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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณภาพการ ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ สถิติ Independent sample t-test  สถิติวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regression) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1. ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน                      
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการขายโดยพนักงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3.คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
การใช้งาน ด้านการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ด้านความพร้อมของระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว เป็นปัจจัยที่ส่งผล             
การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน MyMo By GSB 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to examine the factors of integrated marketing communications and the 
quality of electronic services that influence decisions to use the MyMo by GSB application among Generation 
X and Y users in Bangkok. The research sample consisted of 400 consumers who use MyMo by GSB 
application. This study was quantitative research. A questionnaire was used as the instrument for data 
collection. The statistics used for data analysis included percentage, arithmetic mean and standard deviation. 
The statistics used to test the hypothesis included an independent sample t-test, One-Way Analysis of 
Variance (One Way ANOVA) and Multiple Regression Analysis. The results of the study were as follows: (1) the 
demographics consisted of different occupations and monthly income which influenced the decision to use 
the MyMo By GSB application with a statistically significant level of 0 . 0 5 ; (2 ) integrated marketing 
communications consisted of sales promotions and personal sales influenced decisions to use the MyMo By 
GSB application at a statistically significant level of 0.0 5; and (3 ) E-Service Quality consisted of efficiency, 
fulfillment, system availability and privacy and influenced decisions to use the MyMo by GSB application at a 
statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication (IMC), E-Service Quality, MyMo by GSB Application 
 

บทน า 
แนวโน้มการช าระเงินทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา  จากกระแสที่

ผู้ใช้บริการให้ความนิยมในการท าธุรกรรมออนไลน์เพิ่มมากข้ึน มีการโอนเงินและตัดเงินบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
และสมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปท า
ธุรกรรมที่ธนาคารโดยตรงหรือผ่านตู้ ATM ดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้จากนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชนรายใหญ่ รายย่อย และสถาบัน
การเงิน ได้ออกมาขับเคลื่อนในการน าเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเงินกันอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา มีการ
แข่งขันกันระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ให้สามารถดึงดูดใจผู้ใช้บริการให้เปิดใจ
เริ่มใช้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้ จากผลการส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile 
Banking) ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านมา พบว่า คนไทยมีการใช้โมบายแบงค์กิ้ง  (Mobile Banking) มากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 
ของโลกมากถึง 74% ของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศ โดยสถาบันการเงิน 5 อันดับแรกที่มีผู้ ใช้บริการ 
โมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) มากที่สุด ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย แอปพลิเคชัน KPLUS มีจ านวนผู้ใช้บริการ 11.6 ล้านบัญชี 
รองลงมาคือธนาคารไทยพาณิชย์ แอปพลิเคชัน SCB EASY มีจ านวนผู้ใช้บริการ 9.9 ล้านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ แอปพลิเคชัน 
Bualuang MBanking มีจ านวนผู้ใช้บริการ 8 ล้านบัญชี ธนาคารกรุงไทย แอปพลิเคชัน Krungthai Next มีจ านวนผู้ใช้บริการ                    
4 ล้านบัญชี และธนาคารกรุงศรีอยุธยา แอปพลิเคชัน Krungsri Mobile App มีจ านวนผู้ใช้บริการ 2.5 ล้านบัญชี ตามล าดับ 
(ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2562) 
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ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้มีการพัฒนาโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านการท าธุรกรรมทางการเงินให้กับผู้ใช้บริการ โดยธนาคารออมสินได้น านวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ น าเสนอ
ให้กับลูกค้าในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งท่ี 15 : Money Expo 2015 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ภายใต้ช่ือ “MyMo” 
(มายโม่ : My Money, My Mobile) เป็นการน าเสนอแอปพลิเคชันท่ีเข้าใจง่าย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครือข่าย 3G, 4G และ 
Wifi โดยให้บริการกับผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตแบบสมาร์ ทโฟนที่มี
ระบบปฏิบัติการทั้ง Android และ ios บริการพื้นฐานที่ลูกค้าจะได้พบใน MyMo ได้แก่ การตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากได้ทุก
บัญชี, ตรวจสอบสลากออมสิน, แจ้งผลรางวัลสลากออมสิน,  ตรวจสอบข้อมูลและช าระสินเชื่อ, โอนเงินภายในบัญชีธนาคารและ
ต่างธนาคาร, จ่ายบิลด้วยบาร์โค้ด, ช าระค่าสินค้าและบริการ, เติมเงินมือถือ และในปัจจุบัน MyMo ยังได้มีการพัฒนาเพิ่มฟีเจอร์ 
(Feature) ต่างๆ เข้ามาอีกมากมาย ทั้งการรับช าระค่าสินค้าและบริการผ่าน Thai QR Code (MyMo Pay), บริการถอนเงินจาก              
ตู้ ATM ของธนาคารออมสินผ่าน MyMo โดยไม่ต้องใช้บัตร (MyMo MyCard), การซื้อสลากออมสินแบบดิจิทัล (Digital Salak), 
การซื้อประกันเดินทาง, การซื้อกองทุนรวม (MyMo MyFund), บริการฝาก-ถอนเงินสด ณ จุดให้บริการของตัวแทนธนาคาร               
(7-11), การสะสมคะแนนผ่านการท าธุรกรรม (GSB Money) รวมถึงการช าระและตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น ทั้งนี้ 
ธนาคารออมสินได้มีการส่งเสริมการตลาดโดยใช้พนักงาน สื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ในการน าเสนอบริการแอปพลิเคชัน 
MyMo ให้กับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์  ป้ายโฆษณา ป้ายบิลบอร์ด สื่อโซเชียลมีเดียร์ 
Facebook, Twitter, Instagram การโฆษณาแบบ In-stream Ads การจัดอีเวนท์ (Event) ตามงานต่างๆ รวมถึงมีการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และมีการพัฒนาความสามารถของแอปพลิเคชันให้ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ 

