุ
ระหว่าง 34-41 ปี กบัอายรุะหว่าง 42-50 ปี มีความแตกต่างกนัในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้น
ต่างๆ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ค่า Sig 0.000, 0.001 ซ่ึงมี
ค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นราคา 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ 
(MyMo) แตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ค่า Sig 0.004, 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.01 นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นบุคลากรแตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่าง
กนั ส่วนดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธไ์ม่แตกต่างกนั ค่า Sig 0.142, 0.292 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้าน
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ 
(MyMo) ไม่แตกต่างกนั  และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีแตกต่างกนักบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้น
การส่งเสริมการตลาด จ  าแนกตามระดบัการศึกษา จากการวิเคราะห์ พบว่า ระดบัปริญญาตรี มีความแตกต่างกนั
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มาก ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
และ ปริญญาตรี กบัสูงกว่าปริญญาตรี มีความแตกต่างกนัในการเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นบริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้น
ต่างๆ จ  าแนกตามอาชีพ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ ค่า Sig 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ในด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ  าหน่าย และดา้นกระบวนการ แตกต่างกนั มีการเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่า Sig 0.003  ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 0.01 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นบุคลากร แตกต่างกนั มีการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) 
แตกต่างกนั ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร  ค่า Sig 0.032, 0.014 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น
บุคลากร แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั และผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีแตกต่างกนักบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของ
ธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และ ดา้นกระบวนการ จ  าแนกอาชีพ จากการวิเคราะห์ พบว่า อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังาน
ของรัฐ มีความแตกต่างกนั กบัทุกอาชีพ ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ยกเวน้ อาชีพรับจา้ง มีความแตกต่างกนั ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และว่างงาน/เกษียณอาย ุมีความแตกต่างกนั 
ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วน
อาชีพพนกังานบริษทั กบัอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีความแตกต่างกนั ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 กบัคา้ขาย และอาชีพอ่ืนๆ มีความแตกต่างกนั ในการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้น
ต่างๆ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่
บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นบุคลากร  และดา้นกระบวนการ ค่า Sig 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.001 
นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ในดา้นบุคลากร และดา้น
กระบวนการ แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ค่า Sig 0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ในดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ค่า Sig 0.029 0.014 ซ่ึงมี
ค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ในดา้นการ
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ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ส่วน
ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า Sig มากว่ากว่า 0.05 หมายความว่า การเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ไม่แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีแตกต่างกนักบัการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นบริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขต
นครศรีธรรมราช 2 ดา้นบุคลากร และ ดา้นกระบวนการ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากการวิเคราะห์ พบว่า 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีความแตกต่างกัน กับทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือน ในการเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
นอ้ยกว่า 10,000 บาท กบั 10,001-20,000 บาท มีความแตกต่างกนัในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท กับ 
20,001-30,000 บาท มีความแตกต่างกนัในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท กบั 30,001-40,000 บาท และ
มากกว่า 50,001 บาท ข้ึนไป มีความแตกต่างกนัในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001 ยกเวน้ 40,001-50,000 บาท มีความแตกต่างกันในการเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้นต่าง  ๆ
จ  าแนกตามช่องทางในการท าธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจ าวนั ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  และดา้นกระบวนการ ค่า Sig 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.001 
นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  และด้านกระบวนการ แตกต่างกนั มีการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ส่วนดา้นกระบวนการ ค่า Sig 0.025 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ในดา้น
กระบวนการ แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั และผล
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีแตกต่างกนักบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) 
ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้นกระบวนการ จ  าแนกตามช่องทาง
