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ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่ อพฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่ อออนไลน์ ของมนุษย์ เงินเดือน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณีศึกษา การรับรู้ บริการ K-Expert
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของกลุ่มเป้ าหมายมนุษย์
เงิ น เดื อ นในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ งบริ การที่ ป รึ กษาทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ โดย
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์กบั ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เพื่อทราบความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์แตกต่างกันหรื อไม่
นาไปสู่ การนาข้อมูลที่ ได้จากงานวิจยั เพื่อใช้พฒั นาแผนการสื่ อสารการตลาดของบริ การที่ ปรึ กษาทางการเงินของ
ธนาคารพาณิ ชย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และทาให้เกิดการรับรู ้ในบริ การมากขึ้นในกลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ นมนุ ษย์
เงินเดือนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีกรณี ศึกษา คือ การรับรู ้บริ การ K-Expert ของธนาคารกสิ กรไทย การวิจยั ครั้งนี้
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยทางด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ธนาคารพาณิ ชย์, บริ การที่ปรึ กษาทางการเงิน, พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์, การรับรู ้
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Abstract
The purpose of this research study is to study and to understand the behavior of target group, employee or
Salaryman in Bangkok area, toward the use of online media related to advisory services from retail banking by
comparing demographic profile. The goal is to understand whether there is any difference in term of accepting the
online media among target group or not. The result will be used to improve and to formulate better marketing
strategy and plan including promotion in order to catch attention of target group, employee or Salaryman in
Bangkok area. The case study focus on the awareness of products and services of K-Expert from Kasikorn Bank
among target group. Questionnaire was used as a tool to collect necessary information from 400 respondents
focusing on gender, age, occupation, education level and income level. In order to understand whether there is any
different in online media consumption from demographic factors whether there is any significant different, 0.05
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1. บทนา
บริ การ K-Expert เป็ นบริ การที่ พฒั นามาจากบริ การวางแผนทางการเงิ นส่ วนบุคคล หรื อชื่อเดิ ม K-WePlan
ซึ่งเป็ นการวางแผนการเงินสาหรับลูกค้าบุคคลทัว่ ไป โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income) ที่มี
รายได้ต้ งั แต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 30-45 ปี ส่วนมากทางานประจา จึงไม่มีเวลาในการบริ หารเงินของ
ตนเอง รวมทั้งยังไม่มีความชานาญในการวางแผนการเงิ น ดังนั้น บริ การ K-WePlan จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ หลังจากให้บริ การวางแผนทางการเงินมาเป็ นเวลา 3 ปี K-WePlan ได้ปรับรู ปแบบการให้บริ การ
เพื่อให้สามารถให้คาปรึ กษาทางการเงินกับลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากขึ้น ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ การที่ปรึ กษาทางการเงิน
K-Expert กลุ่มเป้ าหมายหลักคือผูม้ ีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income) แต่มีระดับรายได้ ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อ
เดือนขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี เพื่อสามารถเป็ นที่ปรึ กษากับกลุ่มลูกค้าของธนาคารได้อย่างหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น หลังจากเปลี่ยนชื่ อบริ การเป็ น K-Expert แล้ว ทาการสื่ อสารเพื่อแนะนาบริ การผ่านช่องทางโทรทัศน์มาเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี แต่ผลการสารวจการรับรู ้ถึงบริ การ K-Expert มีเพียง 5% ของกลุ่มคนทางานที่ มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000
