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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึก ษาวิจ ัยครั้ งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาว่ามีค วามแตกต่ างด้านของพฤติ ก รรมการใช้บริ ก าร และ
ความแตกต่างความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ Internet
Banking (I-Banking) ที่มาใช้บริ การธนาคารออมสิ นสํานักพหลโยธิน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้บริ การ
Mobile Banking (MYMO) 200 คน เป็ นผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) 200 คน ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet
Banking (I-Banking) มีพฤติ กรรมการใช้บริ การ ด้านความถี่ ในการใช้บริ การ ด้านประเภทธุ รกรรมที่ใช้บริ ก าร
บ่อยที่สุด ด้านช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การ และด้านเหตุผลสําคัญที่ตัดสิ นใจสมัค รใช้บริ การแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet
Banking (I-Banking) มีค วามพึงพอใจต่ อการใช้บริ การด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งผูใ้ ช้ Mobile Banking (MYMO) มี ค วามพึง พอใจในด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ด้า นช่ อ งทาง
การจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริ การ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ
มากกว่าผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking)
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, พฤติกรรมในการใช้บริ การ, Internet Banking (I-Banking), Mobile Banking (MYMO)

ABSTRACT

The objectives of this study were to investigate the differences in behaviors of using the service and
satisfaction with marketing mix between Mobile Banking (MYMO) and I-Banking users who have used the
services provided by Government Savings Bank Head Office. The sample of this study was 200 Mobile Banking
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(MYMO) users and 200 I-Banking users. Data were collected by using the questionnaire. The results of this study
indicated that Mobile Banking (MYMO) and I-Banking users had different behaviors of using the service in terms
of service usage frequency, the most frequently used transaction type, the information channel or source, and the
major reason influencing service use decision with a statistical significance level of 0.05. Moreover, Mobile
Banking (MYMO) and I-Banking users had different satisfaction with marketing mix affecting the service usage in
terms of product, place, promotion, people, process, and physical evidence with a statistical significance level of
0.05. Mobile Banking (MYMO) users had higher satisfaction with product, place, promotion, people, process, and
physical evidence than I- Banking users.
Keywords: Satisfaction, Service usage behavior, I-Banking, MYMO
1. บทนํา

