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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั้งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จ จัยส าคัญที่ส่ งผลต่อ การเข้าร่ ว มกิจ กรรมส่ งเสริ มการตลาด
ผลิ ตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี และเพื่อ นาผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิ ตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี
โดยกาหนดเครื่ องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเลือกใช้สถิติการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Independent Sample t-test
และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Analysis of Variance) และการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (depth
Interview) น ามาวิ เ คราะห์ เ ชิ งคุ ณภาพ เป็ นการวิเ คราะห์ เ ชิ งเนื้ อ หา (Content Analysis) ผลการศึ ก ษาพบว่ า อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันส่ งผลต่อ การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo
ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน ในภาพรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรม
การ ใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น
สาขาหนองมน พบว่าผูม้ ีส่วนร่ ว มในการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารผลิตภัณฑ์ MyMo และอุปกรณ์ที่ใช้บริ ก ารผลิตภัณฑ์
MyMo ในภาพรวมแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 จากการศึก ษางานวิจ ัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้เ สนอ
แนวทางที่สามารถกระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo โดยนาผลการศึกษาจากการวิเคราะห์แบบ
สอบ และผลการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ทราบถึงสาเหตุปัญหาของการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ MyMo ก าหนดแนวทางการแก้ไขโดยนาเครื่ อ งมื อ ทางการตลาด ด้า นที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ ค วามสนใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยเป็ นสองอันดับแรกและผลการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การถึงสาเหตุที่ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมและมี
ความต้อ งการให้ พ ัฒ นา ซึ่ งผลการศึ ก ษามี ค วามสอดคล้อ งกัน ทั้ง สองแบบ ซึ่ ง ได้แ ก่ ด้า นการตลาดทางตรง
และด้านส่ งเสริ มการขาย ที่ผูใ้ ช้บริ ก ารผลิ ตภัณฑ์ MyMo ให้ค วามสนใจและต้อ งการ ให้ธ นาคารพัฒนากิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo
คาสาคัญ: ส่ งเสริ มการตลาด, กิจกรรมการตลาด, ผลิตภัณฑ์ MyMo
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ABSTRACT
The purpose of this study is exploring the main factors that influence the marketing activities of MyMo in
Government Saving Bank Nongmon branch, Chonburi and the result of this study will be used as a guide in the
development planning of marketing activities. The data collected in Questionnaire which analyzed the frequency,
percentage, mean and standard deviation by using Independent Sample t-test and One-way Analysis of Variance. And
depth interview and Content Analysis. The result found that the age, education, occupation and income are different,
that’s effect to marketing activities of MyMo in overview including advertising, public relations, sales promotion,
direct marketing and utilized employees who communicate significantly different at .05 level of statistical. The
behavior of using MyMo impact on marketing activities of MyMo, the study found that consumer who using Mymo
application and the device for using Mymo also significantly different at .05 level of statistical. Research study The
researcher has proposed a guideline that can encourage customers to decide to use MyMo products by taking the
results from the exam analysis and the results of interviewing the users of MyMo products. Knowing the causes,
problems of organizing marketing promotion activities. MyMo products determine the guidelines. solving problems
By choosing marketing tools that the users are interested in at a high level With the average of the top two and the
results of interviewing the users about the reasons for not participating in the activity and the need How do banks
develop? The results of the study are consistent in both ways, including direct marketing. And sales promotion Which
users of MyMo products are interested and need Let the bank develop marketing promotion activities for MyMo
products.