บาทต่อเดื อน ขึ้นไป ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นที่ สังเกตได้ว่าการทาการสื่ อสารผ่านช่องทางโทรทัศน์อาจจะไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดี และจากสัดส่ วนการใช้สื่อ Digital ของผูบ้ ริ โภคทั่วโลก ข้อมูลจาก Global Web
Index (2012) ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั นั้นใช้เวลาอยูก่ บั สื่ อออนไลน์ท้ งั ผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือมากถึง 57%
ของเวลาทั้งหมดที่ ใช้ในการเลือกเปิ ดรับสื่ อใน 1 วัน โดยสื่ อออนไลน์เปรี ยบเสมือนเป็ นอีกปั จจัยหลักในการดาเนิ น
ชี วิตของผูบ้ ริ โภคที่ ขาดไม่ได้ในแต่ละวัน นอกจากนั้นในการโฆษณาออนไลน์ในปั จจุ บันก็ยงั สู งขึ้ นต่อเนื่ อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางการตลาดของธนาคารกสิ กรไทยในกลุ่มลูกค้าบุคคล (Retail Banking) ในปี 2558 จะมุ่งสู่ความ
เป็ นผูน้ าอันดับ 1 ในดิจิตอลแบ้งค์กิ้ง ที่ผบู ้ ริ หารของธนาคารได้ประกาศแนวทางไว้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของกลุ่มเป้ าหมายคือ มนุ ษย์
เงินเดือนโดยใช้ผทู ้ ี่ อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพื่อให้
ทราบถึ งพฤติ กรรมการเปิ ดรับ สื่ อออนไลน์ ในแต่ละกลุ่มมี ความแตกต่างกันหรื อไม่ เพื่อนาไปพัฒนาการสื่ อสาร
การตลาดเพื่อสร้างการรับรู ้ในบริ การให้มีประสิ ทธิภาพขึ้นในอนาคต โดยใช้กรณี ศึกษา บริ การ K-Expert
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของมนุษย์เงินเดือนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษา การรับรู ้บริ การ K-Expert เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณในรู ปแบบของการศึ กษาเชิ ง
สารวจ (Survey) ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ คือ
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของมนุษย์เงินเดือนในกรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยทางด้านประชาศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติ กรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของ
มนุษย์เงินเดือนในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง “ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของ
มนุ ษย์เงิ นเดื อนในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษา การรับรู ้บริ การ K-Expert” ในครั้งนี้ ผูท้ าการศึ กษาจะมีการ
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กาหนดขอบเขตของการศึกษา ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ในตรา
สิ น ค้า หรื อ บริ การ และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ ง เรื่ องพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ การเปิ ดรั บ สื่ อ ออนไลน์ แนวทางการ
เจริ ญเติบโตของสื่ อออนไลน์ การรับรู ้ในตราสิ นค้า หรื อบริ การ
4. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
4.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
4.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของมนุ ษย์เงินเดือนในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่
สถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์ ระยะเวลา ในการใช้ ช่วงเวลาที่ท่านใช้สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ ความถี่ในการใช้งานต่อ
สัปดาห์ และประเภทของสื่ อที่เลือกรับ
5. วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของ
มนุ ษย์เงิ นเดื อนในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษา การรับรู ้บริ การ K-Expert ในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเชิ งสารวจ
(Survey) ถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของกลุ่มเป้ าหมายมนุ ษย์
เงินเดือนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความแตกต่างอย่างไร และจะทาให้มีผลต่อการรับรู ้ต่อบริ การที่ปรึ กษาทางการเงิน
ของธนาคารพาณิ ชย์อย่างไร ผูท้ าการศึ กษาใช้รูป แบบของการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปหรื อ SPSS โดย ผูท้ าการศึ กษาใช้สถิ ติพรรณนา
อธิ บายผลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
บรรยายข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน คือ (1) พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ (2) การรับรู ้ตราสิ นค้า และบริ การที่
