กรุงศรี ชีพ
้ ฤติกรรมดานการเงินเปลี่ยน ทัง้ คนรุน
ใหมและวัยทํางาน เน นใชโมบายแบงกกิ ้งเพิ่มกวาเทา
ตัว ไมใชแควิถีใหม แตเป็ นพฤติกรรมถาวร
กรุงศรี ชีพ
้ ฤติกรรมดานการเงินเปลี่ยน ทัง้ คนรุนใหมและวัยทํางาน เน นใชโมบายแบงกกงิ้ เพิ่มกวาเทาตัว ไมใชแค
วิถีใหม แตเป็ นพฤติกรรมถาวร
กรุงศรี เผยพฤติกรรมดานการเงินของคนวัยทํางาน 40-60 ปี  และคนรุนใหมวัย 23-29 ปี  ในชวงหลังสถานการณ
ระบาดโควิด 19 เปลี่ยนไป ทัง้ ในเรื่องพฤติกรรมการใชบริการดานการเงิน อาทิ โมบายแบงกกงิ้ พฤติกรรมการออม
เงิน และความสนใจเรื่องการลงทุน โดยมีแนวโน มเป็ นพฤติกรรมถาวรที่อาจจะสนับสนุนใหเกิดสังคมแหงการออม
ไดในอนาคต
กรุงศรีขับเคลื่อนองคกรดวยกลยุทธการยึดลูกคาเป็ นศูนยกลาง (Customer Centricity) จึงมุงมน
ั ่ และใหความ
สําคัญกับการทําความเขาใจความตองการและพฤติกรรมของลูกคาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด รวมถึง Krungsri
Customer Insight ที่เป็ นศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล รับฟังความคิดเห็นของผูบริโภคในชองทางตางๆ นํ ามา
ศึกษา วิเคราะหเพื่อทําความเขาใจลูกคาใหไดมากที่สุด แลวนํ า Insight ตางๆนี้ ไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ
และบริการใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด รวมทงั ้ การพัฒนาคอนเทนตเรื่องการเงินและไลฟ สไตลให
สอดคลองกับความสนใจของผูบริโภค ลาสุดขอมูลจาก Krungsri Customer Insight ไดพบพฤติกรรมดานการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคตงั ้ แตชวงการระบาดของโควิด-19 จนถึงในชวงที่สถานการณคลี่คลายลง ผานการ
วิจัยพฤติกรรมของกลุมเป าหมายตงั ้ แตปลายปี 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยเก็บขอมูลทงั ้ ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่เป็ นการพูดคุยใน Social Media* พบเทรนดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ในสามเรื่อง ไดแก (1)
พฤติกรรมการใชงาน Mobile Banking (2) พฤติกรรมการออมเงิน และ (3) พฤติกรรมการจับจายใชสอย ซึ่งในทงั ้ 
3 พฤติกรรม มีความแตกตางกันในแตละชวงอายุ โดยความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเกิดข้ น
ึ ในกลุมคน 2 วัย คือ
คนวัยทํางาน 40-60 ปี  ซึ่งถือเป็ นกวา 55% ของคนทํางานของประเทศไทย และคนรุนใหมวัย 23-29 ปี
(* ขอมูลจาก Kantar และ social listening จาก WISESIGHT)
Mobile Banking ตองงายและปลอดภัย
คนรุนใหมวัย 23-29 ปี  ซึ่งมีพฤติกรรมใช Mobile Banking ในอัตราที่สูงอยูแลวตงั ้ แตกอนสถานการณโควิด-19
แตจากการศึกษาขอมูลลาสุดพบวากลุมดังกลาวใหความสําคัญกับประสบการณการจากการใชงานโดยรวมมากข้ น
ึ
(UX) โปรโมชน
ั ่ ที่ดึงดูดใหใชงานไมไดเป็ นสิ่งนาดึงดูดใจในอันดับตนๆ อีกตอไป หากแตเป็ นความมน
ั ่ ใจในความ

ปลอดภัยและฟีเจอรการใชงานที่หลากหลายเป็ นสิ่งที่คนวัยนี้ใหความสําคัญเป็ นพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น
