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การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใช้บรกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิโดยตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื 

ผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าความ

แปรปรวนทางเดยีว และสถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 24 – 32 ปี สถานภาพโสด การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีอาชพีลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน และ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

20,001 – 30,000 บาท 

 องคป์ระกอบของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการโดยรวมอยู่ในระดบัมคีวามสาํคญัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การ

ขายโดยใชพ้นักงานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิโดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและตํ่า และมทีศิทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ  พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
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Abstract 

 

The objective of this research is to study integrated marketing communication relating to customer 

usage service behavior of Siam Commercial Bank (Co.Ltd) at Chaiyaphum province. The sample is 400 

costomers. The questionnaires is distributed as the tool of data collection. In term of statistical application, 

percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance for differential analysis, 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis are applied the research 

and for testing correlation. 

The research findings were as follows: most respondents are female, age between 24 – 32 years 

old, single, who had a Bachelor's degree, their occupation are employee of private companies, their monthly 

income is between 20,001 – 30,000 Baht. 

 Overall the important of integrated marketing communication is at high level.The result of 

hypotheses testing can be concluded as follows: customer with different gender, age, marital status, 

education level, occupation , and monthly income have different customer usage service behavior of Siam 

Commercial Bank (Co.Ltd) at Chaiyaphum province at the statistically significant level of 0.01 and 0.05, 

respectively. 

 Integrated marketing communication in the aspects of advertising, sale promotion, public relations, 

personal selling, direct marketing, and event marketing have a positively moderate and low relationship with 

customer usage service behavior of Siam Commercial Bank (Co.Ltd) at Chaiyaphum province at a 

statistically significant level of 0.01. 

 

Key word: Integrated Marketing Communication, Customer Usage Service Behavior,  

The Siam Commercial Bank Public Company Limited  

 

บทนํา 

ธนาคารพาณิชย์ เป็นสถาบนัทางการเงนิทีม่คีวามสําคญั ต่อระบบเศรษฐกจิ ตาม พระราชบญัญตัิธนาคาร

พาณิชยพ์.ศ.2522มาตรา4 ไดก้าํหนดความหมายของธนาคารพาณิชย ์ว่าธนาคารพาณิชย ์หมายถงึการประกอบธุรกจิ

ประเภทรบัฝากเงนิทีต่้องจ่ายคนืเมื่อทวงถามหรอืเมื่อสิน้ระยะเวลากําหนดไวแ้ละใช้ประโยชน์จากเงนินัน้ในทางหน่ึง

หรอืหลายทาง เช่น ใหกู้ย้มืซือ้ขาย เกบ็เงนิตามตัว๋แลกเงนิหรอืตราสารซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ  (อ้างใน Vernon  

J. Henderson and William Poole หน้า 357) เป็นสถาบนัการ เงนิทีม่บีทบาทสาํคญัในการเป็นตวักลางของการระดม

เงนิออมเขา้สูร่ะบบการเงนิช่วยในการจดัสรรเงนิทุนระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชนเป็นตลาดเงนิและแหล่งเงนิทุนขนาด

ใหญ่ของประเทศสาํหรบัผูป้ระกอบการรายต่างๆไดนํ้าเงนิทุนไปใชห้มุนเวยีนจนก่อใหเ้กดิพลงัขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิ 

 ธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงนิแห่งแรกของคนไทยเริม่ต้นดําเนินกจิการ เมื่อปี พ.ศ. 2447 มทีีท่ํา

การอยู่ทีต่กึแถวของพระคลงัขา้งที ่ณ ตําบลบา้นหมอ้ ในชื่อ “บุคคลภัย”์ โดยพระเจา้น้องยาเธอกรมหมื่นมหศิรราชหฤทยั

พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มดําเนินกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นการทดลอง                 

ในนาม “บุคคลภัย”์ (BOOKCLUB) ไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชอํานาจพเิศษในการจดทะเบยีนจดัตัง้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน)            

ขึน้เมื่อ 30 มกราคม 2449 โดยกรมหมื่นมหศิรราชหฤทยั เป็นองคผ์ูส้ถาปนา ซึง่ไดช้ื่อเมื่อแรกก่อตัง้ว่า "บรษิทั แบงก์

สยามกมัมาจล ทุนจาํกดั" ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกตัง้ 3 ลา้น นับเป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรกในประเทศไทย มขีนาด
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ของสนิทรพัยใ์หญ่เป็นอนัดบั 1 ของระบบธนาคารพาณิชย ์โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 ธนาคารมสีนิทรพัยร์วม 