ปรึ กษาทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ (3) การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลตามสถานสภาพที่เป็ นจริ งของกลุ่มตัวอย่าง
หรื อปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
และสถานที่ทางาน และที่ อยูอ่ าศัย และสถิติเชิงอนุมาน ค่าสถิติ t-test และ ANOVA หรื อการหาความสัมพันธ์ของ 2
ตัวแปร โดยเป็ นตัวแปรที่เก็บข้อมูลในรู ปแบบ Check List ตาตอบ และตัวแปรในรู ปแบบ Scale ตัวแปรที่ 1 ตัวแปร
ต้น ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และตัวที่ 2 ตัวแปรตาม คื อ พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ สื่ อ ออนไลน์ เพื่ อให้ท ราบถึ ง
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมนุ ษย์เงิ นเดื อนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้บริ การ K-Expert ของธนาคาร
กสิ กรไทยเป็ นกรณี ศึกษา เพื่อนาไปสู่ การสรุ ปผล และอภิ ปรายผลต่อไปเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 สิ่ ง
ระเบียบวิธีการศึกษาในครั้งนี้ จึงมีหวั ข้อที่สาคัญในการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1 ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษา คื อ กลุ่ ม มนุ ษ ย์เงิ น เดื อ นที่ อ าศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นกลุ่ ม
คนทางานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครอายุระหว่าง 15-60 ปี จานวน 3,804,183 คน (ศูนย์ขอ้ มูลแรงงานแห่ งชาติ, 2558)
แล้วนามาแทนค่าในสูตรของ Taro Yamane (1973) ได้จานวนเท่ากับ 399.97 คน หรื อจานวน 400 คน
5.2 การสุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา ผูท้ าการศึ กษาดาเนิ นการโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบตัวอย่างแบบโควต้า
(Quota sampling) คือ การแบ่ งเขตกรุ งเทพมหานครเป็ น 6 พื้นที่ ตามภาคของกรุ งเทพ มหานคร หลังจากนั้นจึ งสุ่ ม
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ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) ด้วยการจับฉลากเลือกเขตโดยเลือกภาคละ 1 เขต กรุ งเทพเหนื อ จับได้
เขตหลักสี่ จานวน 67 คน, กรุ งเทพตะวันออก จับได้เขตบางกะปิ จานวน 66 คน, กรุ งเทพกลาง จับได้เขตห้วยขวาง
จานวน 67 คน, กรุ งเทพใต้ จับได้เขตบางนา จานวน 67 คน กรุ งธนเหนื อ, จับได้เขตบางพลัด จานวน 66 คน และกรุ ง
ธนใต้ จับได้เขตบางแค จานวน 67 คน และจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามจากการสอบถามด้วยคาถามคัด
กรองเบื้ อ งต้น ถึ ง รายได้ต่ อ เดื อ นเกิ น 15,000 บาท หรื อ ไม่ หากเกิ น กว่า 15,000 บาทต่ อ เดื อ น จึ ง เลื อ กให้ ต อบ
แบบสอบถาม
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม เรื่ อง “ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เปิ ดรั บ สื่ อ ออนไลน์ ข องมนุ ษ ย์เงิ น เดื อ นในเขตกรุ ง เทพมหานคร: กรณี ศึ กษา การรั บ รู ้ บ ริ ก าร K-Expert” โดย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั ในการศึกษาครั้งนี้
5.4 การเก็บข้อมูล ผูท้ าการศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นแหล่ง
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่ อง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของ
มนุษย์เงินเดือน ในเขตกรุ งเทพมหานคร: กรณี ศึกษา การรับรู ้บริ การ K-Expert
6. ผลการวิจยั
6.1 ด้านพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ ออนไลน์ พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างมี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ หรื อ ใช้งานสื่ อ
ออนไลน์ที่ร้านอาหาร หรื อร้านกาแฟบ่อยที่สุดเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือร้านที่ ให้บริ การอินเตอร์ เน็ต และการใช้
งานบนพาหนะระหว่างเดินทาง ซึ่งจากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้งานสื่ อออนไลน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกที่พกั อาศัย
ส่ วนระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อออนไลน์ต่อครั้งโดยส่ วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างจะใช้เวลาประมาณ 31 – 45 นาที มา
เป็ นลาดับแรก รองลงมา คือ ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที ต่อมา คือ ใช้เวลา 46 นาที – 1 ชัว่ โมงตามลาดับ จากข้อมูลนี้ จะ
