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ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด และเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัองคก์ร 

 
 ธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัในเร่ืองของการระดมเงินฝากหรือเงิน
ออมจากภาคครัวเรือนสู่ภาคธุรกิจ โดยหนา้ท่ีท่ีส าคญัหนา้ท่ีหน่ึงของธนาคารพาณิชยคื์อ การรับฝาก
เงินจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ นอกจากจะให้บริการรับฝากเงิน  ถอนเงิน  โอนเงิน และให้กูย้ืมแลว้  
ธนาคารพาณิชย ์ยงัคงท าหนา้ท่ีอ่ืนๆอีกมากหมาย  เช่น การให้บริการดา้นการลงทุน ดา้นสินทรัพย ์
ด้านประกันชีวิต  บัตรเครดิต  ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ รวมไปถึงการ
ใหบ้ริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค 
 
 ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัสูงมาก ท าให้ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขนั โดยหาวิธีการและแนวทางต่างๆ ในการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากท่ีสุด เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจ คือก าไร ธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนัมากข้ึนในการหาลูกคา้เพิ่มโดยเฉพาะ
ดา้นเงินฝาก จากตารางท่ี 1 ตารางแสดงสินทรัพยเ์งินรับฝาก และเงินให้สินเช่ือของระบบธนาคาร
พาณิชย์ จะเห็นได้ว่า ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ จ านวน 4 แห่ง ซ่ึงได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารกสิการไทย มีเงินรับฝากรวมกนัสูงถึง ร้อยละ 65 
ของสินทรัพยท์ั้งหมดของระบบธนาคารพาณิชย ์หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 10,930,180 พนัลา้นบาท 
จากสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 16,182,509 พนัลา้นบาท 
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ตารางที ่1  แสดงสินทรัพย์ เงินรับฝาก และเงินให้สินเช่ือของระบบธนาคารพาณชิย์ 2554-2556 
 

กลุ่มธนาคาร 
เงนิรับฝาก 

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2554 
พนัล้านบาท ร้อยละ พนัล้านบาท ร้อยละ พนัล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่  (4 แห่ง) 7,108.7 65.0 6,450.9 64.5 5,233.9 66.6 
ธนาคารกรุงเทพ 1,871.1 17.1 1,774.4 17.7 1,524.8 19.4 
ธนาคารกรุงไทย 1,884.3 17.2 1,667.4 16.7 1,285.7 16.3 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 1,820.7 16.7 1,614.6 16.2 1,179.5 15.0 
ธนาคารกสิกรไทย 1,532.6 14.0 1,394.5 13.9 1,243.9 15.8 
กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง และเลก็  
(12 แห่ง) 3,145.8 28.8 2,895.2 29.0 2,025.5 25.8 
รวมธนาคารพาณิชยไ์ทย  (16 แห่ง) 10,254.5 93.8 9,346.1 93.5 7,259.4 92.3 
กลุ่มสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ  
(14 แห่ง) 675.7 6.2 654.1 6.5 605.2 7.7 
รวมระบบธนาคารพาณิชย ์                               10,930.2          100.0        10,000.2   100.0 7,864.6 100.0 

ท่ีมา: www.bangkokbank.com 
 
 ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ด าเนินงานต่อเน่ืองมากกวา่ 70 ปี ภายใตก้าร
ก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดด าเนินการเม่ือ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2487  มีส านกังาน
ใหญ่แห่งแรกเป็นอาคารพาณิชย ์2 คูหาในยา่นราชวงศ์ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มีพนกังานแรกเร่ิม
เพียง 23 คน แรกเร่ิมไดส้ร้างฐานลูกคา้ของธนาคารดว้ยการให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการของ
ลูกค้าแต่ละราย ต่อมาธนาคารได้ขยายเครือข่ายสาขาไปยงัท้องท่ี  ท่ีห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ปัจจุบนัธนาคารกรุงเทพมีความโดดเด่นในดา้น
ประสิทธิภาพการท าก าไรสุทธิสูง ซ่ึงการันตีจากการไดรั้บรางวลัให้เป็น “ธนาคารแห่งปี 2557”  อีก
ทั้งธนาคารกรุงเทพยงัเป็นผูน้ าในตลาดการให้บริการทางการเงินและการออกตราสารหน้ีเพื่อการ
ระดมทุนของบริษทัขนาดขนาดใหญ่ในประเทศไทย ดว้ยความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงทางดา้น
เศรษฐกิจของประเทศ   ท าให้ธนาคารกรุงเทพเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของผูป้ระกอบการในทุก
ภาคธุรกิจเป็นอยา่งมาก ธนาคารน าเสนอสินคา้และบริการท่ีทนัสมยัและน่าเช่ือถือ ไม่วา่จะเป็นใน
ดา้นการบริหารเงินสด  สินเช่ือธุรกิจโครงการ หลกัทรัพยบ์ริการ และการบริหารการให้สินเช่ือร่วม 
เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนสาขามากกวา่ 1,200 สาขาทัว่ประเทศและ 30 สาขาในต่างประเทศ 
มีแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ในด้านของ
การตลาด  การระดมเงินฝาก และการให้บริการ โดยเงินฝากของธนาคารยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
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ธนาคารให้ความส าคญั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 1  ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยร์วมและ
เงินฝากของธนาคารกรุงเทพ  ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 (เดือนกนัยายน) 
 

   

 

 

 

ภาพท่ี 1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยร์วมและเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 
ท่ีมา: www.bangkokbank.com 
 
 จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดว้่า ในปี พ.ศ. 2555 จ านวนสินทรัพยร์วมของธนาคาร มีจ านวน 
2,420,740  ลา้นบาท เป็นเงินฝากสูงถึง 1,834,654 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 75.79   ปี พ.ศ. 2556 
จ านวนสินทรัพยร์วมของธนาคาร มีจ านวน 2,596,507 ลา้นบาท เป็นเงินฝาก 1,935,272 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 74.53   และในปี พ.ศ.2557 (ถึงเดือนกนัยายน) จ านวนสินทรัพยร์วมของธนาคาร มี
จ านวน 2,595,935 ลา้นบาท  เป็นเงินฝาก 1,919,357  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 73.94  จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่เงินฝากมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ของธนาคาร และมีความสัมพนัธ์ควบคู่
กบัสินทรัพยร์วมของธนาคาร คือ เม่ือสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนจ านวน เงินฝากก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย 
 
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี  เป็นสาขาหน่ึงท่ีด าเนินตามนโยบายขององคก์ร โดยมุ่งเน้น
การให้บริการทางการเงินอย่างมืออาชีพ ควบคู่ไปกบัการระดมเงินฝากจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ซ่ึง
ในปัจจุบนัสถานท่ี ท่ีธนาคารตั้งอยู่ มีพนกังานบริษทัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เหมาะแก่การสร้างฐาน
ลูกค้าใหม่ แต่ถึงอย่างไร   ก็ตาม ก็มีคู่แข่งอยู่เป็นจ านวนมากเช่นกัน ทั้งธนาคารท่ีเป็นธนาคาร
พาณิชยด์ว้ยกนั และธนาคารของภาครัฐ ท าให้การระดมเงินฝากของธนาคารมีอุปสรรคอยู่บา้งใน
การหาลูกคา้รายใหม่ และรักษาฐานลูกคา้รายเดิม เน่ืองจากแต่ละธนาคารมีกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีจะระดม
เงินฝาก และจูงใจใหลู้กคา้ไปใชบ้ริการกบัธนาคารของตน จึงเป็นผลให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอย
อารี เกิดความเสียเปรียบในเชิงแข่งขนัและท าใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้  
 
 ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงินของพนักงานบริษทักบั
ธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการ
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ปรับปรุงพฒันา วางแผนกลยุทธ์ในดา้นการบริหาร ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ เพื่ อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด รวมไปถึงสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั  และส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์ 
 
 2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงินของ
พนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์ 
 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์ 
   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ธนาคารพาณิชยส์ามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลในพฒันา ปรับปรุง การ
ให้บริการ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ ให้ตรงกบัความตอ้งการและสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัลูกคา้อยา่งสูงสุด รวมไปถึงสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 
  ศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้มาใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพฯ สาขาซอยอารี โดยเลือกศึกษาจาก
กลุ่มท่ีเป็นพนกังานบริษทั  ท่ีมีบริษทัตั้งอยูใ่นเขตพญาไท  สาเหตุท่ีเลือกพนกังานบริษทั ท่ีมีบริษทั
ตั้งอยูใ่นเขตพญาไท เน่ืองจากมีความสะดวกท่ีจะสามารถมาใชบ้ริการกบัทางธนาคารได ้  

 
นิยามศัพท์ 

 
 ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง   ธนาคารท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย ์และ
หมายความรวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์
ดว้ย 
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 พนักงานบริษัท  หมายถึง  บุคคลท่ีท างานให้กับหน่วยงานหรือองค์กร ทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงธุรกิจส่วนตวั โดยอยูร่อบๆ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
 เงินฝาก หมายถึง เงินท่ีลูกคา้น ามาฝากหรือมาลงทุนกบัธนาคาร โดยไดรั้บดอกเบ้ียเป็นการ
ตอบแทน 
 
 สินเช่ือ หมายถึง  บริการชนิดหน่ึงของสถาบนัการเงิน ท่ีก่อให้เกิดรายได้หลกัแก่สถาบนั
การเงิน  (คือดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยสินเช่ือ) 

 

 
 
 



 

บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 
 ในการศึกษา                        ฝากเงินของพนักงานบริษัทกับธนาคารพาณิชย ์
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี ประกอบดว้ยทฤษฎี แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
  

ทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
1.  ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand Theory) 
 
  ค าว่า “อุปสงค”์ อาจให้ค  าจ  ากดัความไดว้่า อุปสงค์ส าหรับสินคา้และบริการชนิดใดชนิด
หน่ึง หมายถึง จ านวนต่างๆ ของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในระยะเวลาหน่ึง 
ณ ระดบัราคาต่างๆ  ของสินคา้ชนิดนั้น(วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 24-30)             
 
  ค าวา่ “ตอ้งการซ้ือ” ท่ีปรากฏในนิยามขา้งตน้มิไดห้มายถึงความตอ้งการธรรมดา (want) แต่
เป็นความตอ้งการท่ีมีอ านาจซ้ือ (purchasing power) ก ากบัอยูด่ว้ย กล่าวคือผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความ
เตม็ใจ (ability and willingness) ท่ีจะซ้ือและมีเงินเพียงพอท่ีจะจ่ายซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นไดด้ว้ย 
 
  1.1  ฟังก์ชันอุปสงค์ (Demand Function) 
 
  ฟังกช์นัอุปสงค ์(Demand Function) คือ การแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ีผูบ้ริโภค
มี ความเตม็ใจท่ีจะซ้ือและมีความสามารถท่ีจะจ่าย (Qx) ซ่ึงเป็นตวัแปรตามกบัระดบัราคาต่างๆ ของ
สินคา้นั้น (Px) ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ ทั้งน้ีถา้ก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อปริมาณซ้ืออยู่
คงท่ีหรือไม่เปล่ียนแปลง (ceteris paribus) ก็อาจเขียนเป็นสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี 
 
     Qx     =        f (Px) 
   
       โดยท่ี :      Qx  คือ อุปสงคข์องสินคา้ X 
                           Px     คือ ราคาของสินคา้ X 
                          f     คือ ความสัมพนัธ์หรือ ฟังกช์ัน่ (function) 
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  กฎแห่งอุปสงคร์ะบุวา่ปริมาณของสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
ยอ่มแปรผนัผกผนั (inverse relation) กบัระดบัราคาของสินคา้และบริการชนิดนั้นเสมอ 
  

  จากกฎของอุปสงค์ดงักล่าวหมายความว่าเม่ือราคาสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในปริมาณ
นอ้ยลง และเม่ือราคาลดลง ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในปริมาณมากข้ึนผลของระดบัราคาท่ีเปล่ียนไป
ประกอบดว้ยผล ตามทฤษฎี Hicks อีก 2 ประการ คือ 
  

   1.  ผลทางรายได ้(income effect) การเปล่ียนแปลงรายไดท่ี้แทจ้ริง (real income) รายไดท่ี้
แทจ้ริงไดแ้ก่ จ  านวนสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ตามกฎของอุปสงค์ เม่ือราคาสูงข้ึนดว้ยรายไดต้วัเงิน 
(money income) คงเดิม ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ในปริมาณน้อยลง ในทางตรงขา้ม เม่ือราคา
สินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคสามารถ ซ้ือสินคา้ในปริมาณมากข้ึน 
 

   2. ผลทางการทดแทน (substitution effect) เม่ือราคาของสินคา้ชนิดหน่ึงสูงข้ึน ในขณะท่ี
สินคา้ชนิดอ่ืนซ่ึงทดแทนสินคา้น้ีไดมี้ราคาอยูค่งท่ี ผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่สินคา้น้ีแพงข้ึนจึงซ้ือสินคา้น้ี
น้อยลง และหันไปซ้ือสินคา้อ่ืนเพื่อใช้แทนสินคา้นั้น ในทางตรงขา้ม เม่ือราคาของสินคา้ลดลง 
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อ่ืนนอ้ยลง และหนัมาซ้ือสินคา้น้ีมากข้ึนทั้งน้ีเพื่อใหค้วามพอใจคงท่ี 
 

   นอกจากน้ี กฎวา่ดว้ยการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Law of Diminishing 
Marginal Utility) ระบุวา่ในขณะใดขณะหน่ึงการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีเพิ่มข้ึนแต่ละหน่วย จะ
ใหค้วามพอใจลดลงเร่ือยๆ  
 

   สมการและเส้นอุปสงค์ คือการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างราคากบัปริมาณซ้ือในรูปท่ี
ชดัเจนกวา่ฟังกช์นั สมการอุปสงคอ์าจแบ่งเป็นสมการเส้นตรงและสมการท่ีมิใช่เส้นตรง 
  

 

ภาพที ่2 เส้นอุปสงค ์
ท่ีมา:  https://passita5652.files.wordpress.com/2014/02/2.png 
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 จากภาพท่ี 2 จะเห็นวา่ เม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน ปริมาณความตอ้งการซ้ือจะลดลงเม่ือราคา
สินคา้ลดลง ปริมาณความตอ้งการซ้ือจะเพิ่มข้ึน เส้นอุปสงคมี์ลกัษณะทอดต ่าลงจากซ้ายมาขวาและ
มีค่าความชนัติดลบ (negative slope)  
 
 1.2  ตัวก าหนดอุปสงค์ (Demand Determinants) 
 
  ตัวก าหนดอุปสงค์ หมายถึง ตัวแปร (variables) หรือปัจจัยต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
จ านวนสินคา้ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อปริมาณซ้ือ (quantity demanded) 
มากน้อยไม่เท่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคนและกาลเวลา ปัจจยัเหล่าน้ีมี
หลายอยา่งดงัน้ี 
  1.2.1 ปริมาณซ้ือข้ึนอยู่กับราคาของสินค้านั้ น ตามปกติเม่ือราคาสินค้าเพิ่มสูงข้ึน
ปริมาณซ้ือ   จะมีนอ้ย แต่ถา้ราคาสินคา้ลดต ่าลง ปริมาณซ้ือจะมีมาก 
 
  1.2.2 ปริมาณซ้ือข้ึนอยู่กบัรสนิยมของผูบ้ริโภคและความนิยมของคนส่วนใหญ่ใน
สังคม รสนิยมอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนิยมชมชอบชัว่ขณะหน่ึงซ่ึงเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
เช่น แบบเส้ือสตรี ภาพยนตร์ และ เทปเพลง เป็นตน้ แต่บางกรณีความนิยมนั้นก็ยงัคงอยูน่าน เช่น 
รูปแบบของส่ิงก่อสร้าง รถยนต ์และน ้ าอดัลม เป็นตน้ ส่ิงท่ีก าหนดรสนิยมของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ อาย ุ
เพศ ความเช่ือ ค่านิยม การศึกษา แฟชัน่  และอิทธิพลของการโฆษณา รสนิยมเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อธุรกิจ
การคา้ ดงันั้นหน่วยธุรกิจจึงยอ่มทุ่มเงินมหาศาลโฆษณาเพื่อหวงัผลในการเปล่ียนแปลงรสนิยมหรือ
มิฉะนั้น ก็เพื่อรักษารสนิยมของผูบ้ริโภคใหค้งเดิมนั้นเอง 
 
  1.2.3 ปริมาณซ้ือข้ึนอยู่กบัรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนโดยทัว่ไปเม่ือประชากรมีรายได้
โดยเฉล่ียสูงข้ึน ความตอ้งการสินคา้และบริการจะเปล่ียนไป คือมกัจะลดการบริโภคสินคา้ราคาถูก 
และขณะเดียวกนั ก็หนัไปบริโภคสินคา้ราคาแพง 
 
  1.2.4 ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัราคาของสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามปกติความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคอาจสนองไดด้ว้ยสินคา้หลายชนิด ถา้สินคา้ชนิดหน่ึงมีราคาสูงข้ึนผูบ้ริโภคก็จะซ้ือสินคา้
นั้นนอ้ยลง และหนัไปซ้ือสินคา้อีกชนิดหน่ึงซ่ึงใชท้ดแทนกนัได ้ส าหรับในกรณีของสินคา้ท่ีตอ้งใช้
ประกอบกนั เช่น น ้ าตาลกับกาแฟ เป็นต้น เม่ือผูบ้ริโภคต้องการบริโภคกาแฟมากข้ึน ก็จะตอ้ง
บริโภคน ้าตาลมากข้ึนดว้ย 
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  1.2.5 ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ยกตวัอยา่งเช่นในประเทศท่ีอยูใ่นเขตหนาว เม่ือยา่ง
เขา้ฤดูหนาวประชาชนจ าเป็นตอ้งหาเคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาว ท าให้ความตอ้งการสินคา้เคร่ืองกัน
หนาวต่างๆในช่วงเวลาดงักล่าวเพิ่มข้ึน 
 

 เราสามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณซ้ือกบัตวัก าหนดอุปสงคเ์หล่าน้ีดว้ยฟังก์ชนั
อุปสงค ์ดงัน้ี 
 

    Qx     =       f (Px, A1, A2, A3, ….) 
 