2,622 พนัล้านบาท มเีงนิฝาก 1,835 พนัลา้นบาทและมสีนิเชื่อ 1,725 พนัล้านบาท ธนาคารจดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2519 ปจัจุบันหุ้นของธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ประกอบดว้ย หุน้สามญั (SCB, SCB-F) หุน้บุรมิสทิธ ิ(SCB-P, SCB-Q) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 ธนาคารมมีูลค่า

หุน้ ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 618,707 ลา้นบาท (ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั มหาชน. 2557 : online ) 

 เน่ืองจากการประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทยในปจัจุบนัมกีารแขง่ขนัสงูรวมถงึการเกดิขึน้ของ

เทคโนโลยชีนิดต่างๆกาํลงัทา้ทายธุรกจิจําเป็นต้องปรบัตวัเขา้หาลูกคา้เป็นอย่างมากธนาคารแต่ละแห่งมจีํานวนสาขา

เพิม่มากขึน้ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเลก็ลงจํานวนลูกค้าที่มกีารกระจายไปใช้บรกิารในธนาคารอื่น (ยกเครื่องแบงก์

พาณิชยไ์ทยเตรยีมรบัมอืศกึเสรกีารเงนิ, 2550 : ออนไลน์)แต่ละธนาคารจงึต้องมกีารปรบัตวัเพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะ

เกดิขึน้เน่ืองจากรวมถงึภาวะความไม่แน่นอนทาง เศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวนอยู่ตลอดเวลา พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคก็

เปลีย่นแปลงไปทาํใหก้ารใชเ้ครื่องมอืการโฆษณาเพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอเป็นเหตุใหธ้นาคารไทยพาณิชยต์้อง

ปรบักลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกบัภาวะทางเศรษฐกจิและมกีารบริหารจดัการความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการบริการที่มี

คุณภาพโดดเด่นกว่าคู่แขง่ โดยการนําเครื่องมอืต่างๆในการสือ่สารการตลาดมาใช ้เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ ใหม้ากทีส่ดุ

ซึ่งเครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดในปจัจุบนัที่มคีวามสําคญัอย่างมากก็คอื“การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication: IMC) 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนัน้มีนักวิชาการได้ให้นิยามไว้อย่างหลากหลายโดย American 

Association of Advertising Agencies (cited in Belch and Belch, 2004: 242) ไดใ้หค้วามหมายของ IMC ว่าเป็น

แนวความคดิของการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่ให้ความสําคญักบัคุณค่าเพิ่มที่จะได้จากแผนที่ครอบคลุมการ

ประเมนิกลยุทธก์ารสื่อสารโดยการผสมผสานรูปแบบการสื่อสาร ในความเหน็ของ Shimp (2000: 124) ไดนิ้ยาม

ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการว่าเป็นกระบวนการของการพฒันาและการใช้รูปแบบต่างๆของ

โปรแกรมการสือ่สารเพื่อโน้มน้าวใจผูบ้รโิภคตามเป้าหมายโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลกระทบโดยตรงต่อพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภค บูนและเคริท์ซ (Boone and Kurtz 1995:576) ไดใ้หค้วามหมายของ IMC ไวว้่าหมายถงึ กจิกรรมการ

สง่เสรมิการตลาดทัง้หมดทุกชนิด เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ จดหมายตรง การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสรมิ

การขาย และการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ นํามาประสมประสานกนั เพื่อใหเ้ป็นขา่วสาร เพื่อสง่เสรมิการตลาดทีม่ลีกัษณะ

ความเป็นหน่ึงเดยีวมุ่งเน้นทีล่กูคา้โดยเฉพาะ (customer-focused) 

ปจัจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัชยัภูมมิจีาํนวนธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสกิรไทย

ธนาคารกรุงศรอียุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ิธนาคารเกยีตนิาคนิทร ์และ ธนาคารไทยพาณิชย ์มจีํานวน

สาขารวมกนัทัง้หมด  33 สาขา ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํนวน 8 สาขา และ มแีนวโน้มในการขยายสาขาเพิม่ขึน้ ในทุกปี

ส่งผลให้เกดิสภาวะการแข่งขนัทางด้านการตลาดค่อนข้างสูง ทัง้ในด้าน แรงกดดนัจากคู่แข่ง ความเจริญก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยี รวมถึง พฤติกรรมของผู้บรโิภคที่แปรเปลี่ยนไปตามค่านิยมและยุคสมยั ธนาคารแต่ละแห่งจึง

