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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีของ
ธนาคารออมสิน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ที่ ใช้บริการเคาน์เตอร์หรือผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีของธนาคารออมสินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรมและความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสินอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ใช้บริการที่มี เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออม
สินแตกต่างกัน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีของธนาคารออมสินด้านการตลาดเชิงกิจกรรม 
และด้านการส่งเสริมการขาย สามารถร่วมพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินได้ร้อยละ 37.5 
นอกจากนี้รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจและด้านกิจกรรม สามารถร่วมพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารออมสินได้ร้อยละ 30.9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประโยชน์ของงานวิจัยธนาคารออมสินสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนว
ทางการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รูปแบบการด าเนินชีวิต ธนาคารออมสิน 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study integrated marketing communication strategies via music activities by 
the Government Savings Bank. The sample in this research was 400 people using counter service or 
Government Savings Bank products or services among users in Bangkok aged 20 years and over. The 
research results were found that the sample group had the highest opinion on the overall Integrated 
marketing communication strategy via music activities by the Government Savings Bank. There was a high 
level of opinion on lifestyle in terms of activities and overall interests. As for opinions, they were at the 
agreeing level and a tendency to use the products of the Government Savings Bank at the highest level. 
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The results of the hypothesis testing revealed that the service users had sex, age, marital status, 
education level, occupation, and average monthly income were different. There were different 
tendencies of using Government Savings Bank services. The integrated marketing communication strategy 
via music activities, event marketing and promotion aspects, and able to participate in the forecasting 
trends of Government Savings Bank usage behavior at 37.5%. In addition, the factors of lifestyle interest 
and activity were able to predict trends in the usage of Government Savings Bank services by 30.9%. The 
research benefit was that the Government Savings Bank can be used as a guideline to formulate an 
integrated marketing communication strategy via music activities to suit the target consumer behavior 
appropriately. 
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บทน า 
จากสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ แต่มีแนวโน้มด้อยลง โดยมีความ

เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังจากการสะสมความเปราะบางในหลายส่วน ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการ และนักธุรกิจลดลง
ต่อเนื่อง การแข่งขันสูงขึ้น รวมไปถึงผลกระทบของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ที่ต้องปรับบทบาท 
จาก Digital Disruption ท าให้ธนาคารต่าง ๆ ทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐต้องมีการปรับตัวตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค 

ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดบริการทาง
การเงินดิจิทัล(digital finance) ส่งผลให้บริการทางการเงินใช้งานสะดวก รวดเร็วมีต้นทุนที่ต่ าลง รวมทั้งเกิดบริการทาง
การเงินรูปแบบใหม่ เช่น  การใช้ digital platform หรือการใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) เข้ามา
สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน และการใช้คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) และสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ให้
รูปแบบของสื่อกลางในการช าระเงินและการลงทุนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันยังมีผู้ให้บริการทางการเงิน
ประเภทใหม่ นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) การสร้างกลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้บริการให้ทางการเงินสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น  

จากมุมมองของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐบาลที่มีความมั่นคง ซึ่งความ
จริงแล้วธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่หารายได้
ให้ทางภาครัฐและบริหารจัดการการเงินกู้ส าหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐเพื่อน าไปหล่อเลี้ยงและพัฒนาประเทศ นอกจาก
ธนาคารออมสินจะต้องด าเนินธุรกิจตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังแล้ว ธนาคารออมสินยังต้องด าเนิน
กิจการเพื่อธุรกิจธนาคารของตัวเองเพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี บุคคลากร เพื่อแข่งขัน
กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน  โดยสิ่งที่จะสามารถสื่อสารถึงผู้ใช้บริการให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ของธนาคารก็คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการตลาดด้านต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
สิ่งที่ส าคัญต่อทุก ๆ องค์กร ในการสร้างการรับรู้และท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างและดึงดูด
ความสนใจกลุ่มผู้ใช้บริการรายใหม่ ธนาคารออมสินมีการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการลูกค้าทุกวัย โดยการออกแบบ          
กลยุทธ์การตลาดผ่านกิจกรรมดนตรี (Music Marketing Strategy) และการสื่อสารการตลาดบูรณาการ (IMC) เพื่อแย่งชิง
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ส่วนแบ่งทางการตลาด เนื่องจากในปัจจุบันธนาคารต่าง ๆ ได้มีการออกกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่คล้ายกัน เพื่อดึงดูดให้
ผู้ใช้บริการหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ของตน     

