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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พื่อการศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการสาํรวจขอ้มูลปฐมภูม ิใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME จาํนวน 400 คน กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง ตํ่ากว่า 

หรอืเท่ากบั 34 ปี โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาตํ่ากว่า หรอืเท่ากบั ปรญิญาตร ีอาชพีลูกจา้ง/ 

พนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,000 – 24,999 บาท ความคดิเหน็เครื่องมอืการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ประกอบดว้ย การสง่เสรมิการขาย การใหบ้รกิาร การใชป้้ายต่างๆ การใชเ้ครื่องมอืสื่อสารอนิเทอรเ์น็ต การจดัโชว์

รูม การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ และการประชาสมัพนัธ์ ตามลําดับ

ความสาํคญัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: 

SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า ความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และทุกดา้นอยู่

ในระดบัมาก คอื การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร การรบัรูถ้งึความต้องการ พฤตกิรรมหลงัการ

ซื้อ และการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ตามลําดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ที่ใช้บริการที่มลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มกีาร

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 

0.05 ตามลาํดบั นอกจากน้ีการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารดา้น

การรบัรูถ้งึความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 

 

SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

และมทีศิทางเดยีวกนั   

 

คาํสาํคญั: การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร  SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน)  

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to study Integrated Marketing Communication Related to 

Selecting Decision on Usage Service on Payment SCB Easy Pay for Mobile Application: SCB UP2Me of 

The Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok Metropolis by four hundred Payment 

SCB Easy Pay for Mobile Application: SCB UP2Me users are randomly selected as samples with 

questionnaire as tool of data collection. Most of sample are female, age between 34 years old or under 

who were single/ widowed/ divorced/ separated, holding lower or Bachelor’s degree, their occupation are 

employee of private companies and their monthly income is between Baht 15,000 – 24,999. The opinion 

of integrated marketing communication in all aspect has much level with sale promotion, service, 

signage, internet, showroom, advertising, personal selling, merchandising and public relation, 

respectively. The relative importance of Selecting Decision on Usage Service on Payment SCB Easy Pay 

for Mobile Application: SCB UP2Me of The Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok 

Metropolis in all aspect has much level with alternative evaluation, usage service decision, need 

recognition, post-purchase behavior and  Information search, respectively. The result of hypotheses 

testing can be concluded, users with different gender, age, marital status, occupation and monthly 

income have different selecting decision on usage service on Payment SCB Easy Pay for Mobile 

Application: SCB UP2Me of The Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok Metropolis 

at the statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. In addition to integrated Marketing 

Communication has relationship with need recognition, Information search, alternative evaluation, usage 

service decision, and post-purchase behavior dimension on selecting decision on usage service on 

Payment SCB Easy Pay for Mobile Application: SCB UP2Me of The Siam Commercial Bank Public 

Company Limited in Bangkok Metropolis at the statistically significant level of 0.01 which has positively 

relationship. 

 

Key word: integrated marketing communication, selecting decision on usage service, SCB UP2Me, The 

Siam Commercial Bank Public Company Limited 

 

บทนํา 

ธนาคารแห่งประเทศไทยมเีป้าหมายสงูสุดเพื่อขบัเคลื่อนประเทศไทยใหก้า้วสู่สงัคมการใช ้“เงนิสด” ใน

รปูแบบของ “สงัคมไรเ้งนิสด” (Cashless Society) คอื ลดการใชเ้งนิสดทีอ่ยูใ่นรปูแบบของธนบตัรและเหรยีญ มาสู่

การใชเ้งนิสดในรปูแบบของอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ จงึทาํใหเ้กดิแผนกลยุทธร์ะบบการชําระเงนิ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 
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2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย มเีป้าหมายใหร้ะบบการชําระเงนิเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยสนับสนุนการทํา

กจิกรรมทางเศรษฐกจิของภาครฐัและเอกชนให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพิม่ช่องทางการชําระเงนิทีม่ศีกัยภาพสูง 

และนํามาพจิารณาในการส่งเสรมิคอื ช่องทางผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(Mobile payment) เน่ืองจากเป็นช่องทางที่

แพร่หลาย มกีารกระจายตวัไปยงักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารไดท้กุกลุ่ม (ธนาคารแหง่ประเทศไทย. 2554 : ออนไลน์)  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) นับเป็นสถาบนัการเงนิทีม่บีทบาทสาํคญัในการผลกัดนัใหร้ะบบ

เศรษฐกจิมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง ตอกยํา้การเป็นผูนํ้าทางการเงนิแห่งอนาคต โดยการพฒันารูปแบบช่อง

ทางการใหบ้รกิารทางการเงนิดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ กบัชุดผลติภณัฑ ์ Mobile Application “SCB 

UP2ME” ชวีติเรา... แลว้แต่เรา” กบัแนวคดิ “Future Banking” นําเสนอ SCB Easy Pay “จ่ายตงัค ์ไม่ต้องควกั

ตงัค”์ ผ่านรปูแบบการใหบ้รกิารตอบโจทยค์วามต้องการ และไลฟ์สไตลก์ารใชช้วีติของกลุ่ม Young Gen ง่ายและ

ปลอดภยัขึน้สาํหรบัลกูคา้ทีใ่ชง้านโทรศพัทส์มารท์โฟน (Smartphone) โดยมจีุดประสงคเ์พื่อเป็นการอํานวยความ

สะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ในการทาํธุรกรรมโอนเงนิผ่าน QR Code  ซึง่นับเป็นส่วนหน่ึงในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อให้

ประเทศไทยสามารถกา้วสู่สงัคมทีเ่ป็น Cashless Society ได ้ตามเจตนารมยข์องธนาคารแห่งประเทศไทย แต่

ทา่มกลางสถานการณ์การแขง่ขนัทีรุ่นแรงทาํใหล้กูคา้มทีางเลอืกทีห่ลากหลาย ประกอบกบัความตอ้งการของลกูคา้

ค่อนขา้งมไีลฟ์สไตลท์ีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ การทีจ่ะทําให ้Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ของธนาคารประสบความสาํเรจ็ต้องอาศยั    กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดอย่างเตม็ที ่

ไมว่า่จะเป็นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์โดยเฉพาะการทาํกจิกรรมสง่เสรมิการตลาดต่างๆ ปจัจุบนั ผูท้ีส่ามารถสื่อ

สารตราสนิคา้ และบรกิาร ใหก้บัผูบ้รโิภคพบเหน็และเกดิการรบัรูม้ากทีส่ดุกจ็ะเป็นผูไ้ดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ดงันัน้

การใชเ้ครื่องมอืการโฆษณาเพยีงอย่างเดยีวภายใต้สถานการณ์การแข่งขนัอย่างรุนแรงในปจัจุบนั จะไม่สามารถ