พยายามสรา้งความเชื่อมัน่โดยมกีารพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารดา้นต่างๆการนํากลยุทธการการสือ่สารการตลาดมาใช ้

เป็นแนวทางหน่ึงในการตอบสนองผูบ้รโิภคใหห้นัมาใชบ้รกิารธนาคารของตนใหม้ากยิง่ขึน้  

 จากเหตุผลทีก่ล่าวขา้งต้นผู้วจิยัสนใจศกึษา เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูมเิพื่อเป็นแนวทางและเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพของธนาคารไทยพาณิชยใ์นจงัหวดัชยัภูม ิรวมถงึใหเ้กดิความสอดคลอ้งต่อพฤตกิรรม

และความต้องการของลูกคา้ธนาคาร ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย และ การตลาดเชงิกจิกรรม 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจังหวดัชยัภูม ิ          

โดยจําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน  

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ

 

กรอบแนวคิดการวิจยั  

  1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และ เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา 

การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง การตลาดเชงิกจิกรรม 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ

 

 สมมุติฐานในการวิจยั 

 1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดั

ชยัภูม ิแตกต่างกนั 

  2. เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์

การขายโดยใชพ้นักงานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ เกื้อ วงศ์บุญสิน (2545, น. 19-21) ได้กล่าวว่า 

ประชากรศาสตรเ์ชงิธุรกจิ เป็นการนําเน้ือหาและระเบยีบวธิทีางประชากร ศาสตรม์าใชใ้นการแกป้ญัหา ตลอดจนเสรมิ

โอกาสในการดําเนินธุรกิจ โดยเน้นเน้ือหาที่ว่าด้วยผลกระทบจากตวัแปร อายุ รายได้ อาชีพ ที่อาจมอีิทธิพล หรือ 

ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัตวับุคคล องค์กร การใช้ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์เพื่อศกึษาปญัหาและแสวงหา

โอกาส เพื่อการบรหิารจดัการทีด่ขี ึน้ ในการยก ระดบัศกัยภาพ ในการแขง่ขนัทางการคา้ 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการส่ือสาร  แลมบ์ แฮร์ และ แม็คดาเนียล (Lamb, Hair and 

McDaniel.1992:424) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “การสือ่สาร คอื กระบวนการแลกเปลีย่นความหมายหรอืสรา้งความหมาย

ร่วมกนัของบุคคล โดยอาศยัสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีเ่ขา้ใจกนัทัว่ไปเป็นสื่อกลาง บุคคลสรา้งความหมายร่วมกนัเพื่อแสดง

ความรูส้กึ ความคดิ ขอ้เทจ็จรงิและทศันคต”ิ 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เสร ีวงษมณฑา (2540, น. 28) 

ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ีการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) กระบวนการของการพฒันา

แผนงานการสือ่สารทางการตลาดทีต่้องใชก้ารจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเน่ือง IMC จะสรา้งใหเ้กดิ

การตอบสนองด้านพฤติกรรมลูกค้า รบัฟงัความคดิเหน็และความต้องการของลูกค้า โดยใช้วธิีการติดต่อสื่อสารทุก

รปูแบบทีเ่หมาะสมกบักลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนัน้ๆ   
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 แนวความคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรีรตัน์ (2541, น. 126) เพื่อทราบถึงลกัษณะความ

ต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค คําตอบที่จะช่วยให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่าง

เหมาะสม คําถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who?, What?, 

When?, Where? และ How? เพื่อหาคาํตอบ 7 ประการ  หรอื  7Os ซึง่ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objective, 

Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ Kotler (2000) กล่าวว่า การใหบ้รกิาร คอื การกระทําทีห่น่วยงาน

แห่งหน่ึงหรอืบุคคลคนหน่ึงนํา เสนอต่อหน่วยงานอกีแห่งหน่ึงหรอืบุคคลอกีคนหน่ึงซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถสมัผสัไดแ้ละ

ไม่เป็นผลใหเ้กดิความเป็นเจา้ของในสิง่ใดผลติผลของการบรกิารอาจเกีย่วขอ้งหรอือาจไม่เกีย่วขอ้งกบัการผลติภณัฑ ์

เป็นกจิกรรม ผลประโยชน์ หรอืความพงึพอใจทีส่นองตอบต่อความตอ้งการแก่ลกูคา้ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิซึง่

ผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

  กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างสาํหรบังานวจิยัน้ี  คอื  ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชยจ์ํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ

เน่ืองจากไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอนดงันัน้จงึคํานวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการคํานวณจากสตูรการคํานวณแบบ

ไม่ทราบประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) โดยกาํหนดระดบัความเชื่อมัน่95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% 

ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 385 คน และ เพิม่จํานวนตวัอย่าง15 ตวัอย่าง ดงันัน้ รวมเป็นขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปสาขาของธนาคารไทย

พาณิชยใ์นจงัหวดัชยัภูม ิจาํนวน 8 สาขา ดงัน้ี 

ทีต่ัง้อยู่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชยัภูม ิ 

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชัยภูมิ สาขาจัตุรัส สาขาบ้านค่าย  สาขาแก้งคร้อ สาขาภูเขียว                

สาขาหนองบวัแดง สาขาบิก๊ซ(ีชยัภูม)ิ สาขาบา้นเขวา้ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะ

เกบ็ขอ้มลูในแต่สาขาของธนาคารในขัน้ตอนที ่1 จาํนวน 8 สาขา สาขาละ 50 ชุด รวมทัง้สิน้ 400ตวัอย่าง 

    

ผลการวิจยั 

 ผลการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบั การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บรกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จํานวน 6 คําถามไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ

สมรส, ระดบัการศกึษา, อาชพี, รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รายละเอยีด ดงัน้ี 

 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 236 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 มอีายุระหว่าง 24 – 32 ปี จํานวน 266 คน           

คดิเป็นรอ้ยละ 66.50  มสีถานภาพโสด จาํนวน 316 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.00  

มรีะดบัการศกึษาอยู่ระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 243 คน คดิเป็นร้อยละ 60.75 มอีาชพีลูกจา้ง/พนักงานบรษิัทเอกชน 

จาํนวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.25  มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

34.00 รองลงมาคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.25  
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ส่วนท่ี 2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช้

พนกังานขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรม ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิโดยรวมอยู่ในระดบัมคีวามสาํคญัมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ อยู่ในระดบัระดบัมากทัง้หมด ได้แก่ ดา้นการขายโดยพนักงานขาย ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ดา้นการ

ประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นการโฆษณา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 4.06 

3.94 3.88 3.82 และ 3.77 ตามลาํดบั  

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั

ชยัภมิู ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ ด้าน

ประเภทของบริการที่ท่านเข้ามาใช้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัน้ีจาํนวน 400 คน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มปีระเภทของบรกิารทีท่่าน

เขา้มาใชบ้รกิาร ธนาคารไทยพาณิชย ์ ไดแ้ก่ ฝาก / ถอน จํานวน 371 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.75 พฤตกิรรมการใช้

บรกิารของผู้ใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ ด้านเหตุผลสําคญัที่ท่านตดัสนิใจใช้

บรกิาร ธนาคารไทยพาณิชย ์(เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) ไดแ้ก่ สถานทีม่คีวามสะดวกสบาย มสีาขาจํานวนมาก ใน

การเขา้ใชบ้รกิาร จํานวน 296 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.00 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์ของท่านมากทีสุ่ด 

ไดแ้ก่ ตนเอง จํานวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.00 พฤติกรรมการใช้บรกิารของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ ด้านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย ์ในจงัหวดัชยัภูมทิี่ ท่านไปใชบ้รกิารบ่อยทีสุ่ด 

ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ชยัภูม ิ จํานวน 117 คน คดิเป็นร้อยละ 29.25 พฤติกรรมการใช้บรกิารของ

ผู้ใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ ด้านสาเหตุที่ท่านเลอืกใช้บรกิารธนาคารไทย

พาณิชย ์(เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) ไดแ้ก่ อยู่ใกลบ้า้น/ทีท่าํงาน สะดวกในการตดิต่อ จาํนวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

59.25 พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูมิ ด้านช่วง

ระยะเวลาทีท่่านมาใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชยบ์่อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ ช่วงเวลา 14.31 น. – 18.30 น. จํานวน 152 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 38.00  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ

ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) น้อยทีส่ดุ 0.8 เดอืน และมากทีส่ดุ 30 ปี โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 7 ปี 

3 เดอืน และมค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.29057 พฤติกรรมการใช้บรกิารของผูใ้ช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิารที ่ธนาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) น้อยทีสุ่ด             