 จากฟังกช์นัอุปสงคด์งักล่าวแสดงวา่ ปริมาณซ้ือส าหรับสินคา้ X (หรือ Qx) เป็นตวัแปรตาม 
(dependent variable) ส่วนตวัต่างๆ เป็นตวัแปรอิสระ (independent variable)และเน่ืองจากในบรรดา
ตวัก าหนดทั้งหลาย Px เป็นตวัก าหนดท่ีมีอิทธิพลต่อ Qx มากท่ีสุด ดงันั้นเราจึงให้ Px เป็นตวัก าหนด
โดยตรง (direct determinant) ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือให้เป็นตัวก าหนดโดยอ้อม (indirect 
determinant) การแบ่งตวัก าหนดออกเป็น 2 กลุ่มเช่นน้ี จะช่วยให้เราเขา้ใจความแตกต่างระหว่าง 
“การเปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือ” และ “การเปล่ียนแปลงอุปสงค์”โดยสามารถอธิบายระหว่าง “การ
เปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือ” และ “การเปล่ียนแปลงอุปสงค”์  ไดด้งัน้ี 
  

 การเปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือ (Changes in the Quantity Demanded) หมายถึง การท่ี
ตวัก าหนดโดยตรง คือราคาสินคา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไป อนัมีผลท าให้ปริมาณซ้ือเปล่ียนแปลงไปดว้ย
ตามกฎของอุปสงค์  ส่วนตวัก าหนดโดยออ้มทั้งหลายสมมติว่าคงท่ี การเปล่ียนปริมาณซ้ือจึงเป็น
การยา้ยต าแหน่งจากจุดหน่ึงไปยงั  อีกจุดหน่ึงบนเส้นอุปสงคเ์ดิม ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่3 แสดงการเปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือ 
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 พิจารณาภาพท่ี 3 สมมติว่าเดิมราคาสินคา้อยู่ ณ ระดบั P1 ปริมาณซ้ือจะเท่ากบั Q1 ต่อมา
ราคาสินคา้  ลดลงมาอยูท่ี่ P2 ปริมาณซ้ือจะเพิ่มข้ึนเป็น Q2 ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเคล่ือนยา้ยจากจุด D1 

ไปยงัจุด D2 บนเส้นอุปสงคเ์ดียวกนั 
 
 1.3  การย้ายเส้นอุปสงค์ (Shifts in the Demand Curve)          
  
  การยา้ยเส้นอุปสงค ์(Shifts in the Demand Curve) หมายถึง การท่ีตวัก าหนดอุปสงค์
โดย ออ้มตวัใดตวัหน่ึงหรือหลายตวัไดเ้ปล่ียนแปลงไป เช่น รายได ้รสนิยมราคาของสินคา้อ่ืน เป็น
ตน้ และมีผลท าใหป้ริมาณซ้ือเพิ่มข้ึนหรือลดลง ณ ระดบัราคาเดิม ถา้แสดงดว้ยรูปเส้นจะเห็นไดว้า่
เส้นอุปสงค์ยา้ยท่ีไปทั้งเส้น แต่จะยา้ยไปอยู่ทางขวาหรือทางวา้ยของเส้นอุปสงค์เดิม ก็แล้วแต่ว่า
ตวัก าหนดอุปสงคโ์ดยออ้มท่ีเปล่ียนแปลง  ไปนั้นส่งผลให้ปริมาณซ้ือเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากเดิม ณ 
แต่ระดบัราคา กล่าวคือ ถ้าท าให้ปริมาณซ้ือเพิ่มข้ึน เส้นอุปสงค์จะยา้ยไปอยู่ทางขวาของเส้นเดิม 
ตรงกนัขา้มถา้ท าใหป้ริมาณซ้ือลดลงเส้นอุปสงคจ์ะยา้ยไปอยูท่างซา้ยของเส้นเดิม 
 

                       ราคา 

                                               a              a’  

                                                       

                                                       

 

 

                                                    

 

ภาพที ่4  แสดงการยา้ยเส้นอุปสงค ์
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   พิจารณาภาพท่ี 4 สมมติวา่ D คือเส้นอุปสงค์เดิมของ นาย ก ในการซ้ือนมสด ถา้นมสด
ราคาขวดละ P1 บาท นาย ก จะซ้ือ Q1 ขวดในแต่ละเดือน ต่อมาสมมติว่ามีการรณรงค์ชักชวน
ประชาชนให้ด่ืมนมสด(เหตุการณ์น้ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงตวัก าหนดโดยออ้ม) ซ่ึงมีส่วนท าให้
นาย ก หันมาด่ืมนมสดมากข้ึน ณ ราคานมสดขวดละ P1 บาท นาย ก จะซ้ือนมสดเพิ่มข้ึนเป็น Q3 

ขวด และหากราคาขวดละ P2 บาท นาย ก จะซ้ือเพิ่มเป็น Q4 ขวด เม่ือปริมาณซ้ือเพิ่มข้ึน ณ ทุกระดบั
ราคาเช่นน้ีจะเป็นผลใหเ้ส้นอุปสงคใ์หม่ D ยา้ยไปอยูท่างขวาของเส้นเดิม 

 
2.  ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 
 
  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2546) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
 
   2.1 ผลติภัณฑ์ (Product) 
   ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้
เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ได ้ เช่นบรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ 
ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคลผลิตภณัฑ์ตอ้งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถ
ขายได ้
 
   2.2 ราคา (Price)  
   คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดราคาตอ้งค านึงถึง การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ์วา่
สูงกว่าราคาของผลิตภณัฑ์ ตน้ทุน และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของผลิตภณัฑ์ตลอดจนภาวการณ์
แข่งขนั 
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   2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)  
   โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั และกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑ์ และบริการจากองค์กรไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ 
สถาบนัตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การ
คลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
 
   2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
   เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อ และผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการ
ซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย ใชส่ื้อ เคร่ืองมือในการติดต่อมีหลายประเภท ไดแ้ก่ การ
โฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ Public Relation) 
 
   2.5 ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee )  
   ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร  เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 
   2.6 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation)  
   เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะ
เป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ี
รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
 
   2.7 ด้านกระบวนการ ( Process)  
   เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในด้านการบริการ  ท่ี
น าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และท าให้ผูใ้ช้บริการเกิด
ความประทบัใจ 
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3.  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) อธิบายโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้า่ เป็นการศึกษาถึงเหตุจูง
ใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้
เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ดงัภาพท่ี 5  
 
 
   
 
 
 
ภาพที ่5  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค) 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์. กลยทุธ์การตลาดและการบริหารการตลาด, 2541 : 82  
 
  จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้ท าให ้
เกิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎีดงัน้ี 
  1.  ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภค
เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
   - ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัช่องทางการ
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
   - ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ซ่ึงควบคุมไม่ได ้ ไดแ้ก่ ส่ิง
กระตุน้ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีกฎหมาย การเมือง และวฒันธรรม 
 
  2.  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
ท่ีเปรียบเสมือน    กล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายาม

ส่ิงกระตุ้น 

Stimulus = S 

กล่องด าหรืความรู้สึก 

นึกคดิของผู้ซ้ือ 

Buyer’s Black Box 

 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

Response = R 
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คน้หา ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจ
ของผูซ้ื้อ 
   - ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ต่าง ๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
   - กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย5 
ขั้นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
  3.  การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  
   - การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) 
   - การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice)  
   - การเลือกผูข้าย (Dealer Choice)  
   - การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
   - การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 
 
   ส าหรับ 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. กล
ยทุธ์การตลาดและการบริหารการตลาด, 2541 : 96) 
   - การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการของร่างกาย (Psysiological Need) และความตอ้งการ
ท่ีเป็นความปรารถนา (Aegvired Need) อนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวทิยา (Psychological Need) 
   - การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และ
ส่ิงท่ีสามารถสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจ
ทนัทีดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูบ้ริโภคแสวงหา และอิทธิพล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 4 กลุ่ม คือ แหล่งบุคคล
แหล่งการคา้ แหล่งชุมชน แหล่งประสบการณ์ และแหล่งทดลอง 
   - การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ริโภคจะประเมิน
ทางเลือกต่าง ๆ ดงัน้ี คือ คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ การให้น ้ าหนกัความส าคญัส าหรับผลิตภณัฑ์แตกต่าง
กนัพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ และผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ 
   - การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้
ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด 
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   - ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Feeling) หลงัจากซ้ือและทดลองใช ้
ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนกัการ
ตลาดจะตอ้งพยายามทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ 
 
4. แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 
  คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าววา่ วิธีการท่ีผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจประกอบดว้ย 
ปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติของผูบ้ริโภคซ่ึงจะสะทอ้นถึง
ความตอ้งการ ความตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย  กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มา
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลท่ี  ฝ่ายผูผ้ลิตให้มา และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของ
ทางเลือกเหล่านั้น 
 
  ปัจจยัภายในของผูบ้ริโภคยงัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 
  1.  ความเส่ียงจากการตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ความไม่แน่นอนเม่ือผูบ้ริโภคตอ้ง
เผชิญกบัส่ิงท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดเ้ม่ือตดัสินใจซ้ือไปแลว้ โดยมีประเภทของความเส่ียงดงัน้ี 
 
      1.1  ความเส่ียงในดา้นคุณสมบติัของสินคา้ 
 
      1.2  ความเส่ียงในดา้นกายภาพของสินคา้เอง และการใชสิ้นคา้นั้น 
 
      1.3  ความเส่ียงในดา้นความคุม้ค่ากบัเงินท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเป็นราคาสินคา้ 
 
      1.4 ความเส่ียงในดา้นสังคม 
 
      1.5  ความเส่ียงในดา้นจิตใจ 
 
      1.6  ความเส่ียงในดา้นระยะเวลาในการใชง้านสินคา้ ความเส่ียงเหล่าน้ี จะมีมากนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้ละบริการ รวมถึงวิธีการซ้ือดว้ย อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคเองก็มีกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
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          1.6.1 การเสาะหาขอ้มูล ท าไดโ้ดยการพูดคุยกบัเพื่อน ครอบครัว หรือผูท่ี้
สามารถแนะน าได้ พนกังานขาย หรือจากส่ือต่างๆ เพราะยิ่งผูบ้ริโภคมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ หรือ
บริการมากเพียงใด การคาดการณ์เก่ียวกบัตวัสินคา้ก็จะท าไดดี้ยิง่ข้ึน ความเส่ียวก็จะลดลง 
 
          1.6.2 การใชสิ้นคา้เดิมท่ีเคยใชแ้ลว้พอใจ 
 
          1.6.3 เม่ือผูบ้ริโภคไม่เคยมีประสบการณ์กบัตวัสินคา้ ก็มกัจะไวใ้จสินคา้ท่ีตน
รู้จกั และมีช่ือเสียง เพราะฉะนั้นนกัการตลาดจึงใหค้วามส าคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตรา
สินคา้ของตน 
          1.6.4 ถ้าผูบ้ริโภคไม่มีข้อมูลเก่ียวกับตวัสินคา้เลย เขาก็มกัจะไวใ้จกบัการ
คดัเลือกสินคา้จากร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ปลีกจึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ
เช่นกนั 
 
          1.6.5 เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัเช่ือวา่ตอ้งซ้ือสินคา้ยี่ห้อท่ีมี
ราคาสูง เพราะความคาดหวงัท่ีวา่สินคา้ท่ีมีราคาแพงน่าจะมีคุณภาพดีกวา่ 
 
          1.6.6  การหาหลกัประกนัอ่ืนๆ เช่น การคืนเงินเม่ือใชสิ้นคา้แลว้ไม่พอใจ ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเช่ือถือไดรั้บประกนัคุณภาพ และการให้
ผูบ้ริโภคสามารถทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นก่อน 
 
  2.  ผูบ้ริโภคมกัจะพิจารณาสินคา้เพียง 3-5 ยีห่อ้ ในแต่ละประเภทเท่านั้น โดยการพิจารณา
เพื่อซ้ือสินคา้นั้นมกัจะเป็นสินคา้ท่ีคุน้เคย จ าได ้และยอมรับได ้นอกจากนั้น กระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคยงัแบ่งออกเป็น 3 ระดบัของการตดัสินใจซ้ือ (Level of consumer decision making) 
คือ 
  
   2.1  ระดบัการตดัสินใจซ้ือสูง อยุ่ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการขอ้มูลจ านวนมากเพื่อ
น ามาประกอบการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ 
 
   2.2  ระดบัการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้และยี่ห้อต่างๆ อยูบ่า้ง แต่ก็ยงัตอ้งการ
ขอ้มูลเพิ่มเติม 
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   2.3  ระดบัการตดัสินใจในกรณีท่ีผูบ้ริโภค เคยมีประสบการ  จากการใช้สินคา้หรือ
บริการประเภทนั้นอยู่แล้ว แต่ตอ้งการขอ้มูลเพื่อทบทวนส่ิงท่ีตนรู้ และย  ้าการตดัสินใจว่าไม่
ผิดพลาด 
 

ผลการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
 
  สุริยาพร อินทรัตน์ (2549 ) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของ
ลูกค้าธนาคารยูโอบี จ  ากัด (มหาชน)หลังการควบรวมกิจการ ระหว่าง ธนาคารเอเชีย จ  ากัด 
(มหาชน) กบั ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จ ากดั (มหาชน) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารยูโอบี จ  ากดั (มหาชน) หลงัการควบรวมกิจการ 2) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการของธนาคารยูโอบี จ  ากัด 
(มหาชน) หลงัการควบรวมกิจการ 3) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของธนาคารยูโอบี 
จ  ากดั (มหาชน) ในดา้นของปัจจยัส่วนประสมการตลาดหลงัควบรวมกิจการ การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิและปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมาใชบ้ริการของธนาคารยูโอ
บี จ  ากดั (มหาชน) ทั้งก่อนควบรวมกิจการและหลงัควบรวมกิจการ จ านวน 240 ราย วิเคราะห์  
ขอ้มูลในเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าความน่าเช่ือถือ และ
สถิติไคสแควร์ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
 
