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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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทในประเทศไทย
เป็นอย่างมาก สถาบนัการเงินเป็นตวักลางในการระดมเงินฝากและการท าธุรกรรมการเงินของ
ผูบ้ริโภคและเป็นตลาดเงินและแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ของประเทศส าหรับผูบ้ริโภค ได้น าเงิน
ลงทุนไปใช้หมุนเวียนในด้านต่างๆ ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารพาณิชย์ไทยต้องเผชิญกับหลายปัจจยั 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคใช้จ่ายเงินอย่างระมดัระวงัและผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งหันมาออมเงินมากข้ึน จึงส่งผลให้
สถาบนัการเงินมีการแข่งขนักนัรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ท าให้สถาบนัการเงินปรับกลยุทธ์ในการ
ให้บริการดา้นการบริหารงานภายใน เทคโนโลยี ระบบการด าเนินงาน และมีการขยายสาขาเพื่อ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากข้ึน มีการพฒันาศกัยภาพ และมีการสร้างกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด มี
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ จดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั เพื่อ
รักษาการเติบโตของธนาคารและขยายฐานลูกคา้ให้มากข้ึน (ศูนยว์ิจยักสิกร, 2557: ออนไลน์)  
สถาบนัการเงินแต่ละสถาบนัการเงินมีการแข่งขนักนัสูง ทั้งในเร่ืองผลิตภณัฑ์ของธนาคาร การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การจดัการส่งเสริมการขาย และการท าการตลาดต่างๆ เพื่อดึงดูดความ
สนใจและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 18 ธนาคาร มี
สาขาทั้งหมด 183 สาขา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556: ออนไลน์) ด้วยสถาบนัการเงินแต่ละ
สถาบนัมีสาขาจ านวนมาก เพื่อท่ีจะตอบสนองลูกคา้ในพื้นท่ี จึงเกิดการแข่งขนักนัสูง ธนาคารเป็น
ธุรกิจท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว และธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งไดมี้การพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั
อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั 
และมีการปรับตวัให้ทนัต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งผลิตภณัฑ์ของธนาคารแต่
ละแห่งยงัมีความคลา้ยคลึงกนั จึงเกิดการช่วงชิงลูกคา้ระหวา่งธนาคารดว้ยกนั นอกจากน้ียงัมีการ
ใชค้วามพยายามในการให้บริการท่ีดีกบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นในดา้นความสะดวกสบายในการเขา้รับ
บริการ ความรวดเร็วในการบริการ และความปลอดภยั ถูกตอ้งแม่นย  าในการให้บริการ เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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การฝากเงินถือเป็นเร่ืองส าคญัเพราะถือเป็นก้าวแรกในการออมเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนงอกเงยข้ึนมาในอนาคต ก่อนจะพฒันาสู่การลงทุนประเภทอ่ืนๆ ต่อไป และบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษก็เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์ของสถาบนัการเงิน เป็นบญัชีท่ีเหมาะกบัผู ้
ออมรายย่อย ซ่ึงบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษจะไดอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยท์ัว่ไปและมีความคล่องตวัในการเบิกถอน ซ่ึงแต่ละธนาคารจะมีเง่ือนไขและ
อตัราดอกเบ้ียแตกต่างกนัออกไป ตวัอยา่งเช่น ธนาคารรัฐบาลมีเง่ือนไขในการฝากเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษไดรั้บดอกเบ้ียสูงกวา่บญัชีเงินฝากออมทรัพยท์ัว่ไป มี
การคิดดอกเบ้ียเป็นรายวนัค านวณจากเงินคงเหลือส้ินวนั ถอนไดโ้ดยไม่จ  ากดัวงเงินและสามารถ
น าสมุดเงินฝากค ้าประกนัเงินกูไ้ด ้(ธนาคารออมสิน, 2557: ออนไลน์; ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 
2557: ออนไลน์; ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2557: ออนไลน์; ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย, 2557: ออนไลน์; ธนาคารทหารไทย, 2557: ออนไลน์) ธนาคารเอกชนมีเง่ือนไข
ในการฝากเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ มีการให้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษในอตัราท่ีสูงกว่าเงินฝากประเภทออมทรัพยท์ั่วไป ได้รับดอกเบ้ียทุกเดือน ไม่มีก าหนด
ระยะเวลาในการฝากและถอน ไม่จ  ากดัวงเงินในการถอน ไม่จ  ากดัจ านวนฝากขั้นต ่าในการฝากเพิ่ม
คร้ังต่อไป เป็นต้น (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2557: ออนไลน์ ; ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2557: 
ออนไลน์; ธนาคารธนชาต, 2557: ออนไลน์; ธนาคารทิสโก้, 2557: ออนไลน์; ธนาคารยูโอบี, 
2557: ออนไลน์; ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, 2557: ออนไลน์; ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์, 2557: 
ออนไลน;์ ธนาคารเกียรตินาคิน, 2557: ออนไลน์; ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์, 2557: ออนไลน์) 

จากการให้บริการดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคารแต่ละแห่งตอ้งมีการปรับปรุงและ
พฒันาอยูเ่สมอ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี 
เป็นการสร้างความพึงพอใจและเป็นการรักษาฐานลูกค้า  จากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความ
สนใจศึกษาการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อน าขอ้มูลท่ีได ้ไปเป็นแนวทางให้แก่สถาบนัทาง
การเงินในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัและการให้บริการดา้นผลิตภณัฑเ์งินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากท่ีสุด ในสภาวะการแข่งขันท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน
ตลอดเวลา และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการให้บริการผลิตภณัฑ์บญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของลูกคา้ผูม้าใช้บริการอีก
ดว้ย   
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ

ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.3.1 ท าให้ทราบพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออม

ทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับการใหบ้ริการเพื่อใหต้รงต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
พฤติกรรมในกำรเลือกใช้บริกำร หมายถึง พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชี

เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน
และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคหรือพนักงานผูใ้ห้บริการ ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ผู้บริโภค หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ของธนาคาร
พาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

บัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์พิเศษ หมายถึง บญัชีท่ีไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง
กว่าบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยท์ัว่ไปและมีความคล่องตวัในการเบิกถอนเงิน อาจจะมีการ
ก าหนดหรือไม่ก าหนดระยะเวลาในการฝาก ซ่ึงแต่ละธนาคารอาจจะมีเง่ือนไขแตกต่างกนัไป 

ธนำคำรพำณิชย์ หมายถึง ธนาคารรัฐบาลและธนาคารเอกชนของไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีเปิดด าเนินการในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และมีการให้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
2.1.1 แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ  (Service Marketing Mix) 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการ

หรือธุรกิจ น ามาใช้ เพื่อเป็นขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขนัให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกิจการหรือ
ธุรกิจนั้ นๆ โดยเรียกว่า 4P’s ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีกล่าวมานั้นเป็นส่วนประสมการตลาด
พื้นฐาน โดยธุรกิจให้บริการหรือตลาดบริการจะมีส่วนประสมการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม เพื่อเป็น
เคร่ืองมือท่ีท าให้กระบวนการภายในกิจการหรือธุรกิจประสบผลส าเร็จได้ โดยเรียกกนัว่า 7P’s 
(Service Marketing Mix) (ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2556: 63) ไดแ้ก่  

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ในรูปแบบสินคา้ 
(Goods) หรือบริการ (Service) โดยสินคา้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน (tangible product) สามารถจบั
ตอ้งได ้ส่วนบริการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน (intangible product) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้โดยมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในตวัสินคา้และบริการให้มีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตราสินคา้ คุณลกัษณะ คุณสมบติั การออกแบบ ขนาด ฉลากและบรรจุ
ภณัฑ ์เป็นตน้  

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าราคาของสินคา้ (Goods) หรือ
บริการ (Service) ในรูปแบบของเงินตราท่ีเหมาะสม การตั้งราคามีผลเป็นอยา่งมากต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการของลูกคา้ โดยจะเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีจะไดรั้บนั้นๆ  

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการในการเคล่ือนยา้ย
สินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
การจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หรือการกระจายสินคา้ (Distribution) ไดแ้ก่ การขนส่ง 
การคลงัสินคา้ การเก็บรักษาสินคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ เป็นตน้  
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4. ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง  เป็นการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาดระหว่างผู ้ขายกับผู ้ซ้ือหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  โดยมีว ัตถุประสงค์ท่ีส าคัญเพื่อ 
ประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงให้เกิดความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ และการตดัสินใจ
ซ้ือ โดยมีเคร่ืองมือในการส่ือสาร ดงัน้ี  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการแจง้หรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของ
องคก์รและผลิตภณัฑ์ โดยผา่นส่ือ เช่น นิตยสาร วทิยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ และมีผูอุ้ปถมัภ์
จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ  

4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย  (Personal Selling) เป็นการแจง้ข้อมูลข่าวสาร
และจูงใจตลาดให้เกิดการซ้ือสินคา้หรือบริการเป็นการติดต่อรูปแบบเผชิญหน้าระหวา่งผูซ้ื้อ และ
ผูข้าย ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน หรือทราบผลการเจรจาซ้ือขายไดร้วดเร็ว  

4.3 การส่งเสริมขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจทดลองใชห้รือการซ้ือสินคา้และบริการในปริมาณท่ีมากข้ึนและเร็วข้ึนได ้โดยอาศยักิจกรรม
ทางการตลาดต่างๆ อาทิเช่น การลดแลกแจกของแถมของช าร่วย การแจกคูปอง การให้ชิงโชค และ
การใหแ้ลกซ้ือสินคา้พิเศษ เป็นตน้  

4.4 ประชาสั มพัน ธ์  (Public Relations) เป็ น การแจ้งข่ าวส ารข้อมู ลความ
เคล่ือนไหวหรือกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ ความรู้สึกท่ีดีให้กบักิจการ 
รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีกิจการนั้นๆ  

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นช่องทางหลักในการจดัจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าท่ีคาดหวงัโดยตรง ส่ือท่ีนิยมใช้
ส าหรับการตลาดทางตรงสามารถจดัเป็นหมวดหมู่ได ้ดงัน้ี  

-  การตลาดทางตรงโดยใชจ้ดหมายตรง (Direct Mail)  
-  การตลาดทางตรงโดยใชแ้คตตาล็อก (Catalog Marketing)  
-  การตลาดทางตรงโดยใชโ้ทรศพัท ์(Telephone Marketing)  
-  การตลาดทางตรงโดยใชอิ้นเตอร์เน็ต (Internet Marketing)  
-  การตลาดทางตรงโดยใชส่ื้อกระจายเสียงและส่ือส่ิงพิมพ ์(Print-Media)  
-  ส่ืออ่ืนๆ (Other Media)  
-  การตั้งซุม้จดัจ าหน่าย (Kiosk)  
5. ด้านบุคคลหรือพนักงานผู ้ให้บริการ (People) หมายถึง พนักงานทุกระดับ 

เจ้าของกิจการหรือผูบ้ริหาร หรือบุคคลทั้งหมดในองค์การท่ีให้บริการนั้น ซ่ึงบุคคลดังกล่าวมี
ความส าคญัอยา่งมากต่องานบริการขององคก์าร โดยเจา้ของและผูบ้ริหารจะมีหนา้ท่ีในการก าหนด
นโยบายในการให้บริการ ก าหนดอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ 
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ก าหนดกระบวนการให้บริการ รวมถึงหาทางแกไ้ขปรับปรุงการให้บริการท่ีมีปัญหา ในส่วนของ
พนักงาน ผูใ้ห้บริการมีหน้าท่ีดูแลและให้บริการกบัลูกค้าโดยตรง รวมทั้งต้องท าหน้าท่ีให้การ
สนบัสนุนงานดา้นต่างๆ ท่ีจะท าใหก้ารบริการนั้นครบถว้นสมบูรณ์   

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง กระบวนการต่างๆท่ีใหบ้ริการท่ี
ตอบสนองลูกค้า ถือได้ว่าเป็นส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัโดยตอ้งอาศยัพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการท าให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมี
คุณภาพ ถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ  

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ อาทิเช่น 
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็วหรือ 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการ

คน้หา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้
จ่าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
(Schiffman and Kanuk, 1994: 7 อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2552) จากความหมาย จะ
เห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาวิธีการท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้
ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ) เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ซ่ึงนักการตลาดตอ้งศึกษาว่า
สินคา้ท่ีเขาจะท าการเสนอขายนั้นใครคือลูกคา้ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) 
ซ้ือเม่ือไหร่ (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ืออยา่งไร (How) รวมทั้งศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 
(Who participates) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

ในการศึกษาและท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัการตลาดเชิงเหตุผล 
นักการตลาดจะใช้โมเดลท่ีเรียกว่า โมเดล 7O’s หรือท่ีเรียกว่า 6W’s 1H ในการค้นหาค าตอบ
เก่ียวกบัผูบ้ริโภค โดยโมเดล 7O’s มีลกัษณะเป็นค าถามและค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีนักการตลาดจะต้องค้นหาค าตอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจกบัพฤติกรรมและ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2.1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

ค าถาม (6W’s 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target 
market?) 

ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางดา้น  
(1) ประชากรศาสตร์  
(2) ภูมิศาสตร์  
(3) จิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์  
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุท ธ์การตลาด  (4P’s) ประกอบด้วย      
กลยุท ธ์ด้าน ผ ลิตภัณฑ์  ร าค า  ก ารจัด
จ าห น่ าย และการส่งเส ริมการตลาด ท่ี
เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What 
does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ ริโภคต้องการซ้ือ (Objects)     
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑก็์
คือ คุณสมบติัหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความแตกต่างท่ีเหนือ
วา่คู่แข่ง 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย  
(1) ผลิตภณัฑห์ลกั  
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ 
(3) ผลิตภณัฑค์วบ  
(4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  
(5) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ความแตกต่าง
ท างการแข่ งขัน  ป ระกอบด้วย  ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงาน 
และผลิตภณัฑ ์

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  
(Why does the customer 
buy?) 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการทางด้านร่างกายและ
จิตวิทยา ซ่ึงเราตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ  
(1) ปั จ จัยภ ายในห รือ ปั จจัยด้าน
จิตวทิยา  

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ  
(1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
(2) กลยุท ธ์ด้านการส่งเส ริมการตลาด 
ประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวและการประชาสมัพนัธ์  
(3) กลยทุธ์ดา้นราคา  

ท่ีมา: (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 142) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค 

ค าถาม (6W’s 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

 (2) ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยด้าน
สงัคมวฒันธรรม  
(3) ปัจจยัส่วนบุคคล 

(4) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ  
(Who participates in the 
buying) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย  
(1) ผูริ้เร่ิม  (2) ผูมี้อิทธิพล  
(3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ (4) ผูซ้ื้อ (5) ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือกลยทุธ์ดา้นการ
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาด  

5. ผู ้ บ ริ โ ภ ค ซ้ื อ เ ม่ื อ ใ ด 
(When does the consume 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของ
ปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนั
ส าคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) โดยควร
จะท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

6. ผู ้ บ ริ โ ภ ค ซ้ื อ ท่ี ไ ห น 
(Where does the consumer 
buy?) 

ช่ อ งท างห รื อ แ ห ล่ ง  (Outlets) ท่ี
ผูบ้ ริโภคท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพ 
สินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า 
เป็นตน้ 

กลยุท ธ์ด้ าน ช่องท างการจัดจ าห น่ าย 
(Distribution Channel Strategies) บริษทัน า
ผลิตภณัฑ์สู่ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาว่า
จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7. ผู ้บ ริ โภ ค ซ้ื อ อ ย่ า ง ไ ร 
(How does the consumer 
buy?)  

ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ 
(Operations) ประกอบด้วย (1) การ
รับรู้ปัญหา หรือการรับ รู้ถึงความ
ตอ้งการ (2) การคน้หาขอ้มูล (3) การ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ท าง เลื อ ก  (4) ก าร
ตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลัง
การซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
ก า ร ต ล า ด  (Promotion Strategies) 
ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวและการประชาสัมพัน ธ์ การตลาด
ทางตรง โดยพนักงานขายจะก าหนด
วตัถุประสงค์ในการขายให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา: (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 142) 
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2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
พูนพิสมัย นามเทพ (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากเงินออมปลอดภาษี

ของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 
ราย พบวา่ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินออมปลอดภาษี มากเรียงล าดบั คือ ปัจจยัดา้น
พนกังานท่ีใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากเงินออมปลอดภาษี ปัจจยัดา้นเง่ือนไขดา้น
สิทธิประโยชน์ ปัจจยัดา้นสถานท่ีของธนาคาร ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของธนาคาร ปัจจยัดา้นการตลาด
และการประชาสัมพนัธ์ของธนาคาร ปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละการบริการขอ้มูลข่าวสาร  

ศิริมาศ ย่งตั๊ก (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นเงิน
ฝากของลูกคา้ธนาคารธนชาต สาขายอ่ยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
330 ราย พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการดา้นเงินฝากของลูกคา้ธนาคารธนชาต 
สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จงัหวดัเชียงใหม่ อนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นการบริการ ประกอบดว้ย
พนักงานมีการกล่าวต้อนรับและพูดจาสุภาพ พนักงานมีความรอบรู้และสามารถให้ค  าแนะน า 
ค าปรึกษาด้านเงินฝาก พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย  า มีพนักงาน
การตลาดอ านวยบริการดา้นเงินฝาก สาขาเปิดให้บริการทุกวนั และเวลาเปิด-ปิด ท าการสะดวกแก่
การมาใชบ้ริการ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ประกอบดว้ย พนกังานแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย จ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการตลอดเวลา พนกังานอธัยาศยัดี รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ี 
ประกอบดว้ย ท าเลท่ีตั้งของธนาคาร ธนาคารตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินคา้ สถานท่ีจอดรถสะดวก 
ความสะอาดของธนาคาร และดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
สูง 

จุฬาลักษณ์ วัฒนวิเชียร (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินตรา
ต่างประเทศของลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 250 ราย พบว่า
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัเรียงตามล าดบัดงัน้ี ระบบการบริการ
แบบครบวงจร จ านวนสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีให้บริการและภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความ
น่าเช่ือถือ ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
กรุงเทพ  จ ากัด  (มหาชน ) ซ่ึงปัจจัยย่อยด้านราคาให้ความส าคัญเรียงตามล าดับดังน้ี  อัตรา
ค่าธรรมเนียมไม่สูงกวา่ธนาคารอ่ืนและอตัราแลกเปล่ียนไม่ท าให้ลูกคา้เสียประโยชน์  ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัเรียงตามล าดบัดงัน้ี การลง
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ, ใบปลิว, หนงัสือพิมพ์, นิตยสาร เก่ียวกบัการให้บริการ
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ดา้นเงินตราต่างประเทศ การแจง้ข่าวสารขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ อินเทอร์เน็ต เช่น การให้
ขอ้มูลอตัราแลกเปล่ียน บทความเก่ียวกบัเศรษฐกิจระดบัมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อค่าเงินบาท เป็น
ตน้ และธนาคารมีการจดัการสังคมสงเคราะห์และจดักิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ปัจจยั
ดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัเรียงตามล าดับดังน้ี ท่ีตั้ งของ
ธนาคารอยู่ในท าเลท่ีพบเห็นได้ง่าย ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ช้บริการได้เพียงพอและ
ธนาคารให้บริการดา้นเงินตราต่างประเทศในเวลาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้  ปัจจยั
ด้านบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงปัจจยัย่อยดา้นบุคคลให้ความส าคญัเรียงตามล าดบัดงัน้ี พนักงานให้บริการไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง รวดเร็วพนักงานให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเสมอภาคและ พนักงานมีบุคลิกดี พูดจาสุภาพ 
อ่อนน้อมและดูแล เอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดี ปัจจยัด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู ้ใช้บริการเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงปัจจยัย่อยด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้ความส าคญัเรียง
ตามล าดบัดงัน้ี การตกแต่งภายใน ภายนอกสวยงาม สะอาด และดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีความ
ทนัสมยัของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการให้บริการลูกคา้และการออกแบบอาคารมีความปลอดภยั  เช่นการมี
กล้องวงจรปิด และทางออกฉุกเฉิน เป็นต้น ปัจจยัด้านกระบวนการในการให้บริการท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจยัย่อย
ดา้นกระบวนการให้ความส าคญัเรียงตามล าดบัดงัน้ี ธนาคารมีการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน
ภายใน เช่น หน่วยงานบริการดา้นต่างประเทศ กบัหน่วยงานพิธีการสินคา้ขาเขา้และขาออก ท าให้
การบริการมีความรวดเร็ว ระบบการให้บริการมีความถูกตอ้งและธนาคารใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน คือ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้

วรรณภา ไพศาลตันติวงศ์ (2551) ได้ศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูใ้ช้บริการในการเลือกบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 300 ราย พบวา่เคร่ืองมือท่ีท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามเกิดความตั้งใจท่ีจะรับฟังขอ้มูลข่าวสาร
ไดดี้ท่ีสุดเรียงล าดบัร้อยละของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร ไดแ้ก่ การโฆษณาทาง
โทรทศัน์   พนกังานธนาคารมีทกัษะการพูดจาและบุคลิกภาพดีมีการแต่งกายสุภาพและการส่งบตัร
ก านลัเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กบัลูกคา้ของธนาคาร การส่งบตัรก านลัเพื่อมอบสิทธิพิเศษใหก้บัลูกคา้
ของธนาคาร โดยเคร่ืองมือท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความสนใจใชบ้ริการหลงัรับฟังข่าวสาร 
ได้ดีท่ีสุดเรียงล าดบัร้อยละของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร ได้แก่ การน าเสนอ
เง่ือนไขดอกเบ้ียพิเศษ การบริการพิเศษท่ีให้ประโยชน์ต่อลูกค้า  และการแจกของสมนาคุณ 
ตามล าดบั เคร่ืองมือท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกอยากใช้บริการและผลิตภณัฑ์มาก
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ท่ีสุดเรียงล าดบัร้อยละของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารมี
ทกัษะการพูดจาและบุคลิกภาพดีมีการแต่งกายสุภาพ  เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ในการใหบ้ริการ การส่งบตัรก านลัเพื่อมอบสิทธิพิเศษใหก้บัลูกคา้ของธนาคาร ตามล าดบั เคร่ืองมือ
ท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดการตดัสินใจซ้ือ/ใชบ้ริการธนาคารมากท่ีสุด เรียงล าดบัร้อยละของ
ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร ได้แก่ พนักงานธนาคาร มีทักษะการพูดจาและ
บุคลิกภาพดีมี การแต่งกายสุภาพ การชกัชวนหรือบอกกล่าวจากพนกังานธนาคารเก่ียวกบัโครงการ
พิเศษ ดอกเบ้ียพิเศษต่างๆ และสามารถให้ค  าแนะน าเฉพาะดา้นของการบริการดา้นเงินฝากกองทุน 
พนัธบตัร ประกนัชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

มนนิตรา ก๋าเตจ๊ะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพย์
แบบไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 300 ราย พบว่าปัจจยัมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพยแ์บบไม่ประจ าของลูกค้า
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มี 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้นราคา (อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทน้ีสูงกวา่ออมทรัพยป์กติและดอกเบ้ียเงินฝากไม่เสียภาษีดอกเบ้ีย) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (การโฆษณาผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์และการให้ของสมนาคุณ) และปัจจยัอ่ืนๆ 
(สิทธิพิเศษต่างๆ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการโอนธนาคารเดียวกนัและค่ารักษาบญัชี เป็นเงิน
ออมใช้จ่ายในอนาคตและเก็บไวใ้ช้จ่ายในยามฉุกเฉิน)  โดยปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ 
การไดรั้บค าแนะน าจากพนกังาน ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์จากเจา้หนา้ท่ีธนาคารจึงเป็นส่วนส าคญั
ในการช่วยลูกคา้ตดัสินใจเลือกเงินฝาก ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอีกดา้นท่ีมีอิทธิพล โดยเฉพาะการ
ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและฝากเพิ่มต่อไป  
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา  

 

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ

ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  โดย
ขอบเขตเน้ือหาส่วนพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของ
ผูบ้ริโภค  ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหนและผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร ส่วนปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของ
ผูบ้ริโภค ประกอบด้วย  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการและด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ และเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอนและเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากคนระดับท้องถ่ิน แต่เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 300 ราย (Sudman,1976: 87) วิธีการเลือกตวัอยา่งจะ
ใชก้ารเลือกตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 
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3.2 วธีิการศึกษา 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีศึกษาจากพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย 
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ี
พฒันาข้ึนมาตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดป้ระจ าต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ
ของผูบ้ริโภค  ประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหนและผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังานให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ
และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นตน้ โดยแบบสอบถามใชม้าตรการวดัแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 114-115) ในระดบั มากท่ีสุด  
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

ส่วนท่ี 4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ก่อนท าการเก็บขอ้มูลจริง ผูศึ้กษาไดท้  าการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 ราย ไดค้่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 0.847 
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 นั้นน ามาวิเคราะห์

โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  ส าหรับแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ใช้การวดัระดบัการมีผลในการ
เลือกใช้บริการของปัจจัยแต่ละด้านนั้ น โดยก าหนดการให้คะแนนเป็นแบบให้เลือก 5 ช่วง
แบบต่อเน่ือง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดต่อไปน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 76-77) 