Keywords: Promotion, Marketing Activities, MyMo Product
1. บทนา
ธนาคารออมสิ นถือเป็ นเสาหลักสาคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศในหลากหลายโครงการ และในทุกกิจกรรมหรื อ ทุก โครงการโดยได้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการให้บริ การ เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และบริ การทางการเงิน
ให้ลู ก ค้าที่เ ข้ามาช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ก ับผูใ้ ช้บริ ก ารได้มากขึ้ น ในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านมือ ถือ
ธนาคารออมสิ น , (2561). เข้าถึ งได้จาก https://www.gsb.or.th การศึก ษาครั้ งนี้ มุ่งเน้นไปที่ผลิ ตภัณฑ์ MyMo ของ
ธนาคารออมสิ นสาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดนาเสนอให้ก ับลู กค้าที่เ ข้า มาใช้
บริ ก าร ทั้งในสาขาและการลงพื้นที่เ พื่อ ประชาสัมพันธ์และแสวงหาลู กค้า ลัก ษณะของกิ จ กรรมจะเป็ นกิ จ กรรม
ประจ าเดื อ น ซึ่ งมีแผนจัดกิ จ กรรมส่ งเสริ มการตลาดขึ้ นทุก เดื อน ซึ่ งการจัดสมนาคุณนี้ จ ะมีก ารเปลี่ ยนแปลงตาม
ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 พบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน
ที่ต้ งั ไว้ประมาณ 300-500 คน แต่กลับมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต่ากว่าร้อยละ 50.0 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
จึงส่ งผลต่อยอดการสมัครใช้งาน ซึ่งมีท้ งั กลุ่มลูกค้า ที่ตอบรับและไม่ได้ผลตอบรับ ส่ งผลให้ในบางเดือนการขยายฐาน
ลู ก ค้าผลิ ตภัณฑ์ MyMo ไม่เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที่ธ นาคารตั้งไว้ ผลการศึก ษาปั ญ หาข้างต้น จึ งเห็ นว่าเป้ าหมาย
แผนการตลาดที่กาหนดจานวนและสัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ตามที่ได้ต้ งั ไว้
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2. การทบทวนวรรณกรรม
2.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิน
การให้บริ การยุคดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ได้พฒั นาการให้บริ การจัดการเรื่ องเงินหลายแบบ ในที่น้ ี
อธิบายถึงงานบริ การ MyMo มีดงั นี้ (ธนาคารออมสิ น, 2561 : ออนไลน์)
1. เช็คยอดเงินในบัญชี และรายการเคลื่อนไหวทั้งบัญชีเงินฝาก และบัญชีสินเชื่อด้วย MyMo ทาให้
สามารถกระทาการข้อมูลความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีได้ตลอดเวลา
2. ชาระค่างวดสิ นเชื่อ ไม่ว่าจะเป็ นสิ นเชื่อบ้าน รถยนต์ หรื อสิ นเชื่อส่ วนบุคคล
3. จัดการรายชื่อผูต้ ิดต่อใน Application
4. โอนเงินให้ผใู ้ ช้งาน MyMo รายอื่นด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ
5. การใช้ระบบ Notification แจ้งเตือนในกล่องข้อความเมื่อมีเงินเข้า/ออก
6. มีความปลอดภัย โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใน MyMo ได้ทุกเมื่อที่ตอ้ งการ หมดกังวลกับการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน
การให้บริ การ MyMo ถือเป็ นการให้บริ การที่เพิ่มความสะดวกอย่างมาก โดยที่ทุกบัญชีที่เป็ นชื่อของ
ลูกค้าเงินฝากกับธนาคารออมสิ นจะสามารถทาธุ รกรรมได้หมด ไม่ตอ้ งสร้างบัญชีเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก เนื่ องจากระบบ
เชื่อมโยงกันอย่างดี และมีประสิ ทธิภาพสู ง ไม่เว้นแม้แต่สลากออมสิ นที่เราซื้อเอาไว้ก็มีรายละเอียดให้ว่าซื้องวดอะไร
เลขอะไร ถูกรางวัลอะไรบ้างตรวจรางวัลผ่านระบบได้อย่างสะดวกสบาย และหากใครกูเ้ งินจากธนาคารออมสิ นด้วย
การเอาสลากออมสิ นไปค้ าประกันเงินกู้ ก็มีระบุดอกเบี้ยที่ตอ้ งจ่าย หรื อจานวนเงินที่จ่ายเงินต้นเท่าไร เหลือหนี้สุทธิ
เท่าใด ทาให้ผูใ้ ช้บริ ก าร MyMo สามารถวางแผนบริ ห ารจัดการเงิ นเก็บเงิ นลงทุน และเงิ นกู้ได้อ ย่างครบจบ ใน
Application เดียวกันเลย และถ้ามีการถอนเงิน หรื อโอนเงินก็มีแจ้งในระบบคล้ายๆ กับ SMS alert ทาให้ผใู ้ ช้บริ การได้
ทราบความเคลื่อนไหวในบัญชีแบบทันทีทนั ใด
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ
การศึกษากระบวนการในการตัดสิ นใจซื้อ ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาตามแนวคิดของ Kotler (2016) ซึ่งได้กาหนด
ลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค จากการสารวจข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจานวนมากในกระบวนการซื้อแสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการซื้อเริ่ มต้นก่อนการซื้อจริ ง ๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ
5 ขั้นตอน ตามภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้อ
ที่มา : Kotler (2016 : 329)
องค์ประกอบของการส่ งเสริมการตลาด
การศึกษาถึงองค์ประกอบของการส่ งเสริ มการตลาดข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถเลือกประเด็นที่ศึกษาตามความ
สนใจ 5 ด้าน โดยอธิบายสรุ ปความหมายแต่ละประการ ดังนี้
1. การโฆษณา เป็ นการนาเสนอหรื อช่ ว ยในการขาย ซึ่ งต้อ งแจ้งหรื อนาเสนอข้อ มูลข่ าวสารต่ าง ๆ ของ