  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทต่อ
เดือน กลุ่มตวัอยา่งมีการใชบ้ริการทุกประเภทของธนาคาร ประเภทบริการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ บริการ
ดา้นการระดมทุน (ฝาก – ถอน) ปริมาณการใช้บริการของธนาคารน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 คร้ัง 
ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการอยูร่ะหวา่ง 9.00 – 15.30 น. ระยะเวลาต่อคร้ังท่ีใชส่้วนใหญ่ 10 – 20 นาที ผูมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ กลุ่มเพื่อน ส าหรับการทดสอบ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของธนาคาร   ยูโอบี จ  ากดั (มหาชน) ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่ ปริมาณการใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา และระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา และ
ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย ในดา้นของส่วนประสมการตลาดกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจดา้นบุคลากรมากท่ีสุด 
ในช่วงก่อนควบรวมกิจการ และพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด หลงัควบรวมกิจการ 
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  ศิริชยั บวรสิริเกษม (2549)  ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมลูกคา้และปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพล ในการเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว้ การศึกษาคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ ระดบัความส าคญัของปัจจยัทาง
การตลาด และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาลาดหลุมแกว้ วิธีการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 400ชุด เก็บตวัอยา่งจาก
กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราย
คู่ โดยวธีิผลต่าง ( LSD ) ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
  ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย อายุระหวา่ง
30-49 ปี สถานะภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรีเทียบเท่า อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ส่วนมากเลือกใชบ้ริการเน่ืองจากการไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว
และความสะดวกในการเดินทาง การใช้บริการคร้ังแรกไดรั้บการแนะน าจากสถานท่ีท างานมาก
ท่ีสุด ประเภทของบริการท่ี ใชม้ากท่ีสุดคือบริการฝากถอน  และโอนเงิน ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการอยู่
ระหวา่ง 10.01 น - 12.00 น. ความถ่ีในการใชบ้ริการอยูร่ะหวา่ง 1-2 คร้ัง ต่อสัปดาห์ระยะเวลาใน
การเป็นลูกคา้มากท่ีสุด ตั้งแต่ 1ปี-นอ้ยกวา่ 3 ปี ระยะเวลาท่ีใชติ้ดต่อกบัธนาคารส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 
10 นาที นอกจากน้ีลูกคา้ท่ีใช้บริการของสาขาลาดหลุมแกว้ส่วนมากยงัใชบ้ริการท่ีสาขาอ่ืนดว้ย 
ส่วนในด้านความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการของธนาคาร 
พบว่าด้านบุคคล และด้านกระบวนการให้ความส าคญัมากท่ีสุด  ส่วนดา้นบริการ  ด้านการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านลกัษณะทางกายภาพให้ความส าคญัในระดบัมาก          
ส่วนดา้นราคา ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพและ
รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการธนาคารแตกต่างกนัใน
ทุกดา้น ดงันั้นธนาคารควรฝึกอบรมและพฒันาดา้นคุณภาพการให้บริการ และการสร้างจิตส านึกท่ี
ดีในการท างาน ลดขั้นตอนในการให้บริการกบัลูกคา้ และรักษามาตรฐานความถูกตอ้งครบถว้น
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
 
  มนกานต ์ศรีประทุมวงศ์ (2550)  ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ธนาคาร ออมสิน ส านักพหลโยธิน โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ  ศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามจากลูกค้าท่ีใช้บริการของธนาคารออมสิน ส านัก
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พหลโยธินจ านวน 400 ชุด วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ   ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมติฐานดว้ย
ค่าไคสแควร์ ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95%   
 
  ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ของธนาคารเท่ากบัหรือมากกวา่ 10 ปี
ข้ึนไป ใชบ้ริการนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 12.01 – 14.00 น. บริการฝาก/ถอนเป็น
บริการท่ีใชม้ากท่ีสุด สาเหตุส าคญัท่ีเลือกใชเ้พราะธนาคารมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ ใชบ้ริการอยูใ่น
ปัจจุบนัเพียง 1 สาขา ตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการ และโทรศพัทเ์ป็นแหล่งขอ้มูล
ท่ีท าให้รับทราบข่าวสารบริการของธนาคาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การใช้บริการพบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเร่ืองจ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ในการใช้บริการ 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเร่ืองจ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ในการใช้บริการและประเภท
ของบริการท่ีใช ้อาย ุระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองระยะเวลาการ
เป็นลูกคา้ของธนาคาร  อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเร่ืองระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของ
ธนาคาร จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ในการใชบ้ริการและช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ และระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารตามปัจจยัส่วนประสมทางตลาดอยู่ในระดบัส าคญั
มาก 
  อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้หลกัการของยามาเน่ 
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช ้t-test ส าหรับตวัแปรท่ีจ าแนก 2 กลุ่มและ F-test ส าหรับตวั
แปรท่ีจ าแนกมากกวา่ 2 กลุ่ม เม่ือพบว่ามีนยัส าคญัจะท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของฟิชเชอร์
(Fisher’s  LSD  procedure) ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
 
  ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของลูกคา้ในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาถนน แสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าดา้นความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบับริการธนาคาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ส่วน
ประสมการตลาดของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต 
จังหวดักาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
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กระบวนการของการใหบ้ริการและดา้นกายภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดั
กาญจนบุรี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
แตกต่างกนัอยา่ง     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล  เพศและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต 
จงัหวดักาญจนบุรี 
 
  สมบติั แสงจกัร (2555) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการฝากเงินของลูกคา้ธนาคารทิสโก ้จ ากดั 
(มหาชน)  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกฝากเงินและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือก
ฝากเงินของลูกคา้ ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) รวมถึงศึกษาปัจจยัส่วนบุคลและพฤติกรรมผูฝ้าก
เงิน ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ระดบัจ านวนเงินฝาก ท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
โดยศึกษาจากกลุ่ม คือผูท่ี้มีเงินฝากหรือเงินลงทุนกบัธนาคารในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ใชส้ถิติพรรณนาดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย     ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ
เชิงอนุมาน คือ t-test , F-test และ เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิ LSD ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 40-49 ปี และเป็น
พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาท พฤติกรรมเลือกฝากเงินกบัธนาคาร
เพียง 1-2 สาขา ซ่ึงเหตุผลในการเลือกฝากเงินอนัดบัแรกเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน า/ค าปรึกษา
ท่ีดี และอตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง มีระดบัจ านวนเงินฝาก 1-5 ลา้นบาท ระยะเวลาการเป็นลูกคา้
สูงสุดคือ 1-2 ปี ส าหรับส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมให้ความส าคญัในระดบัมากทุกดา้น การ
ทดสอบสมมติฐานปัจจยั ส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูฝ้ากเงินท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคาและ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 
 
  ผูท้  าการศึกษาไดน้ างานวิจยัเหล่าน้ีมาประยุกตใ์ชใ้นการคน้ควา้อิสระ โดยใชเ้ป็นแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แนวทางในการออกแบบสอบถาม และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ขอ้มูล  
     



 

บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 

  การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นลกัษณะของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาถึง
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคาร
กรุงเทพ สาขาซอยอารี ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจภาคสนาม  และใช้แบบสอบถาม 
สอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้ใน
การศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 
  ข้อมูลปฐมภูมิ (primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจากผูท่ี้มาใช้
บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี
ของธนาคารกรุงเทพ รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารบทความเอกสารผลงานวิจยั 
และหนงัสือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาอา้งอิงประกอบการศึกษาใหส้มบูรณ์ 
 

ประชากร 
 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัท่ีท างานในบริษทัรอบๆธนาคาร
กรุงเทพสาขาซอยอารี โดยไม่จ  ากดั เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา และรายได ้
 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทัท่ีเขา้มาใช้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาซอยอารี  เน่ืองจากไม่ทราบถึงจ านวนท่ีแน่นอนของประชากรท่ีเขา้มาใช้บริการ      
ในสาขา จึงไดใ้ชว้ธีิการค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
(นราศรีและชูศกัด์ิ,2543:48) 
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    n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 
    Z  คือ  ระดบัความเช่ือมัน่ (ระดบั 95% มีค่า = 1.96) 
    p  คือ  สัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการจะสุ่ม (ใหมี้ค่า = 0.5) 
    q  คือ  มีค่า =1-p 
    B คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(ใหมี้ค่า = 0.05) 
 
  แทนค่าในสูตรจะได ้
 
     n  =  (1.96)2( 0.5) ( 1-0.5) 
        (0.05)2                                                             
 

     n  =  384.16 
 
  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 384.16 คน ดงันั้นเพื่อความสะดวก และความน่าเช่ือถือมากข้ึนผู ้
ศึกษาจึงไดก้ าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งหมดจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยแจก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 
  วธีิการคดัเลือกตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา ผูศึ้กษาใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีสุ่มแบบ
ไม่เจาะจง (Accidental Sampling) โดยการใชว้ิธีสัมภาษณ์โดยมีแบบสอบถามผูม้าใชบ้ริการท่ีสาขา 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสร้างข้ึนโดยการ
การศึกษาจากเอกสารทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์น
การศึกษา มี 2 ลกัษณะ คือ ค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Response Questions) เป็นค าถามซ่ึง
มีทางเลือกให้ตอบไวค้งท่ี และค าถามปลายเปิด (open-ended Response Questions) เป็นค าถามท่ีให้
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้  าพูดของตนเอง เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ และมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากข้ึน โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 
4 ส่วน คือ 
 
  ส่วนที ่1  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายได ้และอาชีพ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) 
 
  ส่วนที ่2  เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการฝากเงินของพนักงานบริษัทกับธนาคาร
พาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี เช่น ประเภทบญัชีท่ีใช้ ระดบัเงินฝากหรือเงิน
ลงทุน ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ หรือการใช้บริการธนาคาร  ปัจจยัในการใช้พิจารณาเลือกฝากเงิน 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน และปัญหาอุปสรรคในการฝากเงิน  
 
  ส่วนที ่3  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการธนาคาร 
โดยค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ศึกษาปัจจยัทางการตลาด 7 ดา้น ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้น
บุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ดา้น คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
 
  ส่วนที ่4  เป็นค าถามแบบปลายเปิด  ท่ีให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดง ข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงการบริการของธนาคาร 
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การทดสอบเคร่ืองมือ 
 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมาจากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับ
การศึกษาไปทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
 

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
 
  การทดสอบความเท่ียงตรง ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่อกรรมการท่ี
ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อให้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมา สามารถวดั
ไดต้รงตามความตอ้งการ คือ มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละขอ้
วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นน ามาแกไ้ขปรับปรุงเพื่อด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 
 

การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 
 
  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมา ผูศึ้กษาจะน าเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการเพื่อท า
การปรับปรุงแกไ้ข หลงัจากท าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ จ  านวน 30 ชุด ไปทดลองใช ้
(Try Out ) กับกลุ่มตวัอย่างแล้วน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิ α ของ Cronbach ค่า α ท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่า
ระหวา่ง 0 ถึง 1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มากแสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง ซ่ึงผลการทดสอบดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติไดค้่า    α เท่ากบั 0.823 จากผลการทดสอบ่ค่าความเช่ือมัน่ผลท่ีได ้มีระดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีไดม้าตราฐาน สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาต่อไป                   
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  ภายหลงัจากท่ีผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูล จดัเตรียมขอ้มูล พร้อมทั้งตรวจสอบการแกไ้ขให้
มีความถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงน ามาค านวณโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ไดแ้ก่ 
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1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  
 
  ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ีของทุกตวัแปร แล้วค านวณค่าสถิติร้อยละ โดยน ามา
อธิบายขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพฤติกรรมการฝากเงินของพนักงานบริษทักบัธนาคาร
พาณิชย ์กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี และใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต / มชัฌิมเลขคณิต ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงินของพนักงาน
บริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
 สูตรค่าเฉล่ีย / มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Means หรือ ) 
 

   

 
       =    คะแนนเฉล่ียหรือค่าเฉล่ีย 

     =     ผลคูณระหวา่งค่าตวัเลขหรือคะแนนกบัความถ่ีของตวัเลขหรือคะแนน 

       =    จ านวนขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
สูตรค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  

 S.D.       =          

 

 S.D.  =  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 X   =  คะแนนแต่ละตวั  
     =  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของตวัอยา่ง 
 n   =  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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 การใหค้ะแนนตามวธีิ Likert Scale ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามความคิดเห็นดงัน้ี 
 

ระดับความส าคัญ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
 
 เม่ือไดค้ะแนนของระดบัความคิดเห็นแลว้จะน ามาหาค่าคะแนนเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึง
แบ่งระดบัคะแนนเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
 

              ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น       =         
 

 ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น  =    
      

          ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น   =  0.80 
 

ระดบัของคะแนนเฉล่ียท่ีไดมี้ช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 

ระดับความส าคัญ ช่วงค่าเฉลีย่ 
   มากท่ีสุด 4.21 - 5.00 
   มาก 3.41 – 4.20 
   ปานกลาง 2.61 – 3.40 
    นอ้ย 1.81 – 2.60 
   นอ้ยท่ีสุด 1.00 – 1.80 
 



27 

 
 
 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)  
 
 ค่าสถิติไคสแควร์ (2) 
 
 เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบความเป็นอิสระของตวัแปรเพื่อสรุปวา่ตวัแปร 2 ตวัมีความสัมพนัธ์
กนัหรือเป็นอิสระต่อกนัหรือไม่ โดยมีตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ (สรชยั, 2549: 314-322) 
 

 2   =      ∑c
i=1∑

r
j=1   

      
โดย  2   =  ค่าสถิติไคสแควร์ 
 Oij   =  ความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองของระดบัท่ี i ของลกัษณะแรก และ  
      ระดบัท่ี j ของลกัษณะท่ีสอง 
 Eij   =  ค่าความถ่ีท่ีคาดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฏีของระดบัท่ี i ของ 
      ลกัษณะแรกและระดบัท่ี j ของลกัษณะท่ีสอง เท่ากบั ninj/n 
 ni   =  ความถ่ีรวมของระดบัท่ี i ของลกัษณะแรกและทุกระดบัของ  
      ลกัษณะท่ีสอง 
 nj   =  ความถ่ีรวมของทุกระดบัของลกัษณะแรกและระดบัท่ี j ของ  
      ลกัษณะท่ีสอง 
 n   =  ความถ่ีรวมทั้งหมด 
 
สมมติฐานเพื่อการทดสอบความเป็นอิสระ คือ 
 
สมมติฐานหลกั (H0) : ตวัแปรทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์กนัหรือเป็นอิสระต่อกนั 

 
สมมติฐานทางเลือก (Ha) : ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่เป็นอิสระต่อกนั 
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  เปรียบเทียบค่าไคสแควร์ท่ีค านวณได ้และค่าไคสแควร์จากตารางการกระจายค่าไคสแควร์ 
ท่ีระดบัองศาความเป็นอิสระ และระดบันยัส าคญัท่ีตอ้งการ หากค่าไคสแควร์ท่ีค านวณไดน้อ้ยกว่า
ค่าไคสแควร์จากตาราง จะยอมรับสมมติฐาน (H0) ถา้ค่าไคสแควร์ท่ีค านวณไดม้ากกวา่ค่าไคสแควร์
จากตาราง จะไม่ยอมรับสมมติฐาน (H0) หมายความวา่ ตวัแปรท่ีท าการศึกษามีความสัมพนัธ์กนั 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
  จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินของพนักงานบริษทักบัธนาคาร
พาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
กบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 ชุด และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคาร
พาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกฝากเงินพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกฝากเงินของ
พนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
  

ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
  จากการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระดบัการศึกษาสูงสุด ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.1   
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.  เพศ 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  261 คน  คิดเป็นร้อยละ  65.25  และเป็น      
เพศชาย จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 
 
2.  อายุ 
  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูมี้อาย ุ31-40 ปีมากท่ีสุด มีจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา
มีอายุ 21-30 ปี มีจ านวน 114  คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 อายุ 41-50 ปี มีจ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
21 อาย ุ51-60 ปี มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3  อายุ มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป มีจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.5   และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีจ  านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 
3.  ระดับการศึกษา 
  กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด มีจ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 
รองลงมามีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13  การศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75  และระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75   
 
4.  อาชีพ 
  กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวนมากท่ีสุด 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 
รองลงมาเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25  ขา้ราชการ มีจ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.5 ธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25  และนกัเรียน/นกัศึกษา 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25   
 
5.  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
  กลุ่มตวัอย่างมีรายได ้ 15,001 -30,000 บาท มากท่ีสุด มีจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
รองลงมามีรายได ้30,00 - 45,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ33.25 รายได ้45,001 – 60,000 
มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 รายไดม้ากกวา่ 60,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
และรายไดต้ ่ากวา่ 15,00  บาท มีจ านวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 9.5   
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ตารางที ่2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล   
 
                                                                                                                                             (n = 400) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
            ชาย 139 34.75 

          หญิง 261 65.25 

   รวม 400 100 

อายุ 
          ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี                     2          0.5 

          21 - 30ปี                    114        28.5 

          31 – 40 ปี 182 45.5 

          41 – 50 ปี 84 21 

          51- 60 ปี 12 3 

          มากกวา่ 60 ปี 6 1.5 

รวม 400 100 

ระดบัการศึกษา 
           มธัยมศึกษาตอนตน้ 20 5 

         มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 19 4.75 

         อนุปริญญา/ปวส. 15 3.75 

         ปริญญาตรี 294 73.5 

         สูงกวา่ปริญญาตรี 52 13 

         อ่ืนๆ 0 0 

รวม 400 100 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
          นกัเรียน/นกัศึกษา 5 1.25 