ดังนั้น การศึกษาถึงปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นประโยชน์และ                 
มีความส าคัญ เนื่องจากผลของการศึกษานี้สามารถช่วยให้ธนาคารออมสินผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo สามารถน าผลและข้อมูล 
ที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ของธนาคาร รวมถึงการวางแผนปรับ
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น และให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการมากที่สุด 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่ส่งผลต่อ              

การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อันได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 

การขายโดยพนักงาน และการจัดกิจกรรม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X 
และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน อันได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้งาน การบรรลุ                
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ความพร้อมของระบบ และความเป็นส่วนตัวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของ
ผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ  (IMC: Integrated Marketing Communication) ได้แก่  การโฆษณ า 
(Advertising), การประชาสัมพันธ์ (Public Relations), การส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion), การขายโดยพนักงาน 
(Personal Selling), และการจัดกิจกรรม  (Event Marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของ
ผู้ใช้บริการเจนเนอเรชั่น X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้งาน (Efficiency), การบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
(Fulfillment), ความพร้อมของระบบ (System Availability), ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวไว้ว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์สามารถใช้เป็นข้อมูลในการแบ่งส่วนตลาด ท าให้นักการตลาดก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย 

(1) เพศ (Sex) โดยความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย มีความน่าจะเป็นที่จะมีความแตกต่างกันในด้านของ
พฤติกรรมต่างๆ รวมถึงทัศนคติ 

(2) อายุ (Age) โดยคนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มักจะมีรสนิยมหรือความช่ืนชอบที่แตกต่างกัน ท้ังนี้ความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของบุคคล 

(3) ระดับการศึกษา (Education) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
หรือใช้บริการ โดยผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่า รวมถึงมีระดับราคาที่สูงกว่าผู้ที่มีระดับ
การศึกษาต่ า 