1 ครัง้ต่อ 2 เดอืน และมากทีสุ่ด 20 ครัง้ต่อ 2 เดอืน โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 5 ครัง้ต่อ2เดอืน และมคี่าเบีย่งเบน

มาตรฐานเท่ากบั 4.33656 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดั

ชยัภูมิ ด้านท่านจะแนะนําผู้อื่นเข้ามาใช้บรกิารที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อพจิารณาพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามม ี

ความคดิเหน็อาจจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 

1. เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ใน

จงัหวดัชยัภูม ิดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์แตกต่างกนั  โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศหญงิ 
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มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้

มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชยม์ากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศหญงิ ชอบอยู่เป็นสงัคม หมู่คณะ มกีารสื่อสารบอก

ต่อขอ้มลูขา่วสารกนัตลอดเวลา ทัง้ผ่านการพบปะ หรอืแมแ้ต่สงัคมออนไลน์ และมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารไทย

พาณิชย ์จํากดั (มหาชน) จงึทําใหเ้พศหญงิมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 

ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชยม์ากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 

อรยา บุญสกุลโสภติ (2555) สารนิพนธ ์เรื่อง การรบัรู ้ทศันคตต่ิอสื่อโฆษณาของธนาคารกสกิรไทยทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้ม

พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บรกิารแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ด้านแนวโน้ม

พฤตกิรรมโดยรวม เมื่อพจิารณารายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบอกเล่าถงึโฆษณาทีดู่ใหบุ้คคลอื่นทราบ และดา้นการตดิตาม

โฆษณาของธนาคารกสกิรไทยต่อไป และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดรุวรรณ กูโน (2558) เรื่อง การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี

เพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเพศหญงิ มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

Payment SCB Easy Pay ดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร 

2. อายุ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูมแิตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 

0.05 ดงัน้ี  

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ใน

จงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุ 32 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)            

ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) และดา้นความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิารที ่ธนาคารไทย

พาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 32 ปี ขึน้ไป เป็นกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นลูกคา้กบัทางธนาคาร

ค่อนข้างนาน มีการใช้บริการจากธนาคารอย่างต่อเน่ือง ทัง้เงินฝาก โอนเงิน สนิเชื่อ บริการด้านกองทุน ซื้อขาย

ประกนัภยั ประกนัชวีติ และรบัเงนิเดอืนผ่านบญัชเีงนิฝาก จงึทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 32 ปี ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใช้

บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูมิ ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร            

(ปี/เดอืน) และดา้นความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารที ่ธนาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) มากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ณภาภชั ธนชาตเิตชนิท ์(2557) เรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ของผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี และอายุ 45 – 54 ปี มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทาง

ธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาในการใชอ้นิเตอรเ์น็ต  

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ใน

จงัหวดัชยัภูม ิดา้นท่านจะแนะนําผู้อื่นเขา้มาใชบ้รกิารที่ธนาคารไทยพาณิชย ์แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิต ิ           

ทีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิด้านท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชยม์ากทีสุ่ด เน่ืองจาก

ผู้บรโิภคช่วงอายุดงักล่าว เป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการรบัรู้และประเมนิผลการใช้บรกิารต่างๆได้ด ีทําให้มกีาร

แนะนําบอกต่อไปยงัเพื่อน ครอบครวั คนรอบขา้ง หากพบสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ป็นทีน่่าพอใจ ดงันัน้จงึทําใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 

ที่มีอายุตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 32 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ใน         
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จงัหวดัชยัภูม ิดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชยม์ากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ  

อรยา บุญสกุลโสภติ (2555) เรื่อง การรบัรู ้ทศันคตต่ิอสื่อโฆษณาของธนาคารกสกิรไทยทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม

พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรม

การตดัสนิใจใชบ้รกิารแตกต่างกนั โดยอายุ 24 – 32 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ดา้นการตดัสนิใจใช้

บรกิารของธนาคารกสกิรไทย 

3. สถานภาพสมรส ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงัน้ี 

ผูใ้ช้บรกิารที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ         

ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส สมรส/ อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการ

ใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร          

(ปี/เดอืน) มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เป็นกลุ่มทีม่ชี่วงอายุในระดบัหน่ึงมคีวามจําเป็น

ในการใชบ้รกิารธนาคาร ไดแ้ก่ ฝากเงนิ โอนเงนิ รวมไปถงึสนิเชื่อ ระหว่างคนในครอบครวั ลูก หรอืรวมไปถงึการใช้