ระดับการมีผล    ระดับคะแนน 
  มากท่ีสุด     5 

มาก      4 
ปานกลาง     3 
นอ้ย      2 
นอ้ยท่ีสุด     1 
การแปลผลแบบสอบถามระดบัการมีผลไดแ้บ่งเป็น 5 ระดบั คือ  

  ระดับคะแนน    ระดับการมีผล 
  4.50-5.00    มีผลต่อการเลือกในระดบัมากท่ีสุด 
  3.50-4.49    มีผลต่อการเลือกในระดบัมาก 
  2.50-3.49    มีผลต่อการเลือกในระดบัปานกลาง 
  1.50-2.49    มีผลต่อการเลือกในระดบันอ้ย 

  1.00-1.49    มีผลต่อการเลือกในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

3.5 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 
สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลและด าเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ ธนาคารพาณิชยท่ี์เปิดด าเนินการในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558 และระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือระหวา่ง วนัท่ี 1 - 30 พฤษภาคม 2558 



 

15 
 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ
ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.1-4.6) 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ

ของผูบ้ริโภค (ตารางท่ี 4.7-4.19) 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ

ของผูบ้ริโภค  
3.1 จ านวนเงินฝากท่ีฝากในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษแต่ละคร้ัง 

จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ตารางท่ี 4.20) 
3.2 เหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ จ าแนกตาม

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ตารางท่ี 4.21) 
3.3 เหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ จ าแนกตามอายุ 

(ตารางท่ี 4.22) 
ส่วนที่ 4 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บญัชีเงินฝาก

ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตารางท่ี 4.23-4.31) 
ส่วนที่ 5 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บญัชีเงินฝาก

ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
5.1 จ าแนกตามประเภทธนาคารท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

(ตารางท่ี 4.32-4.38) 
5.2 จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออกทรัพย์พิ เศษ  

(ตารางท่ี 4.39-4.45) 
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4.1 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 145 48.30 
หญิง 155 51.70 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.70 

และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.30 
 

ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 0 0.00 
21 – 30 ปี 64 21.33 
31 – 40 ปี 100 33.34 
41 – 50 ปี 79 26.33 
50 – 60  ปี 28 9.30 
มากกวา่ 60 ปี 29 9.70 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.34

รองลงมาคือ อาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.33 อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.33  อายุมากกวา่ 60 
ปี คิดเป็นร้อยละ 9.70 และอาย 50-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.30 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเท่า 19 6.33 
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 39 13.00 
ปริญญาตรี 151 50.33 
สูงกวา่ปริญญาตรี 91 30.34 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 50.33 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.34 ระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 13.00 ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช./
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 6.33 ตามล าดบั 
  
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพปัจจุบนั 

อาชีพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิหกิจ 69 23.00 
เจา้ของกิจการส่วนตวั 40 13.30 
พนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน 126 42.00 
รับจา้งทัว่ไป 27 9.00 
อาชีพอิสระ 38 12.70 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  42.00 รองลงมา คือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.00 
เจา้ของกิจการส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 13.30 อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 12.70 และรับจา้งทัว่ไป คิด
เป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 31 10.30 
10,001-20,000 บาท 39 13.00 
20,001-30,000 บาท 90 30.00 
30,001-40,000 บาท 41 13.70 
40,001-50,000 บาท 22 7.30 
มากกวา่ 50,000 บาท 77 25.70 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท       
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.70 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.30 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 164 54.70 
สมรส 133 44.30 
หยา่ร้าง 3 1.00 
รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.70 

รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 44.30 และ หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2 พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการ
ธนาคารพาณิชยต่์อเดือน 
จ านวนคร้ังในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ัง 106 35.30 
2 คร้ัง 91 30.30 
3 คร้ัง 35 11.70 
4 คร้ังข้ึนไป 68 22.70 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีการเขา้ใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์1 คร้ังต่อเดือน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมา คือ ใชบ้ริการ 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ใชบ้ริการ 
4 คร้ังข้ึนไปต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 22.70 และใช้บริการ 3 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.70 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

เหตุผลในการเลอืกเปิดบัญชี จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารใดก็ไดท่ี้สะดวก สบาย และใกลม้ากท่ีสุด 94 31.33 
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร 78 26.00 
ความสวยงามและความทนัสมยัของธนาคาร 4 1.33 
เง่ือนไขของบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมี
ความเหมาะสม 

124 41.34 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผล คือ เง่ือนไขของบญัชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพยพ์ิเศษมีความเหมาะสม ในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 41.34 รองลงมา คือ ธนาคารใดก็ไดท่ี้สะดวก สบายและใกลม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.33 
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 26.00 และความสวยงามและความทนัสมยั
ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามธนาคารท่ีมีบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

ธนาคารทีม่ีบัญชีเงินฝาก 
ประเภทออมทรัพย์พเิศษ 

จ านวน ร้อยละ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 65 21.70 
ธนาคารอิสลาม 1 0.30 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12 4.00 
ธนาคารออมสิน 105 35.00 
ธนาคารเกียรตินาคิน 16 5.30 
ธนาคารทหารไทย 41 13.70 
ธนาคารทิสโก ้ 20 6.70 
ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 18 6.00 
ธนาคารแลนด์แอนดเ์ฮา้ส์ 28 9.30 
ธนาคารธนชาต 39 13.00 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 9 3.00 
ธนาคารยโูอบี 16 5.30 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 31 10.30 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 100 33.30 
ธนาคารกรุงไทย 35 11.70 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ
กบัธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 33.30  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 21.70  ธนาคารทหารไทย คิดเป็นร้อยละ 13.70 ธนาคารธนชาต 
คิดเป็นร้อยละ 13.00 ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 11.70 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร คิดเป็นร้อยละ  10.30 ธนาคารแลนด์แอนดเ์ฮา้ส์ คิดเป็นร้อยละ 9.30 ธนาคารทิสโก ้คิดเป็น
ร้อยละ 6.70 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คิดเป็นร้อยละ 6.00 ธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารยูโอบี คิด
เป็นร้อยละ 5.30 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอน์ คิดเป็น
ร้อยละ 3.00 และธนาคารอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีลูกคา้มีอยูใ่นปัจจุบนั 
จ านวนบัญชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพย์พเิศษ 
จ านวน ร้อยละ 

1 บญัชี 162 54.00 
2 บญัชี 79 26.30 
3 บญัชี 39 13.00 
4 บญัชีข้ึนไป 20 6.70 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ
ในปัจจุบนัจ านวน 1 บญัชี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมา คือ จ านวน 2 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 
26.30  จ  านวน 3 บญัชี คิดเป็นร้อยละ 13.00 และจ านวน 4 บญัชีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใชบ้ริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารใดมากท่ีสุด 
ธนาคารพาณชิย์ จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 28 9.30 
ธนาคารอิสลาม 1 0.30 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6 2.00 
ธนาคารออมสิน 81 27.00 
ธนาคารเกียรตินาคิน 3 1.00 
ธนาคารทหารไทย 31 10.30 
ธนาคารทิสโก ้ 3 1.00 
ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 5 1.70 
ธนาคารแลนด์แอนดเ์ฮา้ส์ 14 4.70 
ธนาคารธนชาต 25 8.30 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 4 1.30 
ธนาคารยโูอบี 7 2.30 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 12 4.00 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 63 21.00 
ธนาคารกรุงไทย 17 5.70 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของ

ธนาคารออมสิน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 
21.00  ธนาคารทหารไทย คิดเป็นร้อยละ10.30 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา คิดเป็นร้อยละ 9.30 ธนาคารธน
ชาต คิดเป็นร้อยละ  8.30 ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 5.70 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คิดเป็น    
ร้อยละ 4.70 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.00 ธนาคารยโูอบี คิดเป็น
ร้อยละ 2.30 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 2.00 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย คิดเป็นร้อยละ 1.70 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ คิดเป็นร้อยละ 1.30 ธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารทิสโก ้คิดเป็นร้อย
ละ 1.00 และธนาคารอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลในการเลือกใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารพาณิชยด์งักล่าว 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
อตัราดอกเบ้ียสูง 166 55.30 
ทางธนาคารมีผลิตภณัฑ์เงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษท่ีหลากหลาย 

72 24.00 

ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 135 45.00 
มีของแจก ของแถม จากการเปิดใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

30 10.00 

เงินเดือนเขา้บญัชีธนาคารดงักล่าว 50 16.70 
ธนาคารดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือ 67 22.30 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพพิเศษของธนาคารพาณิชย ์คือ อตัราดอกเบ้ียสูง คิดเป็นร้อยละ 55.30 รองลงมา 
คือ มีความสะดวกสบายในการใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 45.00 ทางธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 24.00 ธนาคารดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือ คิดเป็น
ร้อยละ 22.30 เงินเดือนเขา้บญัชีธนาคารดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 16.70 และมีของแจกของแถม จากการ
เปิดใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารท่ีใชบ้ริการ 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ถึง 1 ปี 37 12.30 
ตั้งแต่ 1-2 ปี 91 30.30 
ตั้งแต่ 2-3 ปี 65 21.70 
ตั้งแต่ 3-4 ปี 47 15.70 
ตั้งแต่ 4-5 ปี 17 5.70 
มากกวา่ 6 ปี 43 14.30 

รวม 300 100.00 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
ท่ีใช้เป็นประจ าเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.30 รองลงมา คือ ตั้งแต่ 2-3 ปี คิดเป็น   
ร้อยละ 21.70 ตั้งแต่ 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.70 มากกว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.30 ไม่ถึง 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.30 และตั้งแต่  4-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.70 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามผูแ้นะน าลูกคา้ในการใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ  

ผู้แนะน า จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน 34 11.30 
ญาติพี่นอ้ง 26 8.70 
พนกังานธนาคาร 79 26.30 
บริษทั/ท่ีท างาน 34 11.30 
ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 127 42.40 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเองในการเลือกเปิดบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.40 รองลงมา คือ พนักงานธนาคารเป็นผู ้
แนะน า คิดเป็นร้อยละ 26.30 เพื่อนและบริษทั/ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 11.30 คิดเป็นร้อยละ 11.30 
ญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามล าดบั  
 

ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนเงินท่ีฝากในบญัชี
แต่ละคร้ัง 

จ านวนเงิน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 132 44.00 
10,001 - 20,000 บาท 88 29.30 
20,001-30,000 บาท 28 9.30 
30,001-40,000 บาท 7 2.30 
40,001-50,000 บาท 18 6.00 
มากกวา่ 50,000 27 9.00 

รวม 300 100 
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จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดฝ้ากเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษคร้ังละ ต ่ากวา่ 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมา คือ 10,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 29.30 คร้ังละ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.30 คร้ังละมากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 คร้ังละ 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 และคร้ังละ 30,001-40,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.30 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนเงินท่ีถอนในบญัชี
แต่ละคร้ัง 

จ านวนเงิน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 171 57.00 
10,001 - 20,000 บาท 57 19.00 
20,001-30,000 บาท 23 7.70 
30,001-40,000 บาท 8 2.70 
40,001-50,000 บาท 6 2.00 
มากกวา่ 50,000 35 11.70 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดถ้อนเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษคร้ังละ ต ่ากว่า 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา คือ 10,001-20,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 19.00 คร้ังละมากกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.70 คร้ังละ 20,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.70 คร้ังละ 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 และคร้ังละ 40,001-50,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาในการเขา้ใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ในรอบ 1 เดือน 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
ช่วงตน้เดือน 113 37.70 
ช่วงกลางเดือน 45 15.00 
ช่วงปลายเดือน 87 29.00 
ไม่แน่นอน 55 18.30 
รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในรอบ 1 เดือน ใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพยพ์ิเศษท่ีธนาคารในช่วงตน้เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.70 รองลงมา คือ ช่วงปลาย
เดือน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 18.30 และช่วงกลางเดือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร
ท่ีท่านใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

อตัราดอกเบีย้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 0.75% 25 8.30 
0.75-1.50 % 88 29.30 
1.51-2.25% 106 35.30 
2.26-3.00% 77 25.70 
มากกวา่ 3.00% 4 1.30 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บอตัราดอกเบ้ียของธนาคารท่ีใชบ้ริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษ 1.51-2.25% มากท่ี สุด คิด เป็น ร้อยละ 35.30 รองลงมา คือ           
อัตราดอกเบ้ีย 0.75-1.50% คิดเป็นร้อยละ 29.30 อัตราดอกเบ้ีย 2.26-3.00% คิดเป็นร้อยละ 25.70  
อัตราดอกเบ้ีย 0.75% คิดเป็นร้อยละ 8.30 และอัตราดอกเบ้ียมากกว่า 3.00% คิดเป็นร้อยละ 1.30 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการค้นหาข้อมูลและ
เปรียบเทียบบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษก่อนการตดัสินใจเปิด 
ค้นหาและเปรียบเทยีบข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เปรียบเทียบ 239 79.70 
ไม่เปรียบเทียบ 61 20.30 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดมี้การคน้หาและเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คิดเป็นร้อยละ 79.70 และไม่มีค้นหาและการ
เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คิดเป็นร้อยละ 20.30 
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4.3 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ของจ านวนเงินท่ีฝากในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ
แต่ละคร้ัง จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
 