ในปั จจุบนั มีสถาบันการเงินที่มีอยู่มากมาย ซึ่ งธุ รกิ จด้านธนาคารนี้ ส่ วนใหญ่แล้วจะเน้นแข่งขันทางด้าน
การบริ การ ซึ่ งสภาพแวดล้ อ มด้า นกระแสโลกออนไลน์ เทคโนโลยี เข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํา วัน
สร้ างการเปลี่ ยนแปลงด้านพฤติ ก รรมและทัศนคติ ข องผูบ้ ริ โภคในการทําธุ รกรรมทางการเงิ น และส่ งผลให้เ กิ ด
รู ปแบบการให้บริ ก ารทางการเงิ นต่างๆ ที่อ าํ นวยความสะดวกและตอบสนองต่อ ไลฟ์ สไตล์ข องผูบ้ ริ โภคยุคใหม่
โดยเฉพาะการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น สมัย ใหม่ ที่ ส ามารถทํา ธุ ร กรรมการเงิ น ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา รวดเร็ ว และ
สะดวกสบาย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แต่เนื่ องจากการทําธุ รกรรมทางการเงิน
ผ่าน I-Banking และ Mobile Banking ของธนาคารออมสิ นอยู่ในสถานะไม่ใช้บริ การ และ สถานะยกเลิกบริ การ
จํานวนมาก ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึงปั ญหาความสําคัญทางด้านการตลาดที่อาจสื บเนื่ องมาจากลูกค้าไม่เห็ นความสําคัญ
มีการใช้บริ การซับซ้อน หรื อลูกค้าไม่พึงพอใจต่อการให้บริ ก าร ประกอบกับธนาคารออมสิ นได้เ ผชิญกับธนาคาร
คู่แข่งขัน ทั้งที่เป็ นธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่อยู่ในรู ปของรัฐวิสาหกิจ หากธนาคารไม่สามารถปรับตัวให้ทนั ต่อ
เทคโนโลยีที่เ ปลี่ ยนไป หรื อ ให้ทนั ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจ จุ บนั และอนาคต ธนาคารอาจสู ญ เสี ย
ฐานลูกค้าให้กบั คู่แข่งขัน ดังนั้น การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การระหว่าง
MYMO และ I-Banking จึงเป็ นการศึกษาเพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติ กรรมของลูก ค้า เพื่อ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ Internet
Banking (I-Banking)
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างด้านของพฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO)
และ Internet Banking (I-Banking)
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างความพึงพอใจด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking
(MYMO) และ Internet Banking (I-Banking)
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3. การดําเนินการวิจัย
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าที่ใช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) 37,159 คน และ
Internet Banking (I-Banking) 20,010 คน ในธนาคารออมสิ นสํานักพหลโยธิน รวมจํานวน 57,169 คน (ที่มา: ระบบ
Feed ข้อมูลสิ นเชื่อ เพื่อการบริ หาร OBA ฝ่ ายสารสนเทศ ธนาคารออมสิ น ข้อมูล ณ. สิ้ นเดือน ธันวาคม 2560)
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้ ได้ใช้สูตร Taro Yamane (Taro Yamane .1970: 580-581) สู ตร เท่ากับ
397.22 หรื อ 400 คน การสุ่ มตัว อย่างโดยใช้ค วามไม่น่าจะเป็ น (Probability sampling) ด้ว ยวิธีก ารสุ่ มตัว อย่าง
แบบโควต้า (Quota sampling) คื อ กําหนดกลุ่ มตัว อย่าง เป็ นผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) 200 คน
เป็ นผูใ้ ช้บริ การ I-Banking 200 คน และใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถามกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งระหว่ า งวัน ที่ 29 มกราคม –
17 กุมภาพันธ์ 2561 จาก ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) จํานวน 200 คน และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking
(I-Banking) จํานวน 200 คน ณ พื้นที่ธนาคารออมสิ น สํานักพหลโยธิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ เครื่ องมือทางสถิติที่จะนํามาใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล
โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาคอัลฟ่ า นอกจากนั้นใช้สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างด้านของพฤติกรรม
การใช้บ ริ การใช้ก ารวิเ คราะห์ แบบ Chi-Square และความแตกต่ างด้า นความพึ ง พอใจ ในด้า นส่ ว นประสม
ทางการตลาดใช้การวิเคราะห์แบบ Independent Samples T- test ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ผลการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking)
มีพฤติกรรมในการใช้บริ การแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking
(I-Banking) ด้านความถี่ในการใช้บริ การ
Mobile Banking
Internet Banking
Chi-Square
Asymp. Sig.
(MYMO)
(I-Banking)
df
ความถี่ในการใช้บริ การ
Value
(2-sided)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1 ครั้ง / เดือน

24

12.00

81

40.50

2 ครั้ง / เดือน

67

33.50

63

31.50
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ความถี่ในการใช้บริ การ

Mobile Banking
(MYMO)
จํานวน

ร้อยละ

Internet Banking
(I-Banking)
จํานวน

ร้อยละ

Chi-Square
Value

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

3 ครั้ง / เดือน
40
20.00
28
14.00
ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป
69
34.50
28
14.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking)
มีพฤติ กรรมการใช้บริ การ ในด้านความถี่ ในการใช้บริ การแตกต่ างกัน (Sig. = 0.000) โดยผูใ้ ช้บริ การ Internet
Banking (I-Banking) ส่ วนใหญ่ใช้บริ การประมาณ 1 ครั้งต่อเดือน และส่ วนผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO)
ส่ วนใหญ่ใช้บริ การมากกว่า 4 ครั้ง ต่อเดือน
ตารางที่ 2 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking
(I-Banking) ด้านประเภทธุรกรรมที่ใช้บริ การ
Mobile Banking Internet Banking
ประเภทธุรกรรม
Chi-Square
Asymp.
(MYMO)
(I-Banking)
df
ที่ใช้บริ การบ่อยที่สุด
Value
Sig. (2-sided)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
สอบถามยอดเงินในบัญชี
29
14.50
73
36.50
โอนเงินระหว่างบัญชี
93
46.50
52
26.00
จ่ายบิลชําระค่าสิ นค้า
58
29.00
29
14.50
และบริ การต่างๆ
55.649
5
.000*
การจัดการบัญชี
16
8.00
22
11.00
เช็ครายการเดินบัญชียอ้ นหลัง
4
2.00
22
11.00
ซื้อขายตราสารหรื อกองทุน
2
1.00
จากตารางที่ 2 พบว่ า ผูใ้ ช้บ ริ ก าร Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร Internet Banking
(I-Banking) มีพฤติกรรมการใช้บริ การด้านประเภทธุ รกรรมที่ใช้บริ การแตกต่างกัน (Si g= 0.000) โดยผูใ้ ช้บริ การ
Internet Banking (I-Banking) ส่ วนใหญ่ใช้บริ การประเภทธุ รกรรม สอบถามยอดเงินในบัญชี และส่ วนผูใ้ ช้บริ การ
Mobile Banking (MYMO) ส่ วนใหญ่ใช้บริ การประเภทธุรกรรมโอนเงินระหว่างบัญชี
ตารางที่ 3 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking
(I-Banking) ที่มีพฤติกรรมการใช้บริ การ ด้านช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การ
Mobile Banking Internet Banking
Chi-Square
Asymp.
(MYMO)
(I-Banking)
ช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั
df
Value
Sig. (2-sided)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
ทางเว็บไซด์ของธนาคาร
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ช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั

Mobile Banking
(MYMO)
จํานวน ร้อยละ

Internet Banking
(I-Banking)
จํานวน ร้อยละ

Chi-Square
Value

df

Asymp.
Sig. (2-sided)

สื่ อออนไลน์
ทางโฆษณาผ่านสื่ อสารต่าง ๆ
19
9.50
19
9.50
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร
ได้รับการชักชวนหรื อแนะนํา
50
25.00
49
24.50
จากเพื่อนหรื อคนรอบข้าง
ได้รับการชักชวนหรื อแนะนํา
96
48.00
96
48.00
จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
จากตารางที่ 3 พบว่ า ผูใ้ ช้บ ริ ก าร Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร Internet Banking
(I-Banking) มี พ ฤติ ก รรมการใช้บ ริ การด้า นช่ อ งทางหรื อ แหล่ ง ที่ ท าํ ให้ รู้ จ ัก บริ ก ารแตกต่ า งกัน (Sig = 0.000)
โดยผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) ส่ วนใหญ่รู้จกั ช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การ จากการได้รับ
การชักชวนหรื อแนะนําจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร และผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) ส่ วนใหญ่ รู้จกั ช่องทาง
หรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การจากการได้รับการชักชวนหรื อแนะนําจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร เช่นกัน
ตารางที่ 4 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และผูใ้ ช้บริ การ Internet
Banking (I-Banking) ด้านเหตุผลแรกที่ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การ
Mobile Banking Internet Banking
เหตุผลแรกที่ตดั สิ นใจ
Chi-Square
Asymp.
(MYMO)
(I-Banking)
df
สมัครใช้บริ การ
Value
Sig. (2-sided)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
สะดวกสบาย เพราะสามารถ ทํา
111
55.50
113
56.50
ธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา
รู้สึกเป็ นคนทันสมัย
39
19.50
5
2.50
จากการใช้ MYMO / I-Banking
ต้องการได้รับสิ ทธิพิเศษ หรื อ
36.726
4
.000*
6
3.00
14
7.00
ของสมนาคุณจากการสมัคร
17
8.50
36
18.00
เข้าใจง่ายไม่ยงุ่ ยาก
มีบริ การทีห่ ลากหลาย
27
13.50
32
16.00
อยากทดลองเทคโนโลยีใหม่
จากตารางที่ 4 พบว่าผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking)
มีพฤติกรรมการใช้บริ การด้านเหตุผลแรกที่ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การ (Sig = 0.000) โดยผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking
(I-Banking) ส่ วนใหญ่มีเหตุ ผลแรกในการตัดสิ นใจใช้บริ การจาก สะดวกสบาย เพราะสามารถทําธุ รกรรมได้ทุก ที่
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ทุก เวลา ส่ ว นผูใ้ ช้บ ริ การ Mobile Banking (MYMO) ส่ ว นใหญ่ มี เ หตุ ผ ลแรกในการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร
จากสะดวกสบาย เพราะสามารถทําธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่นกัน
สมมุติฐานที่ 2 ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking)
มีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน พบว่า
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการใช้บริ การด้านผลิตภัณฑ์ ของผูใ้ ช้บริ การ Mobile
Banking (MYMO) และผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking)
Mobile Banking
Internet Banking
(MYMO)
(I-Banking)
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
t
Sig
�
�
S.D.
S.D.
𝑿𝑿
𝑿𝑿
ด้านผลิตภัณฑ์
3.84
0.616
3.48
0.697
5.576
0.000*
ด้านราคา
3.47
0.894
3.38
0.778
1.074
0.283
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4.16
0.601
3.66
0.716
7.588
0.000*
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
3.47
0.835
3.21
0.862
2.986
0.003*
ด้านบุคลากร
3.97
0.691
3.71
0.649
3.755
0.000*
ด้านกระบวนการการให้บริ การ
4.21
0.557
3.89
0.619
5.350
0.000*
ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.79
0.714
3.45
0.817
4.429
0.000*
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ จําแนกตามกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ Mobile
Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) พบว่า มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริ การ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งผูใ้ ช้ Mobile Banking (MYMO)
มีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
การให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มากกว่าผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking)
5. การอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking
(I-Banking) มีพฤติกรรมในการใช้บริ การแตกต่างกัน พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) มีพฤติก รรมการใช้บริ ก าร ในด้านความถี่ ในการใช้บริ การ
ด้านประเภทธุ รกรรมที่ใช้บริ การ ด้านช่องทางหรื อ แหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การ และด้านเหตุผลแรกที่ตดั สิ นใจสมัค ร
ใช้บริ การ แตกต่างกัน (Sig. = 0.000) โดยผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) ส่ วนใหญ่ใช้บริ การประมาณ
1 ครั้งต่อเดือน ประเภทธุรกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่คือการสอบถามยอดเงินในบัญชี ช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การ
จากการได้รั บ การชัก ชวนหรื อแนะนํา จากเจ้า หน้า ที่ ธ นาคาร และเหตุ ผ ลแรกในการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารคื อ
ความสะดวกสบาย เพราะสามารถทําธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของ ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริ การธนาคารบนอินเทอร์ เน็ตของลูกค้าธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรม
การใช้บริ การด้านช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การ และด้านเหตุผลแรกที่ตดั สิ นใจสมัครใช้บริ การ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูใ้ ช้บริ การธนาคารบนอินเทอร์ เน็ต ได้รับบริ การด้านช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั
บริ การ คือ พนักงานธนาคารแนะนํา และเหตุ ผลที่ใช้บริ การธนาคารบนอินเทอร์ เน็ ตเพราะสะดวกสบาย สามารถ
ทําธุรกรรมได้ทกุ ที่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) มีพฤติ กรรมการใช้บริ การ ในด้านความถี่ ในการใช้บริ ก าร
ด้านประเภทธุ รกรรมที่ใช้บริ การ ด้านช่องทางหรื อ แหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การ และด้านเหตุผลแรกที่ตดั สิ นใจสมัค ร
