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ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ทมี่ ีผลต่ อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ ของมนุษย์ เงินเดือนในเขต
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของกลุ่มเป้ าหมายมนุษย์
เงิ น เดื อ นในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ถึ ง บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ โดย
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์กบั ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เพื่อทราบความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์แตกต่างกันหรื อไม่
นําไปสู่ การนําข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั เพื่อใช้พฒั นาแผนการสื่ อสารการตลาดของบริ การที่ ปรึ กษาทางการเงิ นของ
ธนาคารพาณิ ชย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และทําให้เกิดการรับรู ้ในบริ การมากขึ้นในกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นมนุ ษย์
เงินเดือนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีกรณี ศึกษา คือ การรับรู ้บริ การ K-Expert ของธนาคารกสิ กรไทย การวิจยั ครั้งนี้
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยทางด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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Abstract
The purpose of this research study was to investigate and the exposure behavior of employees with
monthly salary or salarymen in Bangkok area, regarding the use of online financial advisory service of commercial
banks. The aspects of behavior were compared with their demographic data. The goal was to understand whether
the respondents with different demographic background had different behaviors. The result will be used to improve
and to formulate better marketing strategy and plan, including promotion in order to attract potential customers,
employee or Salaryman in Bangkok area. The study focused on awareness of the subjects toward the products and
services of K-Expert from Kasikorn Bank. Questionnaire was used as a data-collecting instrument from 400
respondents focusing on gender, age, occupation, education level and income level. The results showed that the
differences in terms of gender, age, careers, educational level led to different exposure behaviors at the level of
statistical significance of 0.05.
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