จ านวนเงนิทีฝ่ากใน
แต่ละคร้ัง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,001 
– 

20,000 
บาท 

20,001 
– 

30,000 
บาท 

30,001 
– 

40,000 
บาท 

40,001 
– 

50,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 29 
(93.55) 

55 
(61.11) 

33 
(42.86) 

2 
(5.00) 

4 
(18.18) 

9 
(22.5) 

10,001 – 20,000 
บาท 

2 
(6.45) 

21 
(23.33) 

26 
(33.76) 

25 
(62.5) 

10 
(45.45) 

4 
(10.00) 

20,001 – 30,000 
บาท 

- 3 
(3.33) 

9 
(11.69) 

8 
(20.00) 

1 
(4.55) 

7 
(17.5) 

30,001 – 40,000 
บาท 

- 2 
(2.22) 

- 2 
(5.00) 

- 3 
(7.5) 

40,001 – 50,000 
บาท 

- 9 
(10.00) 

- 1 
(2.50) 

4 
(18.18) 

4 
(10.00) 

มากกวา่ 50,000 บาท - - 9 
(11.69) 

2 
(5.00) 

3 
(13.64) 

13 
(32.5) 

รวม 31 
(100) 

90 
(100) 

77 
(100) 

40 
(100) 

22 
(100) 

40 
(100) 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท ฝากเงินในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คร้ังละต ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.55 รองลงมา
ฝากเงินคร้ังละ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.45 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีม่ีรายได้ 10,001-20,000 บาท ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คร้ังละต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาฝากคร้ังละ 10,001-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.33  ฝากคร้ังละ 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ฝากคร้ังละ 
20,001-30,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.33 ฝากค ร้ังละ 30,001-40,000 บาท  คิด เป็น ร้อยละ 2.22 
ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีม่ีรายได้ 20,001-30,000 บาท ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คร้ังละต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาฝากคร้ังละ 10,001-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.76  ฝากคร้ังละ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.69 ฝากคร้ังละ 
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 ฝากคร้ังละมากกว่า 50,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.69 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีม่ีรายได้ 30,001-40,000 บาท ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คร้ังละ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.50  ฝากคร้ังละ 20,001-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 ฝากคร้ังละ ต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ฝากคร้ังละมากกว่า
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ฝากคร้ังละ 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีม่ีรายได้ 40,001-50,000 บาท ฝากเงินในบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คร้ังละ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.45  ฝากคร้ังต ่ากว่า 10,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 18.18  ฝากคร้ังละ 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.18 ฝากคร้ังละมากกว่า 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 ฝากคร้ังละ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีม่ีรายได้มากกว่า 50,000 บาท ฝากเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด มากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.50  ฝากคร้ังต ่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 22.50  ฝากคร้ังละ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.50 ฝากคร้ังละ 40,001 – 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ฝากคร้ังละ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ฝากคร้ังละ 30,001 
– 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ของเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

เหตุผลใน
การเลอืเปิด

บัญชี 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่า 
10,000 
บาท 

10,001 
– 

20,000 
บาท 

20,001 
– 

30,000 
บาท 

30,001 
– 

40,000 
บาท 

40,001 
– 

50,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

ธนาคารใดก็ได้
ท่ีสะดวกสบาย 

11 
(35.48) 

24 
(26.67) 

30 
(38.96) 

11 
(27.50) 

4 
(18.18) 

14 
(35.00) 

ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ 

5 
(16.13) 

22 
(24.44) 

9 
(11.69) 

12 
(30.00) 

14 
(63.64) 

16 
(40.00) 

ความสวยงาม
และความ
ทนัสมยั 

- 2 
(2.22) 

2 
(2.60) 

- - - 

เง่ือนไขมีความ
เหมาะสม 

15 
(48.39) 

42 
(46.67) 

36 
(46.75) 

17 
(42.50) 

4 
(18.18) 

10 
(25.00) 

รวม 31 
(100) 

90 
(100) 

77 
(100) 

40 
(100) 

22 
(100) 

40 
(100) 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท มีเหตุผลในการ

เลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เง่ือนไขของบญัชีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 48.39 รองลงมา คือ ธนาคารใดก็ได้ท่ีสะดวกสบาย  คิดเป็นร้อยละ 35.48 ธนาคารมี
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 16.13 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,0001 – 20,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เง่ือนไขของบญัชีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 
รองลงมา คือ ธนาคารใดก็ได้ท่ีสะดวกสบาย  คิดเป็นร้อยละ 26.67 ธนาคารมีช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 24.44 และความสวยงามและความทนัสมยัของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 2.22 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เง่ือนไขของบญัชีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.75 
รองลงมา คือ ธนาคารใดก็ได้ท่ีสะดวกสบาย  คิดเป็นร้อยละ 38.96 ธนาคารมีช่ือเสียงและความ
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น่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 11.69 และความสวยงามและความทนัสมยัของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 2.60 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เง่ือนไขของบญัชีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.50 
รองลงมา คือ ธนาคารมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 37.00  และธนาคารใดก็ได้ท่ี
สะดวกสบาย  คิดเป็นร้อยละ 27.50  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้40,001 – 50,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษ คือ ธนาคารมี ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 63.64   
รองลงมา คือ ธนาคารใดก็ได้ท่ีสะดวกสบาย และมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ 18.18 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษ คือ  ธนาคารมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 40.00    
รองลงมา คือ ธนาคารใดก็ไดท่ี้สะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ของเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษ จ าแนกตามอาย ุ
เหตุผลในการเลอืเปิด

บัญชี 

อายุ 
21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปีข้ึน

ไป 
อตัราดอกเบ้ียสูง 37 

(31.90) 
47 

(27.65) 
51 

(39.53) 
17 

(34.69) 
14 

(25.00) 
ผลิตภณัฑใ์หเ้ลือก
หลากหลาย 

13 
(11.20) 

29 
(17.06) 

20 
(15.50) 

6 
(12.25) 

4 
(7.14) 

สะดวกสบายในการใช้
บริการ 

33 
(28.45) 

43 
(25.29) 

26 
(20.16) 

16 
(32.65) 

17 
(30.36) 

มีของสมนาคุณ 10 
(8.62) 

7 
(4.12) 

3 
(2.33) 

2 
(4.08) 

8 
(14.29) 

เงินเดือนเขา้บญัชีธนาคาร
ดงักล่าว 

11 
(9.48) 

19 
(11.18) 

12 
(9.30) 

2 
(4.08) 

6 
(10.71) 

ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 12 
(10.35) 

25 
(14.70) 

17 
(13.18) 

6 
(12.25) 

7 
(12.50) 

รวม 116 
(100) 

170 
(100) 

129 
(100) 

49 
(100) 

56 
(100) 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 - 30 ปี  มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ียสูง คิดเป็นร้อยละ 31.90 รองลงมา 
คือ สะดวกสบายในการใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 28.45 ผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 
11.20 ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 10.35 เงินเดือนเขา้บญัชีธนาคารดงักล่าว คิดเป็นร้อย
ละ 9.48 และมีของสมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 8.62 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี  มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ียสูง คิดเป็นร้อยละ 27.65 รองลงมา คือ สะดวกสบายใน
การใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 25.29 ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 14.70 ผลิตภณัฑ์ให้เลือก
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 17.06 เงินเดือนเขา้บญัชีธนาคารดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 11.18 และมีของ
สมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 4.12 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี  มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ียสูง คิดเป็นร้อยละ 39.53 รองลงมา คือ สะดวกสบายใน
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การใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 20.16 ผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 15.50 ธนาคารมี
ความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 13.18 เงินเดือนเขา้บญัชีธนาคารดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 9.30 และมีของ
สมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 - 60 ปี  มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ียสูง คิดเป็นร้อยละ 34.69 รองลงมา คือ สะดวกสบายใน
การใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 32.65 ผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 12.25 ธนาคารมี
ความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 12.25 เงินเดือนเขา้บญัชีธนาคารดงักล่าวและมีของสมนาคุณ คิดเป็น
ร้อยละ 4.08 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป  มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษมากท่ีสุด คือ สะดวกสบายในการใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 30.36 รองลงมา คือ อตัรา
ดอกเบ้ียสูง คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีของสมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ คิด
เป็นร้อยละ 12.50 เงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 10.71 ผลิตภัณฑ์ให้เลือก
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดบั 
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4.4 ส่วนที่ 4 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัการมีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รวม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

มีบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพิ์เศษให้เลือก
หลากหลายประเภท 

300 
(100.00) 

53 
(17.70) 

168 
(56.00) 

68 
(22.70) 

7 
(2.30) 

4 
(1.30) 

3.86 
(มาก) 

มีบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพิ์เศษท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ 

300 
(100.00) 

108 
(36.00) 

139 
(46.30) 

45 
(15.00) 

6 
(2.00) 

2 
(0.70) 

4.15 
(มาก) 

ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝาก
ขั้นต ่าและฝากเพ่ิมคร้ัง
ต่อไป 

300 
(100.00) 

86 
(28.70) 

154 
(51.30) 

54 
(18.00) 

5 
(1.70) 

1 
(0.30) 

4.06 
(มาก) 

ภาพลกัษณ์ของธนาคารมี
ความน่าเช่ือถือ 

300 
(100.00) 

103 
(34.30) 

147 
(49.00) 

43 
(14.30) 

5 
(1.70) 

2 
(0.70) 

4.15 
(มาก) 

รูปแบบและความสวยงาม
ของสมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพิ์เศษ 

300 
(100.00) 

41 
(13.70) 

79 
(26.30) 

108 
(36.00) 

43 
(14.30) 

29 
(9.70) 

3.20 
(ปาน
กลาง) 

บญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพิ์เศษไม่มีก าหนด
ระยะเวลาฝากถอน 

300 
(100.00) 

71 
(23.70) 

107 
(35.70) 

113 
(37.70) 

8 
(2.70) 

1 
(0.30) 

3.80 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.87 
(มาก) 

  
จากตารางท่ี 4.23 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้

บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ในด้านผลิตภณัฑ์ภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัมาก คือ มีบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พิเศษท่ีตรงกับความต้องการ (ค่าเฉล่ีย 4.15)  ภาพลักษณ์ของธนาคารมีความ
น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและฝากเพิ่มคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.06) มี
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษให้เลือกหลากหลายประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.86) และบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษไม่มีก าหนดระยะเวลาฝากถอน (ค่าเฉล่ีย3.80) ส่วนค่าเฉล่ียของปัจจยัด้าน
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ผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ รูปแบบและความสวยงามของสมุดบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย ์(ค่าเฉล่ีย 3.20)  
 
ตารางที ่4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในดา้นราคาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านราคา 

ระดบัการมีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รวม มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง 300 
(100.00) 

171 
(57.00) 

81 
(27.00) 

45 
(15.00) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.40 
(มาก) 

ค่าธรรมเนียมในการปิดบญัชีก่อน
ครบก าหนดมีความหมาะสม 

300 
(100.00) 

95 
(31.10) 

124 
(41.30) 

66 
(22.00) 

14 
(4.70) 

1 
(0.30) 

3.99 
(มาก) 

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินก่อน
ครบก าหนดมีความเหมาะสม 

300 
(100.00) 

99 
(33.00) 

99 
(33.00) 

91 
(30.30) 

10 
(3.30) 

1 
(0.30) 

3.95 
(มาก) 

ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี 300 
(100.00) 

160 
(53.30) 

66 
(22.00) 

63 
(21.00) 

11 
(3.70) 

0 
(0.00) 

4.25 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.14 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ  ในดา้นราคาภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.14) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลในระดบัมาก คือ มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 
4.40) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.25) ค่าธรรมเนียมในการปิดบญัชีก่อนครบก าหนดมี
ความหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.99) และค่าธรรมเนียมในการถอนเงินก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกใชบ้ญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ระดบัการมีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รวม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

ท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่น
ท าเลท่ีพบเห็นไดง่้ายและ
สะดวกในการเดินทาง 

300 
(100.00) 

102 
(34.00) 

132 
(44.00) 

64 
(21.30) 

2 
(0.70) 

0 
(0.00) 

4.11 
(มาก) 