(4) อาชีพ (Occupation) โดยอาชีพท่ีแตกต่างกันของบุคคล มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
(5) รายได้ (Income) โดยตลาดของผู้ที่มีรายได้ต่ าถึงปานกลางเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ที่มีรายได้สูง ดังนั้นจึงต้องมี

การแบ่งส่วนตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มของผู้ที่มีรายได้แตกต่างกัน 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์  (Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra, 2005, 

pp.1-21) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากงานวิจัยก่อนหน้า และได้พัฒนา
ทฤษฎีที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพของบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-SQUAL ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของเว็บไซต์ที่อ านวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ไปจนถึงขั้นตอนการจัดส่งสินค้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจากการศึกษาของ Parasuraman ได้ก าหนดมิติส าหรับการประเมินคุณภาพการบริการ             
โดยเครื่องมือที่เรียกว่า SERVQUAL จ านวน 5 มิติ ต่อมา (Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra, 2016, pp.213-233) ได้น า
หลักของคุณภาพของการให้บริการ (SERVQUAL) มาประยุกต์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้
พัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ ท่ีใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ ได้ 7 องค์ประกอบ สามารถ
ออกแบ่งได้ 2 ชุด ได้แก่ ชุดแรก E-S-QUAL มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของเว็บไซต์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ
ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว หรือใช้งานได้อย่างทันท่วงที 
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2. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) หมายถึง ความสามารถของเว็บไซต์ในการรบัค าสัง่ของผู้ใช้บริการและท า
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถท่ีจะแสดงผลของข้อมูล หรือรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

3. ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง ความสามารถของเว็บไซต์ในการการป้องกัน รักษาข้อมูล ปกป้องข้อมูลที่
เป็นสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

4. ด้านความพร้อมของระบบ (System Availability) หมายถึง ความมีเสถียรภาพของระบบงาน มีความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อการใช้งานอยูเ่สมอ ไม่ว่าที่ไหนเวลาใด  

ชุดรอง E-RecS-QUAL เป็นองค์ประกอบท่ีสามารถช่วยในการประเมินผลของคุณภาพเว็บไซต์ เมื่อเว็บไซต์ประสบปัญหา 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก ่

1. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness) โดยเว็บไซต์จะต้องมีต้องตอบสนองต่อค าสั่งของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน เว็บไซต์จะต้องสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

2. ด้านการชดเชย (Compensation) เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ เว็บไซต์จะต้องสามารถหาสิ่งอื่นมา
ทดแทนกันได้อย่างรวดเร็ว 