        ขา้ราชการ 26 6.5 

        พนกังานรัฐวสิาหกิจ 29 7.25 

        ธุรกิจส่วนตวั 21 5.25 

        พนกังานบริษทัเอกชน 319 79.75 

         อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 400 100 

รายได้ต่อเดือน 
         ต  ่ากวา่ 15,000 บาท 38 9.5 

      15,001 – 30,000 บาท 184 46 

     30,000 – 45,000 บาท 133 33.25 

     45,001 – 60,000 บาท 33 8.25 

      มากกวา่ 60,000 บาท 12 3 

รวม 400 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณ  
 
ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลือกฝากเงินของพนักงานบริษัทกบัธนาคาร
พาณชิย์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
  พฤติกรรมการฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ 
สาขาซอยอารี ไดแ้ก่ ประเภทบญัชีท่ีใช้บริการ ระดบัเงินฝากหรือเงินลงทุน ระยะเวลาท่ีใช้บริการ 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ วธีิท่ีใชบ้ริการ เหตุผลในการพิจารณาเลือกฝากเงิน ผูมี้อิทธิพลในการเลือก
ฝากเงิน ปัญหาและอุปสรรคในการต่อการฝากเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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ตารางที ่3  จ านวน และร้อยละของประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 

พฤตกิรรมการฝากเงนิ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด 
            บญัชีสะสมทรัพย ์ 296 74 

          บญัชีฝากประจ า 52 13 

          บญัชีสินมธัยะทรัพยท์ว ี 30 7.5 

          บญัชีกองทุนรวมต่างๆ 22 5.5 

          บญัชีอ่ืนๆ  0 0 

รวม 400 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ใช้บญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด เป็นจ านวน  
296 คน คิดเป็นร้อยละ 74  รองลงมา คือ บญัชีฝากประจ า มีจ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 บญัชี
สินมธัยะทรัพยท์วี จ  านวน 30 คน และบญัชีกองทุนรวมต่างๆ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 ระดบัเงินฝากหรือเงินลงทุน 
 

 

พฤตกิรรมการฝากเงนิ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดบัเงินฝากหรือเงินลงทุน 
            นอ้ยกวา่  1 แสนบาท 269 67.25 

          1 - 5  แสนบาท 98 24.5 

          6 – 9 แสนบาท 23 5.75 

          1 – 5 ลา้นบาท 8 2 

          มากกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป 2 0.5 

รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนน้อยกวา่ 1 แสนบาท เป็น
จ านวนมากท่ีสุด จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25  รองลงมา  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  1-5 
แสนบาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  6-9 แสนบาท จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  1-5 ลา้นบาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และ
ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน มากกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 

ตารางที ่5  ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคาร น้อยกว่า 1 ปี มี
จ  านวนมากท่ีสุด จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25  รองลงมาคือ  มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป  มีจ  านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75  1 ปี-นอ้ยกวา่ 2 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75   2ปี-นอ้ยกวา่ 
3ปี จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75  และ 3ปี-นอ้ยกวา่ 4 ปี มีจ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
 

ตารางที ่6  ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
 

พฤตกิรรมการฝากเงนิ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 

            นอ้ยกวา่  1 ปี 125 31.25 
          1 ปี – นอ้ยกวา่ 2 ปี 71 17.75 
          2 ปี – นอ้ยกวา่ 3  ปี                           63 15.75 
          3 ปี – นอ้ยกวา่  4  ปี 22 5.5 
          มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป 119 29.75 

รวม 400 100 

พฤตกิรรมการฝากเงนิ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
            1 – 3 คร้ัง/เดือน   268 67 

          4 – 6 คร้ัง/เดือน 81 20.25 

          7 – 9 คร้ัง/เดือน 16 4 

          10 คร้ัง/เดือนข้ึนไป 35 8.75 

รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชบ้ริการธนาคาร  1-3 คร้ัง/เดือน มีจ านวนมากท่ีสุด 
จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67  รองลงมาคือ  4-6 คร้ัง/เดือน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25           
7-9 คร้ัง/เดือน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และ 10 คร้ัง/เดือนข้ึนไป มีจ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.75 
 

ตารางที ่7  วธีิท่ีใชบ้ริการ 
 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกใช้วิธีบริการ โดยผ่านเคาน์เตอร์ มากท่ีสุด เป็น
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 รองลงมา คือ ผา่นทาง Internet banking จ  านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.25 ผา่นตู ้ATM จ านวน 86 คิดเป็นร้อยละ 21.5 ผา่นตูฝ้ากอตัโนมติั จ  านวน 35 คนคิด
เป็นร้อยละ 8.75 และผา่นทางมือถือ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75  
  

ตารางที ่8  เหตุผลในการเลือกฝากเงิน  
 

พฤตกิรรมการฝากเงนิ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ปัจจยัพิจารณาเลือกฝากเงิน  
            เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า/ค าปรึกษาท่ีดี 80 20 

          ใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน 208 52 

          ความมัน่คง/ความน่าเช่ือถือ 79 19.75 

          ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง 25 6.25 

          อ่ืนๆ  8 2 

รวม 400 100 

พฤตกิรรมการฝากเงนิ จ านวน(คน) ร้อยละ 

วธีิท่ีใชบ้ริการ 
            เคาน์เตอร์ 127 31.75 

          Internet banking 93 23.25 

          ตู ้ATM                        86 21.5 

          ตูฝ้ากอตัโนมติั 35 8.75 

          โทรศพัทมื์อถือ 59 14.75 

รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มตวัยา่งเลือกฝากเงินสูงสุดคือ ใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน 
มีจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52  รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน า/ค าปรึกษาท่ีดี จ  านวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 ความมัน่คง/ความน่าเช่ือถือ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนสูง จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอ่ืนๆ มีจ านวน 8 คน คิดเป็น    ร้อยละ 2 
 

ตารางที ่9 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงิน  
 

พฤตกิรรมการฝากเงนิ จ านวน(คน) ร้อยละ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงิน  
            ตวัเอง 209 52.25 

          พอ่-แม่ 27 6.75 

          เพื่อน  35 8.75 

          เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 47 11.75 

          ญาติ 14 3.5 

          คู่สมรส 68 17.0 

รวม 400 100 
 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินจ านวนสูงสุดคือ ตวัเอง มีจ านวน 
210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ คู่สมรส คิดเป็นร้อยละ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.75 เจา้หนา้ท่ีธนาคาร จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75  เพื่อน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.75  พอ่-แม่ จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และญาติเป็นจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
 

ตารางที ่10  ปัญหาและอุปสรรคต่อการฝากเงิน  
 

พฤตกิรรมการฝากเงนิ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการฝากเงิน  
            ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 104 26.0 

          ความไม่สะดวก/สบาย ของสถานท่ี              51 12.75 

          อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า 195 48.75 

          ขาดการโฆษณา/ ประชาสมัพนัธ์ 45 11.25 

          อ่ืนๆ  5 1.25 

                                                                            รวม 400 100 
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  จากตารางท่ี 10  พบว่าปัญหาและอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า มีจ  านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75  รองลงมาคือ ความล่าชา้ในการให้บริการ มี
จ านวน  104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.75  ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25  และอ่ืนๆ จ านวน 5 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.25 
 
ส่วนที ่3   ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการเลือกฝากเงินพนักงาน
บริษัทกบัธนาคารพาณชิย์ กรณศึีกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
 เป็นการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงิน
ของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี โดยวดัจากระดบั
ความส าคญัคือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด ของส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ดงั
แสดงในตาราง 11 
 



 

                 ตารางที ่11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการฝากเงิน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความส าคัญ 

Mean S.D. ระดบัความส าคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.  ด้านผลติภัณฑ์ 
     

4.09 
 

มาก 

- ความมัน่คง/ความน่าเช่ือถือของธนาคาร 200 159 36 1 4 4.38 0.742 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) (50.0) (39.8) (9. 0) (0.3) (1.0) 
   

- ความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์งินฝาก/กองทุน 106 186 95 11 2 3.96 0.811 มาก 

(ร้อยละ) (26.5) (46.5) (23.8) (2.8) (0.5) 
   

- เง่ือนไขบญัชี/ความเขา้ใจง่ายและตรงไปตรงมาของเงินฝาก 99 182 99 16 4 3.89 0.857 มาก 

(ร้อยละ) (24.8) (45.5) (24.8) (4.0) (1.0) 
   

2.  ด้านราคา      3.6  มาก 

- อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทน 141 92 119 43 5 3.8 1.075 มาก 

(ร้อยละ) (35.3) (23.0) (29. 8) (10.8) (1.3)    

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมาะสม 82 115 163 37 3 3.59 0.940 มาก 

(ร้อยละ) (20.5) (28.8) (40.8) (9.3) (0.8)    

- เงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี/คงเหลือในบญัชี 70 116 139 54 21 3.40 1.085 ปานกลาง 

(ร้อยละ) (17.5) (29.0) (34.8) (13.5) (5.3)    

               หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) เป็นค่าร้อยละ และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดสอบจ านวน 400 ราย 
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ตารางที ่11  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความส าคัญ 

Mean S.D. ระดบัความส าคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

3.  ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย      4.14  มาก 

- ท่ีตั้งของธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน 161 176 55 6 2 4.22 0.773 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) (40.3) (44.0) (13.8) (1.5) (0.5)    

- มีพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 129 181 75 13 2 4.06 0.827 มาก 

(ร้อยละ) (32.3) (45.3) (18.8) (3.3) (0.5)    

- สามารถใชบ้ริการผา่นช่องทางอ่ืนไดห้ลากหลาย 137 180 66 10 7 4.07 0.873 มาก 

(ร้อยละ) (34.3) (45.0) (16.5) (2.5) (1.8)    

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ตู ้ATM 148 197 48 7 0 4.22 0.718 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) (37.0) (49.3) (12.0) (1.8) (0)    

               หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) เป็นค่าร้อยละ และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดสอบจ านวน 400 ราย 
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ตารางที ่11  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความส าคัญ 

Mean S.D. ระดบัความส าคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

4.  ด้านส่งเสริมการตลาด 
     

3.46 
 

มาก 

- การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ 91 140 132 31 6 3.70 0.956 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) (22.8) (35.0) (33.0) (7.8) (1.5) 
   

- การแจกของ Premium ในการเปิดบญัชีหรือตาม
เทศกาลต่างๆ 

63 108 148 57 24 3.32 1.087 ปานกลาง 

(ร้อยละ) (15.8) (27.0) (37.0) (14.3) (6.0) 
   

- การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ 85 98 127 59 31 3.37 1.192 ปานกลาง 

(ร้อยละ) (21.3) (24.5) (31.8) (14.8) (7.8) 
   

              หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) เป็นค่าร้อยละ และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดสอบจ านวน 400 ราย 
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ตารางที ่11  (ต่อ) 
 

     หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) เป็นค่าร้อยละ และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดสอบจ านวน 400 ราย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคัญ 

Mean S.D. 

ระดบั 

มาก 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย ความ 

ท่ีสุด ท่ีสุด ส าคัญ 

5.  ด้านบุคลากร 
     

3.99 
 

มาก 

-  ความพอใจท่ีมีกบัพนกังานธนาคาร 117 197 67 10 9 4.01 0.874 มาก 

(ร้อยละ) (29.3) (49.3) (16.8) (2.5) (2.3) 
   

- ใหบ้ริการ/แจง้ขอ้มูลผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอ 105 184 90 16 5 3.92 0.869 มาก 

(ร้อยละ) (26.3) (46.0) (22.5) (4.0) (1.3) 
   

- พนกังานผา่นการอบรม และมีความรู้ในเร่ือง
ผลิตภณัฑต่์างๆ เป็นอยา่งดี 

110 195 86 8 1 4.01 0.771 มาก 

(ร้อยละ) (27.5) (48.8) (21.5) (2.0) (0.3) 
   

- พนกังานสามารถใหค้  าแนะน าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
แม่นย  า 

127 180 84 6 3 4.06 0.808 มาก 

(ร้อยละ) (31.8) (45.0) (21.0) (1.5) (0.8) 
   

- พนกังานใหบ้ริการดี สุภาพ ประทบัใจ 89 219 85 6 1 3.97 0.720 มาก 

(ร้อยละ) (22.3) (54.8) (21.3) (1.5) (0.3) 
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ตารางที ่11  (ต่อ) 
 

      หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) เป็นค่าร้อยละ และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดสอบจ านวน 400 ราย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคัญ 

Mean S.D. 

ระดบั 

มาก 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย ความ 

ท่ีสุด ท่ีสุด ส าคัญ 

6.  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
     

4.09 
 

มาก 

- การตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศ เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 168 220 10 2 - 4.39 0.564 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) (42.0) (55.0) (2.5) (0.5) (0) 
   

- มีส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 123 246 27 4 - 4.22 0.606 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) (30.8) (61.5) (6.8) (1.0) (0) 
   

- การแต่งกายและบุคลิกภาพของพนกังาน 55 218 123 4 - 3.81 0.671 มาก 

-  มีน ้ า , หอ้งน ้าใหบ้ริการ 125 165 87 12 11 3.95 0.947 มาก 

(ร้อยละ) (42.0) (55.0) (2.5) (0.5) (0) 
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ตารางที ่11  (ต่อ) 
 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคัญ 

Mean S.D. 

ระดบั 

มาก 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย ความ 

ท่ีสุด ท่ีสุด ส าคัญ 

7.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ 
     

4.19 
 

มาก 

- ความรวดเร็วในการท ารายการฝากเงิน หรือ
เปิดบญัชี 

177 144 65 9 5 4.20 0.878 มาก 

(ร้อยละ) (44.3) (36.0) (16.3) (2.3) (1.3) 
   

- ระบบการท างานท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า มีความ
น่าเช่ือถือ 

172 161 63 3 1 4.25 0.761 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) (43.0) (40.3) (15.8) (0.8) (0.3) 
   

- ขั้นตอนการฝากเงิน หรือเปิดบญัชีไม่ยุง่ยาก 139 181 69 10 1 4.12 0.794 มาก 

(ร้อยละ) (34.8) (45.3) (17.3) (2.5) (0.3) 
   

       หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) เป็นค่าร้อยละ และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดสอบจ านวน 400 ราย 
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  จากตารางท่ี 11 สามารถอธิบายข้อมูลเก่ียวกบัรายละเอียดของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดแต่ละดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี ของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
 

  1. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัด้านผลิตภณัฑ์ใน
ระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.09 โดยความมัน่คง/ความน่าเช่ือถือของธนาคารมีความส าคญั
เป็นอนัดบัแรก มีคะแนนเฉล่ีย 4.38  รองลงมา คือ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์เงินฝาก/กองทุน 
มีคะแนนเฉล่ีย 3.96 และเง่ือนไขของบญัชี/ความเขา้ใจง่ายและตรงไปตรงมาของเงินฝาก คะแนน
เฉล่ีย 3.89 
 

  2. ปัจจัยทางด้านราคา  พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัด้านราคาในระดบัมาก 
โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 3.6 โดยอตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก มี
คะแนนเฉล่ีย 3.8 รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียมต่างๆเหมาะสม คะแนนเฉล่ีย 3.59 และเงินขั้นต ่าใน
การเปิดบญัชี/คงเหลือในบญัชี คะแนนเฉล่ีย  3.4  ตามล าดบั 
 

  3. ปัจจัยทางด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับด้าน
ช่องทางจดัจ าหน่ายในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.14 โดยท่ีตั้งของธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้
ท างานและความพึงพอใจในการใช้บริการ ตู ้ATM มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก มีคะแนนเฉล่ีย 
4.22 รองลงมาคือ ใช้บริการผ่านช่องทางอ่ืนๆไดห้ลากหลาย คะแนนเฉล่ีย 4.07 และมีพนกังาน
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ คะแนนเฉล่ีย 4.06 
 

  4. ปัจจัยทางด้านส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัดา้นส่งเสริม
การตลาดในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 3.46  โดยการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์มีความส าคญั
เป็นอนัดบัแรก คะแนนเฉล่ีย 3.7 รองลงมาคือ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ คะแนน
เฉล่ีย 3.37 และการแจกของ Premium ในการเปิดบญัชีตามเทศกาลต่างๆ คะแนนเฉล่ีย 3.32 
 

