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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิ ส ระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาการให้ระดับความส าคัญ และระดับ
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า เงิ น ฝากที่ มี ต่อ ส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารของธนาคารกรุ งไทยจากัด
(มหาชน) สาขาเชี ยงคา จังหวัดพะเยา โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มา
ใช้บริ การด้านเงินฝากของธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาเชี ยงคา จังหวัดพะเยา จานวน 300
ราย ข้อ มู ล ที่ ไ ด้น ามาวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ไ ด้แก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และ Importance-Performance analysis (IPA)
จากการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พ ข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,000 20,000 บาท ระยะเวลาในการใช้บริ การธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา
คือ มากกว่า 10 ปี ประเภทบัญชี หลัก ออมทรัพย์ และใช้บริ การด้านเงินฝาก เช่ น ติดต่อทาธุ รกรรม
ทางการเงิน ฝาก-ถอน โอนเงิน ปรับสมุดฯ คือ 2 - 5 ครั้ง/เดือน ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การด้านเงินฝากกับ
ธนาคารกรุ ง ไทยจ ากัด ฯ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ 14.31 - 16.30 น. ช่ ว งวัน ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารด้ า นเงิ น ฝากกับ
ธนาคารกรุ งไทยฯ บ่อยที่ สุด คื อ ไม่แน่ นอน ส่ วนใหญ่เหตุ ผลที่เลื อกฝากเงิ นกับธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) สาขาเชี ยงคา จังหวัดพะเยาคือ มีตู้ ATM, ADM และเครื่ องปรับสมุด เพียงพอ ทาให้
สะดวกในการทาธุรกรรมการเงิน การให้บริ การที่รวดเร็ ว ถูกต้อง
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ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญสู งสุ ดต่อปั จจัยย่อย ในแต่ละด้าน
ของส่ วนประสมการตลาดบริ การดังนี้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความมีชื่อเสี ยงของธนาคาร ปั จจัยด้าน
ราคา คื อ การมี ป้ ายหรื อ เอกสารที่ แสดงอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากเห็ น เด่ น ชัด ปั จจัย ด้านช่ องทางการ
ให้ บ ริ ก าร คื อ จุ ด ติ ด ตั้ง ตู ้ ATM,เครื่ องฝากเงิ น , เครื่ อ งปรั บ สมุ ด มี ค วามปลอดภัย ปั จ จัย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด คือ ข่าวสารที่ได้รับจากธนาคารเกี่ ยวกับบริ การด้านเงินฝากครบถ้วนและเข้าใจง่าย
และมีแผ่นพับให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝากแต่ละประเภท ปั จจัยด้านบุคลากร คือ พนักงานมีความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต น่าเชื่ อถือ และไว้วางใจได้ และพนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาให้แก่ลูกค้า
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ คือ จานวนเจ้าหน้าที่บริ การที่เคาน์เตอร์ มีเพียงพอต่อการให้บริ การ
และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ความปลอดภัยในธนาคาร
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสู งสุ ดต่อปั จจัยย่อยในแต่ละ
ด้านของส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารดังนี้ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ คื อ ความมี ชื่อเสี ยงของธนาคาร
ปั จจัยด้านราคา คือ การมีป้ายหรื อเอกสารที่ แสดงอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากเห็ นเด่ นชัด ปั จจัยด้านช่ อง
ทางการให้บริ การ คือ สถานที่ต้ งั ธนาคารอยูใ่ นทาเลที่มีความปลอดภัย จานวนตู้ ATM,เครื่ องฝากเงิน,
เครื่ องปรับสมุด มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริ การ จุดติดตั้งตู ้ ATM,เครื่ องฝากเงิน, เครื่ องปรับสมุด มี
ความปลอดภัย และจานวนที่นงั่ รอรับบริ การมีจานวนเพียงพอ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ
ข่าวสารที่ได้รับจากธนาคารเกี่ ยวกับบริ การด้านเงินฝากครบถ้วนและเข้าใจง่าย ปั จจัยด้านบุคลากร
คือพนักงานกระตือรื อร้นในการให้บริ การ พนักงานมีบุคลิกภาพดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาดี และแต่งกาย
เหมาะสม ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ คือ ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบัญชี
และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ความปลอดภัยในธนาคาร
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ ค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) พบว่า ปั จจัย
ย่อยที่ อยู่ใน Quadrant A ซึ่ งเป็ นปั จจัยย่อยที่ ควรปรั บ ปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน คือ จุ ดติ ดตั้งตู ้ ATM,
เครื่ องฝากเงิ น , เครื่ องปรับ สมุ ด มี ค วามปลอดภัย พนัก งานมี ค วามซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต น่ าเชื่ อถื อ และ
ไว้วางใจได้ พนักงานมี ค วามสามารถในการแก้ไขปั ญหาให้แก่ ลูกค้า จานวนเจ้าหน้าที่ บริ การที่
เคาน์เตอร์ มีเพียงพอต่อการให้บริ การ ความปลอดภัยบริ เวณสถานที่จอดรถ สถานที่ภายในธนาคาร
สะอาดเรี ยบร้อย มีของชาร่ วยมอบให้ลูกค้าสาหรับการเปิ ดบัญชี ใหม่ หรื อช่ วงเทศกาลสาคัญ มีการ
โฆษณาโครงการเงิ นฝากต่างๆผ่านทางสื่ อโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์ ของชาร่ วยหรื อของที่ระลึ กมี
จานวนเพียงพอสาหรับลูกค้า แ ละ การมีส่วนร่ วมช่วยเหลื อกิ จกรรมเพื่อสังคม ตามลาดับ ซึ่ งปั จจัย