ธนาคารมีพ้ืนท่ีจอดรถ
รองรับผูใ้ชบ้ริการเพียงพอ 

300 
(100.00) 

104 
(34.70) 

127 
(42.30) 

58 
(19.30) 

9 
(3.00) 

2 
(0.70) 

4.07 
(มาก) 

ธนาคารมีสาขาเพียงพอ
และมีสาขากระจายอยูท่ ัว่
ประเทศ 

300 
(100.00) 

77 
(25.70) 

147 
(49.00) 

62 
(20.70) 

13 
(4.30) 

1 
(0.30) 

3.95 
(มาก) 

ธนาคารมีช่วงเวลาในการ
ให้บริการท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 

300 
(100.00) 

69 
(23.00) 

145 
(48.30) 

73 
(24.30) 

11 
(3.70) 

2 
(0.70) 

3.89 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.00 
(มาก) 

  
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายภาพรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก 
คือ ท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่นท าเลท่ีพบเห็นไดง่้ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.11) ธนาคารมี
พื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ชบ้ริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขากระจายอยู่
ทัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.95) และธนาคารมีช่วงเวลาในการให้บริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกใชบ้ญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัการมีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รวม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วิทย ุส่ือพิมพ ์

300 
(100.00) 

24 
(8.00) 

104 
(34.70) 

107 
(35.70) 

55 
(18.30) 

10 
(3.30) 

3.25 
(ปาน
กลาง) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ออนไลน์อินเตอร์เน็ตได้
อยา่งเหมาะสม 

300 
(100.00) 

32 
(10.70) 

107 
(35.70) 

107 
(35.70) 

45 
(15.00) 

9 
(3.00) 

3.36 
(ปาน
กลาง) 

ของสมนาคุณมีความ
น่าสนใจ 

300 
(100.00) 

22 
(7.30) 

108 
(36.00) 

115 
(38.30) 

44 
(14.70) 

11 
(3.70) 

3.29 
(ปาน
กลาง) 

มีบอร์ดประชาสมัพนัธ์เงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพิ์เศษ
ท่ีปัจจุบนั (Update) 

300 
(100.00) 

13 
(4.30) 

111 
(37.00) 

121 
(40.30) 

42 
(14.00) 

13 
(4.30) 

3.23 
(ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.28 
(ปาน
กลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้

บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ในดา้นการส่งเสริมการตลาดภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปาน
กลาง คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.36) ของสมนาคุณมี
ความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.29) มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.25) 
และมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษท่ีปัจจุบัน (Update)  (ค่าเฉล่ีย 3.23) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านบุคคลหรือ 
พนักงานผู้ให้บริการ 

ระดบัการมีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รวม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

พนกังานมีความรู้และ
สามารถอธิบายขอ้มูลได้
ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย 

300 
(100.00) 

132 
(44.00) 

133 
(44.30) 

34 
(11.30) 

1 
(0.30) 

0 
(0.00) 

4.32 
(มาก) 

พนกังานสามารถแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ทนัท่วงที 

300 
(100.00) 

123 
(41.00) 

126 
(42.00) 

45 
(15.00) 

6 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.22 
(มาก) 

พนกังานมีการให้บริการท่ี
รวดเร็ว 

300 
(100.00) 

124 
(41.30) 

120 
(40.00) 

53 
(17.70) 

3 
(1.00) 

(0.00) 
4.22 

(มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.25 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้
บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ในด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้หบ้ริการท่ีมี
ผลในระดบัมาก คือ พนักงานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลได้ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 
4.43) พนักงานสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.22) และพนักงานมีการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกใชบ้ญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัการมีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รวม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

กระบวนการในการ
ให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า 

300 
(100.00) 

137 
(45.70) 

119 
(39.70) 

44 
(14.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.31 
(มาก) 

กระบวนการในการ
ให้บริการรวดเร็ว ทนัเวลา 

300 
(100.00) 

107 
(35.70) 

141 
(47.00) 

51 
(17.00) 

1 
(0.30) 

0 
(0.00) 

4.18 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.24 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.28 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ในดา้นกระบวนการบริการภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลในระดับมาก คือ 
กระบวนการในการให้บริการถูกต้อง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.31) และกระบวนการในการให้บริการ
รวดเร็ว ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัการมีผล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

รวม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

ธนาคารมีการตกแต่ง
สวยงาม ทนัสมยั 

300 
(100.00) 

57 
(19.00) 

140 
(46.70) 

82 
(27.30) 

19 
(6.30) 

2 
(0.70) 

3.77 
(มาก) 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการ
ให้บริการทนัสมยั 

300 
(100.00) 

97 
(32.30) 

147 
(49.00) 

49 
(16.30) 

6 
(2.00) 

1 
(0.30) 

4.11 
(มาก) 

พนกังานท่ีให้บริการมีการ
แต่งกายสุภาพ สะอาด 
เรียบร้อย 

300 
(100.00) 

84 
(28.00) 

162 
(54.00) 

45 
(15.00) 

6 
(2.00) 

3 
(1.00) 

4.06 
(มาก) 

พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์
และเตม็ใจในการให้บริการ 

300 
(100.00) 

114 
(38.00) 

150 
(50.00) 

25 
(8.30) 

9 
(3.00) 

2 
(0.70) 

4.22 
(มาก) 

พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี 
ยิม้แยม้แจ่มใส 

300 
(100.00) 

114 
(38.00) 

152 
(50.70) 

24 
(8.00) 

10 
(3.30) 

0 
(0.00) 

4.23 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.07 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้

บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ในด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลในระดบัมาก คือ พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์และเต็มใจในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการ
ใหบ้ริการทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.11) พนกังานท่ีให้บริการมีการแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 
4.06) และธนาคารมีการตกแต่งสวยงาม ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้ห้บริการ 4.25 
(มาก) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.24 
(มาก) 

ดา้นราคา 4.14 
(มาก) 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.07 
(มาก) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.00 
(มาก) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.87 
(มาก) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.28 
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูต้อบ
แบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลในระดบัมาก คือ  ดา้นบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.25) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.14)  ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.07)  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.00)  ด้านผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 3.87)  ตามล าดบั ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลในระดบัปาน
กลาง คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลได้
ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย 

ดา้นพนกังานหรือผูใ้หบ้ริการ 4.43 
(มาก) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง ดา้นราคา 4.31 
(มาก) 

กระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง แม่นย  า ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.25 
(มาก) 

ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี ดา้นราคา 4.23 
(มาก) 

พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.22 
(มาก) 

พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และทนัท่วงที 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.22 
(มาก) 

พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.22 
(มาก) 

พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.22 
(มาก) 

กระบวนการในการใหบ้ริการรวดเร็ว ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.18 
(มาก) 

มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรง
กบัความตอ้งการ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.15 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ

ผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ส าหรับค่าเฉล่ียของ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลในระดบัมาก คือ  พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบาย
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.43) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.31) กระบวนการใน
การให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.25) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.23) พนกังาน
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สุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและ
ทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนกังานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์
และเต็มใจในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) กระบวนการในการให้บริการรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.18) มี
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ(ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 
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4.5 ส่วนที่ 5 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียในด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภทธนาคารท่ีใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 

ธนาคาร 

ธนาคารรัฐฯ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=147 

ธนาคารเอกชน 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=153 

มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษให้เลือก
หลายประเภท 

3.85 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบั
ความตอ้งการ 

4.08 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและจ านวน
ฝากเพิ่มคร้ังต่อไป 

4.01 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 4.28 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

รูปแบบและความสวยงามของสมุดบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษไม่มี
การก าหนดระยะเวลาฝาก-ถอน 

3.82 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.87 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด (ดา้นผลิตภณัฑ์) ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารรัฐบาล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) ส าหรับ
ค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ไม่ก าหนด
จ านวนเงินฝากขั้นต ่าและจ านวนฝากเพิ่มคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.01) มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ
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ใหเ้ลือกหลายประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.85) บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษไม่มีการก าหนดระยะเวลา
ฝาก-ถอน (ค่าเฉล่ีย 3.82) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ได้แก่ 
รูปแบบและความสวยงามของสมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.19) ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
เอกชน ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีผลในระดบัมาก ได้แก่ มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.21) ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและจ านวน
ฝากเพิ่มคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.12) มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษให้เลือกหลายประเภท  (ค่าเฉล่ีย 
3.87) บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษไม่มีการก าหนดระยะเวลาฝาก-ถอน (ค่าเฉล่ีย 3.78) 
ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ รูปแบบและความสวยงาม
ของสมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภทธนาคารท่ีใช้บริการบญัชี
เงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

ธนาคาร 

ธนาคารรัฐฯ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=147 

ธนาคารเอกชน 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=153 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง 4.33 
(มาก) 

4.47 
(มาก) 

ค่ าธรรม เนี ยมในการปิดบัญ ชี ก่อนครบ
ก าหนดมีความเหมาะสม 

4.03 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

ค่ าธรรม เนียมในการถอน เงิน ก่อนครบ
ก าหนดมีความเหมาะสม 

4.05 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี 4.21 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.15 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด (ด้านราคา) ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารรัฐบาล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ส าหรับ
ค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลในระดับมาก ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.21) ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินก่อนครบก าหนดมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.05) ค่าธรรมเนียมในการปิดบญัชีก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
4.03) ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
เอกชน ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผล
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.47) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 
4.29) ค่าธรรมเนียมในการปิดบญัชีก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.95) มีค่าธรรมเนียม
ในการถอนเงินก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภทธนาคารท่ี
ใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ธนาคาร 

ธนาคารรัฐฯ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=147 

ธนาคารเอกชน 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=153 

ท่ีตั้งของธนาคารอยู่ในท าเลท่ีพบเห็นไดง่้าย
และสะดวกในการเดินทาง 

4.07 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผู ้ใช้บริการ
เพียงพอ 

3.98 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขากระจายอยู่
ทัว่ประเทศ 

3.96 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

ธนาคารมีช่วงเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการของลูกคา้ 

3.91 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.98 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารรัฐบาล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.98) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดับมาก ได้แก่ ท่ีตั้ งของ
ธนาคารอยูใ่นท าเลท่ีพบเห็นไดง่้ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถ
รองรับผูใ้ชบ้ริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) ธนาคารมีช่วงเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
เอกชน ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ชบ้ริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
ท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่นท าเลท่ีพบเห็นไดง่้ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.15) ธนาคารมีสาขา
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เพียงพอและมีสาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.95) ธนาคารมีช่วงเวลาการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภทธนาคารท่ี
ใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ธนาคาร 

ธนาคารรัฐฯ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=147 

ธนาคารเอกชน 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=153 

มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
วทิย ุส่ือพิมพ ์

3.36 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตได้
อยา่งเหมาะสม 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ 3.30 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษท่ีปัจจุบนั (Update) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคารรัฐบาล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มี
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.36) มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์
อินเตอร์เน็ตไดอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.36) ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.30) มีบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีปัจจุบนั (Update) (ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
เอกชน ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการ
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ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่ง
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.36) ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.28) มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษท่ีปัจจุบัน (Update) (ค่าเฉล่ีย 3.16) มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุส่ือพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.15) ตามล าดบั  

 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียในด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภท
ธนาคารท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ 

ธนาคาร 

ธนาคารรัฐฯ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=147 

ธนาคารเอกชน 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=153 

พนักงานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูล
ไดถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย 

4.37 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

พนักงานสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และทนัท่วงที 

4.28 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 4.25 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.30 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด (ดา้นบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการ) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคารรัฐบาล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการท่ีมีผลในระดับมาก 
ไดแ้ก่ พนักงานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.37) พนกังาน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.28) พนักงานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
เอกชน ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นบุคคลหรือ
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พนกังานผูใ้หบ้ริการท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.27) พนักงานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีพนักงานสามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.16) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามประเภทธนาคารท่ี
ใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

ธนาคาร 

ธนาคารรัฐฯ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=147 

ธนาคารเอกชน 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=153 

กระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง แม่นย  า 4.35 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

กระบวนการในการให้บ ริก ารรวด เร็ว 
ทนัเวลา 

4.26 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.30 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (ดา้นกระบวนการให้บริการ) ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารรัฐบาล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.30) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ กระบวนการใน
การให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.35) กระบวนการในการให้บริการรวดเร็ว ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.26) ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
เอกชน ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ส าหรับค่าเฉ ล่ียของปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการท่ีมีผลในระดับมาก ได้แก่ กระบวนการในการให้บริการถูกต้อง แม่นย  า 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) กระบวนการในการใหบ้ริการรวดเร็ว ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
ประเภทธนาคารท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ 