  5. ปัจจัยทางด้านบุคลากร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัดา้นบุคลากรในระดบั
มาก โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 3.99 โดยพนกังานสามารถให้ค  าแนะน าได้อย่างถูกตอ้ง แม่นย  า มี
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คะแนนเฉล่ีย 4.06 รองลงมา คือ ความพอใจท่ีมีต่อพนกังานธนาคารและ
พนกังานผ่านการอบรม และมีความรู้ในเร่ืองผลิตภณัฑ์ คะแนนเฉล่ีย 4.01 พนกังานให้บริการดี 
สุภาพ ประทบัใจ คะแนนเฉล่ีย 3.97 และบริการ/แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อยูเ่สมอ คะแนนเฉล่ีย 
3.92 ตามล าดบั 
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  6. ปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับด้าน
ลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.14 โดยการตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศ
เป็นท่ีน่าเช่ือถือมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คะแนนเฉล่ีย 4.39 รองลงมาคือ มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีทนัสมยั คะแนนเฉล่ีย 4.22  มีน ้ า ,ห้องน ้ าให้บริการ คะแนนเฉล่ีย 3.95 และการแต่งกาย
และบุคลิกภาพของพนกังาน คะแนนเฉล่ีย 3.81 ตามล าดบั 
 
  7. ปัจจัยทางด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 
4.19 โดยระบบการท างานท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า มีความน่าเช่ือถือ มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คะแนน
เฉล่ีย 4.25 รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการท ารายการฝากเงินหรือเปิดบญัชี คะแนนเฉล่ีย 4.20 
และขั้นตอนการฝากเงินหรือเปิดบญัชีไม่ยุง่ยาก 
 
ตารางที่ 12 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาด 7 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงิน 
 

 
  จากตารางท่ี 12 สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 7 ดา้น ท่ีระดบัความส าคญัระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ร้อยละ 4.19 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.09 0.803 มาก 

ดา้นราคา 3.60 1.033 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.14 0.797 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.46 1.078 มาก 

ดา้นบุคลากร 3.99 0.808 มาก 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.09 0.697 มาก 

ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.19 0.811 มาก 

เฉล่ียรวมปัจจยัทุกดา้น 3.94 0.861 มาก 
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ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกฝากเงิน
ของพนักงานบริษัทกบัธนาคารพาณชิย์ กรณศึีกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
  จากการส ารวจสามารถน าขอ้มูลมาทดสอบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการฝาก
เงินของพนกังานบริษทักบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (2) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 
95 ซ่ึงผลการทดสอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัประเภทบัญชีทีใ่ช้บริการ 
 
  เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับประเภทบญัชีท่ีใช้บริการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 
เพศ  ดงัแสดงในตารางท่ี 13 

 
ตารางที่ 13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig 

เพศ 3.912 0.271 
อาย ุ 44.598 *0.000 
ระดบัการศึกษา 28.876 *0.004 
อาชีพ 92.990 *0.000 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50.227 *0.000 

หมายเหตุ : *หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัประเภทบญัชีท่ีใช้บริการ จากตารางท่ี 14 พบว่า
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
  อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100   
 
  กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.9 รองลงมาคือ 
บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 12.3 บญัชีประเภทกองทุน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และบญัชี สินมธัยะ
ทรัพยท์ว ีคิดเป็นร้อยละ 1.8 
 
  กลุ่มอายุ31-40 ปี มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.7 รองลงมาคือ 
บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 11.5 สินมธัยะทรัพยท์วี คิดเป็นร้อยละ 8.2  และบญัชีท่ีใชน้อ้ยสุด 
คือ บญัชีกองทุน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
 
  กลุ่มอายุ41-50 ปี มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ 
บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 15.5 สินมธัยะทรัพยท์วี คิดเป็นร้อยละ 8.3  และบญัชีท่ีใชน้อ้ยสุด 
คือ บญัชีกองทุน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 
  กลุ่มอายุ 51-60 ปี มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7  รองลงมาคือ 
บญัชีฝากประจ าและบญัชีสินมธัยะทรัพยท์ว ีโดยมีสัดส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.7 
 
  กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบว่ากลุ่มตวัอย่าง จะมีเพียงบญัชีประเภท บญัชีฝากประจ าและ
บญัชีสินมธัยะทรัพยท์ว ีโดยบญัชีประเภทสินมธัยะทรัพยท์วี คิดเป็นร้อยละ 66.7 และบญัชีประเภท
ฝากประจ า คิดเป็นอตัราร้อยละ 33.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ จากตารางท่ี
15 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
 
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 80.0 
รองลงมาคือ บญัชีฝากประจ าและบญัชีสินมธัยะทรัพยท์ว ีโดยมีสัดส่วนเท่า คิดเป็นร้อยละ 10  
 
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
80.0 รองลงมาคือ บญัชีฝากประจ าและบญัชีสินมธัยะทรัพยท์ว ีโดยมีสัดส่วนเท่า คิดเป็นร้อยละ 10  
 
  ระดบัอนุปริญญา/ปวส มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.0  
รองลงมาคือ บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 26.7  และบญัชีสินมธัยะทรัพยท์วี 13.3 ส าหรับบญัชี 

อาย ุ
ประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 

รวม 
สะสมทรัพย ์ ฝากประจ า สินมธัยะทรัพยท์ว ี กองทุน 

ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 20 ปี 

2 0 0 0 2 

(100.0) (0) (0) (0) (100) 

21-30 ปี 
90 14 2 8 114 

(78.9) (12.3) (1.8) (7.0) (100) 

31-40 ปี 
136 21 15 10 182 

(74.7) (11.5) (8.2) (5.5) (100) 

41-50 ปี 
60 13 7 4 84 

(71.4) (15.5) (8.3) (4.8) (100) 

51-60 ปี 
8 2 2 0 12 

(66.7) (16.7) (16.7) (0) (100) 

มากกวา่ 60 ปี 
0 2 4 0 6 
(0) (33.3) (66.7) (0) (100) 
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  ระดบัปริญญาตรี มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.9 รองลงมาคือ 
บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 10.5 บญัชีประเภทกองทุน คิดเป็นร้อยละ 5.4 และบญัชีสินมธัยะ
ทรัพยท์ว ี คิดเป็นร้อยละ  5.1 ตามล าดบั 
 

 ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.8 
รองลงมาคือ บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 21.2 บญัชีสินมธัยะทรัพยท์วี  คิดเป็นร้อยละ  13.5 
และบญัชีประเภทกองทุน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ จากตารางท่ี 16 พบวา่
กลุ่มตวัอยา่ง 
 

  นกัเรียน/นกัศึกษา มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  ขา้ราชการ มีบญัชีประเภทฝากประจ ามากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ บญัชี
ประเภทสะสมทรัพย ์ คิดเป็นร้อยละ 26.9 บญัชีสินมธัยะทรัพยท์วี  คิดเป็นร้อยละ  23.1 และบญัชี
ประเภทกองทุน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา 
ประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 

รวม 
สะสมทรัพย ์ ฝากประจ า สินมธัยะทรัพยท์ว ี กองทุน 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 
16 2 2 0 20 

(80.0) (10.0) (10.0) (0) (100) 

มธัยมศึกษา    ตอน
ปลาย/ปวช 

11 4 4 0 19 

(57.9) (21.1) (21.1) (0) (100) 

อนุปริญญา/ปวส 
9 4 2 0 15 

(60.0) (26.7) (13.3) (0) (100) 

ปริญญาตรี 
232 31 15 16 294 

(78.9) (10.5) (5.1) (5.4) (100) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
28 11 7 6 52 

(53.8) (21.2) (13.5) (11.5) (100) 
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  พนกังานรัฐวิสาหกิจ บญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ 
บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 31.0  บญัชีสินมธัยะทรัพยท์วี  คิดเป็นร้อยละ 17.2 และบญัชี
ประเภทกองทุน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดบั 
 
  ธุรกิจส่วนตวั บญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาคือ บญัชี
บญัชีสินมธัยะทรัพยท์วี  คิดเป็นร้อยละ 28.6 บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 23.8 และบญัชี
ประเภทกองทุน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
 
  พนกังานบริษทัเอกชน มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.1 รองลงมา
คือ บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 8.2  บญัชีประเภทกองทุน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และบญัชีสินมธัยะ
ทรัพยท์ว ี คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ จากตารางท่ี 
17 พบวา่รายได ้
 

อาชีพ 
ประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 

รวม 
สะสมทรัพย ์ ฝากประจ า สินมธัยะทรัพยท์ว ี กองทุน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
5 0 0 0 5 

(100) (0) (0) (0) (100) 

ขา้ราชการ 
7 12 6 1 26 

(26.9) (46.2) (23.1) (3.8) (100) 

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

11 9 5 4 29 

(37.9) (31.0) (17.2) (13.8) (100) 

ธุรกิจส่วนตวั 
8 5 6 2 21 

(38.1) (23.8) (28.6) (9.5) (100) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

265 26 13 15 319 

(83.1) (8.2) (4.1) (4.7) (100) 
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  ต ่ากวา่ 15,000 มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ บญัชี
ฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 21.1 บญัชีสินมธัยะทรัพยท์ว ีคิดเป็นร้อยละ10.5 
 

  15,001-30,000 มีบญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาคือ 
บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 7.6  บญัชีประเภทกองทุน  คิดเป็นร้อยละ 6.0 และบญัชีสินมธัยะ
ทรัพยท์ว ีคิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั  
 

  30,001-45,000 บญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.4 รองลงมาคือ บญัชี
ฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 14.3  บญัชีสินมธัยะทรัพยท์วี คิดเป็นร้อยละ 6.0 และบญัชีประเภท
กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 5.3  ตามล าดบั  
  

  45,001-60,000 บญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาคือ บญัชี
บญัชีสินมธัยะทรัพยท์ว ีคิดเป็นร้อยละ 30.3 บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 24.2 และบญัชีประเภท
กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามล าดบั  
 

  มากกวา่ 60,000 บญัชีประเภทสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ บญัชี
บญัชีฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 25.0  และบญัชีประเภทกองทุน  คิดเป็นร้อยละ 16.7  
 

ตารางที ่17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

รายไดต้่อเดือน 
ประเภทบญัชีท่ีใชบ้ริการ 

รวม 
สะสมทรัพย ์ ฝากประจ า สินมธัยะทรัพยท์ว ี กองทุน 

ต ่ากวา่ 15,000  
26 8 4 0 38 

(68.4) (21.1) (10.5) (0) (100) 

15,001-30,000 
151 14 8 11 184 
(82.1) (7.6) (4.3) (6.0) (100) 

30,001-45,000 
99 19 8 7 133 

(74.4) (14.3) (6.0) (5.3) (100) 

45,001-60,000 
13 8 10 2 33 

(39.4) (24.2) (30.3) (6.1) (100) 

มากกวา่ 60,000 
7 3 0 2 12 

(58.3) (25.0) (0) (16.7) (100) 
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2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัระดับเงินฝาก/เงินลงทุน 
 
  เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับระดับเงินฝาก/เงินลงทุนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ดงัแสดงในตารางท่ี 18 
 
ตารางที ่18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
 

หมายเหตุ : *หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน จากตารางท่ี 19 พบว่า
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
  เพศชาย มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนน้อยกว่า 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 
รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 22.2  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  
6 - 9 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน   1 - 5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 
และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนมากกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 0.7  
 
  เพศหญิง มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 73.6 
รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 22.2  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  
6 - 9 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 22.7  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน   1 - 5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 
และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนมากกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 0.4 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig 

เพศ 21.259 *0.000 
อาย ุ 57.627 *0.000 
ระดบัการศึกษา 62.015 *0.000 
อาชีพ 73.068 *0.000 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 99.532 *0.000 
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ตารางที ่19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
 

เพศ 

                                   ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 

นอ้ยกวา่ 1 แสน 1 - 5 แสน 6 - 9 แสน 1 - 5 ลา้น  มากกวา่ 5 ลา้น รวม 

       ชาย 77 40 16 5 1 139 

  (55.4) (28.8) (11.5) (3.6) (0.7) (100) 

หญิง 192 58 7 3 1 261 

  (73.6) (22.2) (2.7) (1.1) (0.4) (100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
  
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน จากตารางท่ี 20 พบว่า
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
  อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุดและมี
เพียงระดบัเงินฝากเดียว โดยคิดเป็นร้อยละ 100  
  
  อายุ 21-30 มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนน้อยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.2 
และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 
  
  อายุ 31-40 ปี มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.4  
รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 25.3  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  
6 - 9 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7   ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน   1 - 5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 
  
  อายุ 41-50 ปี มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0
รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน   
6 - 9 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน   1 - 5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ
ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนมากกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดบั 
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  อายุ 51- 60  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7
รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1 - 5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.7  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
1-5 แสนบาท และดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  6 - 9 แสนบาท มีสัดส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 8.3 
  
  อายุมากกวา่ 60 ปี มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7
และมีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 
ตารางที ่20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 
 
 

อาย ุ

ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
นอ้ยกวา่  
1 แสน 1 - 5 แสน 6 - 9 แสน 1 - 5 ลา้น  

มากกวา่  
5 ลา้น รวม 

       ต ่ากวา่หรือ 
เท่ากบั 20 ปี 

2 0 0 0 0 2 

(100.0) (0) (0) (0) (0) (100) 

21-30 ปี 96 18 0 0 0 114 

  (84.2) (15.8) (0) (0) (0) (100) 

31-40 ปี 119 46 14 3 0 182 

  (65.4) (25.3) (7.7) (1.6) (0) (100) 

41-50 ปี 42 29 8 3 2 84 

  (50.0) (34.5) (9.5) (3.6) (2.4) (100) 

51-60 ปี 8 1 1 2 0 12 

  (66.7) (8.3) (8.3) (16.7) (0) (100) 

มากกวา่ 60 ปี 2 4 0 0 0 6 

 
(33.3) (66.7) (0) (0) (0) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน จากตารางท่ี 
21 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
 
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 90.0  และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1 - 5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 10.0 
  
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ
ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  1 - 5 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.5 
  
  ระดบัอนุปริญญา/ปวส มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.3 รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1 – 5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระดบัเงิน
ฝาก/เงินลงทุน 6 - 9 แสนบาท และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  1 - 5 ลา้นบาท  มีสัดส่วนเท่ากนั       
คิดเป็นร้อยละ 13.3 
  
  ระดบัปริญญาตรี มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกว่า 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
70.1 รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1 – 5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 ระดบัเงินฝาก/เงิน
ลงทุน 6 - 9 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 
  
  ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกว่า 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.2 รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 32.7 ระดบัเงิน
ฝาก/เงินลงทุน   6 - 9 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน   1 - 5 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 7.7 และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนมากกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่21 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน จากตารางท่ี 22 พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ  
  
  นกัเรียน/นกัศึกษา มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
60.0 และมีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 
  
  ขา้ราชการ มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนน้อยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.7 
รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 38.5 และระดบัเงินฝาก/เงิน
ลงทุนมากกวา่5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 
  

ระดบัการศึกษา 

ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
นอ้ยกวา่ 1 
แสน 1 - 5 แสน 6 - 9 แสน 1 - 5 ลา้น  

มากกวา่ 
 5 ลา้น รวม 

       

มธัยมศึกษาตอนตน้ 
18 2 0 0 0 20 

(90.0) (10.0) (0) (0) (0) (100) 
มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย/ปวช 14 3 0 2 0 19 

  (73.7) (15.8) (0) (10.5) (0) (100) 

อนุปริญญา/ปวส 8 3 2 2 0 15 

  (53.3) (20.0) (13.3) (13.3) (0) (100) 

ปริญญาตรี 206 73 15 0 0 294 

  (70.1) (24.8) (5.1) (0) (0) (100) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 23 17 6 4 2 52 

  (44.2) (32.7) (11.5) (7.7) (3.8) (100) 
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  พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทและมีระดบัเงินฝาก/
เงินลงทุน 1-5 แสนบาท มากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ ระดบัเงิน
ฝาก/เงินลงทุน 6 - 9 แสนบาท  คิดเป็นร้อยละ 27.6   ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1 - 5 ลา้นบาท         
คิดเป็นร้อยละ 6.9  และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนมากกวา่ 5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 
  

  ธุรกิจส่วนตวั มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.9
รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ระดบัเงินฝาก/เงิน
ลงทุน 6 - 9 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1 – 5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 9.5   
  

  พนกังานบริษทัเอกชน  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนน้อยกว่า 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.7 รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 21.3 ระดบัเงิน
ฝาก/เงินลงทุน 6 - 9 แสนบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.8  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  1 - 5 ลา้นบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 1.3  
 

ตารางที ่22 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

อาชีพ 

ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
นอ้ยกวา่ 1 
แสน 1 - 5 แสน 6 - 9 แสน 1 - 5 ลา้น  

มากกวา่          5 
ลา้น รวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
3 2 0 0 0 5 

(60.0) (40.0) (0) (0) (0) (100) 