จ่ายชาํระเงนิผ่านช่องทางธนาคาร จงึทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส สมรส/ อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) 

มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกรฐั วงศว์รีะกุล (2553) เรื่อง ปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่

อาศยักบัธนาคารพาณิชย์ ของคนทํางานในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพที่แตกต่างกัน           

มปีจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์ของคนทํางานในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

แตกต่างกนั โดยสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มปีจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์

ของคนทํางานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณภาภัช ธนชาติเตชินท์ (2557) เรื่อง 

พฤติกรรมและความพงึพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทย

พาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้าน

ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดย

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มากทีส่ดุ  

4. ระดบัการศึกษา ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ดงัน้ี 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี/เดือน) ด้านความถี่ในการเขา้ใช้บริการที ่

ธนาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) และดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์แตกต่างกนั 

โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ในจงัหวดัชยัภูมิ ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี/เดือน) ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการที่ ธนาคาร            

ไทยพาณิชย์ (ครัง้/ 2 เดอืน) และดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารที่ธนาคารไทยพาณิชยม์ากที่สุด เน่ืองจาก

ผูใ้ช้บรกิารกลุ่มระดบัการศกึษาดงักล่าว เป็นช่วงอายุทีม่คีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกรรมทางธนาคารสงูกว่ากลุ่ม

อื่นๆ ทัง้การโอนเงนิ ฝากเงนิออมทรพัย ์ซือ้กองทุน ประกนัชวีติผ่านธนาคาร จงึทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลา

ในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) ดา้นความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิารที ่ธนาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) และดา้น

ท่านจะแนะนําผู้อื่นเขา้มาใช้บรกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชยม์ากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกรฐั วงศว์รีะกุล 
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(2553) สารนิพนธ์ การจดัการ เรื่อง ปจัจยัการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อที่อยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์ ของ

คนทาํงานในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มปีจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บริการสินเชื่อที่อยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์ ของคนทํางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน โดยระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีปจัจยัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อที่อยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์ ของคนทํางานใน 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  

5. อาชีพ ผู้ใช้บรกิารที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงัน้ี 

ผูใ้ช้บรกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน)  

ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี/เดอืน) ดา้นความถี่ในการเขา้ใช้บรกิารที่ ธนาคารไทย

พาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) และดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิาร

ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ มีพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)               

ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี/เดอืน) ดา้นความถี่ในการเขา้ใช้บรกิารที่ ธนาคารไทย

พาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) และดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์ มากทีสุ่ด เน่ืองจากกลุ่ม

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/ อาชพีอสิระ เป็นกลุ่มอาชพีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทางธนาคารและการเงนิ

ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวกบัธุรกจิ การลงทุน การขอสนิเชื่อ หรอืแม้แต่การจ่ายเงนิเดอืนพนักงานผ่าน

ช่องทางธนาคาร จงึทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/ อาชพีอสิระ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) ดา้นความถี่ในการ

เขา้ใชบ้รกิารที ่ธนาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) และดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์

มากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณภาภชั ธนชาตเิตชนิท ์(2557) เรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการใชง้าน

ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิ

สว่นตวั มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มากทีส่ดุ  

6. รายได้ต่อเดือน ผูใ้ช้บรกิารที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงัน้ี 

ผูใ้ช้บรกิารที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูมิ ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี/เดือน) ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการ                 

ที ่ธนาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) และดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์แตกต่างกนั 

โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,001-40,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) ดา้นความถี่ในการเขา้ใช้

บรกิารที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (ครัง้/ 2 เดอืน) และด้านท่านจะแนะนําผู้อื่นเข้ามาใช้บรกิารที่ธนาคารไทยพาณิชย ์           

มากทีส่ดุ เน่ืองจากรายไดข้องผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มรายไดต่้อเดอืน 30,001-40,000 บาท มคีวามสอดคลอ้งและเอือ้อาํนวยกบั

กิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ต้องทําผ่านธุรกรรมทางธนาคาร ทัง้การออมทรัพย์ฝากเงิน โอนเงิน ชําระค่าบริการ               

การลงทุน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณภาภชั ธนชาตเิตชนิท ์(2557) เรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการใช้

งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่าน          

โมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 

30,000 – 39,999 บาท  มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มากทีสุ่ด และสอดคลอ้ง
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กบังานวจิยัของ ดรุวรรณ กูโน (2558) เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มรายได ้35,000 – 44,999 บาท มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB 