ครอบครองสดัส่วนทางการตลาดได้ ทําให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) จําเป็นต้องใช้การสื่อสารทาง

การตลาดทุกรูปแบบที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแนวคิดน้ีเรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication – IMC) (เสร ีวงษ์มณฑา, 2547, น. 3)   

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มี

ความสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: 

SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร” โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ของผู้บรโิภค และไลฟ์สไตล์ทเีปลี่ยนแปลงไปของผู้ใชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร โดยจากผลการวเิคราะห์ล่าสุด

ของ อรีคิสนั คอนซเูมอร ์แลบ็ (Ericsson Consumer Lab) พบการเขา้ถงึสมารท์โฟนในประเทศไทยของผูบ้รโิภค

ในตวัเมอืงมอีตัราเพิม่ขึน้สองเทา่จาก 17% ปี พ.ศ. 2555 เป็น 36% ในปี พ.ศ. 2556 สว่นการใชง้านแอปพลเิคชัน่

เพิม่ขึน้จาก 40% ปี พ.ศ. 2555 เป็น 57% ในปี พ.ศ. 2556 (กรุงเทพธุรกจิ. 2556, ออนไลน์) รวมถงึเพื่อทีจ่ะ

สามารถนําไปพฒันากลยุทธท์างการตลาด ดา้น Mobile Application เพื่อทีจ่ะตอบสนองใหต้รงกบัความต้องการ

ของผูบ้รโิภคไดต่้อไป 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถงึการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ์ Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อีริคสัน%20คอนซูเมอร์%20แล็บ�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=สมาร์ทโฟน�
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2. เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบงานวิจยั 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และเครื่องมือด้านการสื่อสารการตลาด            

แบบบรูณาการ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผูท้ีใ่ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุ

ผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB 

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

ในกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538, น. 53-55) กล่าวว่า อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้

อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดที่สาํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วย

กําหนดตลาดเป้าหมายขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการกําหนดตลาด

เป้าหมายได ้  

แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541, น. 125) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารหมายถึง การส่งผ่านข่าวสาร

(Message) จากผูส้่ง (Sender) ไปยงัผูร้บัข่าวสาร (Receiver) ดว้ยวธิกีารใชส้ญัญาณชนิดใดชนิดหน่ึงโดยอาศยั

ช่องทางหรอืสือ่ 

แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

เสร ี วงษ์มณฑา (2540, น. 110) นําเสนอเครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาด จาํนวน 9 เครือ่งมอื จาก

จาํนวนทัง้หมด 21 เครือ่งมอืไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) 

การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : PR) การจดัโชวร์มู (Showroom) 

การใหบ้รกิาร (Service) การใชป้้ายต่างๆ (Signage) การใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) การใช้

ผลติภณัฑเ์ป็นสือ่ (Merchandising) 
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แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกบัการตดัสินใจ 

Philip Kotler. (2000, p. 46) กล่าวว่า การทีผู่ใ้ช้บรกิารตดัสนิใจใชบ้รกิาร มขี ัน้ตอนในการตดัสนิใจ            

ในทางเลือกต่างๆ ผ่านขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย การตระหนักถึงปญัหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร            

การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกบัการบริการ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541, น. 334) กล่าวว่า การบรกิาร (Service) เป็นกจิกรรมผลประโยชน์

หรอืความพงึพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า มลีกัษณะทีส่าํคญั 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ไม่สามารถจบัต้องได ้           

ไม่สามารถแบ่งแยกการ ใหบ้รกิาร ความไม่แน่นอน ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด ้ซึง่จะมอีทิธพิลต่อการกําหนดกลยุทธ์

ทางตลาด 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี คอื ลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ชง้านโทรศพัทส์มารท์

โฟน และเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยัในครัง้น้ี ไดแ้ก่ ลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ชง้านโทรศพัท์

สมารท์โฟน และเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสตูรการ

คาํนวณตวัอย่างแบบไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยป์ญัชา, 2545, น. 26) โดยใหค้่าความ

ผดิพลาดไมเ่กนิ 5% ดว้ยความเชือ่มัน่ 95% ซึง่มวีธิกีารหาคา่จาํนวณกลุ่มตวัอยา่งจากสตูร n = Z2 / 4E2 ไดข้นาด

ตวัอย่างจาํนวณ 285 คน และความคลาดเคลือ่นทีย่อมใหเ้กดิ 5% หรอื 0.05 

เครือ่งมอืท่ีใช้ในงานวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ซึง่แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์คาํถามมทีัง้หมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ  

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

 ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามเกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาต่อการเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB 

Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) ของ

ผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการรวม 9 เครือ่งมอื ไดแ้ก่ การ

โฆษณา (Advertising)  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) 

การประชาสมัพนัธ ์ (Public Relation : PR)  การจดัโชวร์มู (Showroom)  การใหบ้รกิาร (Service)  การใชป้้าย

ต่างๆ (Signage)  การใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) การใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสือ่ (Merchandising) 

ลกัษณะแบบสอบถามจงึออกแบบมาเพือ่ใชว้ดัระดบัความสมัพนัธต่์อการเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay 

ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้รกิารใน

กรุงเทพมหานคร ลกัษณะเป็นแบบ Rating scale จาํนวน 32 ขอ้ ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.825 
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 ส่วนท่ี 3 ดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ยกระบวนการการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึความตอ้งการ หรอื การ

ตระหนกัถงึปญัหา (Need recognition or Problem recognition) การคน้หาขอ้มลูขา่วสาร (Search for 

information) การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of Alternative) การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision) และ

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post purchase feeling) ลกัษณะแบบสอบถามจงึออกแบบมาเพือ่ใชว้ดักระบวนการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะแบบ Rating scale  จาํนวน  21 ซึง่มคี่า

ความเชือ่มัน่โดยรวมเทา่กบั 0.906   

  

สรปุผลการศึกษา 

 ผลการศึกษา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ 

Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 ผลจากการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: 

SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

จํานวน 277 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.25 มอีายุระหว่าง ตํ่ากว่า หรอืเท่ากบั 34 ปี จํานวน 296 คน คดิเป็นรอ้ยละ

74.00  มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จํานวน 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.50 มรีะดบัการศกึษาตํ่า

กว่า หรอืเท่ากบั ปรญิญาตร ีจํานวน 250 คน คดิเป็นร้อยละ 62.50 มอีาชพีลูกจ้าง / พนักงานบรษิัทเอกชน 

จาํนวน 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.50 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหวา่ง 15,000 – 24,999 บาท จาํนวน 136 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 

 ข้อมูลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการ 

Payment SCB Easy Pay ของชดุผลิตภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) 

 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์ Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั 

(มหาชน) ของผูใ้ชบ้รกิารจาํนวน 400 คน โดยพจิารณารายดา้น ดงัน้ี 

 เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการมผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของ

ชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

คอื การสง่เสรมิการขาย การใหบ้รกิาร การใชป้้ายต่างๆ การใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารอนิเทอรเ์น็ต การจดัโชวร์มู การ

โฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสือ่ และการประชาสมัพนัธ ์ตามลาํดบั 

ข้อมูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการPayment SCB Easy Pay ของชดุผลิตภณัฑ ์ Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรงุเทพมหานคร 

 ผลการศกึษาพบว่า การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์

Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้รกิารจํานวน 400 คน โดย

พจิารณารายดา้น ดงัน้ี 
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 การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: 

SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น คอื การประเมนิทางเลอืก การ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร การรบัรูถ้งึความตอ้งการ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ และการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศกึษา เรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

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

(มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีส่ามารถนํามาอภปิรายผลดงัน้ี 

1. ผูท้ี่ใชบ้รกิารที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์

Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 ดา้นการรบัรู้ถงึความต้องการเลอืกใช้บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

35,000 - 44,999 บาท มกีารรบัรูถ้งึความตอ้งการเลอืกใชบ้รกิารมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 35,000 – 44,999 บาท เป็นบคุคลชว่งวยัทาํงาน และมคีวามจาํเป็นในการทาํธรุกรรมทางการเงนิคอ่นขา้งสงู 

ดงันัน้ การเลือกใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน่ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถตอบโจทย์

ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มน้ีได ้จงึทําใหม้กีารรบัถงึความต้องการเกีย่วกบับรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุด

ผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  โสภณ สาธุรตัน์ (2553) 

เรือ่ง การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายา จงัหวดันครปฐม พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี

รายไดต่้อเดอืนต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั จากการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดม้ากกว่า 

30,000 บาท ใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช ้บรกิารมากกวา่ผูใ้ชบ้รกิาร

ทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท 

 ดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสารเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศหญงิ มสีถานภาพ 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั และมอีายุตัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป มกีารคน้หาขอ้มูลข่าวสารมากทีสุ่ด เน่ืองจากบุคคลกลุ่มน้ี จดัเป็น

กลุ่มแมบ่า้น และกลุ่มวยัทาํงาน จงึมกีารเปรยีบเทยีบคน้หาขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่ต่างๆ จงึเป็นทางเลอืกหน่ึงซึง่จะ

เป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจเลอืกซื้อหรอืเลอืกใชบ้รกิารต่างๆ จงึทําให้มกีารค้นหาขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบับรกิาร 

Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME มากทีส่ดุ    ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยั ของ อภญิญา ภทัราพรพสิฐิ (2553) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และสถานภาพ มผีลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชโูต จงัหวดักาญจนบุร ีแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะ ผู้ใช้บรกิารมีความต้องการค้นหา แหล่งขอ้มูล ข่าวสาร ก่อน

ตดัสนิใจใชบ้รกิาร และสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอายตุัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป ทีม่กีารคน้หาขอ้มลูขา่วสารมากทีส่ดุนัน้ อาจ

เป็นเพราะ กลุ่มอายุ 45 ปีขึน้ไป ถอืเป็นกลุ่ม Baby Boomer เป็นกลุ่มทีม่กีารใสใ่จการลงทุนมากขึน้ เพราะเป็นวยั

ทตี้องการแสวงหาผลตอบแทน (Bangkokbiznews, 2557, ออนไลน์) จึงทําให้มีพฤติกรรมการใช้บริการผ่าน

ชอ่งทาง ทางอนิเทอรเ์น็ตเป็นสว่นใหญ่ และยงัพบอกีวา่ กจิกรรมของการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของชาวอเมรกินัในวยั
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เดยีวกนัส่วนใหญ่เฉลีย่อยู่ที ่2 ชัว่โมงต่อวนั โดยใช้ไปกบั  การทําธุรกรรมทางการเงนิ ถงึ 19% (Thumbsup, 

2555, ออนไลน์) 

 ด้านการประเมินทางเลือกเลอืกใช้บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภณัฑ์ Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) พบว่า เพศชาย อายุตัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป และมี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท มกีารประเมนิทางเลอืกมากทีสุ่ด เน่ืองจากปจัจุบนัในอุตสาหกรรม

สถาบนัการเงนิ มกีารแข่งขนัในผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัช่องทางธุรกรรมออนไลน์ค่อนขา้งสูง กลุ่มดงักล่าวจดัว่าเป็น

กลุ่มทีม่พีฤตกิรรมสว่นใหญ่เกีย่วกบัการลงทุนในหุน้ กองทุน หรอืแมแ้ต่การชําระเงนิผ่านธุรกรรมออนไลน์ ทําให้

การประเมนิทางเลอืกสาํหรบับรกิารนัน้ๆ ถอืเป็นปจัจยัหลกัในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร และจงึทําให้กลุ่มน้ีมี

ประเมนิทางเลอืกเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME 

มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศปิระภา ชยัประสทิธิ ์และ อชริญา อนิเงนิ เรือ่ง การสือ่สารทางการตลาด

แบบบูรณาการ (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่ขนาดเลก็ (City Car) ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ขอ้มลูสว่นบุคคลทีพ่บว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชายทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้

รถยนตน์ัง่ขนาดเลก็ (City Car) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะเพศชายมกีารคดิ พจิารณาใน

การเลอืกใชบ้รกิารต่างๆ สาํหรบัอายุและรายได ้อาจเป็นเพราะ ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอายุตัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป ทีม่กีาร

คน้หาขอ้มูลข่าวสารมากทีสุ่ดนัน้ อาจเป็นเพราะ กลุ่มอายุ 45 ปีขึน้ไป ถอืเป็นกลุ่ม Baby Boomer เป็นกลุ่มทีม่ี

การใสใ่จการลงทุนมากขึน้ เพราะเป็นวยัทีต่้องการแสวงหาผลตอบแทน (Bangkokbiznews, 2557, ออนไลน์) จงึ

ทาํใหม้พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารผ่านช่องทาง ทางอนิเทอรเ์น็ตเป็นส่วนใหญ่ และยงัพบอกีว่า พบว่า คนไทยกล้า

ตดัสนิใจซือ้ของออนไลน์มากขึน้  เฉลีย่ 4,000 บาท ต่อครัง้ในปี 2557  ซึง่มากกว่าปีทีแ่ลว้ทีค่นไทยกลา้ซือ้ของ

ออนไลน์ในชว่งราคา 500-1500 บาทต่อครัง้ ทัง้น้ีสว่นใหญ่จะนิยมชาํระผ่านทางโอนเงนิธนาคารมากทีส่ดุ (60.1%) 

และพบว่าดา้นธุรกรรมทางการเงนิบนออนไลน์   มมีูลค่าสงูสุดถงึ 15,000 บาทต่อครัง้ (สาํนักงานพฒันาธุรกรรม