องค์ก ร ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร ผ่า นสื่ อ ประเภทต่ างๆ เช่ น โทรทัศ น์ วิ ท ยุ หนัง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร ป้ า ยโฆษณา
อินเตอร์ เน็ท (Internet) สื่ อโฆษณาเหล่านี้ จะสามารถ เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่ มใหญ่ เหมาะสาหรับสิ นค้าที่ตอ้ งการ
กระจายตลาดกว้าง (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2556 ; Kotler & Keller, 2016) ในส่ วนของการโฆษณาผ่านสื่ อ
ออนไลน์ จาเป็ นต้องสร้างเนื้ อหาใหม่ หรื อเนื้ อหาข้อความโฆษณาใหม่ ๆ ที่จูงใจหลายรู ปแบบ ทั้งการใช้ตวั การ์ตูน
กราฟฟิ กอาร์ ต เกม วีดิโอ หรื อแม้แต่ภาพยนตร์ โฆษณา ในส่ วนของวีดิโอหรื อภาพยนตร์ โฆษณา สามารถทาการ
upload ผ่าน Youtube ได้ ทั้งนี้จะต้องสร้างเนื้อหาในแพลตฟอร์มเผยแพร่ วิดีโอ ที่สามารถเข้าถึง หรื อดูยอ้ นกลับได้ง่าย
และบ่อยได้ (ณงลักษณ์ จารุ วฒั น์, 2560 : 50)
2. การประชาสัมพันธ์ ในที่น้ ีเลือกศึกษาถึง การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เป็ นการสื่ อสารการตลาดผ่านโลก
ออนไลน์ หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรื อการทา หรื อพื้นที่ในการ Search
Engine ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุ ด และการทา seeding (มีห น้าม้าคอยแนะนา หรื อ กล่ าวชื่ นชมสิ นค้าหรื อบริ ก ารบน
ออนไลน์) ซึ่งอาจเป็ นการสร้างการรับรู ้ให้กบั แบรนด์แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ผ่านแคมเปญต่าง ๆ คือการ
สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์ดา้ นเนื้อหา การจับกระแสที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ ว จนทาให้คนพูด
ถึงแบบปากต่อปาก ด้วยการคิดข้อความหรื อเนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจให้คนมีส่วนร่ วมกับแบรนด์ใกล้ชิดกับ
แบรนด์มากขึ้น (ณัฐพล ไยไพโรจน์, 2561 : 54)
3. การส่ งเสริมการขาย เป็ นกิจกรรมที่ทาหน้าที่ช่วยพนักงานขายและการโฆษณาในการขายสิ นค้า หรื อช่วย
กระตุน้ ให้เกิดความสนใจทดลองใช้หรื อการซื้อสิ นค้าและบริ การในปริ มาณที่มากขึ้นและเร็ วขึ้นได้โดยอาศัยกิจกรรม
ทางการตลาดต่าง ๆ ช่วย เช่น การลดราคา การแจกของแถมของชาร่ วย การให้ส่วนลดหรื อการให้แลกซื้ อสิ นค้าใน
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ราคาพิเ ศษ แจกคู ปอง หรื อ ของแถม การใช้แสตมป์ เพื่อ แลกสิ นค้าการชิ งโชคแจกรางวัล ต่ าง ๆ การเสนอ สิ ทธิ
ประโยชน์พิเศษ และโปรแกรมการส่ งเสริ มการขายต่างๆ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2556) และ Kotler & Keller
(2016)
4. การตลาดทางตรง เป็ นช่องทางหลักในการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรื อ
กลุ่ มลู ก ค้าที่คาดหวังโดยตรง และอาจหมายถึ งระบบการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ใช้ในการโฆษณาหนึ่ งสื่ อหรื อ
มากกว่าหนึ่งสื่ อ เพื่อให้เกิดการตอบสนอง และหรื อการแลกเปลี่ยนที่สามารถวัดค่าได้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง (วิเชียร วงศ์ณิช
ชากุล และคณะ, 2556) และ Kotler & Keller (2016) เป็ นการนาเสนอไปยังลูกค้าโดยตรงซึ่ งใช้สื่อ บุคคล โทรศัพท์
หรื อทางออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถสื่ อสารได้โดยตรง (สมฤดี ศรี จรรยา, 2560 : 131)
5. การใช้ บุคลากรหรื อพนักงานที่สื่อสาร เป็ นลักษณะของบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการแนะนาหรื อเสนอขาย
สิ นค้าแบบเผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ ้ื อโดยตรงเพื่อเสนอขายสิ นค้าการส่ งเสริ ม
การตลาดโดยวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ดีที่สุ ด แต่เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2556) และ Kotler & Keller
(2016) ทั้งนี้ การให้บริ การถือเป็ นหน้าที่ปกติของบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่การขาย หรื อให้บริ การโดยตรงกับลูกค้าที่
ปฏิบตั ิเป็ นประจาสม่าเสมอ นอกจากการปฏิบตั ิตามหน้าที่แล้ว ยังต้องใช้จิตวิญญาณในการให้บริ การ ซึ่ งพนักงานที่
ให้บริ การทุกคนเมื่อปฏิบตั ิงานขายและให้บริ การอย่างดีเยีย่ มทุกคนจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ลูกค้าจดจา ดังนั้น
การแสดงออกของพนัก งานขาย หรื อผูใ้ ห้บริ การจะส่ งผลให้ลูก ค้าเกิดความประทับใจเช่ นกัน สิ่ งที่กล่าวมานี้ คือ
การสร้างให้เกิดอารมณ์ผูกพัน เกิดความพึงพอใจและรู ้สึกลึกซึ้ งไปกับการซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ จนส่ งผลถึงเกิด
ความรู ้สึกพอใจไปถึงแบรนด์สินค้า ถ้าหากสิ นค้า หรื อบริ การนั้นมีคุ ณภาพตามข้อ มูล ที่ได้รับจากการแนะนาของ
พนักงานจะส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับแบรนด์น้ นั ด้วยเช่นกัน (สมฤดี ศรี จรรยา, 2560 : 71)
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กรอบแนวคิด
ข้อมูลทัว่ ไป