กลยุทธ์การตลาดผ่านกิจกรรมดนตรี เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในปัจจุบันซึ่งธุรกิจธนาคารเลือกใช้ ธนาคารออมสินมีการ
เลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมดนตรี เช่น แคมเปญออมสินสร้างความสุขด้วย กลยุทธ์การตลาดผ่าน
กิจกรรมดนตรีตลอดปี 2561 ด้วยการเปิดตัวบทเพลง "ขอให้ฉันได้ดูแลคุณ" เช่ือมความรู้สึก ดูแล เข้าถึง เข้าใจ จากธนาคาร
ถึงลูกค้า ขับร้องโดยไอซ์ ศรัณยู และกิจกรรมคอนเสิร์ต “GSB Wow Concert” ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อมอบ
ประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าคนส าคญัที่ใช้บริการกับธนาคารออมสนิ (ธนาคารออมสิน, 2561) โดยมีการสร้างกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการดึงดูดใจของผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง 
เห็นได้ว่าดนตรีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการตลาดยุคปัจจุบัน กลยุทธ์การตลาดผ่านกิจกรรมดนตรี สามารถเป็นอีกเครื่องมือใน
การเช่ือมแบรนด์เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงอารมณ์ การเล่าเรื่อง และการเช่ือมโยงกับชุมชนผู้รัก
เสียงดนตรี (Staff, 2019) 

การเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีการส่วนใหญ่ที่แบรนด์ต่างๆเลือกใช้ คือ 
การน าการบันเทิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเข้าถึงผู้บริโภค ชักจูงให้เขาสนใจ การตลาดดนตรี เป็นการตลาดรูปแบบ
หนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะความบันเทิงเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการด าเนินชีวิตของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งเราอาจ
มองเห็นได้จากการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของแต่ละบุคคล ท่ีต้องมีการสร้างความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น การดูหนัง ฟังเพลง การ
เข้าใจรูปแบบการด าเนินชีวิตของ กลุ่มเป้าหมาย จะสามารถท าให้การถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจสามารถที่จะจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ โดยสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ตามกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจ เป็น
ส่วนช่วยในการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากเหตุผลที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัย เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรม
ดนตรีของธนาคารออมสิน เพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี (Music Strategy) และรูปแบบการด าเนินชีวิต ของผู้บริโภคว่าเป็นไปในรูปแบบใด เป็น
แนวทางพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการ

ส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน 
3. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น ที่มีผลต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินแตกต่างกัน 
 2. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริม
การขาย ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3. รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550 , น.57-59) กล่าวว่าลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา มักถูกใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ ของประชากรช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่าน้ัน 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะ สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัว
แปรอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เสรี วงษ์มณฑา (2540, น.28) ได้ให้ความหมาย
ของการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการ
สื่อสารทางการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือ การที่มุ่งสร้าง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า 
(Brandcontracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเช่ือมั่น ในสินค้ายี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวธิีการพื้นฐานในการส ารวจกระบวนการติดตอ่สื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็นเป้าหมายทัศนะการวางแผน 
IMC ถือเกณฑ์แนวความคิด 5 ประการ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ Kelley Summer (2009) ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า           
กลยุทธ์คือวิธีการแข่งขันทางธุรกิจที่ได้รับการออกแบบและคิดค้นมาเพื่อสร้างความส าเร็จสู่องค์กร ซึ่งกลยุทธ์คือเป็นการ
วางแผน  
 1. เพื่อทราบถึงจุดเด่นของคู่แข่งขัน 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ 3. เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของMintzberg Henry (1994) มีดังนี ้
  1) กลยุทธ์คือ แผน (Strategy is a plan) กิจการทั้งหลายกา หนดกลยุทธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสิ่งที่ก าหนด
ทิศทาง (direction) องค์การทุกประเภทล้วนมีกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ท้ังสิ้น และเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
  2) กลยุทธ์คือ แบบแผน (strategy is pattern) หรือรูปแบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผนด้านพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลานั้น (consistency in behavior overtime) สะท้อนในการวางแผนใน
อนาคตจ าเป็นต้องค านึงถึงวิวัฒนาการที่สืบเนื่องจากอดีต ขณะเดียวกับที่ผู้บริหารจะวางแผนอันใดจ าเป็นต้องค านึงถึง
ความสามารถ หรือความคาดหวังของผู้ปฏิบัติด้วย เพราะในหลายกรณีปรากฏว่าเจตนารมณเ์ชิงกลยทุธ์ หรือสิ่งท่ีผู้บริหารตั้งใจ
จะท า(intended strategies)อาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติอาจใช้ความช านาญด้านต่างๆ ปรับกลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติ 
(emergent strategies) จนแปรเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง (realized strategies) 
  3) กลยุทธ์คือ การก าหนดฐานะหรือต าแหน่ง (strategy is position) ในสนามแข่งขันสินค้าหรือบริการที่
เสนออกไป จ าเป็นต้องเหมาะสมกับความตอ้งการของลูกค้าแต่ละประเภท หรือแต่ละตลาดหากขาดเสียซึ่งความเข้าใจในฐานะ
หรือต าแหน่งทางการตลาดหรือขาดความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันย่อมน าไปสู่ความล้มเหลวในการเสนอ
บริการต่าง ๆ ได้ 
  4) กลยุทธ์คือ ทัศนภาพ (strategy is perspective) เน้นความส าคัญในการพิจารณาสภาพที่แท้จริงใน
องค์กรหรือคุณลักษณะที่น่าจะเป็นองค์กรเป็นวิธีการด าเนินงานท่ีต้องการให้คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน 
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  5) กลยุทธ์คือ กลวิธี (strategy is play) การเดินหมากในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้หรือแข่งขัน ทุกคน
ต้องการชัยชนะ ดังน้ันทุกฝ่ายจึงต้องวางกลยุทธ์ โดยการค านึงถึงกลวิธี (tactics)ในการเดินหมากเดินเกม เพื่อเอาชนะฝ่ายตรง
ข้ามให้ได้จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการแข่งขันทางธุรกิจการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ การค้าระหว่างประเทศจนถึง
การท าสงคราม 
 จากนิยามศัพท์ทั้ง 5 ดังกล่าว Mintzberg มีความเห็นว่ากลยุทธ์มีความแตกต่างกันไปได้เสมอตามสถานการณ์
แวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่เปลี่ยนไป การก าหนดกลยุทธ์จึงสามารถเลือกใช้ความหมายทั้ง 5 ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างแท้จริง ดังนั้นในการก าหนดกลยุทธ์ไม่จา เป็นถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ตามความหมายทั้ง 5 ข้างต้น 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ โครงสร้างโดยรวมของ
การใช้ชีวิต การใช้เวลาและการใช้จ่ายเงินของบุคคลรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นตัวสะท้อน กิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลได้เป็นอย่างดี และยังสามารถสะท้อนค่านิยมของบุคคลผ่านมาทาง
กิจกรรมหรือสถานการณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวบุคคล นอกจากนี้ รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็วตามสภาพแวดลอ้มและสงัคมที่เปลีย่นแปลงไป ดังนั้น ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตจึงควรที่จะคอย
ติดตามความเคลื่อนไหว และสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถเข้าใจ และรู้เท่าทันรูปแบบการด าเนินชีวิต
ที่ก าลังเปลี่ยนแปลง (plummer, 1974, อ้างถึงใน จารุวรรณ มีศิริ, 2555) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกสรร การใช้งาน การประเมินผลหลังใช้ การบริการหลังใช้ ตอบสนองความต้องการจนได้รับความพึงพอใจ (Belch 
&Belch, 1993, อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553) 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542, น.12) กล่าวว่า แนวโน้มการตอบสนอง หรือการกระท าที่บุคคลได้รับอิทธิพลจากภายในและ
ภายนอกตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งบุคคลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันมาจากการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มการตอบสนอง หรือการกระท า ที่บุคคลได้รับ
อิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอก ต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการวางแผนกล
ยุทธ์การตลาดจึงอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  (Shiffman; & 
Kanuk, 1994, อ้างองิใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541a) 
  

วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการเคาน์เตอร์หรือผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ออมสินในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากสามารถใช้บริการของธนาคารออมสินได้ทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ วิจัยไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคร้ังนี้ ผู้ที่ใช้บริการเคาน์เตอร์หรือผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุ 20 ปีขึ้นไป ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่
ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2549, น.26) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค านวนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เพิ่ม จ านวนตัวอย่าง 5% ของขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 15 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรรวม
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง  ดังนี ้
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                    สูตร n =  p(1 -p) Z2 / e2 
 
 เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง 
       p แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม 0.50 
                 Z แทน ระดับความเช่ือมั่นท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือระดับ .05 
                 e แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 
 
 แทนค่าในสูตรดังนี ้
                      n = (.5) (1 -.5) (1.96)2 / (.05)2 
               = 384.16 หรือ 385 คน 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ตามขั้นตอน 3 ข้ันตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินที่มีที่ตั้งส านักงานในกรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งสัดส่วนตามโครงสร้างการด าเนินงานของ
ธนาคารออมสิน 
 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดโควตาแต่ละเขตที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 
จ านวน 8 เขต ให้ได้สัดส่วนที่เท่ากันในแต่ละเขต แบ่งเก็บตัวอย่างเขตละ 50 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง โดยจะท าการเก็บ
ตัวอย่างที่ธนาคารออมสินสาขาท่ีอยู่ภายในเขตที่คัดเลือกไว้ 
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
ดูความสมัครใจของผู้ใช้บริการในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม น าไปเก็บข้อมูลตามสาขาของธนาคารออมสิน
โดยเก็บตามสัดส่วนท่ีเลือกไว้ในข้ันตอนท่ี 2 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค าถามมีทั้งหมด 6 ข้อ ส่วนที่ 2 
เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี รวม 14 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็น
ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต รวม 11 ข้อ และส่วนที่ 4 เป็นค าถามแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน 
รวม 3 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
น าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ตามล าดับดังนี้  
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี 
 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้าน
การส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออม
สนิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 40 – 
49 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เพศ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.50 อายุ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 สถานภาพ ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ระดับการศึกษา ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 อาชีพ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี 
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี โดยรวม ผู้ที่ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ด้านการโฆษณา กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ด้าน
การตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 4.56 4.54 และ 4.35 ตามล าดับ  
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 การวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยรวม ผู้ที่ใช้บริการ ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่ใช้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 4.12 และ 3.88 ตามล าดับ  
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน 
 แนวโน้มการใช้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน โดยรวม ผู้ที่ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ที่ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
มีศิลปินที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ในใจท่าน ท่านจึงไปใช้บริการ ท่านมีแนวโน้มใช้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสินในอนาคต และ
ท่านจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้อื่นใช้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 4.45 และ 4.36 ตามล าดับ 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินแตกต่างกัน โดยผลการศึกษามีดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1.1 ด้านเพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร         
ออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชาย มีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บริโภคเพศหญิง 
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  สมมติฐานที่ 1.2 ด้านอายุ ผู้ใช้บริการที่มีอายุ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร            
ออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ที่ใช้บริการที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารออมสินมากกว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีอายุ 50 – 59 และผู้ที่ใช้บริการที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ใช้บริการที่มีอายุ 
40 – 49 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีอายุ 50 – 59 ปี  
  สมมติฐานที่ 1.3 ด้านสถานภาพ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ที่ใช้บริการที่มีสถานภาพ โสด มีแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้บริการธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีสถานภาพ สมรส สถานภาพ หย่าร้าง, แยกกันอยู่ 
  สมมติฐานท่ี 1.4 ด้านระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ใช้บริการธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผู้ที่ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  
  สมมติฐานที่ 1.5 ด้านอาชีพ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร
ออมสิน แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายคู่พบว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีอาชีพ นักเรียน – นักศึกษา ผู้ที่ใช้
บริการที่มีอาชีพ ข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีอาชีพ 
นักเรียน – นักศึกษา  ผู้ที่ใช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้ที่ใช้
บริการที่มีอาชีพ นักเรียน – นักศึกษา  และผู้ที่ใช้บริการที่มีอาชีพ ข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  
  สมมติฐานที่ 1.6 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่ างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ที่ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001 - 35,000 บาท  
 สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา           
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารออมสินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษามีดังนี้ 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม (x3) และกลยุทธ์ด้านการ