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) หรอื สพธอ, 2557, ออนไลน์)  อาจเป็นเพราะ เป็นกลุ่มวยัทํางาน ที่มี

พฤตกิรรมการใชจ้่ายผ่านออนไลน์ค่อนขา้งสงู ประกอบกบัมชี่องทางการบรกิารใหเ้ลอืกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

จงึทาํใหม้กีารประเมนิทางเลอืกมากกวา่กลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวรรยา เวสประชุม (2557) เรื่อง 

ความพงึพอใจด้านคุณภาพการให้บรกิารของพนักงานธนกจิ ธนาคารฮ่องกงและ เซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอรป์อเรชัน่ 

จํากดั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารของลูกคา้ พบว่า ลูกค้าที่เขา้มาใชบ้รกิารที่ธนาคารเอชเอสบซีี

สว่นใหญ่เป็นเพศชาย ทีม่อีายใุนชว่ง 30 – 39 ปี ม ีสถานภาพสมรสหรอือยูด่ว้ยกนั จบการศกึษาในระดบัปรญิญา

ตร ีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ ต่อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 40,000 บาท 

 การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร เลอืกใช้บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ์ Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศชาย อายุตัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป อาชพี

คา้ขาย / ธุรกจิสว่นตวั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารมากทีสุ่ด 

อาจะเป็นเพราะเริม่มคีวามสนใจในความสะดวกของการทาํธรุกรรมออนไลน์ ไมว่า่จะเป็นความรวดเรว็ การจา่ยเงนิ

โดยไมต่อ้งใชเ้งนิสด สว่นลด และของสมนาคณุพเิศษต่างๆ  ประกอบกบัสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการในการใช้

บรกิารได ้จงึทาํใหม้กีารตดัสนิใจใชบ้รกิารมากกวา่กลุ่มอืน่ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศปิระภา ชยัประสทิธิ ์

และ อชริญา อนิเงนิ เรือ่ง การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตน์ัง่

ขนาดเลก็ (City Car) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลทีพ่บว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชายทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่ขนาดเลก็ (City Car) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สําหรบัอายุและรายได้ อาจเป็นเพราะ ผู้ใช้บริการกลุ่มอายุตัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป ที่มตีัดสนิใจเลือกใช้บรกิาร              
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มากทีส่ดุนัน้ อาจเป็นเพราะ กลุ่มอาย ุ45 ปีขึน้ไป ถอืเป็นกลุ่ม Baby Boomer เป็นกลุ่มทีม่กีารใส่ใจการลงทุนมาก

ขึน้ เพราะเป็นวยัทีต่อ้งการแสวงหาผลตอบแทน (Bangkokbiznews, 2557, ออนไลน์) จงึทําใหม้พีฤตกิรรมการใช้

บริการผ่านช่องทาง ทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้ กลุ่มอายุช่วงน้ีมีการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารทาง

ออนไลน์ในระดบัสงูกว่ากลุ่มอื่นๆ นอกจากน้ี กลุ่มรายได ้เฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท เป็นกลุ่มทีม่กีาร

ตดัสนิใจใชบ้รกิารมากทีส่ดุนัน้ อาจเป็นเพราะ เป็นกลุ่มวยัทํางาน ทีม่พีฤตกิรรมการใชจ้่ายผ่านออนไลน์ค่อนขา้ง

สงู ประกอบกบัมชีอ่งทางการบรกิารใหเ้ลอืกหลากหลายธนาคาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวรรยา เวสประชมุ 

เรือ่ง ความพงึพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังานธนกจิ ธนาคารฮอ่งกงและ เซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ 

จํากดั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารของลูกคา้ พบว่า ลูกค้าที่เขา้มาใชบ้รกิารที่ธนาคารเอชเอสบซีี

สว่นใหญ่เป็นเพศชาย ทีม่อีายใุนชว่ง 30 – 39 ปี ม ีสถานภาพสมรสหรอือยูด่ว้ยกนั จบการศกึษาในระดบัปรญิญา

ตร ีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ ต่อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 40,000 บาท 

 ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อเลือกใช้บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

35,000 - 44,999 บาท มกีารพฤตกิรรมหลงัการซือ้มากทีสุ่ด เน่ืองจากบุคคลกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูม้รีายไดห้ลกัและมี

อาํนาจซือ้สนิคา้ และบรกิารใน ตลาด นอกจากน้ียงัมกีารตอบสนองต่อกลยทุธก์ารตลาดไดช้ดัเจนกว่าประชากรวยั

อื่น มคีวามกลา้ทีจ่ะลองสิง่ใหม่ๆ รวมทัง้ยงัเป็นวยัทีส่ามารถเรยีนรู ้และปรบัตวัเขา้กบัสิง่ใหม่ๆ อาท ิเทคโนโลยี

และการสื่อสารทีท่นัสมยัและนวตักรรมใหม่ไดค้่อนขา้งดกีว่าวยัอื่น (K SME, 2554, ออนไลน์) จงึทําใหบุ้คคลมี

ความตอ้งการ ทัง้การขอคาํแนะนํา วธิกีาร การใหข้อ้มลูเคลือ่นไหว หรอืแมแ้ต่การแจง้ปญัหา ผ่านการบรกิารหลงั

การใชบ้รกิาร ความสะดวกสบาย และความรวดเรว็ของบรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์

Mobile Application: SCB UP2ME ผ่านช่องทางออนไลน์ จงึทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 - 

44,999 บาทกลุ่มน้ีมพีฤตกิรรมหลงัการซือ้มากทีสุ่ด  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภมาส ชาญธวชัชยั (2549) 

ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการใช้งานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้36,001 - 48,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารการทําธุรกรรมดา้นการคา้

ต่างประเทศแตกต่างจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้48,001 - 60,000 บาท กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้36,001 - 

48,000 บาท มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารการทําธุรกรรมด้านการคา้ต่างประเทศที่ดกีว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีายได ้

48,001- 60,000 บาท อาจเป็นเพราะ กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท มคีวามตอ้งการทาํธรุกรรม

ผ่านเครื่องอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันัน้ บรกิาร SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME  

สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มรายไดร้ะดบัน้ีไดด้ ีสรา้งความพอใจใหผู้ใ้ชบ้รกิาร จงึเกดิเป็นพฤตกิรรม

หลงัการซือ้ทีต่ามมา เช่น การบอกต่อ การซือ้ซํ้า หรอืกล่าวถงึผลติภณัฑแ์ละบรษิทัไปในทางบวก และกลายเป็น

ลกูคา้ประจาํ  

 2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นักงานขาย 

(Personal Selling) การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : PR) การจดั