เห็ นว่าการใช้งาน หรื อเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ต่อครั้งส่ วนใหญ่จะไม่เกิ น 1 ชัว่ โมง ดังนั้นเนื้ อหาของสื่ อออนไลน์ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพควรอยู่ในระยะเวลาไม่ เกิ น 1 ชั่ว โมง และหากสามารถมี เนื้ อ หาที่ เข้าใจง่ ายใน 5 นาที แรก จะยิ่งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งเพราะการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่างกับมีการเปิ ดรับเพียง 5 นาที สู งเป็ นลาดับที่ 2
ส่วนด้านช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อออนไลน์ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ ช่วงค่าประมาณ
20.01 น. - 23.00 น. รองลงมา คือ ช่วงเย็นประมาณ 17.01 น. - 20.00 น. และช่วงเช้าประมาณ 8.00 น. - 11.00 น.ส่ วน
ช่ วงสายประมาณ 11.01 น. - 14.00 น. เป็ นล าดับ สุ ด ท้าย ช่ ว งเย็น ถึ งค่ าจึ งเป็ นช่ วงเวลาที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างใช้งานสื่ อ
ออนไลน์สูงที่สุด ส่วนด้านมีความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์สื่อออนไลน์ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้
งานต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้งาน คือ มากกว่า 25 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมา คือ ความถี่ในการใช้งาน
ต่อสัปดาห์ 21- 25 ครั้ง ต่อมา คื อ ความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์ 6 - 10 ครั้ง และความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 5 ครั้ง ส่วนความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์ 11 – 15 ครั้ง เป็ นลาดับสุ ดท้าย ส่ วนพฤติกรรมตามประเภทของ
สื่ อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับ ในภาพรวมประเภทของสื่ อที่ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับ โดยส่ วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมในการเล่นเกมส์ออนไลน์บ่อยที่สุดเป็ นลาดับแรก รองลงมา คือ Blog หรื อ กระทูอ้ อนไลน์ และลาดับต่อมา
คื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ ค (Facebook) อิ น สตาแกรม (Instagram) ทวิ ต เตอร์ (Twitter) และกู เกิ้ ล พลัส
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(Google+) ส่ วนโปรแกรมสนทนา เช่น LINE WhatsApp และ Be Talk เป็ นลาดับสุดท้าย การสื่ อเนื้ อหาลักษณะเกมส์
ออนไลน์จึงเป็ นเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุด
6.2 ด้านการรั บ รู ้ ถึงบริ ก ารที่ ป รึ กษาทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ชย์ กลุ่ม ตัวอย่างรู ้ จักบริ การที่ ปรึ ก ษา
ธนาคารกรุ งเทพมากที่ สุดเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ บริ การที่ ปรึ กษาธนาคารไทยพาณิ ชย์ ส่ วนบริ การ K-Expert
ธนาคารกสิ กรไทยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้มาเป็ นลาดับที่ 3 และบริ การ กรุ งศรี กูรู ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เป็ นลาดับ
สุ ดท้าย ส่ วนระดับความคิดเห็นต่อช่องทางในการรับรู ้บริ การว่ารู ้จกั บริ การจากช่องทางใด พบว่าเรี ยงลาดับ 4 ลาดับ
แรก คื อ ออนไลน์ รองลงมา คื อ โทรทัศน์ และสื่ อนอกอาคาร หรื อป้ ายโฆษณา ส่ วนสิ่ งพิม พ์ เช่ น หนังสื อพิม พ์
นิ ตยสารเป็ นช่ องทางที่ ทาให้รับรู ้ ถึงบริ การที่ ป รึ กษาทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ชย์เป็ นล าดับ สุ ด ท้าย ช่ องทาง
ออนไลน์จึงเป็ นช่องทางที่ ทาให้เกิ ดการรับรู ้ในบริ การสู งสุ ด ส่ วนระดับความคิดเห็ นต่อการระลึกถึงบริ การว่าเป็ น
บริ การอะไรพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การระลึกถึงบริ การ อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยสามารถเรี ยงลาดับ
3 ลาดับแรก และลาดับสุดท้าย คือ กลุ่มตัวอย่างระลึกว่าบริ การที่ปรึ กษาทางการเงินที่รู้จกั เป็ นบริ การด้านปรึ กษาเพื่อ
วางแผนการเงิน เป็ นลาดับแรก รองลงมา คือ ระลึกถึงบริ การที่ปรึ กษาทางการเงินที่รู้จกั เป็ นบริ การในการให้บริ การที่
สาขาของธนาคาร ลาดับต่อมา คือ ระลึกถึงบริ การที่ปรึ กษาทางการเงินที่รู้จกั เป็ นบริ การที่น่าเชื่อถือ เป็ นลาดับสุดท้าย
โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างสามารถระลึกได้วา่ บริ การเป็ นการช่วยวางแผนทางการการเงิน ส่ วนระดับความคิดเห็นต่อ
การจดจาบริ การ พิจารณาเป็ นรายข้อ สามารถเรี ยงลาดับได้ตามค่าเฉลี่ย คือ ลาดับแรกสามารถจดจากิจกรรมทางการ
ตลาดที่ผ่านมาได้ รองลงมา คือ การจดจาได้วา่ เป็ นของธนาคารใดต่อมา คือ การจดจาได้วา่ เป็ นบริ การอะไร และการ