ขา้ราชการ 15 10 0 0 1 26 

 
(57.7) (38.5) (0) (0) (3.8) (100) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 9 9 8 2 1 29 

  (31.0) (31.0) (27.6) (6.9) (3.4) (100) 

ธุรกิจส่วนตวั 7 9 3 2 0 21 

  (33.3) (42.9) (14.3) (9.5) (0) (100) 
พนกังาน

บริษทัเอกชน 235 68 12 4 0 319 

  (73.7) (21.3) (3.8) (1.3) (0) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน จากตารางท่ี 
23 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งระดบัรายได ้
   
  ต ่ากวา่ 15,000 บาท  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 86.1 รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 ระดบัเงินฝาก/เงิน
ลงทุน 6 - 9 แสนบาท  คิดเป็นร้อยละ 5.3  ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน  1 - 5 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 
2.6 
  
  15,001-30,000 บาท  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 82.1 รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 ระดบัเงินฝาก/เงิน
ลงทุน 6 - 9 แสนบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.1   
  
  30,001-45,000 บาท  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 82.1 รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 ระดบัเงินฝาก/เงิน
ลงทุน 6 - 9 แสนบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.1   
  
  45,001-60,000บาท  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 39.4  รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 30.3  ระดบัเงินฝาก/
เงินลงทุน 6 - 9 แสนบาท  คิดเป็นร้อยละ 27.3  และระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1 - 5 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อย ละ 3.0 
  
  มากกวา่ 60,000 บาท  มีระดบัเงินฝาก/เงินลงทุนนอ้ยกวา่ 1 แสนบาท มากท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 50.0   รองลงมา คือ ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 และระดบัเงิน
ฝาก/เงินลงทุน 6 - 9 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 16.7   
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ตารางที ่23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคาร 
 
  เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้าน อายุ อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ดงัแสดงในตารางท่ี 24 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดต้่อเดือน 

ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน 
นอ้ยกวา่      1 

แสน 1 - 5 แสน 6 - 9 แสน 1 - 5 ลา้น  
มากกวา่  
5 ลา้น รวม 

ต ่ากวา่ 15,000 
31 4 2 1 0 38 

(81.6) (10.5) (5.3) (2.6) (0) (100) 

15,001-30,000 151 31 2 0 0 184 

 
(82.1) (16.8) (1.1) (0) (0) (100) 

30,001-45,000 68 49 10 6 0 133 

  (51.1) (36.8) (7.5) (4.5) (0) (100) 

45,001-60,000 13 10 9 1 0 33 

  (39.4) (30.3) (27.3) (3.0) (0) (100) 

มากกวา่ 60,000 6 4 2 0 0 12 

  (50.0) (33.3) (16.7) (0) (0) (100) 
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ตารางที ่24  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 7.506 0.111 
อาย ุ 79.631 *0.000 
ระดบัการศึกษา 14.801 0.539 
อาชีพ 72.698 *0.000 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40.276 *0.001 

หมายเหตุ : *หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัระยะเวลาการเป็นลูกคา้ จากตาราง 25 พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
  
  อายุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปีทั้งหมด จะมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยคิดเป็น
ร้อยละ 100  
  
  อาย ุ21-30 ปี จะมีระยะการเป็นลูกคา้ นอ้ยกวา่ 1 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา 
มีระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.1 ระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-นอ้ยกวา่ 3 ปี คิด
เป็นร้อยละ 12.3 ระยะการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.8 และระยะการเป็นลูกคา้ 3ปี-
นอ้ยกวา่4 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดบั 
  
  อายุ31-40 ปี มีระยะการเป็นลูกคา้มากกวา่ 4 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมา มี
ระยะการเป็นลูกคา้นอ้ยกวา่  1 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.3  ระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-นอ้ยกวา่ 3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 18.7 ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-น้อยกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.9 และระยะการเป็นลูกคา้        
3ปี-นอ้ยกวา่4 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 
 
  อายุ41-50 ปี มีระยะการเป็นลูกคา้มากกวา่ 4 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมา มี
ระยะการเป็นลูกคา้นอ้ยกวา่  1 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.8 ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่ 2 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 13.1  ระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-นอ้ยกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.9 และระยะการเป็นลูกคา้  3ปี-
นอ้ยกวา่4 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดบั 
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  อายุ 51-60 ปี มีระยะการเป็นลูกคา้มากกวา่ 4 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา มี
ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่ 2  คิดเป็นร้อยละ 41.7  ระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-นอ้ยกวา่ 3 ปี คิด
เป็นร้อยละ 8.3   
  
 อายุมากกว่า 60 ปี มีเพียงระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-น้อยกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7 และ
ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.3  
 
ตารางที ่25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคาร 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 
 

อาย ุ

อายกุารเป็นลูกคา้ของธนาคาร 
นอ้ยกวา่  

1 ปี 
1 ปี -นอ้ยกวา่ 

2 ปี 
2ปี -นอ้ยกวา่ 

3 ปี 
3ปี -นอ้ยกวา่ 

4 ปี 
มากกวา่  

4 ปี รวม 

       ต ่ากวา่หรือ 
เท่ากบั 20 ปี 

2 0 0 0 0 2 

(100.0) (0) (0) (0) (0) (100) 

21-30 ปี 57 24 14 9 10 114 

  (50.0) (21.1) (12.3) (7.9) (8.8) (100) 

31-40 ปี 46 29 34 10 63 182 

  (25.3) (15.9) (18.7) (5.5) (34.6) (100) 

41-50 ปี 20 11 10 3 40 84 

  (23.8) (13.1) (11.9) (3.6) (47.6) (100) 

51-60 ปี 0 5 1 0 6 12 

  (0) (41.7) (8.3) (0) (50.0) (100) 

มากกวา่ 60 ปี 0 2 4 0 0 6 

 
(0) (33.3) (66.7) (0) (0) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคาร จากตาราง
26 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีเพียงระยะการเป็นลูกคา้นอ้ยกวา่ 1 ปีเท่านั้นคิดเป็นร้อยละ 100 
   
  ขา้ราชการ มีระยะการเป็นลูกคา้ นอ้ยกวา่ 1 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา มี
ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่ 2  คิดเป็นร้อยละ 38.5 ระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-นอ้ยกวา่3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 7.7 
  
  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-นอ้ยกวา่3 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.9 
รองลงมา มีระยะการเป็นลูกคา้ นอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่   
2 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1  3ปี-นอ้ยกวา่4 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.9 
  
  ธุรกิจส่วนตวั มีระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-น้อยกว่า3 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.1 
รองลงมา มีระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-น้อยกวา่ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
มากกวา่ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.0   
  
  พนกังานบริษทัเอกชน มีระยะการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.1
รองลงมา ระยะการเป็นลูกคา้นอ้ยกวา่ 1 ปี  คิดเป็นร้อยละ 29.8 ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่     
2 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.7  ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 2ปี-นอ้ยกวา่3 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.2 และระยะกา
เป็นลูกคา้ 3ปี-นอ้ยกวา่4 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคาร 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของ
ธนาคาร จากตารางท่ี 27 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 
  
  ต ่ากว่า 15,000 บาท มีระยะการเป็นลูกคา้ น้อยกว่า 1 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.4
รองลงมา มีระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่ 2  คิดเป็นร้อยละ 18.4 ระยะการเป็นลูกคา้ 2ปี-นอ้ย
กว่า3 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.8 ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ              
3ปี-นอ้ยกวา่4 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 
  
  15,001-30,000 บาท มีระยะการเป็นลูกคา้ น้อยกว่า 1 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 
รองลงมา มีระยะการเป็นลูกคา้ มากกวา่ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.1  ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่ 
2  คิดเป็นร้อยละ 20.7  ระยะการเป็นลูกคา้2ปี-นอ้ยกวา่3 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.3 และระยะการเป็น
ลูกคา้  3ปี-นอ้ยกวา่4 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามล าดบั   

อาชีพ 

อายกุารเป็นลูกคา้ของธนาคาร 
นอ้ยกวา่  

1 ปี 
1 ปี -นอ้ยกวา่ 

2 ปี 
2ปี –นอ้ยกวา่ 

3 ปี 
3ปี –นอ้ยกวา่

4 ปี 
มากกวา่   

4 ปี           รวม 

       
นกัเรียน/นกัศึกษา 

5 0 0 0 0 5 
(100.0) (0) (0) (0) (0) (100) 

ขา้ราชการ 14 10 2 0 0 26 

 
(53.8) (38.5) (7.7) (0) (0) (100) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 9 7 11 2 0 29 
  (31.0) (24.1) (37.9) (6.9) (0) (100) 

ธุรกิจส่วนตวั 2 7 8 0 4 21 
  (9.5) (33.3) (38.1) (0) (19.0) (100) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 95 47 42 20 115 319 

  (29.8) (14.7) (13.2) (6.3) (36.1) (100) 
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  30,001-45,000 บาท มีระยะการเป็นลูกค้า มากกว่า 4 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.3 
รองลงมา คือ ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ นอ้ยกวา่ 1 ปี และ 2ปีนอ้ยกวา่ 3 ปี  โดยอยูใ่นระดบัสัดส่วนท่ี
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 24.1  ระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-นอ้ยกวา่ 2  คิดเป็นร้อยละ 9.8 และระยะการ
เป็นลูกคา้ 3ปี-นอ้ยกวา่4 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั   
  
  45,001-60,000 บาท มีระยะการเป็นลูกคา้ 1 ปี-น้อยกว่า 2 มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 
รองลงมา คือ ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มากกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 ระยะการเป็นลูกค้า         
นอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2 ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 2ปีนอ้ยกวา่ 3 ปี  คิดเป็นร้อยละ 12.1  
  
  มากกว่า 60,000 บาท มีระยะการเป็นลูกค้า มากกว่า 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.1 
รองลงมา คือ ระยะเวลาการเป็นลูกคา้นอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0  คือ ระยะเวลาการเป็นลูกคา้
1 ปี-นอ้ยกวา่2 และ 2ปีนอ้ยกวา่ 3 ปี มีสัดส่วนผูต้อบแบบสอบถามเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.7  
 
ตารางที ่27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคาร 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

อายกุารเป็นลูกคา้ของธนาคาร 
นอ้ยกวา่  

1 ปี 
1 ปี -นอ้ยกวา่ 

2 ปี 
2ปี -นอ้ยกวา่ 

3 ปี 
3ปี -นอ้ยกวา่ 

4 ปี 
มากกวา่  

4 ปี รวม 

ต ่ากวา่ 15,000 18 7 6 2 5 38 

(47.4) (18.4) (15.8) (5.3) (13.2) (100) 

15,001-30,000 64 38 19 15 48 184 

  (34.8) (20.7) (10.3) (8.2) (26.1) (100) 

30,001-45,000 32 13 32 5 51 133 

  (24.1) (9.8)  (24.1) (3.8) (38.3) (100) 

45,001-60,000 8 11 4 0 10 33 

  (24.2) (33.3) (12.1) (0) (30.3) (100) 

มากกวา่ 60,000 3 2 2 0 5 12 

  (25.0) (16.7) (16.7) (0) (41.7) (100) 
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4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัความถี่ทีใ่ช้บริการต่อเดือน 
  
  เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีท่ีใช้บริการต่อเดือนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ดงัแสดงในตารางท่ี 28 
 
ตารางที ่28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือน 
 

หมายเหตุ : *หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือน จากตารางท่ี 29 พบวา่
กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  เพศชาย มีความถ่ีท่ีใช้บริการต่อเดือน 1-3 คร้ัง/เดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  55.4 
รองลงมา ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 21.1  ความถ่ี10 คร้ังข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 
12.9 และความถ่ีท่ีใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ 7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 10.1  
  
  เพศหญิง มีความถ่ีท่ีใช้บริการต่อเดือน 1-3 คร้ัง/เดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.2 
รองลงมา ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 19.5  ความถ่ี10 คร้ังข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 
6.5 และความถ่ีท่ีใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด คือ 7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig 

เพศ 28.397 *0.000 
อาย ุ 41.043 *0.000 
ระดบัการศึกษา 23.509 *0.024 
อาชีพ 69.387 *0.000 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 32.332 *0.001 
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 ตารางที ่29 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือน  
 

เพศ 

ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 

1-3 คร้ัง/เดือน 4-6 คร้ัง/เดือน 7-9 คร้ัง/เดือน 10 คร้ังข้ึนไป รวม 

      ชาย 77 30 14 18 139 

 
(55.4) (21.6) (10.1) (12.9) (100) 

หญิง 191 51 2 17 261 

 
(73.2) (19.5) (0.8) (6.5) (100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  จากตารางท่ี รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกับความถ่ีท่ีใช้บริการต่อเดือน จาก
ตารางท่ี 30 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปีทั้งหมด จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือนมากท่ีสุด โดยคิด
เป็นร้อยละ 100  
  
  อายุ 21-30 ปี จะมีความถ่ีท่ีใช้บริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.1 
รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.9  10 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.3 และความถ่ีท่ีใช้
บริการนอ้ยท่ีสุด คือ 7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
  
  อายุ 31-40 ปี จะมีความถ่ีท่ีใช้บริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.1 
รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 16.5   7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และ10 คร้ังข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 
  
  อายุ 41-50 ปี จะมีความถ่ีท่ีใช้บริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 
รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.1   10 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.7 และความถ่ีท่ีใช้
บริการนอ้ยท่ีสุด คือ 7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.2  
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  อายุ 51-60 ปี จะมีความถ่ีท่ีใช้บริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.0 
รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 41.7   10 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.3 และในความถ่ีท่ีใช้
บริการ 7-9 คร้ัง/เดือน ในช่วงอายน้ีุจะไม่มีผูใ้ชบ้ริการ  
  
  อายุมากกวา่ 60 ปี จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน และ 4-6 คร้ัง/เดือนเท่านั้น โดยมี
ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 และ 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
33.3  
 
ตารางที ่30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือน  
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 

อาย ุ

ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 

1-3 คร้ัง/เดือน 4-6 คร้ัง/เดือน 7-9 คร้ัง/เดือน 10 คร้ังข้ึนไป รวม 

      ต ่ากวา่หรือ 
เท่ากบั 20 ปี 

2 0 0 0 2 

(100.0) (0) (0) (0) (100) 

21-30 ปี 81 17 2 14 114 

 
(71.1) (14.9) (1.8) (12.3) (100) 

31-40 ปี 133 30 13 6 182 

 
(73.1) (16.5) (7.1) (3.3) (100) 

41-50 ปี 42 27 1 14 84 

 
(50.0) (32.1) (1.2) (16.7) (100) 

51-60 ปี 6 5 0 1 12 

 
(50.0) (41.7) (0) (8.3) (100) 

มากกวา่ 60 ปี 4 2 0 0 6 

 
(66.7) (33.3) (0) (0) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือนจากตาราง
ท่ี 31 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
  มธัยมศึกษาตอนตน้ จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.0
รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ10.0   7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 5 
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.9 รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 26.3   7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ
มากกวา่ 10 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 
  ระดบัอนุปริญญา/ปวส จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน และ4-6 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด
ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 40 และความถ่ีท่ีใชบ้ริการน้อยท่ีสุด คือ 10 คร้ังข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 20 
  ระดบัปริญญาตรี จะมีความถ่ีท่ีใช้บริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.0 
รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ10 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.5 
  สูงกว่าปริญญาตรี จะมีความถ่ีท่ีใช้บริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.4 
รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ
3.8  
 

ตารางที ่31 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 

ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 

1-3 คร้ัง/เดือน 4-6 คร้ัง/เดือน 7-9 คร้ัง/เดือน 10 คร้ังข้ึนไป รวม 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 
17 2 1 0 20 

(85.0) (10.0) (5.0) (0) (100) 
มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย/ปวช 11 5 2 1 19 

 
(57.9) (26.3) (10.5) (5.3) (100) 

อนุปริญญา/ปวส 6 6 0 3 15 

 
(40.0) (40.0) (0) (20) (100) 

ปริญญาตรี 200 52 11 31 294 

 
(68.0) (17.7) (3.7) (10.5) (100) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 34 16 2 0 52 

 
(65.4) (30.8) (3.8) (0) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกับความถ่ีท่ีใช้บริการต่อเดือนจากตารางท่ี 32 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
  

  อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
60.0 และ 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
  

  ขา้ราชการ จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.1 และ 4-6 
คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 26.9 
  

  พนกังานรัฐวิสาหกิจ จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.8 
4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ 7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.1 
  

  ธุรกิจส่วนตวั จะมีความถ่ีท่ีใช้บริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.1             
4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.6  และ10 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 9.5 
  

  พนกังานบริษทัเอกชน จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.0             
รองลงมา 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 18.5  10 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.3 และ7-9 คร้ัง/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่32 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