ใช้บริ การ แตกต่างกัน (Sig. = 0.000) โดยผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) ส่ วนใหญ่ใช้บริ การมากกว่า 4 ครั้ง
ต่อเดือน ประเภทธุรกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่คือ การโอนเงินระหว่างบัญชี ช่องทางหรื อแหล่งที่ทาํ ให้รู้จกั บริ การจากการ
ได้รับการชักชวนหรื อแนะนําจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร และเหตุผลแรกในการตัดสิ นใจใช้บริ การจากความสะดวกสบาย
เพราะสามารถทําธุ รกรรมได้ทุก ที่ ทุกเวลา แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ
วรรณพร หวลมานพ (2558) ศึกษาเรื่ องพฤติ กรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้แอพพิเคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัส
ของธนาคารกสิ กรไทย จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
ด้านความถี่ในการใช้บริ การ ด้านประเภทธุ รกรรมที่ใช้บริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีลกั ษณะ
พฤติกรรมการใช้แอพพิเคชัน่ เคโมบายแบงก์ก้ิงพลัส กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่พบว่า มีความถี่ในการใช้งานโดยเฉลี่ย 4-8
ครั้ งต่ อ เดื อ น เพื่ อ ทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น ลัก ษณะการใช้บ ริ การเพื่ อ โอนเงิ น ไปบัญ ชี ธ นาคารกสิ กรไทย
และต่างธนาคาร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) และ ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking
(I-Banking) มีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) มีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มากกว่า
ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความ
พึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนด้านราคามีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การ
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบนั ธนาคารออมสิ นได้มีการประกาศงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนี ยม หรื อฟรี ค่าธรรมเนี ยม
การให้บริ การในการทําธุ รกรรมประเภทต่าง ๆ สําหรับผูท้ ี่ใช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) และ Mobile
Banking (MYMO) เพื่อ เป็ นการจูงใจและเพิ่มฐานลูก ค้าให้หันมาใช้ช่อ งทางดิ จิ ทลั ของธนาคารเพิ่ม มากขึ้ น
ผูใ้ ช้บริ การจึงสามารถเลือกใช้บริ การผ่าน Online Banking ของธนาคารได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการทําธุ รกรรม
ทั้งสองช่องทาง จึงไม่ส่งผลต่อความรู้สึกในด้านราคาสําหรับผูใ้ ช้บริ การ สอดคล้อง กับงานวิจยั ของณัฐยา หัตถาพันธ์
(2559) ศึก ษา ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร KTB NETBANK และ K - CYBERBANKING/K - MOBILE
BANKING PLUS ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ผลการศึก ษา ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อ การใช้บริ ก ารของ
K CYBER BANKING / K- MOBILE BANKING PLUS สู งกว่า KTB NETBANK อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
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บุคคล ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1. ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) และ ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) มีพฤติกรรม
ในการใช้บริ การด้านความถี่ในการใช้บริ การ ด้านประเภทธุ รกรรมที่ใช้บริ การ และเหตุ ผลแรกที่ตัดสิ นใจสมัค ร
ใช้บริ ก าร แตกต่ างกัน ดังนั้นธนาคารควรพัฒนารู ปแบบการใช้งาน (I-Banking) รวมถึ งการพัฒนาแอพพลิ เ คชั่น
(MYMO) ให้มีความทันสมัย ใช้งานได้ง่าย ระบบไม่ซับซ้อน รวมถึงมีการส่ งเสริ มการขาย เช่นการให้สิทธิ พิเศษ
หรื อ โปรโมชั่นต่าง ๆ กับกลุ่ มผูใ้ ช้งาน เพื่อกระตุน้ ให้เ กิ ดความต้อ งการใช้ หรื อ เกิดความถี่ ในการใช้บริ ก ารของ
ธนาคารมากขึ้น
2. ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) มีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม
ตํ่ากว่าผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) ธนาคารจึงควรมีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ หรื อปรับรู ปแบบการใช้งาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึง รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและหลากหลาย ลดขั้นตอนที่ย่งุ ยาก และมีการ
ปรั บ กลยุท ธ์ ด้า นราคา หรื ออัตราค่ า ธรรมเนี ย มบริ ก ารด้า นอื่ น ๆ ให้ เ หมาะสมกับ การบริ ก าร เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
3. ผูใ้ ช้บริ การ Mobile Banking (MYMO) มีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมสูงกว่า
ผูใ้ ช้บริ การ Internet Banking (I-Banking) โดยมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการการให้บริ การมากที่สุด ธนาคาร
จึงควรส่ งเสริ มหรื อมุ่งเน้นการฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะหรื อยกระดับให้เกิดความเชี่ยวชาญ รวมถึง
มีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถให้คาํ แนะนํา หรื อตอบข้อซักถามแก่ลูกค้า รวมถึงการดูแลอํานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริ การ เพื่อรักษาฐานลูกค้า และทําให้ผใู้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจสูงสุ ด
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงทัศนคติ และการรับรู้ต่อองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิ นที่มีผลต่อการใช้บริ การ
Mobile Banking (MYMO) และ Internet Banking (I-Banking)
2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปั ญหาและความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การ Mobile
Banking (MYMO) และ Internet Banking (I-Banking) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ และนําไปพัฒนา
ปรับปรุ งขั้นตอนการบริ การที่มมี าตรฐานยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาตรวจตราเนื้อหา และให้คาํ แนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดจนกระตุน้
และให้กาํ ลังใจในการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ จนสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าอิ ส ระครั้ งนี้ จะมีคุ ณค่าและเป็ นประโยชน์สําหรั บ
ทุกท่านที่ดาํ เนินธุรกิจในการนําไปพัฒนาองค์กร และประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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