โชวร์ูม (Showroom) การให้บรกิาร (Service) การใชป้้ายต่างๆ (Signage) การใชเ้ครื่องมอืสื่อสารอนิเทอรเ์น็ต 

(Internet) การใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสื่อ (Merchandising) มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment 

SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของ

คนในกรุงเทพมหานคร 

 จากการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธพ์บว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มคี่า Sig. ทุกดา้น 

ทุกขอ้ ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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  2.1 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารดา้นการ

รบัรูถ้งึความต้องการเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. ทุกด้าน ทุกข้อ ที่ระดับ

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในดา้นการโฆษณา (Advertising) การส่งเสรมิการ

ขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : PR) การจดัโชวร์มู (Showroom) การใชป้้ายต่างๆ 

(Signage) และการใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) และมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่า ในดา้นการขายโดย

ใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) การใหบ้รกิาร (Service) การใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสือ่ (Merchandising) เน่ืองจาก

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถรบัรูถ้งึการใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME ไดด้ ีผ่านเครื่องมอืทางการตลาดอาท ิสื่อโฆษณาทัง้นิตยสาร หนังสอืพมิพ ์ผ่านเวบ็ไซต์ ของสมนาคุณ 

ส่วนลด โชวร์ูมตามสถานีรถไฟฟ้า ป้ายป๊อปอพัต่างๆ  ซึง่เป็นสิง่ทีส่ามารถจบัต้องได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ชนิวุธ แสงเรอืง (2550) เรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในกรุงเทพมหานคร” สรุปไดด้งัน้ี การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ด้านการใช้ป้าย การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกใช้บริการธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศปิระภา ชยัประสทิธิ ์และอชริญา อนิเงนิ (2555) เรื่อง 

“การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่ขนาดเลก็ (City Car) 

ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พจิารณาพบว่า เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการจดัการ

แสดงสนิค้า จดัว่าเป็นกจิกรรมที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคสูงสุด รองลงมาได้แก่ กจิกรรมทาง

การตลาดทางตรง การประชาสมัพนัธ ์การบรกิาร การโฆษณา การขายโดยพนกังาน การสง่เสรมิการขาย และการ

ใชส้ื่อเคลื่อนที่ ตามลําดบั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานของ ยุวด ีจริฐัติเิจรญิ และเยาวภา ปฐมศริกุิล (2555) 

เรือ่ง “การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

ปทุมธานี” พจิารณาพบว่า ผู้บรโิภคใหค้วามสําคญัต่อปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการสื่อสาร

แบบปากต่อปากมากทีส่ดุ ดา้นการขายโดยพนกังานขาย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ดา้น

ประชาสมัพนัธ ์ดา้นสื่อโฆษณา ดา้นการสื่อสารทางออนไลน์ และดา้นการตลาดทางตรง ตามลําดบั ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะ การโฆษณา (Advertising) การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : 

PR) การจดัโชวร์ูม (Showroom) การใชป้้ายต่างๆ (Signage) และการใชเ้ครื่องมอืสื่อสารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) 

เป็นเครือ่งมอืทางการตลาดแบบบรูณาการทีส่ามารถจบัตอ้งได ้ผา่นการโฆษณา ภาพ เสยีง แมแ้ต่การสง่เสรมิการ

ขายทีส่ามารถรบัรูไ้ด้ถงึขอ้เสนอ สทิธพิเิศษต่างๆที่มอบให้ การประชาสมัพนัธ ์การจดัโชวร์ูม การใช้ป้ายต่างๆ 

และการใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางอนิเทอรเ์น็ต เชน่ เฟสบุค๊แฟนเพจ เวบ็ไซต ์กส็ามารถทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารการเกดิการ

รบัรูถ้งึความต้องการเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ได้ โดยที่ธนาคารต้องกระตุ้นให้

ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึความจาํเป็นในการใชบ้รกิาร หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้หากไมต่ดัสนิใจใชบ้รกิาร Payment SCB Easy 

Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME  โดยเฉพาะเมื่อต้องการชําระสนิคา้โดยไม่ต้องใชเ้งนิ

สด เงนิสดไมพ่อจา่ย เหน็โฆษณาทางสือ่ต่าง ๆ ของผลติภณัฑ ์เมื่ออยากไดข้องสมนาคุณ ลดราคา หรอืร่วมสนุก

ลุน้ชงิโชค เมือ่มกีารจดัรายการจากรา้นคา้ทีร่่วมรายการ และเมือ่ตอ้งการความสะดวก รวดเรว็ในการชําระเงนิ ถอื

เป็นจุดแขง็ของบรกิารน้ี ทีส่ามารถทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความตระหนักในการรบัรูถ้งึความต้องการทีจ่ะใชเ้มื่อเจอ

สถานการณ์ต่างๆ 

  2.2 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารดา้นการ

คน้หาขอ้มูลข่าวสารเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 
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UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสงู ในดา้นการจดัโชวร์ูม (Showroom) มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในดา้น

การโฆษณา (Advertising) การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : PR) 

การให้บรกิาร (Service) การใช้ป้ายต่างๆ (Signage) การใช้เครื่องมอืสื่อสารอนิเทอร์เน็ต (Internet) และมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า ในดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) และการใชผ้ลติภณัฑ์

เป็นสื่อ (Merchandising) อาจเป็นเพราะการจดัโชวร์ูมตามสถานทีต่่างๆ มสี่วนให้ผูใ้ช้บรกิารสนใจและเกดิการ

คน้หาขอ้มลูขา่วสารขึน้ ประกอบกบัเครือ่งมอือืน่ๆดว้ย ไดแ้ก่ โฆษณา สง่เสรมิการขาย ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศปิระภา ชยัประสทิธิ ์และอชริญา อนิเงนิ (2555) เรือ่ง “การสือ่สารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นัง่ขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” พจิารณาพบว่า เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการจดัการแสดงสนิคา้ จดัว่าเป็น

กจิกรรมที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคสูงสุด รองลงมาได้แก่ กจิกรรมทางการตลาดทางตรง การ

ประชาสมัพันธ์ การบริการ การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อเคลื่อนที ่

ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉัตรชยั เจรญิมงคล เรื่อง การสื่อสารทางการตลาด (IMC) ทีม่ผีลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้สบูเ่หลวดา้นจาํนวนขาดทีซ่ือ้ต่อครัง้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิวธุ แสงเรอืง (2550) เรือ่ง 

“การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้

ในกรุงเทพมหานคร” สรุปได้ดงัน้ี การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการการส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) 

ดา้นการใชป้้ายต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) อาจเน่ืองมาจาก 

การจดัโชวร์มูของ บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME เลอืก

สถานทีเ่ป็นบรเิวณรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง สยาม และอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิมผีูใ้ชบ้รกิารผา่นไปมาตลอดทัง้