ตัวแปรต้น

พฤติกรรมการใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo
- สนใจการบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ชนิ ดใด
- เหตุผลที่เลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo
- ใครมี ส่วนร่ วมตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารผลิ ต ภัณ ฑ์
MyMo
- ใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo เมื่อใด
- ใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ผ่านอุปกรณ์ใด

- เพศ
- สถานภาพสมรส
- อายุ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

- ใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo อย่างไร

กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo

ตัวแปรตาม

- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การส่งเสริ มการขาย
- การตลาดทางตรง
- การใช้บุคลากร
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจยั

3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
research) มีรูปแบบการวิจยั แบบสารวจ (Survery Research) โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และมี
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เบื้องลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีรายละเอียดของวิธี
การศึกษา ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิ น สาขาหนอง
มน จังหวัดชลบุรี จานวน 220 คน เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 200 คน และผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จานวน 20 คน
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม และการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครื่ องมือวิจยั ในรู ปแบบสอบถามใช้รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การ
ผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 3 ส่ วนดังนี้ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของ
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ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึก ษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
2) พฤติกรรมการใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo 3) การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิ ตภัณฑ์ MyMo
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้ว ยสถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุ มาน ได้แก่ การทดสอบ
ความแตกต่ างระหว่างค่ าเฉลี่ยของกลุ่มตัว อย่าง 2 กลุ่ ม โดยใช้ Independent Sample t-test และการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Analysis of Variance) ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามชนิ ดเลือกตอบ (Multiple Choice)
นามาแจกแจงในรู ปของสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed End)
ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) นามาแจกแจงในรู ปของสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 3 การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน
โดยตั้งคาถามปลายปิ ด แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Scale) นามาคานวณสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ข้อความที่จดบันทึกไว้ อย่างเป็ นระบบ(Text) เช่น ข้อความที่จด
บันทึกจากการสังเกตุ หรื อการสัมภาษณ์ การบันทึกประจาวัน (Diary) การบันทึกการประชุมและข้อความที่จดบันทึก
จากเทปเสี ยง หรื อภาพยนตร์ เป็ นต้น เพื่อค้นหาแบบแผน (Pattern) จับประเด็น (Theme) สาระ (Core Consistency)
และ ความหมาย (Core Meaning) ที่คน้ พบจากการศึกษา ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เช่น ชื่อ อายุ อาชีพ
ส่ วนที่ 2 การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo
ข้อที่ 1 สาเหตุที่ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo และต้องการ
ให้ธนาคารทาอย่างไรจึงจะเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ผลิตภัณฑ์
MyMo กับธนาคาร
4. ผลการวิจัย
จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 200 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.50 สถานภาพใกล้เคียงกัน
2 สถานภาพ คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 46.50 และสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 44.50 อายุ 41 – 50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 28.50 ระดับการศึกษาใกล้เคียงกัน 2 ระดับ คือ การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 40.50 และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 40.00 อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ /37.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท
ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 37.00 พฤติกรรมการใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ส่ วนใหญ่ความสนใจใช้บริ การทาธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การผลิตภัณฑ์
สลากดิจิทลั คิดเป็ นร้อยละ 30.00 เหตุผลที่เลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo เพราะมีความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ
35.00 ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุด คือ ตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 35.50 การใช้ธุรกรรมการเงินของ
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บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo คือ ฝาก – ถอน - โอนเงิน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 การใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ผ่านอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือบ่อยครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.00 และเมื่อเปรี ยบเทียบบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo กับบริ การของ
ธนาคารอื่น เห็นว่า มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย คิดเป็ นร้อยละ 37.00
ผลการศึกษาการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ตามความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การ
ผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นสาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี มีระดับ
ความสนใจในการพัฒนากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo
ตัวแปร
S.D
ด้านการตลาดทางตรง
3.79
1.04
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
3.75
1.02
ด้านการใช้บุคลากรหรื อพนักงานที่สื่อสาร
3.72
1.041
ด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์
3.59
1.02
ด้านกิจกรรมการโฆษณา
2.98
0.86
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การผลิ ตภัณฑ์ MyMo ที่ต่างกันส่ งผลต่ อการเข้าร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ นสาขาหนองมน จาแนกตามสถานภาพของผูใ้ ช้บริ การสถานภาพ
พบว่า สถานภาพของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo
ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน ในภาพรวมและทุ ก ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการโฆษณา ด้า นการประชาสั ม พัน ธ์
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านการตลาดทางตรง ด้านการใช้บุคลากรหรื อพนักงานที่สื่อสาร ไม่แตกต่างกัน
ในด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การผลิ ตภัณฑ์ MyMo ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เมื่ อ พิ จ ารณาในสถานภาพ พบว่ า สถานภาพ
ของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น
สาขาหนองมน ในภาพรวม และทุกด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ด้านการตลาดทางตรง ด้านการใช้บุคลากรหรื อพนักงานที่สื่อสาร ไม่แตกต่างกัน
นอกจากนั้นยังพบว่า เพศต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การเข้าร่ ว มกิ จกรรมในด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้าน
การตลาดทางตรง ในส่ วนของ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ต่างกันส่ งผลต่อการเข้าร่ ว มกิจกรรมส่ ง เสริ ม
การตลาดผลิ ตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน ในภาพรวม และทุก ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านการตลาดทางตรง ด้านการใช้บุคลากรหรื อพนักงานที่สื่อสาร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่ างพบว่าข้อมูลทัว่ ไป ของผูใ้ ช้บริ การ
ผลิตภัณฑ์ MyMo ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ นสาขาหนองมน
ข้ อมูลทัว่ ไป
F
Sig
เพศ
1.99
0.048*
อายุ
7.8
0.000*
การศึกษา
33.03
0.000*
อาชีพ
12.251
0.000*
รายได้
14.789
0.000*
เพศต่างกัน ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมในการส่ งเสริ มการขายและการตลาดทางตรง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ พบว่า เพศชาย จะมีการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์การส่ งเสริ ม
การขาย และการตลาดทางตรงมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสามารถนาเสนอในส่ วนของกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนว่า การ