Easy Pay ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ 

 

สมมติฐานท่ี 2 เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ

ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ

สมมติฐานท่ี 2.1 เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ

ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร 

(ปี/เดอืน) ดงัน้ี 

เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ ไดแ้ก่ เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการโดยรวม ดา้น

การโฆษณา ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร (ปี/เดอืน) โดยมี

ความสมัพนัธร์ะดบัตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยทีเ่ปิดใหบ้รกิารมายาวนาน มฐีานลกูคา้ในระดบัสงู ออกผลติภณัฑ์

มากมายผ่านการโฆษณามาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ทางโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์วารสาร เวบ็ไซต ์มกีารออกบธู โดยเฉพาะงาน 

Money Expo พนักงานมกีารใหข้อ้มูลผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อผูใ้ชบ้รกิารอย่างละเอยีด จงึทําใหเ้ครื่องมอืการสื่อสาร

การตลาดเชงิบูรณาการ ไดแ้ก่ เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการโดยรวม ดา้นการโฆษณา ด้านการตลาด

ทางตรง และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน)สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดรุวรรณ กูโน 

(2558) เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร Payment SCB 

Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของคนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้

พนกังานขาย (Personal Selling) การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : PR) 

การจดัโชวร์ูม (Showroom) การใหบ้รกิาร (Service) การใชป้้ายต่างๆ (Signage) การใชเ้ครื่องมอืสื่อสารอนิเทอรเ์น็ต 

(Internet) การใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสื่อ (Merchandising) มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB 

Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของ คนใน

กรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุพาพร อําคา (2555) เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่ี

ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมใชบ้ตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติในเขตกรุงเทพฯ พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ ด้านการโฆษณา มีความสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมการใช้ บตัรเครดิตของผูก ถือบตัรเครดิตในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดา้นการถอืบตัรเครดติของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ดา้นการขายโดยบุคคล และดา้นการ

ทาํกจิกรรมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ ์ กบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของผกู ถอืบตัรเครดติในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นค่ าใช ้จ่ ายในการชาํระสนิคา้และบรกิารผ่าน บตัรเครดติต่ อครัง้ 

 สมมติฐานท่ี 2.2 เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ

ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C2%D8%BE%D2%BE%C3%20%CD%D3%A4%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูมิ ด้านความถี่ในการเข้าใช้บรกิาร           

ทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) ดงัน้ี 

เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ ไดแ้ก่ เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการโดยรวม ดา้น

การโฆษณา ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ดา้นการตลาดทางตรง 

และด้านการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารที ่ธนาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธ์

ระดบัปานกลางและตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ถอืเป็นธนาคารทีใ่หบ้รกิารครบวงจรสาํหรบัการเงนิและการธนาคาร มสีาขามากทีสุ่ดในประเทศไทย 

จึงทําให้มีการสื่อสารหลากหลายด้านและอย่างต่อเน่ืองต่อผู้ใช้บริการ ทัง้การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ การทํา

การตลาดทัง้ดอกเบีย้เงนิฝาก ของแถม การบรกิารของพนักงานในดา้นการแนะนําขอ้มูล มารยาท การประชาสมัพนัธ์

ผ่านช่องทางสาขาที่ให้บรกิาร สื่อออนไลน์ และการออกบูธแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการการเงนิต่างๆ ดงันัน้จึงทําให้

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บรกิารธนาคารถี่และบ่อยมากขึน้ เพราะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ 

เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการโดยรวม ดา้นการโฆษณา ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใช้บรกิารของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ ด้านความถี่ในการเข้าใช้บรกิารที ่

ธนาคารไทยพาณิชย ์(ครัง้/ 2 เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดรุวรรณ กูโน (2558) เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) การ

ส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : PR) การจดัโชวร์ูม (Showroom) การ

ใหบ้รกิาร (Service) การใชป้้ายต่างๆ (Signage) การใชเ้ครื่องมอืสื่อสารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) การใชผ้ลติภณัฑเ์ป็น

สื่อ (Merchandising) มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์

Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของ คนในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ยุพาพร อาํคา (2555) เรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมใชบ้ตัร

เครดติของผูถ้อืบตัรเครดติในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา ดา้น

การประชาสมัพนัธ ์และดา้นการขายโดยบุคคล มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการใช ้บตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติใน

เขต กรุงเทพมหานคร ด ้านค่ าใช ้จ่ายในการชาํระสนิค ้าและบรกิารผ่าน บตัรเครดติต่อเดอืน  

สมมติฐานท่ี 2.3 เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ

ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิาร

ทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์ดงัน้ี 

เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ ไดแ้ก่ เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการโดยรวม ดา้น

การโฆษณา ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ดา้นการตลาดทางตรง 

และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิ ดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบั

ปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

มกีารสือ่สารและใหข้อ้มลูต่อผูใ้ชบ้รกิารและผูท้ีส่นใจหลากหลายช่องทาง ทัง้ผ่านการโฆษณาทัง้ทางโทรทศัน์ เวบ็ไซต ์

วทิยุ นิตยสาร การจดัรายการแถม รวมถงึร่วมลุน้ชงิโชคผ่านการใชบ้รกิารธนาคาร การฝึกอบรมพนักงานใหส้ามารถ

แนะนําบรกิารสนิคา้ต่อผูท้ีส่นใจได ้การประชาสมัพนัธ ์แจง้ข่าวสารผ่านนิตยสาร Blogger ช่องทางออนไลน์ การเสนอ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C2%D8%BE%D2%BE%C3%20%CD%D3%A4%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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รายละเอยีดสนิคา้และบรกิาร ผ่าน โบรชวัร ์และการแจง้ขอ้งมลูขา่วสารระหว่างออกบูธจดักจิกรรม จงึทําใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

สามารถแนะนําบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั เพื่อน คนรอบขา้งในการมาใช้บรกิารธนาคารไทยพาณชย์ จํากดั 

(มหาชน) ได้เพราะเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ ได้แก่ เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ

โดยรวม ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ด้าน

การตลาดทางตรง และด้านการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิดา้นท่านจะแนะนําผูอ้ื่นเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์สอดคลอ้งกบั

งานวจิยั ของ เสาวภา วายุพา (2553) เรื่อง กลยุทธก์ารตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมเลอืกใชบ้รกิาร

ธนาคารไทยธนาคารในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการมผีลต่อพฤตกิรรม

การเลอืกใชบ้รกิารช่วงเวลาทีส่ะดวกทีส่ดุในการใชบ้รกิารและการแนะนําบุคคลอื่นมาใชบ้รกิารของธนาคารไทยธนาคาร

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ผกามาศ นิยมนา (2557) เรื่อง การสื่อสารทาง

การตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อความภกัดใีนตราสนิคา้ธนาคารออมสนิ กรณีศกึษา : ผูใ้ชบ้รกิารในเขตอําเภอเมอืง

นครราชสมีา พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมผีลต่อความภกัดใีนตราสนิค้าธนาคาร ออมสนิของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตอาํเภอเมอืงนครราชสมีา โดยการส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการจดั

กจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บความภกัดใีนตราสนิคา้ธนาคารออมสนิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

จากการศกึษา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้า

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิมขีอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป ดงัน้ี    

1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรต้นด้านอื่นที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทย

พาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิเช่น ด้านการสื่อสารการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทศันคต ิ

ความพงึพอใจ แรงจงูใจ และแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลายมากขึน้ 

2. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ธนาคารที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อที่จะสามารถเปรยีบเทยีบข้อมูล 

เพื่อทีจ่ะสามารถนําขอ้มูลกําหนดกลยุทธท์างการตลาดได ้ ควรมกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างพืน้ทีอ่ื่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความ

หลากหลายของขอ้มลู 

3. ควรมกีารศกึษาการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการเจาะจงเฉพาะดา้นในเชงิลกึ เช่น การดา้นการโฆษณา 

ดา้นการส่งเสรมิการขาย ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ด้านการตลาดทางตรง และด้าน

การตลาดเชงิกจิกรรม เพื่อที่จะสามารถนําขอ้มูลมาพฒันาผลติภณัฑข์องธนาคาร การติดต่อสื่อสาร รวมถงึสามารถ

กาํหนดแผนกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิได ้ 

4. ควรศกึษางานวจิยัรปูแบบเชงิคุณภาพ โดยผ่านการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ผูป้ระกอบการธุรกจิสถาบนั

การเงินและการธนาคาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก แลกเปลี่ยนความรู ้

คาํแนะนํา เพื่อทีจ่ะสามารถกาํหนดกลยุทธท์างการตลาด และสามารถแขง่ขนัในตลาดไดต่้อไปในอนาคต 
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