ส่งเสริมการขาย (x2) มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (y) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษามีดังนี้ 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ (x2) และด้านกิจกรรม (x1) มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออม
สินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีของธนาคารออมสิน มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
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 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน โดยผลการวิจัยมีดังนี้ 
  1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายเป็น
หัวหน้าครอบครัวแสดงภาวะความเป็นผู้น า ที่จะเป็นผู้มีความจ าเป็นต้องใช้บริการธนาคารมากกว่าเพศหญิง เช่น การขอรับ
บริการด้านสินเช่ือ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยที่พบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา เขื่อนพันธ์ (2557) ได้ศึกษา การตัดสินใจ
เลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีอายุในช่วง 30 – 39 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินมากกว่า ผู้ที่มีอายุ 
50 – 59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากช่วงอายุนั้นมีผลต่อความจ าเป็นในการใช้บริการทางการเงินที่ต่างกัน ผู้บริโภคใน
กลุ่มอายุ 30-39 ปี เริ่มมีรายได้ที่แน่นอน มีความต้องการใช้บริการด้านการเงินเพื่อน าไปใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต 
เช่น การขอสินเช่ือบ้าน สินเชื่ออเนกประสงค์ ประกอบกับตัวธนาคารออมสินเองมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อกลุ่มผู้ใช้บริการ 
จึงส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะใช้บริการธนาคารออมสินต่างกัน ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา เขื่อนพันธ์ 
(2557) ได้ศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะ
ส่วนบุคคล ด้านอายุที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
  1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่สถานภาพโสดมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินมากกว่า
สถานภาพสมรส และสถานภาพหย่าร้าง, แยกกันอยู่ เนื่องจากผู้ที่มีสถานภาพโสดมักมีกิจกรรมการด าเนินชีวิตที่หลากหลาย 
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองคนเดียว มีความต้องการวางแผนทางการเงิน ใช้ชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคง จึงมีความต้องการใช้
บริการทางการเงินที่หลากหลายกว่ากลุ่มอื่น ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา เขื่อนพันธ์ (2557) ได้ศึกษา 
การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
สถานภาพที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารออมสินมากกว่าระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจะเป็นกลุ่มผู้มีแนวโน้ม
ได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐมากกว่ากลุ่มอื่น เพราะธนาคารออมสินเองเป็นธนาคารของรัฐที่ต้องมีการตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ เป็นแรงขับเคลื่อนของรัฐในการพัฒนาน านโยบายทางการเงินต่างๆ กระจายความช่วยเหลือสู่คนฐานราก จึง
ท าให้มีแนวโน้มใช้บริการธนาคารออมสินมากกว่ากลุ่มที่ระดับการศึกษาสูงกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา เขื่อนพันธ์ 
(2557) ได้ศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะ
ส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.5 อาชีพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มอาชีพข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินมากกว่า 
พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าของกิจการ และนักเรียน – นักศึกษา เนื่องจากกลุ่มอาชีพข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มผู้ที่มี
ความจ าเป็นในการใช้บริการธนาคารจากธนาคารออมสินมากกว่ากลุ่มอื่นเมื่อเปรียบเทียบตามอาชีพ เพราะ กลุ่มอาชีพ
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ข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ ต่างๆ มีการท าสัญญากับทางธนาคารออมสินที่เป็นธนาคารภาครัฐ เป็นสวัสดิการทางการเงิน ที่ท า
ให้กลุ่มอาชีพนี้สามารถเข้าใช้บริการได้ง่ายกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ จึงท าให้มีแนวโน้มใช้บริการธนาคารออมสินมากกว่ากลุ่มอื่น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา เขื่อนพันธ์ (2557) ได้ศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บัตร
เครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารออมสินมากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 25,001 - 35,000 บาท เนื่องจากผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าจะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มได้รับเงิน
สนับสนุนจากทางภาครัฐ  มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้มาก ทางภาครัฐมีการมอบนโยบายต่างๆ ผ่านธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้น้อย เช่น สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย การให้เงินช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจึงมี
ความจ าเป็นในการใช้บริการธนาคารออมสินซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา เขื่อนพันธ์ (2557) ได้ศึกษา 
การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
รายได้ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่
 2. การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้าน
การส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร
ออมสินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรี ด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม และด้านกลยุทธ์
การส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เหตุผลเนื่องจากการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของ
ธนาคารออมสินสามารถจูงใจผู้ใช้บริการสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเพิ่มมากขึ้น อย่างการจัดรูปแบบการตลาด
เชิงกิจกรรมโดยการออกบูธในงานมหกรรมทางการเงินต่าง ๆ โดยการน าศิลปิน BNK ที่เป็นพรีเซนเตอร์ของบัตรเดบิตธนาคาร
ออมสินมาร่วมในงานท าให้กลุ่มผู้บริโภคอยากที่จะมาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นเป็นการดึงความสนใจ อีกทั้ง การน าผลิตภัณฑ์ของ
ศิลปินมาจัดท าการส่งเสรมิการขายร่วมกับผลติภณัฑข์องธนาคารท าให้ผู้บรโิภคอยากท่ีจ าใช้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารอออมสิน
อย่างเห็นได้ชัด โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับ อรวรรณ เจริญจิตรกรม (2549) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาด (IMC) การ
รับรู้ถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสิ่งที่จูงใจผู้บริโภคได้ดีคือการจัดโปรโมช่ันลดราคา และสอดคล้องกับ  นวพร จริยะนันตกุล (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อประกัน ชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาด
เชิงกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อซื้อประกัน ชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. การวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น ที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 
ด้านความสนใจ และด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นตัวสะท้อนกิจกรรม และความ
สนใจของบุคคลจึงมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม (Moven, J. C. & Minor, M., 1998) ซึ่งสอดคล้องกับ Solomon (1994) 
ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการบริโภค



 11 

สินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือนๆ กัน ใช้เวลาท ากิจกรรมที่คล้ายกัน และซื้อของที่
คล้ายกันดังนั้น นับเป็นโอกาสที่ดีของนักการตลาดในการก าหนดกลยุทธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับลักษณะและความต้องการ
ของกลุ่มคนต่างๆ เหล่านี้ ดังนั้นรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ และด้านกิจกรรมจึงมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้บริการธนาคารออมสิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัย กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีของธนาคารออมสิน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ควรพัฒนาและบริการให้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ เพศชาย อายุในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กลุ่มอาชีพข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ รายได้ 
15,001 - 25,000 บาท รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
 2. ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการ โดยมุ่งเน้นใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมดนตรีด้านการตลาดเชิงกิจกรรม และกล
ยุทธ์การส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินเพิ่มขึ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
กลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ควรด าเนินการในรูปแบบที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการจัด
คอนเสิร์ต ให้เข้าร่วมสนุก และมีการน านักร้อง BNK ร่วมโชว์ในงานประเพณีส าคัญ รวมถึงการจัดกิจกรรมออกบูธโดยให้ศิลปิน 
BNK มาแสดงในงานกิจกรรมทางการเงิน เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายนั้น ผู้บริหารและนักการตลาดควรมีการให้สิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมกับศิลปิน มีการจัดท า
สมุดบัญชีธนาคารออมสินลายศิลปิน และมีการจัดท าโมเดลจ าลองศิลปินขนาดเล็กเพื่อแจกผู้ใช้บริการเมื่อสมัครบัตรลายพิเศษ
เพื่อกระตุ้นความสนใจ ให้เกิดการใช้บริการธนาคารออมสินเพิ่มขึ้น 
 3. ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการ
ตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ด้านความสนใจ ผู้ที่ใช้บริการมีความสนใจผลิตภัณฑ์ที่ศิลปินสวมใส่ สนใจฟังเพลงขณะขับรถ/โดยสารรถยนต์ สนใจ
กิจกรรมพักผ่อนท่ีเกี่ยวกับดนตรี และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี ดังนั้นจึงควรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้อง
กับความสนใจของผู้ใช้บริการ 
 ด้านกิจกรรม ควรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับกิจกรรม โดยที่ผู้ที่ใช้บริการมีกิจกรรมฟังดนตรีผ่าน
แอปพลิเคชัน เช่น Joox Spotify  Deezer และมีกิจกรรมการพบปะสังสรรค์ในร้านอาหารที่มีดนตรีสดมากท่ีสุด และกิจกรรม
ที่ให้ความส าคัญเป็นล าดับถัดมาคือ ดูมิวสิควิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์เช่น YouTube Facebook  และใช้เวลาว่างในการฟัง
เพลง เพื่อเป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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