จดจาสโลแกนของบริ การได้ เป็ นลาดับสุ ดท้าย แปลว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถจดจากิ จกรรมการตลาด และธนาคารที่
เป็ นผูเ้ สนอบริ การที่ ปรึ กษาทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ได้เป็ นอย่างดี และระดับความคิดเห็ นต่อการเชื่ อมโยง
คุณสมบัติภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการเชื่อมโยงคุณสมบัติภาพรวมทั้ง 6 ข้อ พบว่า การเชื่อมโยง
คุณสมบัติของบริ การได้ และสามารถเรี ยงลาดับได้ตามค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก และลาดับสุดท้าย คือ 1. มีความจาเป็ นต่อ
ตัวผูใ้ ช้บริ การ 2. ทาให้ผูใ้ ช้บริ การมีความรู ้ทางการเงินมากยิ่งขึ้น 3. ช่วยให้ผูใ้ ช้บริ การมีแผนการเงินที่ ดี และลาดับ
สุ ดท้ายทาให้ผใู ้ ช้บริ การเลือกใช้ธนาคารที่มีบริ การนี้ ง่ายยิ่งขึ้น แปลว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถเชื่อมโยงถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากบริ การที่ปรึ กษาทางการเงินได้เป็ นอย่างดี และเชื่อมโยงถึงคุณสมบัติที่แท้จริ งของบริ การได้
6.3 ด้านข้อมูลส่ วนบุคคลตามสถานสภาพที่เป็ นจริ งของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 208 คน คิดเป็ น ร้อยละ 52.00 และเป็ นเพศชาย จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 มีอายุ 36 - 45 ปี
มากที่สุด จานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.00 รองลงมา คือ อายุ 25- 35 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 มี
การประกอบอา ชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มากที่ สุด จานวน 249 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.25 รองลงมา คือ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 53.25 รองลงมา คือ ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อคน คือ 25,001 – 35,000 บาท มากที่สุด จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ
35,001 – 45,000 บาท จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75
6.4 การจาแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย จะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ น้อยกว่าเพศหญิง เนื่ องจาก
ระดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น คือ เพศชาย มีระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ =3.2053) ส่ วนเพศ
มีระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ =3.2987) มีค่า independent t-test = 2.531 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ 0.05 (Sig = 0.012)
6.5 การจาแนกตามอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ ในภาพรวม
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจากค่า ONE WAY ANOVA จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี จะมีระดับความ
คิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.603) คือ มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์มาก และสู งกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่นๆ แต่
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ คือ 25 – 35 ปี , 36 – 45 ปี , 46 - 55 ปี และมากกว่า 56 ปี ขึ้นไป จะมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.444 – 3.438 ซึ่ งมีค่า F เท่ากับ 8.853 และอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 (Sig = 0.000)
6.6 การจาแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ แตกต่าง
กัน และเมื่อพิจารณาจากค่า ONE WAY ANOVA จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการประกอบอาชีพเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว (xˉ
= 3.72) จะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ในภาพรวม บ่อยกว่าและนานกว่าพนักงานบริ ษทั เอกชน, พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอื่นๆ เป็ นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.69 – 3.33 ซึ่ งมีค่า F เท่ากับ 3.628 และอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ 0.05 (Sig = 0.006)
6.7 การจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
ออนไลน์ แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจากค่า ONE WAY ANOVA จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี (xˉ = 3.55) จะมีการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์มากกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า โดยมีค่า F =