ทางกายภาพ 

ธนาคาร 

ธนาคารรัฐฯ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=147 

ธนาคารเอกชน 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=153 

ธนาคารมีการตกแต่งสวยงาม ทนัสมยั 3.79 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการใหบ้ริการทนัสมยั 4.07 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

พนักงานท่ีให้บริการมีการแต่งกายสุภาพ 
สะอาด เรียบร้อย 

4.06 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์และเต็มใจในการ
ใหบ้ริการ 

4.24 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส 4.24 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ) ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคารรัฐบาล ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และเต็มใจในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) พนกังาน
สุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.24) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
4.07) พนกังานท่ีให้บริการมีการแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.06)ธนาคารมีการตกแต่ง
สวยงาม ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
เอกชน ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการสร้าง



 

51 
 

และน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลในระดับมาก ได้แก่ พนักงานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้
แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.23) พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และเต็มใจในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ในการให้บริการทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.14) พนักงานท่ีให้บริการมีการแต่งกายสุภาพ สะอาด 
เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.06) ธนาคารมีการตกแต่งสวยงาม ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

  
ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียในด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีใชบ้ริการบญัชี
เงินฝากประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระยะเวลาทีก่ารใช้บริการบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พเิศษ 

น้อยกว่า 3 ปี 3 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=193 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=107 

มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ 

3.83 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ  

4.08 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและฝากเพิ่มคร้ังต่อไป 4.17 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 4.10 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

รูปแบบและความสวยงามของสมุดบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษ 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษไม่มีก าหนด
ระยะเวลาฝากถอน 

3.82 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.86 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 
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จากตารางท่ี  4.39 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ี มีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกว่า 3 ปี ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและฝากเพิ่มคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.17) ภาพลกัษณ์
ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.10) มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.08) มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษไม่มีก าหนดระยะเวลาฝากถอน (ค่าเฉล่ีย 3.82) ส่วนปัจจยัท่ีมีผล
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ รูปแบบและความสวยงามของสมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
(ค่าเฉล่ีย 3.16)  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 3 ปีข้ึนไป ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ส าหรับ
ค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.25) มีบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้น
ต ่าและฝากเพิ่มคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.87) บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษไม่มีก าหนดระยะเวลา
ฝากถอน (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ได้แก่ รูปแบบและความ
สวยงามของสมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออกทรัพยพ์ิเศษ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคา 

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์พเิศษ 

น้อยกว่า 3 ปี 3 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=193 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=107 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง 4.29 
(มาก) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

ค่าธรรมเนียมในการปิดบญัชีก่อนครบก าหนดมี
ความเหมาะสม 

4.02 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินก่อนครบก าหนดมี
ความเหมาะสม 

3.97 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี 4.25 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.13 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีระยะเวลาท่ีการใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกว่า 3 ปี ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.29) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.25) ค่าธรรมเนียมใน
การปิดบญัชีก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.02) ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินก่อนครบ
ก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 3 ปีข้ึนไป ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ส าหรับ
ค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.62) 
ส่วนปัจจยัท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.26) ค่าธรรมเนียมใน
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การปิดบญัชีก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.98) ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินก่อนครบ
ก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พเิศษ 

น้อยกว่า 3 ปี 3 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=193 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=107 

ท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่นท าเลท่ีพบเห็นไดง่้ายและ
สะดวกในการเดินทาง 

4.09 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ชบ้ริการเพียงพอ 4.10 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขากระจายอยูท่ ัว่
ประเทศ 

3.91 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

ธนาคารมีช่วงเวลาการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

3.83 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.98 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกวา่ 3 ปี 
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ช้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
ท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่นท าเลท่ีพบเห็นไดง่้ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.09) ธนาคารมีสาขา
เพียงพอและมีสาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ธนาคารมีช่วงเวลาการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษ  3 ปีข้ึนไป ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ท่ีตั้งของธนาคารอยู่ในท าเลท่ีพบเห็นได้ง่ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.15) ธนาคารมี
ช่วงเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ธนาคารมีสาขาเพียงพอ
และมีสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ช้บริการเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พเิศษ 

น้อยกว่า 3 ปี 3 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=193 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=107 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุส่ือ
พิมพ ์

3.30 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ 3.38 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษท่ีปัจจุบนั (Update) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.33 
(ปานกลาง)) 

3.26 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกวา่ 3 ปี 
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.38) มีการโฆษณา
ผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.35) มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษท่ีปัจจุบนั (Update) (ค่าเฉล่ีย 3.31) มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือ
พิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 3 ปีข้ึนไป ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.26) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มี
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การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.45) มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วทิย ุส่ือพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.28) มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ี
ปัจจุบนั (Update) (ค่าเฉล่ีย 3.16) ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียในด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ 

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์พเิศษ 

น้อยกว่า 3 ปี 3 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=193 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=107 

พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลได้
ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย 

4.27 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

พนกังานสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และทนัท่วงที 

4.15 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 4.14 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.18 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้ห้บริการ ท่ีมี

ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษนอ้ยกวา่ 
3 ปี ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านบุคคลหรือ
พนกังานผูใ้ห้บริการท่ีมีผลในระดบัมากไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.27) พนกังานสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลหรือพนักงานผู ้ให้บ ริการ ท่ี มีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 3 ปีข้ึนไป ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.37) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการท่ีมีผลใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
พนกังานสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 3.37) พนกังานมีการให้บริการท่ี
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์พเิศษ 

น้อยกว่า 3 ปี 3 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=193 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=107 

กระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง แม่นย  า 4.22 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

กระบวนการในการใหบ้ริการรวดเร็ว ทนัเวลา 4.11 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.16 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกวา่ 3 ปี 
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการท่ีมีผลในระดบัมากได้แก่ กระบวนการในการให้บริการถูกต้อง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
กระบวนการในการใหบ้ริการรวดเร็ว ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษ  3 ปีข้ึนไป ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลในระดับมาก ได้แก่ 
กระบวนการในการให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.42) กระบวนการในการให้บริการรวดเร็ว 
ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียในดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์พเิศษ 

น้อยกว่า 3 ปี 3 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=193 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
N=107 

ธนาคารมีการตกแต่งสวยงาม ทนัสมยั 3.70 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการทนัสมยั 3.99 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

พนกังานท่ีใหบ้ริการมีการแต่งกายสุภาพ 
สะอาด เรียบร้อย 

3.95 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

4.16 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส 4.17 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.99 
(มาก) 

 
 

4.19 
(มาก) 

 

 
จากตารางท่ี 4.45  พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษนอ้ยกวา่ 3 ปี ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้
แยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.17) พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์และเต็มใจในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.99) พนกังานท่ีให้บริการมีการแต่งกายสุภาพ 
สะอาด เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.95) ธนาคารมีการตกแต่งสวยงาม ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 3 ปีข้ึนไป ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมี
ผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.33) เคร่ืองมือ อุปกรณ์
ในการให้บริการทันสมัย  (ค่าเฉล่ีย 3.30) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์และเต็มใจในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) พนกังานท่ีให้บริการมีการแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.19)  ธนาคารมี
การตกแต่งสวยงาม ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ รวมถึงปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ จ านวน 300 ราย จากผลการศึกษา 
สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ห้างร้าน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 
บาท สถานภาพโสด  
 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมในการเลอืกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิศษของผู้บริโภค   

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเข้าใช้บริการธนาคาร
พาณิชย ์1 คร้ังต่อเดือน เหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เง่ือนไขของ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พิเศษกับธนาคารออมสิน มีจ านวนบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษใน
ปัจจุบนั 1 บญัชี ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษกบั
ธนาคารออมสินมากท่ีสุด เหตุผลในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของ
ธนาคารพาณิชย ์คือ อตัราดอกเบ้ียสูง ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษ ท่ีใชเ้ป็นประจ าเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 1-2 ปี ไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเองในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ฝากเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษคร้ังละ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
ถอนเงินในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษคร้ังละ ต ่ากว่า 10,000 บาท ในรอบ 1 เดือน ใช้
บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษท่ีธนาคารในช่วงต้นเดือน ได้รับอตัราดอกเบ้ียของ
ธนาคารท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 1.51-2.25% ไดมี้การคน้หาและเปรียบเทียบ
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ  
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ส่วนที ่3 พฤติกรรมในการเลอืกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิศษของผู้บริโภค  
3.1 จากการศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พเิศษของผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของจ านวนเงินฝากที่ฝากในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พเิศษแต่ละคร้ัง จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมในด้านจ านวนเงินท่ีฝากและรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มีรายได้ต ่ ากว่า  10,000 บาท  รายได้  10,001-20,000 บาท  และรายได ้         
20,001-30,000 บาท ฝากเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คร้ังละต ่ากวา่ 10,000 บาท ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001-40,000 บาทและรายได้ 40,001-50,000 บาท ฝากเงินในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ คร้ังละ 10,001-20,000 บาท ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
มากกว่า 50,000 บาท ฝากเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คร้ังละมากกว่า 50,000 บาท
   
3.2 จากการศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษของผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของเหตุผลในการเลือกเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์พเิศษ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมในด้านเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท รายได ้
10,001-20,000 บาท รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001-40,000 บาท มีเหตุผลในการ
เลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เง่ือนไขของบญัชีมีความเหมาะสม ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได ้40,001-50,000 บาท และรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท มีเหตุผลในการเลือก
เปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ ธนาคารมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ 

 
3.3 จากการศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษของผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของเหตุผลในการเลือกเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์พเิศษ จ าแนกตามอายุ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมในด้านเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์พิ เศษและอายุพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี  อายุ 31-40 ปี  อายุ 41-50 ปี           
อายุ 51-60 ปี มีเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ อตัราดอกเบ้ียสูง 
ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป มีเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษ คือ มีความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พเิศษของผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในระดับมาก คือ ปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.15)  ภาพลกัษณ์ของธนาคารมี
ความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและฝากเพิ่มคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษใหเ้ลือกหลากหลายประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.40) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.25) ค่าธรรมเนียมในการปิด
บญัชีก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (4.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
ท่ีตั้งของธนาคารอยู่ในท าเลท่ีพบเห็นได้ง่ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.11) ธนาคารมี
พื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ช้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขากระจาย
อยูท่ ัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.28) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มี
การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.36) ของสมนาคุณมีความ
น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.29) มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือพิมพ์ (ค่าเฉล่ีย 3.25) 
ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.25)  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ พนักงานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลได้ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.43) พนักงาน
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สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.22) และพนักงานมีการให้บริการท่ี
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (4.24)  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผล คือ กระบวนการในการ
ให้บริการถูกต้อง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.31) และกระบวนการในการให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (4.07)  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.23) พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์
และเต็มใจในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
4.11) ตามล าดบั 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พเิศษของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ส าหรับค่าเฉล่ียของ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลในระดบัมาก คือ  ด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.14)  ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.07)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.00)  ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.87)  ตามล าดบั ส าหรับค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.28) 

 
ปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝาก

ประเภทออมทรัพย์พเิศษของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ส าหรับค่าเฉล่ีย
ของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลในระดบัมาก คือ  พนกังานมีความรู้และสามารถ
อธิบายข้อมูลได้ถูกต้องและเข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.43) อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
กระบวนการในการให้บริการถูกต้อง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.25) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ต้องเสียภาษี 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) พนักงานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนักงานสามารถแกไ้ข
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ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนักงานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
4.22) พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์และเต็มใจในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) กระบวนการในการ
ให้บริการรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ
(ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พเิศษของผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
5.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิศษ
ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทธนาคารที่ใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภท
ออกทรัพย์พเิศษ 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามธนาคารรัฐวิสาหกิจและ
ธนาคารเอกชน ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารรัฐวิสาหกิจ สามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) ปัจจยัดา้น
ราคามีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการมีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคารเอกชน สามารถเรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ปัจจยัดา้น
ราคามีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) ปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงานผูใ้ห้บริการมีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคารรัฐวิสาหกิจ พบว่า  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ภาพลักษณ์ของ
ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่ าและจ านวนฝากเพิ่มคร้ังต่อไป  (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารเอกชน พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.21) ไม่ก าหนดจ านวน
เงินฝากขั้นต ่าและจ านวนฝากเพิ่มคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.12) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารรัฐวิสาหกิจ พบวา่  ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
สูง (ค่าเฉล่ีย 4.33) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.21) ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินก่อน
ครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารเอกชน พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.47) ดอกเบ้ีย
เงินฝากไม่ต้องเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.29) ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนครบก าหนดมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 