ให้พนักงานเป็ นผูน้ าเสนอกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด สามารถสร้างความสนใจต่อการแนะนา การจูงใจผูใ้ ช้บริ การที่
เป็ น เพศชายโดยการแนะนาควบคู่กบั การนาเสนอกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น ของแถม ของแจก ในขณะที่สมัครใช้
บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo กับพนักงาน ณ จุดประชาสัมพันธ์ จะทาให้ได้รับโอกาสสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ MyMo ได้มาก
ขึ้น และจะช่วยทาให้ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน สามารถขยายฐานลูกค้าในการสมัครใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo
ให้เพิ่มขึ้นได้
อายุ ต่างกันส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน
ในภาพรวม และทุกด้าน ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง การใช้บุคลากร
หรื อพนักงานที่สื่อสาร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยให้ความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ
21 – 60 ปี เนื่ องจากกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี และอายุ 61 ปี ขึ้นไป จะมีความสนใจที่จะเข้าร่ วม
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีนอ้ ยกว่า/เท่ากับ 20 ปี และอายุ 61 ปี ข้ ึนไป ซึ่งสามารถนาเสนอใน
ส่ วนของกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าธนาคารออมสิ น ควรพัฒนากิ จ กรรมการส่ งเสริ มการตลาด โดยให้ความ
สนใจในกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ผา่ นการใช้ Smartphone โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต้ งั แต่ 21 – 60 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นกลุ่มที่ให้ความสนใจเปิ ดรับข่าวสาร พูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับสิ่ ง
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันผ่าน Facebook และ Line ดังนั้นการนาเสนอสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภค
นิ ยมรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Smartphone เพราะ Smartphone ถือว่ามีบทบาทสาคัญต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทย
อย่างมาก จึงทาให้สินค้าและบริ การทุกประเภทปรับตัวเปลี่ยนแปลงใช้ช่องทางออนไลน์ ในการจาหน่ ายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การกับลูกค้ามากขึ้นและจะช่วยทาให้ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน สามารถขยายฐานลูกค้าในการสมัครใช้
บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ให้เพิ่มขึ้นได้
การศึกษา และอาชีพ ต่างกันส่ งผลต่อ การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคาร
ออมสิ น สาขาหนองมน ในภาพรวม และทุก ด้าน ได้แก่ การโฆษณา การประชาสั มพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย
การตลาดทางตรง การใช้บุคลากรหรื อ พนัก งานที่สื่ อ สาร แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้บริ การที่ตอบแบบสอบถาม จะอยูใ่ นกลุ่มผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
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และสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว รวมถึงผูท้ ี่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถ
นาเสนอในส่ วนของกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าควรมุ่งการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดให้กบั กลุ่มคนวัยทางาน
เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ที่ตอบแบบสอบถาม และมีการเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดมากกว่า
ระดับการศึกษา และอาชีพอื่น ๆ ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็นว่าควรจัดทาแผนการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ในไตรมาสต่อไป
มุ่งเน้นการจัดจุดประชาสัมพันธ์ในศูนย์การค้า องค์กรภาครั ฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงในตลาดหรื อย่าน
การค้า มีการจัดพนักงานแนะนาผลิตภัณฑ์ MyMo และเชิญชวนลูกค้าให้ส มัครใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ณ จุด
ประชาสั มพันธ์ เมื่อ ลู ก ค้าสมัครใช้บริ ก ารผลิ ตภัณฑ์ MyMo เรี ยบร้ อ ยแล้ว ควรจัดของสมนาคุ ณที่ส อดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สู งกว่าปริ ญญาตรี อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว และอาชีพอันดับรองคือ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในส่ วนของการมอบของสมนาคุณจึงมุ่งเน้นไปที่ การลุน้ รางวัลสลากออมสิ น ให้เป๋ าสะพาย
กระเป๋ าล้อลาก ร่ ม กล่องใส่ ของอเนกประสงค์ หรื อการให้สิทธิ์ แลกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ เช่น ปลากระป๋ อง น้ าดื่ม น้ ามัน
พืช ข้าวสารถุงเล็ก น้ าปลา น้ าตาล ในราคา 5 บาท จากัดจานวน 1 คน/ 3 สิ ทธิ์ หรื อการปรับเปลี่ยนของสมนาคุณไป
ตามแหล่งที่กลุ่มเป้าหมายนั้นปฏิบตั ิงาน หรื อแหล่งที่ไปเลือกจัดโปรโมชัน่ เป็ นต้น ดังนั้นการใช้กิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดดังกล่าวกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี รวมถึงผูท้ ี่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว หรื อ
เป็ นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะช่วยทาให้ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน สามารถ ขยายฐานลูกค้าในการ
สมัครใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ให้เพิ่มขึ้นได้
รายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อน ต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การเข้าร่ วมกิจ กรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคาร
ออมสิ น สาขาหนองมน ในภาพรวมและทุก ด้า น ได้แก่ การโฆษณา การประชาสั มพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย
การตลาดทางตรง การใช้บุคลากรหรื อพนักงานที่สื่อสาร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า
ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่า
40,000 บาท ซึ่งสามารถนาเสนอในส่ วนของกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาดของธนาคาร
ออมสิ นควรจัดโปรโมชัน่ แบ่งตามช่วงอายุ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของคนช่วง อายุ 41 - 60 ปี ได้มากกว่า เช่น มี
การลุน้ รับสิ ทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าปกติ เมื่อฝากเงินผ่านทางบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo นอกจากนั้นกลุ่มนี้
เป็ นกลุ่มที่คานึงถึงวัยที่ใกล้เกษียณจากการทางานมักจะคานึงถึงเรื่ องเงินออมและความมัน่ คงทางการเงินเพื่อไว้ใช้จ่าย
หลังเกษียณ และควรจัดโปรโมชัน่ ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท (40,001 บาทขึ้น
ไป) เช่น การจัดของสมนาคุณที่มอบให้กบั ผูส้ มัครใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ที่มียอดเงินฝากครั้งแรกในจานวนเกิน
20,000 บาท โดยของสมนาคุณที่มอบให้กบั ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ควรเป็ นของสมนาคุณ
คนละชนิ ดกับของสมนาคุณที่ให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป หรื อมีการจัดอบรมสัมมาทางการเงินฟรี ให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ส่ วนตัว/ค้าขาย/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการให้คาแนะนาการออมเงิน และการลงทุน
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ที่ต่างกันส่ งผลต่อการ เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จ าแนกตามชนิ ด ที่ ส นใจสมัค รใช้บ ริ ก าร พบว่ า
ผูใ้ ช้บริ การผลิ ตภัณฑ์ MyMo ที่ตดั สิ นใจใช้บริ ก ารผลิตภัณฑ์ MyMo แต่ละชนิ ด ผูใ้ ช้บริ การผลิ ตภัณฑ์ MyMo ที่มี
เหตุผลสาคัญที่เลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ตามส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo และการเปรี ยบเทีบบกับ
การใช้บริ การกับธนาคารอื่น ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขา
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หนองมน ในภาพรวมและทุกด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้าน
การตลาดทางตรง ด้านการใช้บุคลากรหรื อพนักงานที่สื่อสาร ไม่แตกต่างกัน
ในส่ ว นพฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารผลิ ต ภัณฑ์ MyMo ของผูใ้ ช้บริ ก ารผลิ ตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น
สาขาหนองมน พบว่า ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ต่างกัน ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาด ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนั้น ยังพบว่า ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo และผูท้ ี่ใช้อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์
MyMo ต่างกัน ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน ใน
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านการตลาดทางตรง ด้านการใช้บุคลากรหรื อพนักงานที่สื่อสาร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างพบว่าพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ ก าร
ผลิตภัณฑ์ MyMo ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ นสาขาหนองมน
พฤติกรรมผู้ใช้ บริการ