3. ด้านการติดต่อ (Contact) โดยต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์กับผู้ใช้บริการเพื่อท่ีเมื่อเกิดปัญหาใน
การใช้งาน จะมีช่องทางที่ช่วยแก้ไขหรือตอบค าถามเกี่ยวกับปัญหานั้นได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เสรี วงษ์มณฑา (2540, p.25) ที่ได้ให้ค านิยามของ  
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไว้ว่า เป็นการวางแผนการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่ใช้การสื่อสารหลายรูปแบบไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication)               
ในรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างมาก ได้แก่1. การโฆษณา (Advertising) เป็นวิธีการในการติดต่อสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้า 
(Brand contact) 2.การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เป็นขายสินค้าหรือบริการโดยตรงผ่านทาง
พนักงาน 3. การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) 4. การประชาสัมพันธ์ (Public relation) และ 5. การตลาดทางตรง (Direct 
marketing) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception Theory) เสรี วงษ์มณฑา (2542) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้เป็น
กระบวนการ ที่มนุษย์คัดเลือกท่ีจะรับรู้จากสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการเปิดรับสิ่งนั้นเข้ามา สร้างเป็นภาพในสมองให้เกิดเป็น
จินตภาพ โดยเป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะในการรับสัมผัส ท้ัง 5 อย่าง ซึ่งการรับรู้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่
กับสิ่งท่ีมีอิทธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ทัศนคติของผู้รับสัมผัส หรือลักษณะของสิ่งเร้า โดยสิ่งเร้าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้ผ่านการรับรู้ที่เป็นแนวทางน าไปสู่การตีความ หรือแปลความหมาย ให้เกิดเป็น
ความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างบุคคล จนน าไปสู่กระบวนการรับรู้ในที่สุด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kotler Philip (2003, p.445) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็น
การแสดงออกทางความรู้สึกหลังจากท่ีผู้ใช้บริการไดเ้ปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ที่ได้รับจากบริการที่ผ่านมา จนเกิดเป็นความ
คาดหวังเทียบกับบริการที่ได้รับจริง ซึ่งถ้าหากบริการที่ได้รับจริงดีเทียบเท่าหรือดียิ่งกว่าความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการตั้งไว้ ก็จะส่งผล
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในบริการนั้นๆ เกิดการใช้บริการซ้ า และเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อบริการในที่สุด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) ได้กล่าวว่า พนักงานที่ท างานในองค์กรในปัจจุบัน
จะประกอบไปด้วยพนักงาน 3 เจนเนอเรชั่นหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) เจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) คือคนที่เกิดในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ.2475 – 2503  2)เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) คือคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2504 - 2520 และ                  
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3) เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) คือคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2521 - 2540 โดยเจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มบุคคลที่เกิด            
ในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
อย่างรวดเร็ว จึงมีวิถีการใช้ชีวิตที่ต่างจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยลักษณะของคนที่เกิดในเจนเนอเรชั่นวาย มักจะมี
ความเช่ือมั่นในตนเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และต้องการที่จะประสบความส าเร็จ
ในชีวิตอย่างรวดเร็ว 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรของการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเจนเนอเรช่ัน X อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41 – 55 ปี และเจนเนอเรช่ัน Y อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 23 – 40 ปี 
(มนัสวี ศรีนนท,์ 2561) ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และส ารองความ
ผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น              

4 ส่วน  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยพนักงาน และด้านการจัดกิจกรรม จ านวน 25 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X 
และ Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ด้านความพร้อมของระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว จ านวน 17 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y   
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
   2.1.1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสว่นท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ได้แก่ ระดับการรับรู้ ระดับความพึงพอใจ และ

การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรชั่น X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ ด้วยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)   
   สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 

MyMo By GSB แตกต่างกัน ทดสอบโดยการใช้สถิติ Independent Sample : t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่อิสระต่อกัน และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) : F-test              
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม  

   สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB 
ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

   สมมติฐานข้อที่ 3 คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB 
ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อ           

การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.75 มีอายุระหว่าง 23 – 40 ปี จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จ านวน 
307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 มีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับการรับรู้ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.84 รองลงมา
คือ ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการจัดกิจกรรม และด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 3.59 และ 3.53  ตามล าดับ 
และมีระดับการรับรู้ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการโฆษณา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชัน MyMo By GSB  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.97 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับการรับรู้ต่อทุกด้านในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านการบรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ ด้านความพร้อมของระบบ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 3.93 3.91 และ 3.89 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการ เจนเนอเรช่ัน X และ 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้
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แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ท่านรู้สึกว่าแอปพลิชัน MyMo เป็นแอปพลิเคชันที่ได้มาตรฐานของ 
Mobile Banking มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือ โดยรวมท่านพึงพอใจกับการให้บริการของแอปพลิชัน MyMo ท่านมี
ความเช่ือถือและยอมรับในคุณภาพบริการของแอปพลิชัน MyMo และเมื่อท่านต้องการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile 
Banking ท่านนึกถึงแอปพลิชัน MyMo เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 4.06 และ 3.83 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า ด้านการตัดสินใจโดยรวม  มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.79 ซึ่งมากกว่า 0.05 

แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ด้านการตัดสินใจโดยรวม มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.06 ซึ่งมากกว่า 0.05 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ด้านการตัดสินใจโดยรวม มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.08 ซึ่ง   
มากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน  MyMo By GSB ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง               
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.4 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB  มากกว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.34 
ผู้ใช้บริการที่มีพนักงานบริษัทเอกชนมีการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน  MyMo By GSB น้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/นักเรียน/นักศึกษา/เกษียณอายุ/ว่างงาน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

1.5 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 – 20,000 บาท มีการ
ตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มากกว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.24 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของ
ผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย 
และด้านการขายโดยพนักงาน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 3 คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของ
ผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  ด้านความพร้อมของระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว เป็นตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางบวกกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.1 อาชีพ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB แตกต่างกัน ด้านการ

ตัดสินใจโดยรวมในการใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มากที่สุด เนื่องจาก แอปพลิเคชัน MyMo 
เป็นแอปพลิเคชันท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นโดยธนาคารออมสิน ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย และเป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้จากโครงการต่างๆของรัฐบาล ดังนั้นจึงท าให้ผู้ที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo มากกว่าอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ดรุวรรณ กูโน, 2558) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของ
ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ด้านการตัดสินใจเลือกใช้  
บริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ของคนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด   

1.2 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB 
แตกต่างกัน ด้านการตัดสินใจโดยรวมในการใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการ
ที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 – 20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มากที่สุด เนื่องจาก
ธนาคารออมสินผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo เป็นธนาคารที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นธนาคารเพื่อการออมของเด็กๆ และมุ่งเน้น
ให้บริการกับลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่ตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่มี
รายได้ต่ าถึงปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (คุลิกา วัฒนสุวกุล, 2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซื้อซ้ าของลูกค้า กรณีศึกษาแผนกยาของร้านวัตสัน พบว่า ลูกค้าที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ ด้านจ านวนครั้งในการซื้อต่อ 3 เดือน แตกต่างกัน โดยลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือน           
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าบ่อยครั้งมากที่สุด  

2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้           
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร   

2.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจโดยรวมในการใช้บริการ            
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากถ้าแอปพลิเคชัน MyMo ส่งเสริมการขายโดยมีการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ มีการให้สะสม Point เพื่อใช้แลกรับของรางวัล รวมถึงมีฟีเจอร์ที่สามารถท าธุรกรรมหลากหลายได้ใน
แอปเดียว โดยมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ก็จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ สนใจและตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน 
MyMo By GSB มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ                
เป็นกระบวนการในระยะยาวและต่อเนื่องในการพัฒนาแผนตามหลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการนั้น เป็นการพัฒนาเพื่อการ
สื่อสารการตลาด ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ดังนั้น การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจึงเป็น
กระบวนการที่ต้องกระท าในระยะยาวและต้องท าอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการขายโดยวิธีการลด แลก แจก แถม ก็เป็นวิธี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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หนึ่งที่ชวยดึงความสนใจของลูกค้าได้ อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (สมบูรณ์ ภุมรินทร์, 2558) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม การสื่อสารแบบปากต่อปาก มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี โดยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากมีผลสูงสุด รองลงมาคือ
การตลาดเชิงกิจกรรม การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา ตามล าดับ 

2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจโดยรวมในการใช้บริการ             
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากถ้าพนักงานธนาคารออมสินมีการแนะน าให้
ผู้ใช้บริการรู้จักแอปพลิเคชัน MyMo  แนะน าให้ดาวน์โหลด รวมทั้งสอนวิธีการใช้งานต่างๆ โดยหากพนักงานมีความน่าเช่ือถือ 
สามารถตอบค าถามต่างๆได้เป็นอย่างดี และมีบริการ Call Center เพื่อให้บริการกับลูกค้าตลอด 24 ช่ัวโมง ก็จะท าให้ผู้ใช้บริการ
เกิดการรับรู้ สนใจและตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (เสรี วงษ์มณฑา, 
2547) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเป็นการสื่อสารเพื่อต้องการจูงใจ ซึ่งต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบร่วมกัน               
โดยสิ่งส าคัญในการสื่อสารเพื่อการจูงใจนั้นไม่ใช่เพื่อสร้างให้เกิดการรู้จัก การยอมรับและการจดจ าเท่านั้น แต่มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตามที่ธุรกิจต้องการด้วย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ             
(ศุภิสรา เกตุกลัด, 2561) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตรา S-Pure 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มี 2 ด้าน ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อตรา S-Pure ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการโฆษณา และด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ  

3. คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการ                  
เจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน  ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจใช้                
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรชั่น X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจโดยรวมในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการที่แอปพลิเคชัน MyMo มีประสิทธิภาพ
การใช้งานที่ดี มีเมนูการใช้งานที่สะดวก เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีระบบเมนูที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน ผู้ใช้สามารถ
ปรับเปลี่ยนธีมพื้นหลังของแอปพลิเคชันตามความพึงพอใจได้ ก็จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปทิตตา หวายสันเทียะ, 2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย กรณีศึกษา : 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ส่งผล
ในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย เนื่องจากกรณีที่ผู้ยื่นแบบท าการ
ตัดสินใจยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ต จะสามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพการใช้งานได้  

3.2 คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจใช้
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรชั่น X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจโดยรวมในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการที่แอปพลิเคชัน MyMo สามารถรับ - ส่ง 
ค าสั่งการท างานได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ตอบสนองค าสั่งการท างานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถแสดงผลการท างานได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มากยิ่งขึ้น 



11 

 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธัญญธร ภิญโญพาณิชย์การ, 2563) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ NETFLIX พบว่า คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในด้านการบรรลุเป้าหมาย
มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ได้ตั้งไว้ โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน โดยในด้านการบรรลุเป้าหมายผู้ให้บริการต้อง
สามารถให้บริการตามสญัญาและข้อก าหนดและที่ได้แจ้งต่อผูใ้ช้บริการไว้ และมีการแจ้ง ผู้ใช้บริการล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง 
สามารถรองรับการใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย 

3.3 คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความพร้อมของระบบส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจโดยรวมในการใช้บริการ           
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการที่ระบบของแอปพลิเคชัน MyMo มีความ
พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ มีเสถียรภาพ สามารถรับ - ส่ง ข้อมูลและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง มีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งการที่ระบบมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อจะมีการปิดระบบเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ก็จะช่วยให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo By GSB มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ภานุพงศ์ ลือฤทธิ์, 2560) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน: 
กรณีตัวอย่างของแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินบนโทรศัพท์มือถือ พบว่า  ความพร้อมของระบบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ เชื่อมั่นร้อยละ 95  

3.4 คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความเป็นส่วนตัวส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo By GSB ของผู้ใช้บริการเจนเนอเรช่ัน X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจโดยรวมในการใช้บริการ             
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการที่แอปพลิเคชัน MyMo มีการรักษาความ
ปลอดภัย สามารถปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงินต่างๆของผู้ใช้งาน
ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความปลอดภัยในการรับ – ส่งค าสั่งระหว่างผู้ใช้บริการและระบบของธนาคาร รวมทั้งมีการ
ป้องกันการเข้าถึงแอปพลิเคชันหลากหลายรูปแบบ ก็จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชัน MyMo By GSB มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์, 2558) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  พบว่าคุณภาพท่ีดีทางการเงินมาควบคู่
กับความปลอดภัยทางการเงินเช่นกัน โดยการรักษาความลับข้อมูลลูกค้า ท้ังรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน รหัส TOP รหัสเทเลแบงค์ เป็น
สิ่งส าคัญ ซึ่งทางธนาคารมีการพัฒนาระบบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอและระบบการใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลได้ทุกข้ันตอน จากการสื่อสารข้อมูลทางธนาคาร เว็บไซต์ หรือ Call Center ได้เช่นกัน  
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ธนาคารออมสิน ควรวางแผน สร้างกลยุทธ์ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo ให้มีความดึงดูด น่าสนใจ โดยมุ้งเน้น