วนั และเกดิการคน้หาขอ้มลูขา่วสารเลอืกใชบ้รกิารหลงัจากทีไ่ดพ้บเหน็โชวร์มูทีท่างธนาคารจดัขึน้  

  2.3 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารดา้นการ

ประเมนิทางเลอืก เลอืกใช้บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร มคี่า Sig. ทุกดา้น ทุกขอ้ ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในดา้นการจดัโชวร์มู (Showroom) และการใชป้้าย

ต่างๆ (Signage) และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนข้างตํ่า ในด้านการโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้

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

PR) การให้บริการ (Service) การใช้เครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ต (Internet) การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ 

(Merchandising) เน่ืองจากดา้นการจดัโชวร์มู (Showroom) และการใชป้้ายต่างๆ (Signage) ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิ

เป็นกระบวนการประเมนิทางเลอืกใชบ้รกิารทีม่าจากขอ้มูลข่าวสารที่ไดร้บัผ่านการจดัโชว์รูมและการใชป้้ายต่าง 

อาท ิการใชป้้ายตามสาขาของธนาคาร บรเิวณตูเ้อทเีอม็ หรอืแมแ้ต่ Landmark ณ ลาน  Parc Paragon ป้ายขา้ง

รถโดยสารประจาํทาง ป้ายบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึง่มอียู่ทัว่ไป สามารถมองเหน็ไดง้่าย จงึทําให้

ผูใ้ชบ้รกิารเกดิการจดจํา และเกดิการประเมนิทางเลอืกต่างๆในการใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุด

ผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนิวุธ แสงเรอืง (2550) เรื่อง “การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน

กรุงเทพมหานคร” สรุปไดด้งัน้ี การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการการส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) ดา้น

การใชป้้ายต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ศศปิระภา ชยัประสทิธิ ์และอชริญา อนิเงนิ (2555) เรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
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(IMC) ที่มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์นัง่ขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พจิารณาพบวา่ เครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาดในรปูแบบการจดัการแสดงสนิคา้ จดัว่าเป็นกจิกรรมทีม่อีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคสงูสดุ  

  2.4 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารดา้นการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร เลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในด้านการใชป้้ายต่างๆ (Signage) การใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสื่อ (Merchandising) 

และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า ในดา้นการโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal 

Selling) การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : PR) การจดัโชวร์ูม 

(Showroom) การใหบ้รกิาร (Service) การใชเ้ครื่องมอืสื่อสารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) เน่ืองจากการใชป้้ายต่างๆ 

ป้ายขา้งรถโดยสารประจําทาง ป้ายบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ภายในสาขา ธ.ไทยพาณิชย์ และจดั 

Pop-Up ลาย SCBUP2ME บรเิวณตู้เอทเีอม็ธนาคาร และการใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสื่อ การจดัตู้จบัตุ๊กตาหวัใจ ลาย 

SCBUP2ME และแจกปากกา กระเป๋า สมุดโน้ต ตุ๊กตา ลาย SCBUP2ME ทัง้น้ีถอืเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ผ่าน

สนิค้าต่างๆและบรกิาร โดยการใช้ป้าย และผลติภณัฑ์เป็นสื่อถือเป็นอกีเครื่องมอืหน่ึงที่จะสามารถสื่อสารไปยงั

กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร และส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารภายในเวลาต่อมา นอกจากน้ีธนาคารต้อง

สือ่สารใหก้ลุ่มเป้าหมายหรอืผูใ้ชบ้รกิารรบัรูแ้ละเกดิเป็นกระบวนการตดัสนิใจในเวลาต่อมา ถงึความสามารถในการ

ตอบสนองการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ภาพลกัษณ์ ความปลอดภยัของระบบ ประกอบกบัการส่งเสรมิการขายที่

หลากหลาย ของบรกิาร Payment SCB Easy Pay ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิวุธ แสงเรอืง (2550) เรื่อง 

“การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้

ในกรุงเทพมหานคร” สรุปได้ดงัน้ี การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการการส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) 

ดา้นการใชป้้ายต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ วรรชยั อฐิรตัน์ เรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขากมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ พบว่าความคดิเหน็เกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุโ์ดยรวมเป็นราย

ดา้น ในระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การใชย้านพาหนะของบรษิทัเคลือ่นที ่รองลงมา

คอื การประชาสมัพนัธ ์และการใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสือ่  

  2.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารด้าน

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ เลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในดา้นการโฆษณา (Advertising) การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) การ

จัดโชว์รูม (Showroom) การให้บริการ (Service) การใช้ป้ายต่างๆ (Signage) และการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ 

(Merchandising) และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัคอ่นขา้งตํ่า ในดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) 

การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation : PR) และการใชเ้ครื่องมอืสื่อสารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) เน่ืองจากการ

โฆษณาผ่านสื่อ โทรทศัน์ สื่อออนไลน์ เช่น โฆษณาชุด "เรื่องจรงิจากผูผ้่านศกึการทวงตงัส"์ (True Story of a 

Desperate Loaner) ซึง่ไดร้บัรางวลั Bronze Award รางวลัสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี ครัง้ที ่7 จาก MAT 

Award 2014 (Marketing Association of Thailand 2557, ออนไลน์) นอกจากน้ียงัคลอบคลุมการโฆษณาไปยงัสือ่

สิง่พมิพผ์่านสือ่นิตยสาร เชน่ A Day Bulletin, M2F, BK Magazine เป็นตน้ ดา้นการสง่เสรมิการขาย ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) วางแผนกลยทุธไ์วเ้พือ่ทีจ่ะกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิการใชบ้รกิาร SCB UP2ME โดย
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การแจกคูปอง 1,000 บาท และรบัส่วนลด 10%  เมื่อชําระสนิคา้ผ่าน Mobile Application: Payment Easy Pay 

ของผลติภณัฑ ์SCB UP2ME ณ เซน็ทรลั ดพีารท์เมนทส์โตร ์และเซน ทุกสาขาทัว่ประเทศ รบัส่วนลดสงูสุด 70%  

กบัร้านค้าดาราในงาน M2F BKK Music Festival รบัส่วนลด หรอื เพิม่ขนาด (Upsize) สนิคา้เมื่อชําระผ่าน 

Mobile Application: Payment Easy Pay ของผลติภณัฑ ์SCB UP2ME กบัรา้นคา้ทีร่่วมรายการ และร่วมลุน้รบั 

Voucher, Samsung Galaxy Tab3 7.0 เมื่อร่วมสนุกผ่าน UP2ME Facebook  ซึง่การทําการส่งเสรมิการขายนัน้

ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการเกิดการตัดสนิใจมาใช้บริการได้สูงสุด เพราะ