ของผูบริโภคในโซเชียลมีเดียที่ตองการให Mobile Banking สามารถทําธุรกรรมทุกอยางไดอยางครอบคลุม และมี
ขัน
้ ตอนที่งาย ในขณะที่ 86% ของกลุมคนทํางานวัย 40-60 ปี  มีแนวโน มการใช Mobile Banking เพิ่มสูงข้ น
ึ ใน
ชวงสถานการณโควิด-19 เมื่อเทียบกับกอนสถานการณโควิดที่ยังคงนิยมการไปทําธุรกรรมที่สาขา
บัญชีออมทรัพย เงินออมที่ตองมีเพื่อยามฉุกเฉิน
เป็ นที่ทราบกันดีวาสถานการณโควิด-19 ไดสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจกับผูบริโภคทุกๆ กลุมในระดับที่แตกตาง
กัน ซึ่งธนาคารไดใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบผานมาตรการตางๆ อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามจากผลการ
ศึกษาขอมูลพบขอมูลที่นาสนใจวา ทัง้ คนรุนใหม และคนทํางาน ตระหนักถึงความสําคัญของการออมเงินมากข้ น
ึ 
โดย 60% ของคนวัย 40 ปี ข้ น
ึ ไป บอกหาขอมูลเกี่ยวกับการออม การลงทุน และกองทุนมากข้ น
ึ  ทัง้ นี้ ทัง้ คนรุนใหม
และคนทํางาน ยอมรับวาการออมเงินในรูปแบบบัญชีออมทรัพยในธนาคาร มีความสําคัญและเป็ นเงินสํารองที่ดีที่สุด
ในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ ในภาพรวมความคิดเห็นของผูบริโภคที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียพบวา ผูบริโภคมีการพูด
เฉพาะเจาะจงในเรื่องสัดสวนเงินออมตอรายไดที่ควรเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากข้ น
ึ  สะทอนใหเห็นผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบและกอใหเกิดการตระหนักและการใหความสําคัญในเรื่อง
การออมเงินสําหรับยามฉุกเฉินที่มีมากข้ น
ึ
จายนอย ใชสอยอยางระวัง
ผูบริโภคทุกวัย มีแนวโน มที่จะระวังการจับจายใชสอยมากข้ น
ึ  แตหากจะใชจาย ชองทางอีคอมเมิรซหรือชอปปิ้ ง
ออนไลนจะถูกพิจารณาเป็ นชองทางที่สนใจมากข้ น
ึ  สอดคลองกับขอมูลของกรุงศรี คอนซูมเมอรที่ไดมีรายงานจาก
ขอมูลการใชจายผานบัตรไปกอนหน านี้วา จํานวนผูใชบัตรเครดิตที่ทํารายการใชจายผานชองทางออนไลนเฉลี่ยตอ
สัปดาห เพิ่มข้ น
ึ ถึง 37% ชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ในขณะที่ขอมูลจากการทําวิจัยพบวาคนวัยทํางานและ
เป็ นกลุมที่มีอํานาจในการซ้ อ
ื สูง อยางกลุม Upper Mass หรือ Mass Affluent กวา 70% มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการในการเลือกซ้ อ
ื สินคา โดยเลือกใชจายสินคาฟุมเฟื อยนอยลงมาก และหันมาใหความสนใจเลือกซ้ อ
ื
สินคาดานสุขภาพและสินคาอุปโภคบริโภคเพิ่มมากข้ น
ึ
ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภครวมถึงความคิดเห็นของผูบริโภคผานชองทางตางๆ มีความสําคัญมาก ภาคธุรกิจสามารถ
นํ าเอาพฤติกรรมเหลานี้ไปวิเคราะหเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑ บริการ และโปรโมชน
ั ่ ใหมๆ หรือแมแตธนาคารเอง
การวิเคราะหแนวโน มของพฤติกรรมไดถูกตองในแตละสถานการณและชวงเวลา จะชวยใหเราสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการใหขอมูลขาวสารที่เป็ นประโยชนและตรงความตองการของลูกคาไดมากที่สุด