อาชีพ 

ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 

1-3 คร้ัง/เดือน 4-6 คร้ัง/เดือน 7-9 คร้ัง/เดือน 10 คร้ังข้ึนไป รวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
3 2 0 0 5 

(60.0) (40.0) (0) (0) (100) 
ขา้ราชการ 19 7 0 0 26 

 
(73.1) (26.9) (0) (0) (100) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 13 7 9 0 29 

  (44.8) (24.1) (31.0) (0) (100) 
ธุรกิจส่วนตวั 13 6 0 2 21 

  (61.9) (28.6) (0) (9.5) (100) 

พนกังาน 220 59 7 33 319 

 บริษทัเอกชน (69.0) (18.5) (2.2) (10.3) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือนจากตารางท่ี 
33 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัรายได ้ 
  

  ต ่ากวา่ 15,000 บาท  จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.9             
รองลงมาคือ 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 15.8  และ 7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ5.3  
   

  15,001-30,000 บาท จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.4             
รองลงมาคือ 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 19.4  10 คร้ังข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 12.5 และ 7-9 คร้ัง/
เดือน คิดเป็นร้อยละ1.1 ตามล าดบั  
  

  30,001-45,000 บาท จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.9             
รองลงมาคือ 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 21.8  7-9 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และท่ีนอ้ยท่ีสุด
คือ 10 คร้ังข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 8.3  
   

  45,001-60,000บาท จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.8             
รองลงมาคือ 4-6 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และ10 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3 
   

  มากกวา่ 60,000บาท  จะมีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/เดือน และ4-6 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด
และเป็นจ านวนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 50  
 

ตารางที ่33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัความถ่ีท่ีใชบ้ริการต่อเดือน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

รายไดต้่อเดือน 

ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 

1-3 คร้ัง/เดือน 4-6 คร้ัง/เดือน 7-9 คร้ัง/เดือน 10 คร้ังข้ึนไป รวม 

ต ่ากวา่ 15,000 
30 6 2 0 38 

(78.9) (15.8) (5.3) (0) (100) 
15,001-30,000 124 35 2 23 184 

 
(67.4) (19.0) (1.1) (12.5) (100) 

30,001-45,000 81 29 12 11 133 
  (60.9) (21.8) (9.0) (8.3) (100) 

45,001-60,000 27 5 0 1 33 
  (81.8) (15.2) (0) (3.0) (100) 

มากกวา่ 60,000 6 6 0 0 12 
  (50.0) (50.0) (0) (0) (100) 
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5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัวธีิทีใ่ช้บริการ 
 
  เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มี
ความสัมพนัธ์กบัวธีิท่ีใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ดงัแสดง
ในตารางท่ี 34 
 
ตารางที ่34 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัวธีิท่ีใชบ้ริการ 
 

หมายเหตุ : *หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัวธีิท่ีใชบ้ริการจากตารางท่ี 35  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  เพศชาย เลือกใชบ้ริการโดยวธีิฝากเคาน์เตอร์และ Internet banking มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
30.2 รองลงมา คือ ใชบ้ริการผา่นมือถือ คิดเป็นร้อยละ 16.5 ใชบ้ริการตู ้ATM คิดเป็นร้อยละ 13.7 
และใชบ้ริการตูฝ้ากอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดบั 
  
  เพศหญิง  เลือกใชบ้ริการโดยวิธีฝากเคาน์เตอร์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.6 รองลงมา คือ 
ใชบ้ริการตู ้ATM  คิดเป็นร้อยละ 25.7  ใชบ้ริการ Internet banking คิดเป็นร้อยละ 19.5 ใชบ้ริการ
ผา่นมือถือ คิดเป็นร้อยละ 13.8 และใชบ้ริการตูฝ้ากอตัโนมติั คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามล าดบั 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig 

เพศ 11.235 *0.024 
อาย ุ 25.445 0.185 
ระดบัการศึกษา 14.203 0.584 
อาชีพ 18.878 0.275 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 19.393 0.249 
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ตารางที ่35 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัวธีิท่ีใชบ้ริการ 

 
6.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
  
  เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการเลือกฝากเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ดงัแสดงในตารางท่ี 36 
 
ตารางที ่36 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 21.927 *0.000 
อาย ุ 38.543 *0.008 
ระดบัการศึกษา 24.812 0.073 
อาชีพ 47.055 *0.000 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 33.207 *0.007 

หมายเหตุ : *หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 
 

เพศ 

                                          วธีิท่ีใชบ้ริการ 

เคาน์เตอร์ 
Internet 
banking 

ตู ้ATM 
ตูฝ้าก

อตัโนมติั 
โทรศพัทมื์อถือ อ่ืนๆ รวม 

     

 

  ชาย 42 42 19 13 23 0 139 

  (30.2) (30.2) (13.7) (9.4) (16.5) (0) (100) 

หญิง 85 51 67 22 36 0 261 

  (32.6) (19.5) (25.7) (8.4) (13.8) (0) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัเหตุผลในการเลือกฝากเงินจากตารางท่ี 37 พบวา่
กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  เพศชาย เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 39.6 รองลงมา คือ ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 29.5  เจา้หนา้ท่ี
แนะน า/ให้ค  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.4  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ10.1  และอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 1.4  เช่น เป็นบญัชีท่ีตอ้งเขา้เงินเดิน หรือฝ่ายการเงินเลือกให ้เป็นตน้ 
  
  เพศหญิง  เลือกธนาคารใกล้บา้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.3 ความมัน่คง/
น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 14.6  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ4.2  และอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 2.3  เช่น เป็นบญัชีท่ีตอ้งเขา้เงินเดิน หรือฝ่ายการเงินเลือกให้เช่นเดียวกบัเพศชาย 
เป็นตน้ 
 
ตารางที ่37 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

เพศ 

เหตผุลในการเลือกฝากเงิน 
เจา้หนา้ท่ี
แนะน า/ให้
ค  าปรึกษา 

ใกลบ้า้น/ใกลท่ี้
ท างาน 

ความมัน่คง/
น่าเช่ือถือ 

ดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนสูง อ่ืนๆ รวม 

       ชาย 27 55 41 14 2 139 

  (19.4) (39.6) (29.5) (10.1) (1.4) (100) 

หญิง 53 153 38 11 6 261 

  (20.3) (58.6) (14.6) (4.2) (2.3) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัเหตุผลในการเลือกฝากเงินจากตารางท่ี 38  พบวา่
กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ทั้งหมด เลือกความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร เป็นปัจจยัใน
การเลือกฝากเงิน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100  
  
  อายุ 21-30 ปี  เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีแนะน า/ใหค้  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.3  
ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 12.3   ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 6.1  
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.9   
  
  อาย3ุ1-40 ปี เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 18.7 เจา้หนา้ท่ี
แนะน า/ให้ค  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.9  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 4.4  และอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 
  อาย ุ41-50 ปี เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 26.2 เจา้หนา้ท่ี
แนะน า/ให้ค  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.8  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 9.5  และอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 1.2 
  
  อาย ุ51-60 ปี เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ ความมั่นคง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 25.0       
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 16.7 เจา้หนา้ท่ีแนะน า/ใหค้  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.3 
  
  มากกวา่ 60 ปี เลือกความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7  รองลงมา คือ ธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 33.3  
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ตารางที ่38  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบักบัเหตุผลในการเลือกฝากเงินจากตารางท่ี 39   
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ  
  

  นกัเรียน/นกัศึกษา เลือกเจา้หน้าท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษา และ ความมัน่คง/น่าเช่ือถือ เป็น
เหตุผลในการเลือกฝากเงิน มากท่ีสุดในสัดส่วนท่ีเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ 
ธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 20 
   

  ขา้ราชการ เลือกความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษาคิดเป็นร้อยละ 30.8  ธนาคาร 
ใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 23.1  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 7.7 และอ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ 3.8  

อาย ุ

เหตผุลในการเลือกฝากเงิน 
เจา้หนา้ท่ี
แนะน า/ให้
ค  าปรึกษา 

ใกลบ้า้น/ใกล้
ท่ีท างาน 

ความมัน่คง/
น่าเช่ือถือ 

ดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนสูง อ่ืนๆ รวม 

ต ่ากวา่หรือ 
เท่ากบั 20 ปี 

0 0 2 0 0 2 

(0) (0) (100.0) (0) (0) (100) 

21-30 ปี 30 62 14 7 1 114 

  (26.3) (54.4) (12.3) (6.1) (0.9) (100) 

31-40 ปี 29 105 34 8 6 182 

  (15.9) (57.7) (18.7) (4.4) (3.3) (100) 

41-50 ปี 20 33 22 8 1 84 

  (23.8) (39.3) (26.2) (9.5) (1.2) (100) 

51-60 ปี 1 6 3 2 0 12 

  (8.3) (50.0) (25.0) (16.7) (0) (100) 

มากกวา่ 60 ปี 0 2 4 0 0 6 

 
(0) (33.3) (66.7) (0) (0) (100) 
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  พนกังานรัฐวิสาหกิจ เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา คือ เจา้หน้าท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษา และความมัน่คง/
น่าเช่ือถือของธนาคาร โดยมีสัดส่วนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 24.1 และปัจจยัในการเลือกฝากเงินนอ้ย
ท่ีสุด คือ ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ17.2  
  
  ธุรกิจส่วนตวั เลือกเจา้หน้าท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษา เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมา คือ ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร 28.6 ดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ ธนาคารใกล้บา้น/ใกล้ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
ตามล าดบั 
  
  พนกังานบริษทัเอกชน เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.2  รองลงมา คือ ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ17.2
เจา้หนา้ท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.6  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 4.7 
และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่39  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบักบัเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 

อาชีพ 

เหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
เจา้หนา้ท่ี
แนะน า/ให้
ค  าปรึกษา 

ใกลบ้า้น/ใกลท่ี้
ท างาน 

ความมัน่คง/
น่าเช่ือถือ 

ดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนสูง อ่ืนๆ รวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 2 1 2 0 0 5 
(40.0) (20.0) (40.0) (0) (0) (100) 

ขา้ราชการ 8 6 9 2 1 26 

 
(30.8) (23.1) (34.6) (7.7) (3.8) (100) 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 7 10 7 5 0 29 
  (24.1) (34.5) (24.1) (17.2) (0) (100) 

ธุรกิจส่วนตวั 10 2 6 3 0 21 
  (47.6) (9.5) (28.6) (14.3) (0) (100) 

พนกังานบริษทัเอกชน 53 189 55 15 7 319 
  (16.6) (59.2) (17.2) (4.7) (2.2) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัเหตุผลในการเลือกฝากเงินจากตารางท่ี 
40 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัรายได ้ 
  
  ต ่ากว่า 15,000 บาท เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.4  รองลงมา คือ เจา้หน้าท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.8  
และความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 5  ตามล าดบั  
  
  15,001-30,000 บาท เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.4  รองลงมา คือ เจา้หน้าท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.2
ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ17.9  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 3.8
และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามล าดบั  
 
  30,001-45,000 บาท เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมา คือ ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 27.3
เจา้หนา้ท่ีแนะน า/ใหค้  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.3 ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั  
 
   45,001-60,000บาท เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ ความมัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ22.6
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 21.2 และ เจา้หน้าท่ีแนะน า/ให้ค  าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 
18.2  ตามล าดบั  
  
  มากกว่า 60,000บาท เลือกธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน เป็นเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 โดยปัจจยัในการเลือกฝากเงินดา้น ธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน ความ
มัน่คง/น่าเช่ือถือของธนาคาร และดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง กลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัรายได้ มากกว่า 
60,000บาท ใหค้วามส าคญัในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.7 
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ตารางที ่40 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อเดือนกบัเหตุผลในการเลือกฝากเงิน 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
7.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบับุคคลทีม่ีอทิธิในการตัดสินใจเลือกฝากเงิน 
  
  เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือก
ฝากเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ดงัแสดงในตารางท่ี 41 
 
 
 
 
 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

เหตผุลในการเลือกฝากเงิน 
เจา้หนา้ท่ี
แนะน า/ให้
ค  าปรึกษา 

ใกลบ้า้น/ใกล้
ท่ีท างาน 

ความมัน่คง/
น่าเช่ือถือ 

ดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนสูง อ่ืนๆ รวม 

       

ต ่ากวา่ 15,000 
14 18 5 0 1 38 

(36.8) (47.4) (13.2) (0) (2.6) (100) 

15,001-30,000 39 102 33 7 3 184 

  (21.2) (55.4) (17.9) (3.8) (1.6) (100) 

30,001-45,000 19 71 30 9 4 133 

  (14.3) (53.4) (22.6) (6.8) (3.0) (100) 

45,001-60,000 6 11 9 7 0 33 

  (18.2) (33.3) (27.3) (21.2) (0) (100) 

มากกวา่ 60,000 2 6 2 2 0 12 

  (16.7) (50.0) (16.7) (16.7) (0) (100) 
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ตารางที ่41 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 11.370 *0.045 
อาย ุ 64.807 *0.000 
ระดบัการศึกษา 46.700 *0.001 
อาชีพ 69.065 *0.000 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 41.421 *0.003 

หมายเหตุ : *หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงินจาก
ตารางท่ี 42 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  เพศชาย บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
45.3  รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน  คิดเป็นร้อยละ 17.3  เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 14.4  เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
คิดเป็นร้อยละ 10.8  พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 7.2  และญาติ  คิดเป็นร้อยละ 5.0 
  
  เพศหญิง บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
55.9 รองลงมา คู่สมรส/แฟน  คิดเป็นร้อยละ 16.9  เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 12  พ่อ-แม่ คิด
เป็นร้อยละ 6.5   เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 5.7  และญาติ  คิดเป็นร้อยละ 2.7 
 
ตารางที ่42 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

เพศ 

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงิน 

ตวัเอง พอ่-แม่ เพื่อน 
เจา้หนา้ท่ี
ธนาคาร 

ญาติ 
คู่สมรส/
แฟน 

รวม 

ชาย 63 10 20 15 7 24 139 
  (45.3) (7.2) (14.4) (10.8) (5.0) (17.3) (100) 

หญิง 146 17 15 32 7 44 261 
  (55.9) (6.5) (5.7) (12.3) (2.7) (16.9) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงินจาก
ตารางท่ี 43  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ พ่อ-แม่ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
  
  อายุ 21-30 ปี บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 55.3 รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน  คิดเป็นร้อยละ 19.3  เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 10.5 เจา้หน้าท่ี
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 8.8  พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 3.5  และญาติ  คิดเป็นร้อยละ 2.6 
  
  อายุ 31-40 ปี บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 52.7 รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 16.5  เจา้หน้าท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 14.3
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 6.6  พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 5.5  และญาติ  คิดเป็นร้อยละ 4.4 
  
  อายุ 41-50 ปี บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 52.4 รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 19.0 เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 10.7 พ่อ-แม่ คิดเป็น
ร้อยละ 8.3 เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 6.0 และญาติ  คิดเป็นร้อยละ 3.6 
  
  อาย ุ51- 60 ปี บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 33.3 และคู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
  
  อายุมากกว่า 60 ปี บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 
83.3  รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 16.7 
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ตารางที ่43 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบั บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือก
ฝากเงินจากตารางท่ี 44  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
   
  มธัยมศึกษาตอนตน้ บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ พ่อ-แม่ คิดเป็นร้อยละ 
85.0   รองลงมา คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 5.0  
  
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา คือ พ่อ-แม่ คิดเป็นร้อยละ 31.6 และเพื่อน คิดเป็นร้อยละ
15.8  
  

อาย ุ

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงิน 

ตวัเอง พอ่-แม่ เพื่อน 
เจา้หนา้ท่ี
ธนาคาร 

ญาติ 
คู่สมรส/
แฟน รวม 

     

 

  ต ่ากวา่หรือ 
เท่ากบั 20 ปี 

0 2 0 0 0 0 2 

(0) (100.0) (0) (0) (0) (0) (100) 

21-30 ปี 63 4 12 10 3 22 114 

  (55.3) (3.5) (10.5) (8.8) (2.6) (19.3) (100) 

31-40 ปี 96 10 12 26 8 30 182 

  (52.7) (5.5) (6.6) (14.3) (4.4) (16.5) (100) 

41-50 ปี 44 7 9 5 3 16 84 

  (52.4) (8.3) (10.7) (6.0) (3.6) (19.0) (100) 

51-60 ปี 6 0 0 4 0 2 12 

  (50.0) (0) (0) (33.3) (0) (16.7) (100) 