13.556 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 (Sig = 0.000)
6.8 การจาแนกตามระดับ รายได้ พบว่า ระดับ รายได้ที่ แตกต่ างกัน จะมี ผลต่อ พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ สื่ อ
ออนไลน์ แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจากค่า ONE WAY ANOVA จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ 15,001 –
25,000 บาท (xˉ = 3.54) จะมีการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ในการรับรู ้ถึงบริ การที่ ปรึ กษาทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์
มากกว่ารายได้ 25,001 – 35,000 บาท, มากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป และ 35,001 – 45,000 บาท โดยมีค่า F = 6.281
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 (Sig = 0.000)
จากการสรุ ปผลในข้อ 6.4 – 6.8 แสดงให้เห็นว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อออนไลน์ต่อการรับรู ้บริ การที่ปรึ กษาทางการเงินที่แตกต่างกันเช่นกัน
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7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้
1. บริ การ K-Expert ของธนาคารกสิ กรไทย ควรมีการส่ งเสริ มและให้ความสาคัญกับสื่ อออนไลน์ ประเภท
เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter), กูเกิ้ลพลัส (Google+) ให้เพิม่ มากยิง่ ขึ้น เนื่องจาก
สื่ อออนไลน์ประเภทนี้ เป็ นสื่ อสื่ อออนไลน์ที่มีผใู ้ ช้งานเป็ นจานวนมาก และเป็ นสื่ อที่มีความสะดวก รวมถึงเข้าถึงการ
ใช้ง านของกลุ่ ม ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารในธนาคารพาณิ ชย์ต่ า งๆ อี ก ทั้ง ยัง สามารถน าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสาร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของธนาคารพาณิ ชย์ ได้อย่างง่าย และสะดวก เนื่ องจาก Application ของสื่ อออนไลน์ขา้ งต้น
สามารถรองรับทั้งระบบภาพ เสี ยง และเอกสารไม่วา่ จะเป็ นในรู ปแบบนามสกุล PDF หรื อ เอกสารต่างๆ อยูแ่ ล้ว เช่น
ระบบ กูเกิ้ ลพลัส (Google+) ที่ ธนาคารกสิ กรไทย สามารถส่ งข้อมูลข่าวสาร และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถติดต่อดาเนิ นการ หรื อสมัครงานเพื่อใช้บริ การต่างๆ ที่ ธนาคารกสิ กรไทยได้มีการกาหนดขึ้นมาได้อย่างง่าย
และเกิดความถูกต้องของข้อมูล เป็ นต้น
2. บริ การ K-Expert ควรมีการส่ งเสริ มการรับรู ้บริ การอย่างชัดเจน ควรจาแนกการสื่ อสารให้เฉพาะเจาะจง
กับกลุ่มเป้ าหมายทั้งด้าน เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา และระดับรายได้ เพราะปั จจัยด้านประชากรศาสตร์เหล่านี้
มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ ออนไลน์ ที่ แ ตกต่างกัน ประกอบกับ สื่ อ ออนไลน์ เองยังมี รู ป แบบการวางสื่ อ ที่
เฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ แตกต่างกันของแต่ละบุคคลอีกเช่นกัน ในส่ วนของบริ การของธนาคารด้าน
อื่นๆ ของ K-Expert นอกเหนื อจากการสร้างการรับรู ้ผ่านช่องทางออนไลน์ ควรมีการจัดทาระบบการบริ การที่ ดี มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อทาให้ผใู ้ ช้บริ การในธนาคาร สามารถระลึกถึงการบริ การของธนาคารที่ให้บริ การกับตนเองได้ เช่น
การที่ บริ การ K-Expert ควรจะส่ งเสริ มให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดการวางแผนทางการเงินร่ วมกัน อีกทั้ง จะสามารถส่ งเสริ ม
และสร้างความน่าเชื่อถือในการบริ การข้อมูล โดยหรื อเพิ่มเติมการใช้สื่อออนไลน์ในการรับส่งเอกสารต่างๆ จึงทาให้
เกิ ดความสะดวก รวดเร็ วในการให้บริ การระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับธนาคารกสิ กรไทย เพราะไม่มีขอ้ จากัดทางด้าน
ระยะเวลาในการเปิ ดให้บริ การ เนื่ องจากสามารถรับ – ส่ งเอกสารต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อี กทั้งจะส่ งผลทาให้
ผูใ้ ช้บริ การ สามารถศึ กษาแผนการเงิ นตามเอกสารต่างๆ ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้ น รวมถึงสามารถทาให้เกิ ดการ
ตัดสิ น ใจในการใช้บ ริ การธนาคารกสิ ก รไทยได้อย่างถูกต้อง เพราะธนาคารพาณิ ช ย์แต่ ละแห่ ง จะมี ขอ้ ก าหนดที่
คล้ายคลึ งกัน แต่จะมีความแตกต่างกัน ในบางประเด็น ดังนั้น การส่ ง เสริ มการรับ รู ้บริ การ จึ งมี ความสาคัญ มากที่
ธนาคารกสิ กรไทยทุกแห่งจะต้องมีการจัดทา เพื่อทาให้เกิดข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์คู่แข่งต่อไป
