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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษของผู ้บ ริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นผูท่ี้เคยใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ จ านวน 300 ราย
และขอ้มูลท่ีได ้น ามา วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี 
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน /ห้างร้าน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด  

ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ มีการใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์1 คร้ังต่อเดือน 
เหตุผลในการเลือกเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ คือ เง่ือนไขของบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษกบั
ธนาคารออมสินโดยมีจ านวนบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 1 บญัชี เหตุผลในการเลือกใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษเพราะ อตัราดอกเบ้ียสูง  โดยใชบ้ริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ มาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี และได้ตดัสินใจเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษดว้ยตนเอง โดยจะท าการฝากและถอนคร้ังละต ่ากว่า 10,000 บาท จะใช้
บริการในช่วงตน้เดือน โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียของธนาคารท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออม
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ทรัพยพ์ิเศษ 1.51-2.25% ส่วนใหญ่จะท าการคน้หาและเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเปิด
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ  

จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ในดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั และระดบั
ปานกลางในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

จากผลการศึกษาพบว่า ในปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากสูง กระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง แม่นย  า ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study consumer behaviours towards choosing 
a special saving account in Mueang Chiang Mai District.  The data was collected by questionnaire 
distributed to 300 consumers living in Mueang Chiang Mai District. The data was then analysed 
using descriptive statistics namely frequency, percentage and mean. 

The results of the study showed that most questionnaire respondents were female, 
31-40 years old, with Bachelor’s degree.  They were company or shop employees with the average 
salary of 20,001-30,000 baht per month.  Most were single. 

From the study of their behaviours towards choosing to open a special saving 
account, it was found that most respondents used a banking service once a month.  The reason for 
opening a new special saving account was the attractive benefits.  Most respondents had 1 special 
saving account at the Saving Bank.  The reason for choosing special saving account was because of 
the high rate of interest.  The respondents had been using this account for 1-2 years.  They chose 
this type of account by themselves.  For each transaction, they either made deposit or withdrawal for 
less than 10,000 baht.  The time that they usually did the transaction was at the beginning of the 
month.  The interest rate the bank offered them was 1.51-2.25%. Most respondents did search for 
information before making the decision to open the special saving account.   

The results of the study also showed that the marketing mix factors affected their 
choosing of a special saving account at the high level.  These factors were personnel, process, price, 
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physical appearance, place, and product, respectively.  Marketing promotion affected their choosing 
at the medium level.   

The sub-factors of marketing mix that affected the choosing of special saving 
account at the high level were staff were knowledgeable about the service and were able to give 
useful information, the interest rate was high, and the service process was accurate and efficient. 
 

 
 

 
 
 