F

Sig

ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ

8.099

0.048*

อุปกรณ์ที่ใช้บริ การ

4.635

0.011*

พฤติกรรมการใช้บริ การ MyMo ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคาร
ออมสิ น สาขาหนองมน พบว่าผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ MyMo ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้น ยังพบว่า ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การ MyMo เข้าร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดมากขึ้น คือ การใช้สื่อ รวมถึงพนักงาน และครอบครัว ในส่ วนของอุปกรณ์ที่ใช้บริ การ MyMo ที่
ต่างกัน ส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน ซึ่งสามารถ
นาเสนอในส่ วนของกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนว่า โดยการจูงใจให้ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ผ่านตู ้ ATM โดย
จะให้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ยิง่ ใช้ MyMo ผ่านตู ้ ATM ยิง่ ได้เงินคืนเพิ่มขึ้น จากการสะสมคะแนนเมื่อมีการทา
ธุ รกรรมผ่านตู ้ ATM เพื่อเป็ นการเชิ ญชวนให้ผใู ้ ช้บริ การ MyMo ได้เลือกใช้บริ การผ่านตู ้ ATM เพื่อสร้างโอกาสใน
การเข้าร่ วมกิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดของธนาคารออมสิ นให้มากยิง่ ขึ้น และจะช่วยทาให้ธนาคารออมสิ น สาขา
หนองมน สามารถขยายฐานลูกค้าในการสมัครใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ให้เพิ่มขึ้นได้
ผลการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo
สาเหตุการไม่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ส่ วนใหญ่ ไม่สะดวกเรื่ องเวลาที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาด รองลงมาคือ ไม่เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม ไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรม ของแจกที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมไม่น่าสนใจ และ กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่จดั ขึ้นไม่น่าสนใจเข้าร่ ว ม อันดับสุ ดท้ายคือ ไม่รู้จกั
ผลิตภัณฑ์ MyMo จึงไม่เข้าร่ วมกิจกรรม
ผลการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo มี
ความต้องการที่อยากให้ธนาคารจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ผ่าน Social Media เช่น Face book
หรื อ Line รองลงมามีความต้องการให้ของแจกเป็ นบัตรกานัลที่สามารถนาไปเลือกซื้อสิ นค้าด้วยตนเอง ถัดมามีความ
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ต้องการให้พนักงานเป็ นผูแ้ นะนากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดโดยการโทรแจ้ง ตามด้วยมีความต้องการให้ธ นาคาร
นาเสนอกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่น่าสนใจกว่านี้ มีความต้องการให้ธนาคารพัฒนาของแจกที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
และมีค วามต้อ งการให้ธ นาคารปรั บรู ปแบบของการจัดกิ จ กรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิ ตภัณฑ์ MyMo ตามล าดับ
ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo
ของธนาคารเกี่ยวกับสาเหตุการไม่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo และต้องการให้ธนาคารทา
อย่างไรจึงจะเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo

5. การอภิปรายผล
สรุ ป การพัฒ นากิ จ กรรมส่ ง เสริ มการตลาดตามกลุ่ ม เป้ า หมายที่ พิ จ ารณาจากข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามธนาคารออมสิ นสาขาหนองมน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพใกล้เคียงกัน คื อ สมรส และโสด อายุ
41 – 50 ปี การศึกษาใกล้เคียงกัน 2 ระดับ คือ การศึกษาปริ ญญาตรี และ สู งกว่าปริ ญญาตรี อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว/
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
พฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารผลิ ตภัณฑ์ MyMo ส่ ว นใหญ่ ค วามสนใจใช้บริ ก ารทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่าน
ช่องทางผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิ น กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การผลิตภัณฑ์สลากดิจิทลั มีเหตุผลที่
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เลือกใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo เพราะมีความปลอดภัย ซึ่ งผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารมากที่สุดนั่นคื อ
ตนเอง และการใช้ธุรกรรมการเงินของบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo คือ ฝาก - ถอน - โอนเงิน โดยการใช้บริ การผลิตภัณฑ์
MyMo ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือบ่อยครั้งมากที่สุดและเมื่อเปรี ยบเทียบบริ การ MyMo กับบริ การของธนาคารอื่นมี
ความเห็นว่าเป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทั้งนี้สิ่งที่ผใู ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาณิ ศา เดียวตระกูล (2559) และตรงกับสิ่ งที่ธนาคาร ได้พฒั นาการให้บริ การจัดการเรื่ อง
เงินของ ธนาคารออมสิ น (2561) อาทิ การโอนเงินให้ผใู ้ ช้งานผลิตภัณฑ์ MyMo รายอื่นด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ การ
ใช้ระบบ Notification แจ้งเตือนในกล่องข้อความเมื่อมีเงินเข้าออกสามารถรู ้ ได้ทนั ที และความปลอดภัยในการใช้
บริ การ ซึ่งผูใ้ ช้บริ การสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในผลิตภัณฑ์ MyMo ได้ทุกเมื่อที่ตอ้ งการ หมดกังวลกับการทาธุรกรรม
ทางการเงิน ซึ่ งถือว่าการให้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo นี้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบรั บกับการตลาดยุค 4.0 ตาม
แนวคิดของ ณงลักษณ์ จารุ วฒั น์ (2560) อธิ บายว่า การตลาดยุคเทคโนโลยีดิจิทลั มีความสาคัญอย่างมากที่องค์กรทุก
แห่ งปรับตัวให้สอดรับกับผูใ้ ช้บริ การในปั จจุบนั คือ การซื้ อและใช้บริ การผ่านสมาร์ ทโฟน ซึ่ งถือว่าเป็ นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่สามารถดึงดูดให้ผใู ้ ช้บริ การสนใจแบรนด์สินค้าและบริ การได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นจะเห็ น
ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ MyMo นี้ ยังตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่งถือว่าธนาคารออมสิ นพัฒนาผลิตภัณฑ์
MyMo ตรงกับความต้อ งการที่แท้จ ริ งของผูใ้ ช้บริ ก าร ซึ่ งประเด็นนี้ สอดคล้อ งกับแนวคิดของ ณัฐพล ไยไพโรจน์
(2561) ได้อ ธิ บายถึ งพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการใช้บริ การเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจโดยต้องทาความเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างลึกซึ้ ง เพื่อรู ้จกั และ
เข้าใจนามาสู่ การสื่ อสารการตลาดกับผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo
1. ด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตามความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิ น
สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย 2 อันดับแรก อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อันดับ
แรก ทีมบุคคลของธนาคารออมสิ น ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ MyMo ก่อนล่วงหน้าที่จะจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาด ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด รองลงมา ธนาคารออมสิ น ตอบคาถามหรื อตอบรับข้อแนะนา
จากลูกค้าผ่านกล่องข้อความ (Inbox) ใน MyMo เกี่ยวกับบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาด และอันดับสุ ดท้า ย อยู่ในระดับปานกลาง คือ ธนาคารออมสิ นจัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์บริ การผลิตภัณฑ์
MyMo ตามจุดต่าง ๆ ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
2. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ตามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิ น สาขา
หนองมน จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย 2 อันดับแรก อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ อันดับแรก หากท่าน
เชิญชวนบุคคลอื่นมาสมัครใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ท่านจะได้รับบัตรกานัลหรื อ บัตรแลกซื้ อสิ นค้า(Voucher)
ส่ งผลให้ เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด รองลงมา ผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ได้รับดอกเบี้ยเมื่อซื้อสลากดิจิทลั
สู งกว่าการซื้อสลากออมสิ นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด และอันดับสุ ดท้ายอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ได้รับของสมนาคุณเมื่อซื้อสลากดิจิทลั ผ่านผลิตภัณฑ์ MyMo
ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
3. ด้านกิจกรรมการโฆษณา ตามความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ ก ารผลิ ตภัณฑ์ MyMo ของธนาคาร ออมสิ น
สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมและทุกรายการอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย 2 อันดับแรก คือ ธนาคารออม
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สิ นโฆษณาบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ตามป้ายรถประจาทาง ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด รองลงมา การ
โฆษณาของธนาคารออมสิ นที่โฆษณาบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ผ่านรายการวิทยุ ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาด เสี ยงโฆษณาของธนาคารออมสิ นที่นาเสนอบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo และอันดับสุ ดท้าย เนื้ อหาข้อความ
โฆษณาของธนาคาร
4. ด้านการตลาดทางตรง ตามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ของธนาคารออมสิ น สาขา
หนองมน จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และใน 2 อันดับแรก อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อันดับแรก
พนักงานของธนาคารออมสิ นไปพบลูกค้าที่ตลาดหรื อในสถานศึกษาหรื อสถานที่ทางาน เพื่อแนะนาการใช้บริ การ
ผลิตภัณฑ์ MyMo กับลูกค้าได้โดยตรงส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด รองลงมา พนักงานของธนาคาร
ออมสิ น แนะนาการใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
และอันดับสุ ดท้าย อยู่ในระดับปานกลาง ธนาคารออมสิ นใช้ป้ายโฆษณาในรู ปแบบพนักงานเดินถือป้ายโฆษณาไป