ในอนาคต
3. การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร หรื อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ธนาคารกสิ กรไทย และบริ การ K-Expert ควร
จะต้อ งมี การน าเสนอข้อ มู ล ข่ าวสาร หรื อ การตอบข้อ ซัก ถามในช่ ว งเวลา 17.00 – 23.00 น. ซึ่ งเป็ นเวลาที่ ลู กค้า
กลุ่ ม เป้ าหมายใช้ง านสื่ อ ออนไลน์ ค่ อ นข้างมาก โดยบริ ก าร K-Expert อาจจะมี ก ารจัด คนดู แ ลสื่ อ ออนไลน์ เช่ น
Facebook, Line และสื่ อสื่ อออนไลน์อื่นๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อทาให้สามารถรองรับต่อจานวน
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ผูใ้ ช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวให้มากที่ สุด อีกทั้งจะทาให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ และส่ งผลทาให้
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเกิ ด การรั บ รู ้ และระลึ ก ถึ งบริ การว่า ธนาคารกสิ ก รไทย มี ก ารให้ค วามส าคัญ กับ ตนเอง และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ สามารถตอบคาถามต่างๆ และสามารถรับ-ส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านของการให้คาปรึ กษา เพื่อวางแผนทางการเงินต่างๆ ตลอดจนเป็ น
ระบบการให้บริ การที่มีการแข่งขันทางด้านการบริ การที่แตกต่าง หรื อดีกว่าธนาคารพาณิ ชย์ที่เป็ นคู่แข่งได้
4. บริ การ K-Expert ของธนาคารกสิ กรไทย ควรตระหนักและให้ความสาคัญกับสื่ อออนไลน์ให้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้ น เพราะแนวโน้ม จากการท าวิจัยครั้ งนี้ เห็ นถึ งพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อออนไลน์ข องกลุ่มเป้ าหมายที่ มีความ
หลากหลายในภาพรวมใกล้เคียงกัน คือ หลากหลายในสถานที่, ระยะเวลา และช่วงเวลา เป็ นต้น อีกทั้งเพื่อทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดที่ ธนาคารพาณิ ชย์จะสามารถสร้ างการจดจาบริ การให้กับผูใ้ ช้บ ริ การได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพนั้น
จะต้องมีการศึ กษาว่า กิ จกรรมหรื อการบริ การใดมี ความเหมาะสมกับการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อทาให้เกิ ดผลต่อการ
ให้บริ การ และสาเหตุที่ทาให้เกิดความคิดต่อการจดจาบริ การ คือ ธนาคารพาณิ ชย์ทุกแห่ ง จะมีระบบการให้บริ การที่
คล้ายคลึงกัน จึงทาให้ผใู ้ ช้บริ การไม่สามารถจดจาหรื อรับรู ้วา่ ธนาคารพาณิ ชย์แต่ละแห่ งมีจุดเด่น / จุดด้อยอะไร ซึ่ ง
ธนาคารกสิ กรไทยควรมี ก ารจัด ท ากิ จกรรมทางการตลาด และควรมี การจัด ท าสโลแกนที่ ท าให้กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
รั บ ทราบว่า อะไรคื อ จุ ด เด่ น ที่ ส าคัญ ของธนาคารพาณิ ชย์ และอะไรคื อ ความแตกต่ างของธนาคารกสิ ก รไทยที่
เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อทาให้เกิดการจดจาในเพิ่มมากยิง่ ขึ้น ดังเห็นได้จากผลวิจยั ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการตลาด, สโลแกน
ของบริ การ ช่วยให้เกิดการจดจาในบริ การที่ปรึ กษาทางการเงินได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการใช้ระบบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทาให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก และจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการอภิปรายผลในการวิจยั ต่อไป
2. ในการศึ กษาครั้ งต่ อไป ควรมี ก ารออกแบบสอบถามที่ ระบุ ถึ งพฤติ กรรมของการใช้สื่ อออนไลน์ กับ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ เช่น 1) สถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อติดต่อสื่ อสารกับธนาคารพาณิ ชย์ 2) ระยะเวลาที่ใช้สื่อ
ออนไลน์ในการติดต่อสื่ อสารกับธนาคารพาณิ ชย์ 3) ช่วงเวลาที่ ใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อกับธนาคารพาณิ ชย์ 4)
ความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์ของธนาคารพาณิ ชย์ 5) ประเภทของสื่ อออนไลน์ที่ใช้ร่วมกับธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น
เพราะจะทาให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึก และสามารถนามาวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของมนุษย์เงินเดือนในเขตกรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษา การรับรู ้บริ การ K-Expert ในครั้งต่อไป
ได้อย่างถูกต้องแม่นยามากยิง่ ขึ้น
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