ท่ีตั้งของธนาคารอยู่ในท าเลท่ีพบเห็นไดง่้ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีธนาคารมี
พื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ช้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขากระจาย
อยูท่ ัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารเอกชน พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ชบ้ริการเพียงพอ 
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(ค่าเฉล่ีย 4.16) ท่ีตั้ งของธนาคารอยู่ในท าเลท่ีพบเห็นได้ง่ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 
4.15) ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 

มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือพิมพ์ (ค่าเฉล่ีย 3.36) มีการโฆษณาผ่านส่ือ
ออนไลน์อินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.36) ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.30) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารเอกชน พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย 
3.23) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ต
ได้อย่างเหมาะสม (ค่ าเฉ ล่ีย 3.36) ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ  (ค่ าเฉ ล่ีย 3.28) มีบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีปัจจุบนั (Update) (ค่าเฉล่ีย 3.16) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 

พนักงานมีความรู้และสามารถอธิบายข้อมูลได้ถูกต้องและเข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.37) พนักงาน
สามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.28) พนกังานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารเอกชน พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลได้
ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.27) พนกังานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีพนกังาน
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.16) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 

ไดแ้ก่ กระบวนการในการให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.35) กระบวนการในการให้บริการ
รวดเร็ว ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารเอกชน พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
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โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ กระบวนการในการให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) กระบวนการในการใหบ้ริการรวดเร็ว ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั  

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการธนาคารรัฐวิสาหกิจ พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารเอกชน พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 

 
 

5.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิศษ
ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออก
ทรัพย์พเิศษ 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษน้อยกว่า 3 ปี สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษ ได้ดังต่อไปน้ี คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้หบ้ริการมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.16) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมากกว่า 3 ปี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษ ได้ดังต่อไปน้ี คือ ปัจจัยด้าน
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ผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้หบ้ริการมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.37) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.36) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.19)  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใช้บริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกวา่ 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและฝากเพิ่มคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.17) ภาพลกัษณ์
ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.10) มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.08) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษมากกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.33) มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ี
ตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.25) มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.29) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 
4.25) ค่าธรรมเนียมในการปิดบญัชีก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษมากกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากสูง (ค่าเฉล่ีย 4.62) ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.26) ค่าธรรมเนียมใน
การปิดบญัชีก่อนครบก าหนดมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกวา่ 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบญัชีเงิน
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ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ช้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
ท่ีตั้งของธนาคารอยู่ในท าเลท่ีพบเห็นได้ง่ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.09) ธนาคารมี
สาขาเพียงพอและมีสาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษมากกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของ
ธนาคารอยูใ่นท าเลท่ีพบเห็นไดง่้ายและสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.15) ธนาคารมีช่วงเวลาการ
ให้บริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขา
กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.38) มีการโฆษณาผ่าน
ส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.35) มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษท่ีปัจจุบนั (Update) (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษมากกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ 
ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.45) มีการโฆษณา
ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือพิมพ์ (ค่าเฉล่ีย 3.28) มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษท่ีปัจจุบนั (Update) (ค่าเฉล่ีย 3.16) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการ
ใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษนอ้ยกวา่ 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ
ง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.27) พนักงานสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษมากกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังาน
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มีความรู้และสามารถอธิบายข้อมูลได้ถูกต้องและเข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.39) พนักงานสามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัท่วงที (ค่าเฉล่ีย 3.37) พนกังานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
3.35) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษน้อยกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่ กระบวนการในการให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.22) กระบวนการในการให้บริการ
รวดเร็ว ทนัเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษมากกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย ได้แก่ กระบวนการในการ
ให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า (ค่าเฉล่ีย 4.42) กระบวนการในการให้บริการรวดเร็ว ทนัเวลา  (ค่าเฉล่ีย 
3.31) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษนอ้ยกวา่ 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์และเต็มใจในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.16) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการ
ใหบ้ริการทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีการใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษมากกว่า 3 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19)  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังาน
สุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.33) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการทันสมัย 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และเตม็ใจในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดและทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ประกอบไปด้วย ใครคือลูกคา้ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือเม่ือไหร่ (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ืออยา่งไร (How) รวมทั้ง
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ศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือ (Who participates) ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
(Marketing Mix) (ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2556: 63) ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้ห้บริการ ( People) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
(Process) และปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ค าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หา
ค าตอบ 7 ขอ้ สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน /ห้างร้าน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มนนิตรา ก๋าเตจะ๊ (2555) 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพยแ์บบไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุเฉล่ีย 30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานบริษทั  เจา้ของกิจการ/คา้ขาย 
พอ่บา้น/แม่บา้น นกัศึกษาและผูเ้กษียณอายรุายไดเ้ฉล่ีย 14,364 บาทต่อเดือน 

2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษกบัธนาคารออมสิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มนนิตรา ก๋าเต
จ๊ะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพยแ์บบไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการฝาก
เงินออมทรัพยแ์บบไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคารทหารไทย 

3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลในการ
เลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพพิเศษของธนาคารพาณิชย ์คือ อตัราดอกเบ้ียสูง ซ่ึง
สอดคล้องกบัการศึกษาของ มนนิตรา ก๋าเตจ๊ะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงิน
ออมทรัพยแ์บบไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึง
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ คือ ตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทน้ีสูงกว่า
ออมทรัพยป์กติและดอกเบ้ียเงินฝากไม่เสียภาษีดอกเบ้ีย 

4.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษาพบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือ ตดัสินใจดว้ยตวัเองในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ จุฬาลักษณ์ วฒันวิเชียร (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินตรา
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ต่างประเทศของลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงพบวา่ บุคคลหรือส่ิงท่ีมีอิทธิพลใน
การเลือกใชบ้ริการดา้นเงินตราต่างประเทศมากท่ีสุด คือ ตนเอง 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ท่ีใช้เป็นประจ าเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 1-2 ปี และในรอบ 1 เดือน ใช้
บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีธนาคารในช่วงตน้เดือน มีการเขา้ใช้บริการธนาคาร
พาณิชย ์1 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จุฬาลกัษณ์ วฒันวเิชียร (2551) ไดศึ้กษา
พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง
พบว่า ใช้บริการน้อยกว่าเดือนละ 2 คร้ัง ในช่วงเวลา 10.31 – 12.30 น. และใช้บริการวนัศุกร์มาก
ท่ีสุด 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษกับธนาคารไทยพาณิชย์มากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ มนนิตรา ก๋าเตจ๊ะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพยแ์บบ
ไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามใชบ้ริการฝากเงินออมทรัพยแ์บบไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคารทหารไทย 

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ฝากเงิน
ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษคร้ังละ ต ่ากว่า 10,000 บาท ถอนเงินในบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษคร้ังละ ต ่ากว่า 10,000 บาท ได้รับอตัราดอกเบ้ียของธนาคารท่ีใช้บริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 1.51-2.25% ไดมี้การคน้หาและเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จุฬาลกัษณ์ 
วฒันวิเชียร (2551) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงพบวา่ มีปริมาณการใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง จ านวน 10,001 - 20,000 บาท 

 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2556: 

63) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้ห้บริการ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ
และปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ สามารถอภิปรายผลการศึกษากับ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สูงสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ พูนพิสมยั นามเทพ (2550) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากเงินออมปลอด
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ภาษีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสูงสุด คือ ปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงานผู ้
ให้บริการ และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ศิริมาศ ย่งตัก๊ (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารธนชาต สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสูลสุด คือ 
ปัจจยัดา้นการบริการ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนนิตรา ก๋าเตจะ๊ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพย์แบบไม่ประจ าของลูกค้าธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสูงสุด คือ ดา้นราคา 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสูงสุด คือ มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรงกบัความตอ้งการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พูนพิสมยั นามเทพ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากเงินออม
ปลอดภาษีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสูงสุด คือ ด้านเง่ือนไข ด้านสิทธิ
ประโยชน์ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนนิตรา ก๋าเตจ๊ะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพยแ์บบไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ
สูงสุด คือ ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและฝากคร้ังต่อไป 

ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสูงสุด คือ มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ พูนพิสมยั 
นามเทพ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากเงินออมปลอดภาษีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการสูงสุด คือ อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการฝากเงินออมปลอดภาษี และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ มนนิตรา ก๋าเตจ๊ะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพยแ์บบ
ไม่ประจ าของลูกคา้ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงพบว่า ปัจจยั
ยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสูงสุด คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทน้ี
สูงกวา่ออมทรัพยป์กติ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสูงสุด คือ ท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่นท าเลท่ีพบเห็นได้
ง่ายและสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พูนพิสมยั นามเทพ (2550) ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากเงินออมปลอดภาษีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในอ าเภอเมือง 
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จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการสูงสุด คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีของธนาคาร 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสูงสุด คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ต
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พูนพิสมยั นามเทพ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการฝากเงินออมปลอดภาษีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสูงสุด คือ การ
ประชาสัมพนัธ์การน าการใช้บริการท่ีทัว่ถึง ชดัเจน เขา้ใจง่าย และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
มนนิตรา ก๋าเตจ๊ะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพยแ์บบไม่ประจ าของ
ลูกคา้ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสูงสุด คือ การโฆษณาผ่านส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้าน
บุคคลหรือพนกังานผูใ้ห้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสูงสุด คือ พนกังานมีความรู้
และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริมาศ ยง่ตัก๊ 
(2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการดา้นเงินฝากของลูกคา้ธนาคารธนชาต 
สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านบุคคลหรือพนักงานผู ้
ให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสูงสุด คือ พนกังานมีการกล่าวตอ้นรับและใชว้าจาสุภาพ 
และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณภา ไพศาลตันติวงศ์ (2551) ได้ศึกษาการส่ือสาร
การตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ช้บริการในการเลือกบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัย่อยดา้นบุคคลหรือพนกังานผูใ้ห้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
สูงสุด คือ พนกังานธนาคารมีทกัษะการพดูจาและบุคลิกภาพท่ีดีมีการแต่งกายสุภาพ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสูงสุด คือ กระบวนการในการให้บริการถูกตอ้ง 
แม่นย  า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จุฬาลกัษณ์ วฒันวิเชียร (2551) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการดา้นเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงพบวา่ ธนาคาร
มีการประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายใน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พูนพิสมยั นาม
เทพ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากเงินออมปลอดภาษีของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ พนกังานธนาคารควรประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ
เงินฝากปลอดภาษี 
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ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสูงสุด คือ 
พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จุฬาลกัษณ์ วฒัน
วิเชียร (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินตราต่างประเทศของลูกค้าของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงพบว่าการตกแต่งภายใน ภายนอกสวยงาม สะอาด และดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี 
 

5.3 ข้อค้นพบ 
จากพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษและ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ
ง่าย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง กระบวนการในการให้บริการถูกตอ้ง แม่นย  า ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้ง
เสียภาษี พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส ตามล าดบั 
  2. ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท รายได ้     
10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท จะฝากในแต่ละคร้ังต ่ากว่า 10,000 บาท ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท , 40,001 – 50,000 บาท ฝากคร้ังละ 
10,001 – 20,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท ฝากคร้ัง
ละมากกวา่ 50,000 บาท 
  3. ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท รายได ้    
10,001 – 20,000 บาท , 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกเปิด
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เง่ือนไขมีความเหมาะสม ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกเปิด
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ ธนาคารมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ 
  4. ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายตุั้งแต่อาย ุ21 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี อาย ุ41 – 50 
ปี และ 51 – 60 ปี มีเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากสูงและความสะดวกสบายในการใช้บริการ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึน
ไป มีเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ ความสะดวกสบายในการใช้
บริการและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง 
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  5. ปัจจยัยอ่ยในดา้นผลิตภณัฑ์เร่ืองรูปแบบและความสวยงามของสมุดบญัชีเงินฝาก
ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง ไม่วา่จะ
จ าแนกตามลูกคา้ท่ีเขา้ใช้ธนาคารรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเอกชนและจ าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้บริการ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 
  6. เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมาเป็นเวลามากกวา่ 3 ปี 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง มีผลในการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะในระดบัสาขาท่ี
สาขาสามารถด าเนินการเองได ้ดงัต่อไปน้ี 
  1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย 
ดงันั้นธนาคารควรมีการจดัอบรมพฒันาพนักงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ
เขา้ใจในผลิตภณัฑ์เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารและสามารถอธิบายขอ้มูลให้กบัผู ้
มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย  

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พิเศษ คือ พนักงานสุภาพ มีอัธยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส ดังนั้ นควรมีการส่ง
พนกังานเขา้อบรมในเร่ืองการให้บริการ ให้พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสอยูต่ลอดเวลา ตอ้นรับลูกคา้ดว้ย
มิตรไมตรีท่ีดี ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน 