ย่านชุมชนต่าง ๆส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้า นการใช้บุ ค ลากรหรื อ พนัก งานที่ สื่ อ สาร ตามความคิ ด เห็ น ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารผลิ ต ภัณ ฑ์ MyMo
ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย 2 อันดับ พบว่า อันดับแรก
พนักงานของธนาคารออมสิ นให้บริ การด้านเทคนิ ค (Technical Support) ที่ช่วยให้ท่านเข้าใจการใช้บริ การผลิตภัณฑ์
MyMo มากยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด รองลงมา เมื่อท่านเข้าไปใช้บริ การที่ธนาคาร พนักงาน
ของธนาคารจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MyMo กับท่านสม่าเสมอ ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
และอันดับสุ ดท้าย อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานของธนาคารออมสิ นให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
MyMo ส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
การพัฒนากิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ MyMo ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาจากข้อ
ค้นพบหรื อข้อเสนอแนะจากงานวิจยั หลายเล่ ม ได้แก่ งานวิจยั ของ นาตยา ศรี สว่างสุ ข (2558) ภัคญดา ธี รชัยชาญ
(2559) และแนวคิดของ มาร์เก็ตติ้งดอทคอม (2558) โดยประยุกต์ใช้ คือ การนาเสนอโดยทา Mobile-friendly ในหน้า
การค้นหาบนมือถือของผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกสบายใจได้ว่าเว็บไซต์ของธนาคารออม
สิ นเหมาะกับการใช้งานบนมือถือสามารถเข้าถึ งข้อมูลได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ รวมถึ งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
Facebook IG และ Line โดยจูงใจให้ผใู ้ ช้บริ การมีส่วนร่ วมในการใช้ Social Media โดยนาเสนอการส่ งเสริ มการตลาด
แบบพิเ ศษที่นิยมใช้ก ัน เช่ น ถ่ ายภาพตนเองขณะอยู่ที่จุดใช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo หรื อ จุ ดประชาสั มพันธ์ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ MyMo และการส่ ง SMS ลด แลก แจก แถม ในกลุ่ ม ผู ้ใ ช้บ ริ การผลิ ต ภัณ ฑ์ MyMo ที่ ใ ช้ง านผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการให้เข้าถึงบริ การผลิตภัณฑ์ MyMo แบบง่ายด้วยการใช้ QR Code แทนได้ เพื่อผูใ้ ช้บริ การ
ได้ตอบสนองต่อการส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
โดยสรุ ปจากผลจากการศึกษาและผลการสัมภาษณ์จากผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo มีความสอดคล้องกัน
ทั้งสองแบบ ซึ่งได้แก่ ด้านการตลาดทางตรง และด้านส่ งเสริ มการขาย ซึ่งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุเหตุผลในการ
ไม่เข้าร่ วมว่า ไม่สะดวกเรื่ องเวลา ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม ไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรม ของแจกที่ใช้
ในกิจกรรมไม่ดึงดูดใจให้เข้าร่ วม และ กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่จดั ขึ้นไม่ดึงดูดใจให้เข้าร่ วม ตามลาดับ โดยผูใ้ ห้
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สัมภาษณ์มีความต้องการให้ธนาคาร ปรับเปลี่ยน/เพิ่มช่องทางการจัดกิจกรรมผ่าน Social Media เช่น Facebook , Line
เป็ นต้น มีความต้องการของแจกเป็ นบัตรกานัลเพื่อสามารถนาไปซื้อของที่ตอ้ งการด้วยตนเอง และมีความต้องการให้
พนัก งานแนะนาผลิ ตภัณฑ์และการจัดกิ จ กรรมส่ งเสริ มการตลาดแต่ ล ะครั้ ง เป็ นส่ ว นใหญ่ โดยสอดคล้อ งกับผล
การศึก ษาที่วิเ คราะห์ จากแบบสอบถาม ได้แก่ เพศต่ างกันมีผลต่ อ การจู งใจให้เข้าร่ ว มกิจ กรรมส่ งเสริ มการตลาด
แตกต่างกัน อายุต่างกันชื่นชอบของแจกประเภทที่แตกต่างกัน การศึกษาและอาชีพที่ต่างกันมีความสนใจในรู ปแบบ
การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน รายได้ต่างกันต้องการคาแนะนาจากพนัก งานที่แตกต่ างกัน และ
พฤติกรรมที่ต่างกันมีรสนิยมที่แตกต่างกัน เป็ นสาเหตุของปัญหาที่ได้จากการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนด
แนวทางเลือก เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการเพิ่มยอดผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น
สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี ดังนี้
แนวทางการแก้ไขปัญหา ผูว้ ิจยั ได้นาแนวทางจากผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์
MyMo และผลการสัม ภาษณ์ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารผลิ ต ภัณฑ์ MyMo ทาให้ทราบถึ งความสนใจของผูใ้ ช้บริ ก าร สาเหตุ ที่
ผูใ้ ช้บริ การไม่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo และความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่ตอ้ งการให้
ธนาคารดาเนิ นการต่อจากนี้ กาหนดเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยเลือกเครื่ องมือทางการตลาดด้านที่ผใู ้ ช้บริ การ
ให้ความสนใจ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็ นสองอันดับแรก และผลการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การถึงสาเหตุการไม่เข้าร่ วม
กิจกรรมและมีความต้องการให้ธนาคารดาเนิ นการในด้านใดบ้าง เป็ นผลที่ได้จากการศึกษาที่สอดคล้องกันทั้งสอง
แบบ ซึ่งได้แก่ ด้านการตลาดทางตรงและด้านส่ งเสริ มการขาย โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุเหตุผลในการไม่เ ข้า
ร่ วมให้เหตุผลว่า ไม่สะดวกเรื่ องเวลาไม่เกิดแรงจูงใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม ไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรม ของแจกที่ใช้
ในกิจกรรมไม่ดึงดูดใจให้เข้าร่ วม และกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่จ ัดขึ้นไม่ดึงดูดใจให้เข้าร่ วม ตามลาดับ โดยผูใ้ ห้
สัมภาษณ์มีความต้องการให้ธนาคาร ปรับเปลี่ยน/เพิ่มช่องทางการจัดกิจกรรมผ่าน Social Media เช่น Facebook , Line
เป็ นต้น มีความต้องการของแจกเป็ นบัตรกานัล เพื่อสามารถนาไปซื้อของที่ตอ้ งการด้วยตนเองและมีความต้องการให้
พนัก งานแนะนาผลิ ตภัณฑ์และการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดแต่ ละครั้ ง เป็ นส่ ว นใหญ่ โดยสอดคล้อ งกับผล
การศึกษา วิเคราะห์จากแบบสอบถาม ได้แก่ เพศต่างกัน มีผลต่อการจูงใจให้เข้าร่ ว มกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
แตกต่ างกัน อายุต่างกันชื่นชอบของแจกประเภทที่แตกต่างกัน การศึกษาและอาชีพที่ต่างกันมีความสนใจในรู ปแบบ
การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน รายได้ต่างกันต้องการคาแนะนาจากพนัก งานที่แตกต่ างกัน และ
พฤติกรรมที่ต่างกันมีรสนิ ยมที่แตกต่างกัน เป็ นข้อสรุ ปที่ได้จากงานวิ จยั ครั้งนี้ ที่ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการ
เพิ่มยอดผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี โดยเก็บ
ข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี ในด้านที่ผใู ้ ช้บริ การให้ค วาม
สนใจในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด รวมถึงสาเหตุของการไม่เข้าร่ วมกิจกรรม และความต้องการในด้านที่อยาก
ให้ธนาคารพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ MyMo ธนาคารออมสิ น สาขาหนองมน จังหวัดชลบุรี
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