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มที่มี รายได้ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 – 20,000 บาท เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo มากที่สุด  

2. ธนาคารออมสินควรพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
ด้านที่ก่อให้เกิดการรับรู้ของผู้ใช้บริการมากที่สุด  โดยการพัฒนา ฝึกอบรม ให้ความรู้กับพนักงานของธนาคารในการให้บริการ 
ให้ความรู้ และช่วยเหลือลูกค้าเมื่อพบปัญหาจากการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo เนื่องจากการสื่อสารจากพนักงานเป็นการ
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สื่อสาร 2 ทาง ระหว่างพนักงานกับลูกค้า จึงเป็นการสื่อสารที่หากพนักงานท าได้ด ีจะช่วยเพิ่มการรับรู้ และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการของลูกค้าได้มาก ธนาคารออมสินจึงควรใส่ใจ ให้ความส าคัญ และพัฒนาให้ความรู้กับพนักงานเป็นอย่างดี 

3. ธนาคารออมสินควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ด้านการส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเป็นด้านที่ก่อให้เกิดการรับรู้รองจากด้านการขายโดยพนักงาน เช่น เพิ่มฟีเจอร์ทางการเงินที่หลากหลายทางการเงินมาก
ขึ้น ให้อ านวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการได้ครบจบในแอปเดียว หรือเพิ่มรางวัลที่น่าสนใจต่างๆ เมื่อผู้ใช้บริการสะสม Point จาก
การการท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันกันระหว่างสถาบันต่างๆ ท้ังที่เป็นสถานบันการเงิน
และไม่ใช่สถาบันการเงินในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการเงินกันอย่างมากมาย การใช้การส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างมาก 

4. ธนาคารออมสินควรพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ              
การใช้งาน ด้านการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ด้านความพร้อมของระบบ และด้านความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ เนื่องจากคุณภาพ             
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกด้านเป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในแอปพลิเคชัน และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นธนาคารออมสินควรพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันอยู่เสมอ เช่น พัฒนาให้
แอปพลิเคชัน MyMo มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี มีเมนูการใช้งานที่สะดวก เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีระบบเมนูที่ครอบคลุม
ทุกฟังก์ชันการใช้งาน สามารถรับ - ส่ง ค าสั่งการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย า ตอบสนองค าสั่งการท างานได้อย่างรวดเร็ว แสดงผล
การท างานได้อย่างถูกต้อง มีการรักษาความปลอดภัย สามารถปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น าข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลทางการเงินต่างๆของผู้ใช้งานไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความปลอดภัยในการรับ – ส่งค าสั่งระหว่างผู้ใช้บริการ
และระบบของธนาคาร รวมทั้งมีการป้องกันการเข้าถึงแอปพลิเคชันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน
เหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และตัดสินใจที่จะเลือกใช้แอปพลิเคชัน MyMo 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือของ อาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

ที่เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาช้ีแนะตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัย อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล เป็นอย่างสูง ท่ี ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ตลอดจนให้ค าแนะน า
และแนวทางในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้ วยความเมตตา 
อันเป็นพื้นฐานส าคัญและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษานี้ อีกทั้งขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นวิชาความรู้ติดตัว และ 
คอยเป็นก าลังใจที่ส าคัญอย่างยิ่งแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาโทและในการท าวิจัยฉบับนี้ และขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยให้การช่วยเหลือ ให้ความห่วงใย และคอยเป็นก าลังใจด้วยความปรารถนาดีเสมอมา  
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สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และคุณความดีใดๆ อันพึงเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแก่บิดา 
มารดา และบูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมา จนผู้วิจัยสามารถประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาระดับปริญญาโทครั้งนี้ 
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