เน่ืองมาจากขอ้เสนอต่างๆทีธ่นาคารไดเ้สนอให ้และภายในบรเิวณธนาคารไทยพาณิชยเ์พื่อเป็นการสื่อสารไปยงั

กลุม่เป้าหมายใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ธนาคารต้องรกัษามาตรฐานใหก้บับรกิารทัง้ฝ่าย Call Center 02-777-7777 และ

พนกังานสาขา ธ.ไทยพาณิชย ์ถงึการแนะนํา การแกไ้ขปญัหา และทาํใหเ้กดิการทีผู่ใ้ชบ้รกิารแนะนําใหผู้อ้ื่นดาวน์

โหลดและใช ้บรกิาร Payment Easy Pay ของผลติภณัฑ ์SCB UP2ME ต่อไป ซึง่การทีธ่นาคารใหค้วามสาํคญักบั

การบรกิารหลงัการขายนัน้ จะสามารถทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพอใจ กลายเป็นการบอกต่อ การใชซ้ํา้ หรอืแมแ้ต่

การแนะนําใหผู้อ้ืน่ต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานของสุภาพร ชตานนท ์(2550) เรื่อง “การสื่อสารการตลาดเชงิบูรณา

การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7 - Eleven) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” พจิารณาพบว่า ระดบัอทิธพิลของการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซื้อสนิค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7 - Eleven) ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านพนักงานให้บริการ การจดัร้าน การ

ส่งเสรมิการขาย การโฆษณา และระดบัอทิธพิลของการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้สนิคา้ในรา้นเซเวน่อเีลฟเวน่ (7 – Eleven) ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประชาสมัพนัธ ์กจิกรรมทางการตลาด 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร เดชะคุปต ์เรื่อง ปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การประชาสัมพันธ์ (Public 

Relation : PR) การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 ผลจากการวิจยั เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจเลือกใช้

บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ควรดูแลกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay 

ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น

ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท มผีลต่อการตดัสนิใจ ดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการ 

และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด ดงันัน้ ธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากดั (มหาชน) โดยเฉพาะฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) และกลุ่มดูแลลูกค้า (Customer 

Service) สามารถนําขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวจิยัชิน้น้ี ไปประยุกต์วางแผน กลยุทธ ์ประกอบการพจิารณาในการออก

ผลติภณัฑใ์หม่ๆ หรอืแมแ้ต่การพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิ เพื่อใหเ้หมาะสมตรงกบักลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะดา้นการ

รบัรูถ้งึความต้องการ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการขายต่อกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท ซึง่

สามารถเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนบรรลุวตัถุประสงคท์ีไ่ดว้างไว ้และจะไดเ้กดิการพฒันาเครือ่งมอื

การตลาดแบบบรูณาการในโอกาสต่อๆไป 
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 2. ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ควรดูแลกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay 

ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เพศหญิง มี

สถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั และอายุตัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป มกีารตดัสนิใจ ด้านการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เลอืกใช้

บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานครมากทีส่ดุ ดงันัน้ ทางธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) โดยเฉพาะ

ฝา่ยการสือ่สารทางการตลาด ควรทาํการตลาดผ่านช่องทางเครื่องมอืทีส่ามารถใหข้อ้มลู ตดิตามความเคลื่อนไหว

ขา่วสารของบรกิาร ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ รวมไปถงึการใหข้อ้มลูขา่วสารใหม่ๆ  ผา่นแอพพลเิคชัน่ ดงันัน้ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) จะสามารถไดก้ลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง มสีถานภาพสมรม/ อยู่ดว้ยกนั 

และอายุตัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป เพิ่มขึน้ 

 3. ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ควรดูแลกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay 

ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ทีม่เีพศชาย อายุ 45 

ปีขึน้ไป และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท มผีลต่อการตดัสนิใจ ดา้นประเมนิทางเลอืก เลอืกใช้

บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด ดงันัน้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ฝ่ายพฒันา

ผลติภณัฑ ์(Product Development) รวมไปถึงฝ่ายการตลาด จะต้องให้ความสําคญักลุม่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

35,000 - 44,999 บาท ใหม้ากขึน้ สามารถนําขอ้มูลงานวจิยัน้ีไปดําเนินการในส่วนของการวางแผนในการทํา

การตลาดให้เกิดความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์เหนือคู่แข่ง โดยให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี จากนัน้จะทําให้

ธนาคารไดก้ลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 

 4. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ควรดูแลกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay 

ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นเพศชาย อายุ 45 

ปีขึน้ไป มอีาชพีคา้ขาย/ธรุกจิสว่นตวั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท มผีลต่อการตดัสนิใจ ดา้น

การตดัสนิใจเลอืกใช ้เลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2MEธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด ดงันัน้ธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากัด (มหาชน) ควรนําข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปวางแผน สร้างกลยุทธ์ ประกอบการพิจารณาในการออก

ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  หรอืแมแ้ต่การพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิ ต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี เพราะจากผลงานวจิยัทาํใหท้ราบวา่

กลุ่มน้ีมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ดงันัน้ถ้าหากธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) มกีารสื่อสารทีต่รง

กบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย กจ็ะสามารถทําใหธ้นาคารสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ให้มปีระสทิธภิาพและ

กลายเป็นจดุแขง็ทางการตลาดมากขึน้ 

 5. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ควรเพิม่ป้ายต่างๆ ใหม้ากขึน้ เชน่ เพิม่ป้ายตามชอ่งทางโดยรถ

สารประจาํทาง และรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนทัง้ BTS และ MRT ตลอดจนทางเดนิ และอาจจะจดัใหม้ป้ีายบรเิวณทาง

ด่วน สีแ่ยกจราจร โดยอาจจะเลอืกใชป้้าย Billboard ผสมผสานกบัเทคโนโลยผี่านจอภาพ เพื่อความโดดเด่นมาก

ยิง่ขึน้ รวมไปถึงบรเิวณภายในสาขาของธนาคาร รถประจําธนาคาร ป้ายบรเิวณหน้าสํานักงาน ตู้เอทเีอม็ หรอื

แม้แต่ป้ายหลงัเคาร์เตอร์ให้บรกิารเพราะเน่ืองจาก การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมคีวามสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ทุกดา้น มคี่า Sig. ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดย

พบว่า การใชป้้ายต่างๆ (Signage) มค่ีา Sig. มากที่สุด ในดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการ และด้านการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิาร บรกิาร Payment SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME  
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 6. ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ควรมกีารจดัโชว์รูมไปยงัสถานทีต่่างๆ มากขึน้ เกดิกจิกรรม

ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไดส้ามารถเขา้มาถ่ายรปู นัง่เล่น และอาจจะขอคาํปรกึษาเกีย่วกบัการใชบ้รกิาร ธนาคารสามารถ