3. ท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป มีเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ ดงันั้นธนาคารควรมีการจดั
มุมท่ีนั่งพิเศษ ส าหรับผูม้าใช้บริการท่ีมีอายุสูง และมีการช่วยเหลือการให้บริการอย่างใกล้ชิด 
เพื่อใหลู้กคา้กลุ่มน้ีเกิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก 
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จากพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ขอ้เสนอแนะในระดบัองค์กร 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงและดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี ดงันั้น
ควรมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค ไม่ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเอาเปรียบ
ผูบ้ริโภคเกินไป  

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ กระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง แม่นย  า ดงันั้นธนาคารควรมีการ
ตรวจสอบระบบของธนาคารในการใหบ้ริการลูกคา้ ทั้งเร่ืองระบบภายในดา้นฝากเงิน ดา้นเปิดบญัชี 
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูม้าใชบ้ริการ 

3. ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท รายได ้    
10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท จะฝากในแต่ละคร้ังต ่ากว่า 10,000 บาท ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท , 40,001 – 50,000 บาท ฝากคร้ังละ 
10,001 – 20,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท ฝากคร้ัง
ละมากกว่า 50,000 บาท ดังนั้ นธนาคารควรมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิ เศษท่ีมีความ
หลากหลาย มีอตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัได เพื่อใหลู้กคา้ท่ีฝากเงินคร้ังละมากๆ ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ี
สูง ให้ลูกคา้ไดเ้ลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการและมีการแนะน าเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มรายได ้
  4. ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท รายได ้    
10,001 – 20,000 บาท , 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกเปิด
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ เง่ือนไขมีความเหมาะสม ดงันั้นธนาคารควรมีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีหลากหลาย อาจก าหนดตามระยะเวลาท่ีฝากเงิน ถา้ฝากนานก็จะไดอ้ตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาในการฝากเงิน เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของลูกคา้  

5. ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท และ
มากกวา่ 50,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ คือ ธนาคารมี
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ ดงันั้นธนาคารควรมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ คุณภาพ
ของระบบใหบ้ริการใหท้นัสมยัและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  
  6. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ รูปแบบและความสวยงาม
ของสมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมีผลในระดบัปานกลาง ไม่วา่จะจ าแนกตามลูกคา้ท่ี
เขา้ใชธ้นาคารรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเอกชนและจ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภท
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ออมทรัพยพ์ิเศษ ดงันั้นธนาคารไม่จ  าเป็นตอ้งออกสมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีมี
ความโดดเด่นและใชเ้งินทุนมากนกั เพราะลูกคา้ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัสมุดบญัชีเงินฝากมาก  
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                                                                  แบบสอบถาม 
เร่ือง “พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิศษของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ ” 
 

แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการค้นควา้แบบอิสระของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวิเคราะห์
และเสนอในภาพรวมและใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเชิงวชิาการเท่านั้น  
แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

พิเศษของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ

ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
ส่วนท่ี 4   ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ทั้งน้ีผูศึ้กษาจึงขอความกรุณาจากท่านในการท าแบบสอบถามชุดน้ีใหค้รบทุกขอ้และ
ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ี 

น.ส. กมลมาลย์      ทองสุข 
 ผู้ศึกษา 

 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย      ลงใน (   ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามข้อมูลของท่าน 
1. เพศ 

1.( ) ชาย      2.( ) หญิง 
2. อาย ุ

1.( ) ไม่เกิน 20 ปี     2.( ) 21 – 30 ปี 
3.( ) 31 – 40 ปี      4.( ) 41 – 50 ปี 
5.( ) 50 – 60  ปี     6.( ) มากกวา่ 60 ปี 
 
 

แบบสอบถามเลขท่ี.......... 
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3. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 
1.( ) มธัยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเท่า   2.( ) อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 
3.( ) ปริญญาตรี      4.( ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
5.( ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................................... 

4. อาชีพปัจจุบนั 
1.( ) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ   2.( ) เจา้ของกิจการส่วนตวั 
3.( ) พนกังานบริษทัเอกชน/หา้งร้าน   4.( ) รับจา้งทัว่ไป 
5.( ) อาชีพอิสระ     6.( ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)……………… 

5. รายไดข้องท่านต่อเดือนโดยเฉล่ีย 
1.( ) ไม่เกิน 10,000 บาท     2.( ) 10,001 – 20,000 บาท 
3.( ) 20,001 – 30,000 บาท    4.( ) 30,001 – 40,000 บาท 
5.( ) 40,001 – 50,000 บาท   6.( ) มากกวา่ 50,000 บาท 

6. สถานภาพสมรส 
1.( ) โสด   2.( ) สมรส   3.( )อ่ืนๆ(โปรดระบุ)……………….... 

ส่วนที ่ 2 : ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมในการเลอืกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิศษของ
ผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
1. จ านวนคร้ังในการใชบ้ริการธนาคารพาณิชยต่์อเดือน 

1.( ) 1 คร้ัง      2.( ) 2 คร้ัง    
3.( ) 3 คร้ัง     4.( ) 4 คร้ังข้ึนไป 

2. หากท่านจะเปิดใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีธนาคาร ท่านจะเลือกใชบ้ริการ
โดยเหตุผลใด 

1.( ) ธนาคารใดก็ไดท่ี้สะดวก สบายและใกลม้ากท่ีสุด 
2.( ) ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร 

3.( ) ความสวยงามและความทนัสมยัของธนาคาร 

4.( ) เง่ือนไขของบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมีความเหมาะสม 

5.( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
3. ธนาคารท่ีท่านมีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 

1.( ) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา    2.( ) ธนาคารอิสลาม  
3.( ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์    4.( ) ธนาคารออมสิน 
5.( ) ธนาคารเกียรตินาคิน     6.( ) ธนาคารทหารไทย  
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7.( ) ธนาคารทิสโก ้     8.( ) ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
9.( ) ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮา้ส์    10.( ) ธนาคารธนชาต 
11.( ) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)   12.( ) ธนาคารยโูอบี 
13.( ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 14.( ) ธนาคารไทยพาณิชย ์
15.( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................   

4. จ านวนบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีท่านมีอยูใ่นปัจจุบนั 
1.( ) 1 บญัชี     2.( ) 2 บญัชี 
3.( ) 3 บญัชี      4.( ) มากกวา่ 4 บญัชี 

5. ท่านใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารใดมากท่ีสุด (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
1.( ) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา    2.( ) ธนาคารอิสลาม  
3.( ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์    4.( ) ธนาคารออมสิน 
5.( ) ธนาคารเกียรตินาคิน     6.( ) ธนาคารทหารไทย  
7.( ) ธนาคารทิสโก ้     8.( ) ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
9.( ) ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮา้ส์    10.( ) ธนาคารธนชาต 
11.( ) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)   12.( ) ธนาคารยโูอบี 
13.( ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 14.( ) ธนาคารไทยพาณิชย ์
15.( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

6. เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารดงักล่าวเป็นประจ า 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.( ) อตัราดอกเบ้ียสูง 
2.( ) ทางธนาคารมีผลิตภณัฑ์เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีหลากหลาย 
3.( ) ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 
4.( ) มีของแจก ของแถม จากการเปิดใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ  
5.( ) เงินเดือนเขา้บญัชีของธนาคารดงักล่าว 
6.( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................  

7. ท่านมีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารท่ีท่านใช้บริการเป็นประจ าเป็นเวลานาน
เท่าใด 

1.( ) ไม่ถึง 1 ปี     2.( ) ตั้งแต่ 1 ปี – 2 ปี 
3.( ) ตั้งแต่ 2 ปี – 3  ปี    4.( ) ตั้งแต่ 3 ปี – 4 ปี 
5.( ) ตั้งแต่ 4 ปี – 5 ปี    6.( ) มากกวา่ 6 ปี 
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8. ใครเป็นผูแ้นะน าใหท้่านใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษของธนาคารท่ีท่านใช้
บริการอยู ่

1.( ) เพื่อน     2.( ) ญาติพี่นอ้ง 
3.( ) พนกังานธนาคาร    4.( ) บริษทั/ท่ีท างาน 
5.( ) ตดัสินใจดว้ยตวัเอง    6.( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................9. 

กรณีท่ีท่านฝากเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ฝากคร้ังละเท่าใด 
1.( ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท    2.( ) 10,001 – 20,000 บาท 
3.( ) 20,001 – 30,000 บาท   4.( ) 30,001 – 40,000 บาท 
5.( ) 40,001 – 50,000 บาท   6.( ) มากกวา่ 50,000 บาท 

10. กรณีท่ีท่านถอนเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ถอนคร้ังละเท่าใด 
1.( ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท    2.( ) 10,001 – 20,000 บาท 
3.( ) 20,001 – 30,000 บาท   4.( ) 30,001 – 40,000 บาท 
5.( ) 40,001 – 50,000 บาท   6.( ) มากกวา่ 50,000 บาท 

11. ในรอบ 1 เดือน ท่านใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีธนาคาร ในช่วงใดของ
เดือนมากท่ีสุด 

1.( ) ช่วงตน้เดือน    2.( ) ช่วงกลางเดือน 
3.( ) ช่วงปลายเดือน    4. ( ) ไม่แน่นอน (โปรดระบุ)............... 

12. ธนาคารท่ีท่านเลือกใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษมีอตัราดอกเบ้ียเท่าใด 
1.( ) ไม่เกิน 0.75     2.( ) 0.75 – 1.50 % 
3.( ) 1.51 – 2.25 %    4.( ) 2.26 – 3.00 % 

5.( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
13. ท่านไดค้น้หาขอ้มูลและเปรียบเทียบบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษก่อนตดัสินใจเปิดบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษใช่หรือไม่ 

1.( ) ใช่     2.( ) ไม่ใช่ 
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ส่วนที ่ 3 : ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิศษของผู้บริโภค ในอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ (โปรดตอบทุกข้อ) 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย      ลงใน (   ) ลงในช่องที่ท่านเห็นด้วยทีสุ่ด 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พเิศษ 

ระดับการมีผล 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
1.มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษใหเ้ลือก
หลายประเภท 

     

2.มีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษท่ีตรง
กบัความตอ้งการ 

     

3.ไม่ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าและ
จ านวนฝากเพิ่มคร้ังต่อไป 

     

4.ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ      
5.รูปแบบและความสวยงามของสมุดบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

     

6.บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษไม่มี
การก าหนดระยะเวลาฝาก-ถอน 

     

ปัจจัยด้านราคา (Price) 
1.อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง      

2.ค่าธรรมเนียมในการปิดบญัชีก่อนครบ
ก าหนดมีความเหมาะสม 

     

3.ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินก่อนครบ
ก าหนดมีความเหมาะสม 

     

4.ดอกเบ้ียเงินฝากไม่ตอ้งเสียภาษี      
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พเิศษ 

ระดับการมีผล 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

1.ท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่นท าเลท่ีพบเห็นได้
ง่ายและสะดวกในการเดินทาง 

     

2.ธนาคารมีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ชบ้ริการ
เพียงพอ 

     

3.ธนาคารมีสาขาเพียงพอและมีสาขา
กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 

     

4.ธนาคารมีช่วงเวลาการใหบ้ริการท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

     

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
1.มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
วทิย ุส่ือพิมพ ์

     

2.มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ต
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

3.ของสมนาคุณมีความน่าสนใจ      

4.มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เงินฝากประเภท
ออมทรัพยพ์ิเศษท่ีปัจจุบนั (Update) 

     

ด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ (People) 
1.พนกังานมีความรู้และสามารถอธิบาย
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งและเขา้ใจง่าย 

     

2.พนกังานสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และทนัท่วงที 

     

3.พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว      
ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
1.กระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง 
แม่นย  า 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์พเิศษ 

ระดับการมีผล 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

2.กระบวนการในการใหบ้ริการรวดเร็ว 
ทนัเวลา 

         

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

1.ธนาคารมีการตกแต่งสวยงาม ทนัสมยั      

2.เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการใหบ้ริการ
ทนัสมยั 

     

3.พนกังานท่ีใหบ้ริการมีการแต่งกายสุภาพ 
สะอาด เรียบร้อย 

     

4.พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และเตม็ใจใน
การใหบ้ริการ 

     

5.พนกังานสุภาพ มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส      
 
 
ส่วนที ่4 : ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 

 
***ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี*** 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวกมลมาลย ์ ทองสุข 
 
 
วนั เดือน ปี เกดิ    30 กรกฎาคม 2533 
 
 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2555 

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร  
สาขาการจดัการธุรกิจ  
มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

ประวติัการท างาน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  
เจา้หนา้ท่ีอ านวยบริการเจด็ ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน)  
สาขามหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
 

 
    
 