ในการท าธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจ าวนั จากการวิเคราะห์ พบว่า ช่องทางในการท าธุรกรรมโอนเงิน มี
ความแตกต่างกนั กับทุกอาชีพ ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ยกเวน้ เช็คผลสลากออมสิน ไม่แตกต่างกนั ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) เช็คยอดเงินคงเหลือ กบัโอนเงิน มีความแตกต่างกนั ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่
บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 กบัถอนเงินสดผา่นตู ้ATM มีความ
แตกต่างกนั ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เช็ครายการเคล่ือนไหวกบัโอนเงิน มีความแตกต่างกนั ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และช าระสินคา้ กบั ถอนเงินสดผา่นตู ้ATM มีความ
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แตกต่างกนั กบัทุกอาชีพ ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้นต่าง  ๆ
จ  าแนกตามความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่า Sig 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ส่วนดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ค่า Sig 0.009 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั และดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ค่า Sig 0.015 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่าง
กนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั  ดา้นกระบวนการ มีค่า sig. 
มากกว่า 0.05 หมายความว่า การเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ไม่แตกต่างกนั  และ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่าง ท่ีแตกต่างกนักบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ 
(MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด จ  าแนกตามความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo)  
จากการวิเคราะห์ พบว่า ความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่ 1-2 คร้ัง/เดือน มีความแตกต่างกนั กบัความถ่ีในการใช้
แอพพลิเคชัน่ ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 ความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่ 3-5 คร้ัง/เดือน กบั 6-10 คร้ัง/เดือน และมากกว่า 6-10 คร้ัง/เดือน มี
ความแตกต่างกนั กบัความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่ ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ 
(MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่ 6-10 คร้ัง/เดือน กบั มากกว่า 
6-10 คร้ัง/เดือน มีความแตกต่างกนั กบัความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่ ในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้นต่าง  ๆ
จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ออนไลน์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ  าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ค่า Sig 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ  าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ 
(MyMo) แตกต่างกนั ส่วนดา้นกระบวนการ ค่า Sig 0.003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นกระบวนการ แตกต่างกนั มีการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่
บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั และดา้นบุคลากร ค่า Sig 0.011 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
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ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นบุคลากร แตกต่างกนั มีการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่
ระหว่าง ท่ีแตกต่างกนักบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสิน
สาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน จากการวิเคราะห์ พบว่า ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ มีความ
แตกต่างกนัมาก ระหว่างเวลา 10.01 น.-14.00 น. อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
14.01-18.00 น. มีความแตกต่างกนักบั ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ช่วงเวลา 
18.00-22.00 น. ความแตกต่างกนักบั ช่วงเวลา 22.01-06.00 น.และช่วงเวลา 06.01-10.00 น. มีความแตกต่างกนักบั 
ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนช่วงเวลา 06.01-10.00 น. มีความแตกต่างกนั
กบั ช่วงเวลา 14.01-18.01 น. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้นต่าง  ๆ
จ  าแนกตามประโยชน์จากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นราคา และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ค่า Sig 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั มีเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า การเลือกใชแ้อพพลิเคชั่น
บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ไม่แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีแตกต่างกนักบัการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด จ  าแนกตามประโยชน์จากการใชบ้ริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ จากการวิเคราะห์ พบว่า สะดวกในการใช้งาน มีความแตกต่างกันกับทุก
ประโยชน์จากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทม์ือถือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรี ธรรมราช 2 ดา้นต่างๆ 
จ  าแนกตามความตอ้งการในอนาคตท่ีอยากใหธ้นาคารมีบริการทางการเงินออนไลน์ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นกระบวนการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่า Sig 0.040 0.013 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั มีเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร มีค่า sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า การเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ไม่แตกต่างกนั  และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ี
แตกต่างกนักบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาใน
สงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้นกระบวนการ และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามความ
ตอ้งการในอนาคตท่ีอยากใหธ้นาคารมีบริการทางการเงินออนไลน์ จากการวิเคราะห์ พบว่า สามารถปรับเปล่ียน