ย่อยดังกล่ าวอยู่ในปั จจัยด้านช่ องทางการให้ บ ริ ก าร ปั จจัยด้านบุ ค ลากร ปั จจัย ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
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ABSTRACT
This independent study aimed at examining levels of importance and satisfaction of
deposit-account customers towards services marketing mix of Krungthai Bank Public Company
Limited, Chiang Kham branch, Phayao province. Questionnaires were used as the tool to collect
data from 300 deposit-account customers of Krungthai Bank Public Company Limited, Chiang
Kham branch, Phayao province. Data acquired were analyzed by the use of descriptive statistics,
consisting of frequency, percentage, mean and Importance-Performance analysis.
The majority was married female in the age of 31-40 years old, holding Bachelor’s
degree, working as government officer/government employee and earning monthly income at the
amount of 10,000-20,000 baht in average. They had been the customer of Krungthai Bank Public
Company Limited, Chiang Kham branch, Phayao province for more than 10 years and the main
account that they had owned was the saving account. The frequency in taking the deposit services
such as financial transaction, deposit-withdrawal, banking transfer, passbook update and etc. was 25 times per month, mostly during 2.31-4.30 pm. of uncertain day. Reason of using deposit services
at the Krungthai Bank Public Company Limited, Chiang Kham branch, Phayao province was
referred to the sufficient numbers of ATM, ADM and Passbook Update machines which facilitated
the customers to get rapid and accurate banking transaction services.
The findings presented that the respondents paid the highest importance on sub-factors
of each service marketing mix factor as follows. In product factor, the highest importance was for
ฉ

the reputation of the bank. In price factor, the highest importance was for the explicit sign or
document indicating rate of deposit interest. In place factor, the highest importance was for the
secured location of ATM, ADM and Passbook Update machines. In promotion factor the highest
importance was for the complete and understandable news about deposit services and the
informative brochures of different types of deposit service. In people factor, the highest importance
was for the honest, reliable and trustful staff who also could provide solutions to customers. In
service process factor, the highest importance was for the sufficient numbers of on-duty staff at the
service counters. In physical evidence factor, the highest importance was for the security at the
bank.
The findings also presented that the respondents paid the highest satisfaction on subfactors of each service marketing mix factor as follows. In product factor, the highest level of
satisfaction was for the reputation of bank. In price factor, the highest level of satisfaction was for
the explicit sign or documents indicating rate of deposit interest. In place factor, the highest level of
satisfaction was for the secured location of the bank, the sufficient numbers of ATM, ADM and
Passbook Updating machines, the secured location of ATM, ADM and Passbook Update machines
and the sufficient numbers of seats provided at the waiting area. In promotion factor, the highest
level of satisfaction was for the complete and understandable news about deposit services. In people
factor, the highest level of satisfaction was for the enthusiasm of staff to serve customers, the good
personality, friendliness, pleasant address and appropriate dressing of staff. In service process
factor, the highest level of satisfaction was for the accurate data record in passbook. In physical
evidence factor, the highest satisfaction was the security at the bank.
According to the Important-Performance Analysis (IPA), the sub-service marketing
mix factors that were found in Quadrant A, which required the urgent improvement, were the
secured location of ATM, ADM and Passbook update machines, the honest, reliable and trustful
staff who could provide solutions to customers, the sufficient numbers of on-duty staff at the
service counters, the secured location of the parking area, the cleanliness and well-arrangement of
the serviced area of the bank, the offer of tokens for customers when they opened new bank account
or on the special occasions, the advertisement on deposit programs through media like television
and newspapers, the sufficient numbers of tokens or souvenir for customers and the participation of
the bank to social-aid activities, respectively. Theses mentioned sub-factors were found in place,
people, service process, promotion and physical evidence factors.
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