นําขอ้มูลที่ได้จากการวจิยั นําไปประกอบการวางกลยุทธ์ หรอืต่อยอดความความคดิทางการตลาด ผ่านการใช้

เครื่องมอืการจดัโชวร์ูมใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งความน่าสนใจ การนําเสนอรูปแบบใหม่ๆ 

การคดิค้นวธิกีารนําเสนอ ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายให้มากขึน้ และอาจจะมกีารเลอืกสถานที่ในการจดัโชว์รูมที่

หลากหลายมากขึ้น เพราะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลือกใช้บริการ 

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

(มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ทุกดา้น มคี่า Sig. ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยพบว่า การจดัโชวร์ูม 

(Showroom) มคี่า Sig. มากทีส่ดุ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ ดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร การรบัรูถ้งึความ

ต้องการ การประเมนิทางเลอืก และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ตามลําดบั เลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay 

ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME  

 7. ผลการวจิยัทําใหท้ราบว่า ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ควรจดัใหม้กีารอบรมพนักงานขาย 

หรอืพนกังานเจา้หน้าทีท่างธนาคาร ธนกจิ และธุรกจิ (Teller) ทีน่อกเหนือจะต้องสรา้งการบรกิารทีป่ระทบัใจแลว้ 

ยงัต้องสามารถใหค้ําแนะนํา เป็นทีป่รกึษาในการใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile 

Application: SCB UP2ME ไดด้อีกีดว้ย อาจจะมกีารอบรมเพิม่เตมิ หรอืแมแ้ต่การเรยีนรูผ้่าน E-learning หรอื

คูม่อืเกีย่วกบัการแนะนําผลติภณัฑ ์เพราะเน่ืองจากพนกังานขายเป็นบคุคลทีส่ามารถพบเจอผูใ้ชบ้รกิารธนาคารได้

เยอะทีส่ดุ ดงันัน้การเสรมิสรา้งความรู ้ความเชีย่วชาญแก่เจา้หน้าทีธ่นาคารถอืเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 

หนัมาสนใจตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB 

UP2ME มากขึ้น เพราะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

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

(มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ทุกดา้น มคี่า Sig. ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยพบว่า ดา้นการขาย

โดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ ดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการ การคน้หา

ขอ้มูลข่าวสาร  การประเมินทางเลือก การตดัสนิใจเลือกใช้บริการ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ เลอืกใช้บรกิาร 

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

(มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร น้อยทีส่ดุ  

 8. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ฝา่ยดแูลลกูคา้ (Customer Service) และกลุ่มบรหิารทรพัยากร

บุคคล (Human Resources) ควรมกีารฝึกอบรมพนกังานใหบ้รกิารของทางธนาคารโดยเฉพาะตําแหน่งดแูลลกูคา้ 

Call Center พนกังานสาขา เกีย่วกบัการบรกิารใหข้อ้มลู ใหค้าํแนะนําการใชบ้รกิาร และการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

เพราะผู้ใช้บริการมีความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับสูง 

กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร Payment SCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) มผีลต่อการตดัสนิใจ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เลอืกใชบ้รกิาร Payment 

SCB Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2MEธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของ

คนในกรุงเทพมหานครมากทีส่ดุ 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็น หรือทัศนคติของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการเลือกใช้บริการ 

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

(มหาชน) เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูวจิยัในอกีแง่มุมหน่ึง ไปปรบัปรุงและพฒันาเพื่อทีจ่ะเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรม ขอ้คดิเหน็ รวมไปถงึขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้รกิาร Payment SCB 

Easy Pay ของชดุผลติภณัฑ ์Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เพราะจะ

สามารถไดข้อ้มลูเชงิลกึและละเอยีดมากขึน้ ถงึการใชง้านในรปูแบบต่างๆ อาท ิความถี ่ลกัษณะการใชง้าน จาํนวน

เงนิในแต่ละครัง้ทีจ่่ายผ่านบรกิาร Payment SCB Easy Pay เป็นตน้ เพือ่ทีธ่นาคารจะสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปต่อ

ยอดสาํหรบัการออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  

 3. ควรมกีารศกึษาปจัจยัอิสระอื่นๆ อาทิ กลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรอืสว่นประสมทางการตลาดสาํหรบัธรุกจิบรกิาร (Marketing Mix’ 7Ps) เพือ่ทีจ่ะไดข้อ้มลูในอกี

มมุมองทีเ่กีย่วกบัการสือ่สารทางการตลาดในรปูแบบอืน่ๆ วา่มผีลต่อการใชบ้รกิารหรอืไม่ และควรจะมกีารพฒันา

ช่องทางนัน้ๆ อย่างไร 

 4. ควรใหค้วามสําคญักบัการทําวจิยัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC ในเชงิลกึมากขึน้ เช่น 

อาจจะศกึษาเจาะจงแต่ละเครือ่งมอืทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารใหค้วามคดิเหน็ในระดบัสงูทีส่ดุ หรอืแมแ้ต่การศกึษาเปรยีบเทยีบ

กบั บรกิารจากธนาคารอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะรูปแบบคลา้ยคลงึกนั เพื่อทําใหท้ราบถงึจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยั

คุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น สภาพการแข่งขนัในตลาด นอกเหนือจากนัน้ยังสามารถคาดเดาความต้องการของ

ผูใ้ชบ้รกิารในอนาคตไดอ้กีดว้ย 

 5. ควรทาํการศกึษาเครือ่งมอืการตลาดแบบบรูณาการ ทกุชนิด โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพ เพือ่ทีจ่ะ

ขยายผลต่อไปในมมุมองทีก่วา้งขึน้ และไดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 

 6. ควรทาํการศกึษาเกีย่วกบับรกิารรปูแบบอืน่ๆของธนาคาร เพราะเน่ืองจากบรกิารของธนาคารต่างๆนัน้ 

มกีารใชง้านทีต่่างกนั กลุ่มเป้าหมายต่างกนั ดงันัน้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีล่ะเอยีดมากขึน้ และธนาคารสามารถนําขอ้มลู

นัน้ไปพฒันาตวัผลติภณัฑน์ัน้ๆต่อไป 

 7. เครือ่งมอืการตลาดแบบบรูณาการ IMC นัน้ จดัไดว้า่เป็นแนวความคดิทีม่กีารต่อยอดอยู่ตลอดเวลา มี

การเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บรโิภคและสภาพทางการตลาด มกีารคดิค้น แนวความคดิใหม่ๆอยู่เสมอ 

ดงันัน้ ทัง้นกัวจิยั ธนาคาร หรอืแมแ้ต่ผูท้ีส่นใจควรทาํการศกึษาในประเดน็ของการสื่อสารเครื่องมอืการตลาดแบบ

บรูณาการอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหท้ราบถงึแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต 
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