13 

 
 

รูปแบบต่างๆ ไดต้ามความชอบ มีความแตกต่างกนักบัทุกความตอ้งการในอนาคตท่ีอยากใหธ้นาคารมีบริการทาง
การเงินออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ส่วนบริการตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านระบบ มีความ
แตกต่างกนักบั สามารถยืน่กูผ้า่นระบบ MyMo อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้นต่าง  ๆ
จ  าแนกตามส่ิงจูงใจในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่า Sig 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน่คือ
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั มีเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั และดา้นบุคลากร ค่า Sig 0.010 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านบุคลากร แตกต่างกัน มีเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา มีค่า sig. มากกว่า 
0.05 หมายความว่า การเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ไม่แตกต่างกนั และผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ท่ีแตกต่างกนักบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของ
ธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตาม
ส่ิงจูงใจในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ธนาคารออมสิน จากการวิเคราะห์ พบว่า ฟรี
ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม มีความแตกต่างกนักบัทุกส่ิงจูงใจในการเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นบริการทาง
การเงินออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ส่วนบริการตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านระบบ มีความ
แตกต่างกนักบั สามารถยืน่กูผ้า่นระบบ MyMo อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ส่วนสามารถถอนเงินสด
โดยไม่ตอ้งใชบ้ตัรเอทีเอม็ และมีบริการทางการเงินออนไลน์ ตลอด 24 ชม.มีความแตกต่างกนักบั สะดวกในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกบัส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสังกดั
ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ดา้นต่างๆ จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการ
ทางการเงินออนไลน์ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร  ค่า Sig 0.000 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า 0.001 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร แตกต่างกนั มีเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทาง
การเงินออนไลน์ (MyMo) แตกต่างกนั ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  มีค่า sig. มากกว่า 0.05 หมายความวา่ การเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ (MyMo) ไม่
แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ท่ีแตกต่างกนักบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2  ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด จ  าแนกตามท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงิน
ออนไลน์ จากการวิเคราะห์ พบว่า ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่บริการทางการเงินออนไลน์ดว้ย มี
ความแตกต่างกนักบัทุกอิทธิพล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ลูกคา้ไดต้ดัสินใจดว้ยตนเองในการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ออนไลน์ ดงันั้นทาง
ธนาคารออมสินจึงควรมีโปรโมชัน่และการอพัเดทขอ้มูลท่ีทนัสมยั เพ่ือชกัจูงใจให้ลูกคา้ใชบ้ริการ Mymo มาก
ยิง่ข้ึน เพ่ือดึงดูดลูกคา้ในการเลือกใชเ้พ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
2. การศึกษาผลิตภณัฑบ์ริการดา้นแอพพลิเคชัน่ โดยจดัการระบบใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ  เกิดความปลอดภยัเม่ือ
ใชบ้ริการ  สะดวก และรวดเร็วในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยการประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการตดัสินใจ
ในการเลือกใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน 
3. กระบวนการในการเขา้ระบบ ไม่ซบัซอ้นและไม่ยุง่ยากจนเกินไป 
4. ช่วงเวลาท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ออนไลน์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ควรหาส่ิงดึงดูดใจให้เขา้ใชบ้ริการ เช่น มี
โปรโมชัน่ในการเขา้แอพพลิเคชัน่ต่อเน่ืองติดต่อกนัหลายคร้ังในการธุรกรรม จะส่งผลใหลู้กคา้เขา้ใชบ้ริการมาก
ยิง่ข้ึน 

งานวจิยัในอนาคต 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรมุ่งเน้นดา้นบุคลากรในธนาคารออมสินภายในจังหวดัอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัการใชบ้ริการ Mymo เพื่อจะไดท้ราบความคิดเห็นของบุคลากรเอง และจะไดข้อ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
ระบบ Mymo เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้ต่อไป 
 2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัสาขาอ่ืน ๆ ใหท้ราบความแตกต่างของผูใ้ชบ้ริการ แต่ละพ้ืนท่ี และ
ศึกษาต่อว่าเหตุใดจึงมีความแตกต่างกัน เพื่อน าไปให้บริหารจัดการด้านบุคลากรของ ธนาคารออมสินให้
สามารถแนะน าบริการใหก้บัลูกคา้อยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 3. ผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชัน่ในระบบต่าง ๆ ของธนาคาร ควรมี
การศึกษาถึงแอพพลิเคชัน่ของคู่แข่งว่ามีความแตกต่างจากของเราอย่างไร เพ่ือน ามาใชแ้ละปรับปรุงพฒันา
แอพพลิเคชัน่ของธนาคารออมสินใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 4. ควรศึกษาความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการ Mymo เพื่อใหท้ราบถึงหวัขอ้ท่ีควร ปรับปรุง และหัวขอ้
ท่ีสามารถใชเ้ป็นจุดแข็งในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

กติตกิรรมประกาศ 
การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.ปรเมษฐ ์ บุญน าศิริกิจ ใน

การคน้ควา้อิสระซ่ึงไดใ้ห้ความรู้ การช้ีแนะแนวทาง การศึกษา ตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องในงาน 
ตลอดจนการใหค้  าปรึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์ ในการวิจยัจนงานวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นส าเร็จไป
ไดด้ว้ยดี รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอ้ียวกฤตยากร นางเรณู ดวงมณี นางสุมลทิพย ์
พรหมวิเศษ ท่ีให้ค  าปรึกษาและช้ีแนะแนวทาง มาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมาไว ้ณ โอกาสน้ี 
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