มากกวา่ 60 ปี 5 0 0 1 0 0 6 

 
(83.3) (0) (0) (16.7) (0) (0) (100) 
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  อนุปริญญา/ปวส บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ พ่อ-แม่ คิดเป็นร้อยละ 
33.3 รองลงมา คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 26.7  เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 20.0 คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อย
ละ 13.3 และเจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 6.7 
  
  ระดบัปริญญาตรี บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 54.1 รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 19.1 เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 12.2   
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 7.1  พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 4.8 และญาติ คิดเป็นร้อยละ 2.7  
  
  ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 19.2  เจา้หน้าท่ีธนาคาร คิดเป็น   
ร้อยละ 11.5  เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 9.6  พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 7.7 และญาติ  คิดเป็นร้อยละ 5.8 
 
ตารางที ่44 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

ระดบัการศึกษา 

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงิน 

ตวัเอง พอ่-แม่ เพื่อน เจา้หนา้ท่ีธนาคาร ญาติ คู่สมรส/แฟน รวม 

     

 

  

มธัยมศึกษาตอนตน้ 
2 17 1 0 0 0 20 

(10.0) (85.0) (5.0) (0) (0) (0) (100) 
มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย/ปวช 10 6 3 0 0 0 19 

  (52.6) (31.6) (15.8) (0) (0) (0) (100) 

อนุปริญญา/ปวส 4 5 3 1 0 2 15 

  (26.7) (33.3) (20.0) (6.7) (0) (13.3) (100) 

ปริญญาตรี 159 14 21 36 8 56 294 

  (54.1) (4.8) (7.1) (12.2) (2.7) (19.1) (100) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 24 4 5 6 3 10 52 

  (46.2) (7.7) (9.6) (11.5) (5.8) (19.2) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงินจาก
ตารางท่ี 45 พบวา่  
  
  นกัเรียน/นกัศึกษา บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ พ่อ-แม่ คิดเป็นร้อยละ 
60.0  รองลงมา คือ ตวัเองและเพื่อน ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 20.0 
  
  ขา้ราชการ บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
38.5 รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ  23.1 เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 19.2  คู่สมรส/แฟน 
คิดเป็นร้อยละ 11.5   และ พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 4.8  
   
  พนกังานรัฐวิสาหกิจ บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 27.6  รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 24.1  พ่อ-แม่ คิดเป็นร้อยละ 17.2  
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 13.8 เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 13.8  และญาติ คิดเป็นร้อยละ 3.4  
  
  ธุรกิจส่วนตวั บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 33.3 รองลงมา คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 23.8 เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 19.0 คู่สมรส/
แฟน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และพอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 9.5  
  
  พนกังานบริษทัเอกชน บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมา คือ คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 17.0 เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อย
ละ 10.3  เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 5.7  พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 4.7  และญาติ คิดเป็นร้อยละ 4.4 
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ตารางที ่45 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจ
เลือกฝากเงินจากตารางท่ี 46 พบวา่รายได ้
  
  ต ่ากวา่ 15,000 บาท  บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ  คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 18.4  พ่อ-แม่ คิดเป็นร้อยละ 13.2  
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 13.2  และเจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 5.3 
  
  15,001-30,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 52.7  รองลงมา คือ  คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 17.9  เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 
15.2  พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 4.9  เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และญาติ คิดเป็นร้อยละ 4.3 
  
  30,001-45,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 49.6  รองลงมา คือ  คู่สมรส/แฟน คิดเป็นร้อยละ 18.0 เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 
12.0  เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 10.5 พอ่-แม่ คิดเป็นร้อยละ 5.3 และญาติ คิดเป็นร้อยละ 4.5 

อาชีพ 
 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงิน 

ตวัท่าน พอ่-แม่ เพื่อน เจา้หนา้ท่ีธนาคาร ญาติ 
คู่สมรส/
แฟน รวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
1 3 1 0 0 0 5 

(20.0) (60.0) (20.0) (0) (0)  (100) 

ขา้ราชการ 10 2 5 6 0 3 26 

 
(38.5) (7.7) (19.2) (23.1) (0) (11.5) (100) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 8 5 4 4 1 7 29 

  (27.6) (17.2) (13.8) (13.8) (3.4) (24.1) (100) 

ธุรกิจส่วนตวั 7 2 5 4 0 3 21 

  (33.3) (9.5) (23.8) (19.0) (0) (14.3) (100) 

พนกังานบริษทัเอกชน 184 15 18 33 14 54 319 

  (57.9) (4.7) (5.7) (10.3) (4.4) (17.0) (100) 
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  45,001-60,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา คือ พ่อ-แม่ และ คู่สมรส/แฟน ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 12.1
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ เจา้หนา้ท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 3.0 
  
 มากกวา่ 60,000 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝากเงิน คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 41.7  รองลงมา คือ เพื่อนและ คู่สมรส/แฟน ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.7 
  
ตารางที่ 46 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกฝาก
เงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงิน 

ตวัท่าน พอ่-แม่ เพื่อน 
เจา้หนา้ท่ี
ธนาคาร 

ญาติ 
คู่สมรส/
แฟน 

รวม 

     

 

  
ต ่ากวา่ 15,000 19 5 5 2 0 7 38 

(50.0) (13.2) (13.2) (5.3) (0) (18.4) (100) 

15,001-30,000 97 9 9 28 8 33 184 

 (52.7) (4.9) (4.9) (15.2) (4.3) (17.9) (100) 

30,001-45,000 66 7 14 16 6 24 133 

  (49.6) (5.3) (10.5) (12.0) (4.5) (18.0) (100) 
45,001-60,000 22 4 2 1 0 4 33 

  (66.7) (12.1) (6.1) (3.0) (0) (12.1) (100) 

มากกวา่ 60,000 5 0 2 3 0 2 12 

  (41.7) (0) (16.7) (25) (0) (16.7) (100) 
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7.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 
  
  เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือก
ฝากเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ดงัแสดงในตารางท่ี 47 
 
ตารางที ่47 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 9.723 *0.045 
อาย ุ 18.572 0.550 
ระดบัการศึกษา 43.620 *0.000 
อาชีพ 39.271 *0.001 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 34.985 *0.004 
หมายเหตุ : *หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินจากตารางท่ี 
48 พบวา่ 
  
  เพศชาย มีความเห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 41.0  รองลงมาคือ ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 30.9  
ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 12.9 ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี คิดเป็นร้อย
ละ 12.2 และอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ  2.9 ตามล าดบั 
  
  เพศหญิง มีความเห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 23.4
ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 13.0  ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็น
ร้อยละ 10.3 และอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ   0.4 ตามล าดบั 
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ตารางที ่48 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบั ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน
ตารางท่ี 49 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
  
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ 
ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็น
ร้อยละ 35.0  ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 10.0   
  
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมาก
ท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ  47.4 รองลงมา คือความล่าช้าในการ
ใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 36.8   ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 15.8    
 
  ระดบัอนุปริญญา/ปวส  มีความเห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ 
ความล่าช้าในการให้บริการ และความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี  คิดเป็นร้อยละ 26.7 ซ่ึงมี
สัดส่วนเท่ากนั รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 20.0 ขาดการโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอ่ืนๆ เช่น ท างานเลิกดึกไม่ทนัเวลาธนาคารปิด,ไม่สะดวกท่ี
จะเดินทางมาใชบ้ริการ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ  13.3 
  
  ระดบัปริญญาตรี มีความเห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 49.7  รองลงมาคือ ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อย

เพศ 

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 

ความล่าชา้ใน
การใหบ้ริการ 

ความไม่
สะดวก/สบาย
ของสถานท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า 

ขาดการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ อ่ืนๆ รวม 

ชาย 43 17 57 18 4 139 
  (30.9) (12.2) (41.0) (12.9) (2.9) (100) 

หญิง 61 34 138 27 1 261 
  (23.4) (13.0) (52.9) (10.3) (0.4) (100) 
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ละ 26.2  ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 11.9  และความไม่สะดวก/สบายของ
สถานท่ี  คิดเป็นร้อยละ 11.6  และอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ  0.7 
  
  ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  มีความเห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ 
อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ  57.7 รองลงมาคือ ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี 
และ ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 15.4   
  
ตารางที ่49 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 
 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

ระดบัการศึกษา 

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 

ความล่าชา้ใน
การใหบ้ริการ 

ความไม่
สะดวก/สบาย
ของสถานท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า 

ขาดการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ อ่ืนๆ รวม 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 
10 2 7 0 1 20 

(50.0) (10.0) (35.0) (0) (5.0) (100) 
มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย/ปวช 7 3 9 0 0 19 

  (36.8) (15.8) (47.4) (0) (0) (100) 

อนุปริญญา/ปวส 4 4 3 2 2 15 

  (26.7) (26.7) (20.0) (13.3) (13.3) (100) 

ปริญญาตรี 77 34 146 35 2 294 

  (26.2) (11.6) (49.7) (11.9) (0.7) (100) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 6 8 30 8 0 52 

  (11.5) (15.4) (57.7) (15.4) (0) (100) 
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  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินตารางท่ี 50 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ  
  
  นกัเรียน/นกัศึกษา มีความเห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า และขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 40 
ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 20  
  
  ขา้ราชการ มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 
26.9  ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 15.4 และขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 
  
  พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ  
คิดเป็นร้อยละ 24.1 ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 17.2  ขาดการโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 10.3  
  
  ธุรกิจส่วนตวั ความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 38.1  รองลงมาคือ ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 
23.8 และปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินนอ้ยท่ีสุด คือ ความล่าชา้ในการให้บริการ และ ความ
ไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี อยูใ่นสัดส่วนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ  19.0  
  
  พนักงานบริษทัเอกชน  มีความเห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ 
อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 27.9  ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 10.7  ขาดการโฆษณา/ 
ประชาสัมพนัธ์  คิดเป็นร้อยละ 10.0  และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.6 
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ตารางที ่50 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝาก
เงินตารางท่ี 51 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้
  

  ต ่ากวา่ 15,000 บาท มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ ความ
ล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมา คือ อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อย
ละ 28.9  ความไม่สะดวก/สบาย ของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 15.8  ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ 
คิดเป็นร้อยละ 10.5  และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดบั 
  

  15,001-30,000 บาท มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมา คือ ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 26.1 ความไม่สะดวก/สบาย ของสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 13.0 ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ 
คิดเป็นร้อยละ 10.9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.1 

อาชีพ 

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 

ความล่าชา้ใน
การใหบ้ริการ 

ความไม่
สะดวก/สบาย
ของสถานท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า 

ขาดการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ อ่ืนๆ รวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
0 1 2 2 0 5 

(0) (20.0) (40.0) (40.0) (0) (100) 

ขา้ราชการ 4 7 12 3 0 26 

 
(15.4) (26.9) (46.2) (11.5) (0) (100) 

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 7 5 11 3 3 29 

  (24.1) (17.2) (37.9) (10.3) (10.3) (100) 

ธุรกิจส่วนตวั 4 4 8 5 0 21 

  (19.0) (19.0) (38.1) (23.8) (0) (100) 
พนกังาน

บริษทัเอกชน 89 34 102 32 2 319 

  (27.9) (10.7) (50.8) (10.0) (0.6) (100) 
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  30,001-45,000 บาท มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมา คือ ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 24.1 ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 15.8  ความไม่สะดวก/สบาย ของสถานท่ี 
คิดเป็นร้อยละ 12.8  และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.5 
  

  45,001-60,000 บาท มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมา คือ ความล่าชา้ในการให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 15.2   
  

  มากกวา่60,000 บาท มีความเห็นวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงินมากท่ีสุด คือ อตัรา
ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ ความไม่สะดวก/สบาย ของสถานท่ี คิด
เป็นร้อยละ 33.3   ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 25.0 และปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ฝากเงินดา้นขาดการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ไม่พบผูต้อบแบบสอบถามในช่วงระดบัรายไดน้ี้ ดงั
แสดงในตารางท่ี 52 
 

ตารางที ่51 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน 

ความล่าชา้ใน
การใหบ้ริการ 

ความไม่
สะดวก/สบาย
ของสถานท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย/
ผลตอบแทนต ่า 

ขาดการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ อ่ืนๆ รวม 

ต ่ากวา่ 15,000 
16 6 11 4 1 38 

(42.1) (15.8) (28.9) (10.5) (2.6) (100) 

15,001-30,000 48 24 90 20 2 184 

  (26.1) (13.0) (48.9) (10.9) (1.1) (100) 

30,001-45,000 32 17 61 21 2 133 

  (24.1) (12.8) (45.9) (15.8) (1.5) (100) 

45,001-60,000 5 0 28 0 0 33 

  (15.2) (0) (84.8) (0) (0) (100) 

มากกวา่ 60,000 3 4 5 0 0 12 

  (25.0) (33.3) (41.7) (0) (0) (100) 
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ตารางที่ 52 ตารางสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการฝากเงินของ
พนกังานบริษทั กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

ประเภทบญัชีท่ีใช ้      
ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน      
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้      
ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ      
วธีิในการใชบ้ริการ      
เหตผุลในการเลือกฝากเงิน      
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการฝากเงิน      
ปัญหาและอปุสรรคในการฝากเงิน      

หมายเหตุ:  หมายถึงมีความสัมพนัธ์กนั 
ท่ีมา: จากการส ารวจและการค านวณ 
 

  
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
        

สรุปผลการศึกษา 
 

  การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงินของพนักงานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลโดยการส ารวจจากแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างผูท่ี้มาใช้บริการธนาคารกรุงเทพฯ สาขาซอยอารี โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มท่ีเป็น
พนักงานบริษทั จ านวน 400 คน จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (2) 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
  ในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกฝากเงินของพนกังาน
บริษทักบัธนาคารพาณิชย ์2) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ  
การฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการฝากเงิน
ของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์ 
 
  ผลการศึกษาดา้นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัท่ีใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคาร
กรุงเทพ สาขาซอยอารี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยคิดเป็นคิดเป็นร้อย
ละ 65.25  คน  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 45.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 79.75 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.5 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000-30,00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0  
 
  ผลการศึกษาทางด้านพฤติกรรมการฝากเงินของพนักงานบริษัทกับธนาคารพาณิชย ์
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขา ซอยอารี พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เลือกใช้บญัชีประเภท
สะสมทรัพยข์องธนาคารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.0 โดยมีระดบัเงินฝากหรือเงินลงทุนนอ้ยกว่า
100,000 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.25 โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ของธนาคารนอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 และโดยเฉล่ียแลว้จะใชบ้ริการธนาคาร 1-3 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 67.0 วิธีท่ีใช้
บริการมากท่ีสุด คือ ฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 31.8 โดยเหตุผลท่ีใชพ้ิจารณา
เลือกฝากเงิน คือ ใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกฝากเงิน
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มากท่ีสุด คือ ตวัเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 52.25 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการฝากเงินท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งคิดวา่ส าคญัมากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า คิดเป็นร้อยละ 48.75  รองลงมา คือ 
ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 26.0 
 
  ผลการศึกษาดา้นการวิเคราะห์ความส าคญัของระดบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยทางด้านผลิตภณัฑ์ กลุ่ม
ตวัอยา่งจะให้ความส าคญัในเร่ืองของ ความมัน่คง/ความน่าเช่ือถือของธนาคาร ในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จะให้ความส าคญัในเร่ืองของท่ีตั้งของธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน 
และความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ตู ้ATM ในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการส่งเสริมการตลาด จะให้
ความส าคญัในเร่ืองของการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุด ด้านลักษณะทางกายภาพกลุ่ม
ตวัอย่างจะให้ความส าคญัในเร่ืองการตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศ เป็นท่ีน่าเช่ือถือ และมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีทนัสมยั ในระดบัมากท่ีสุด และในดา้นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั ระบบการท างานท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า มีความน่าเช่ือถือ ในระดบัมากท่ีสุด 
 
  ผลการศึกษาดา้นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการการ
ฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี พบวา่ 1)
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์กบั ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน ความถ่ีท่ีใช้บริการ วิธีท่ีใช้
บริการ เหตุผลในการเลือกฝากเงิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกฝากเงิน และอุปสรรคต่อการฝาก
เงิน 2)ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์กบัประเภทบญัชีท่ีใชม้ากท่ีสุด ระดบัเงินฝาก/เงิน
ลงทุน ระยะการเป็นลูกคา้ ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ เหตุผลในการเลือกฝากเงิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลใน
การเลือกฝากเงิน 3)ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัประเภทบญัชีท่ีใชม้าก
ท่ีสุด ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกฝาก และอุปสรรค
ต่อการฝากเงิน 4)ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัประเภทบญัชีท่ีใชม้ากท่ีสุด ระดบั
เงินฝาก/เงินลงทุน ระยะการเป็นลูกคา้ ความถ่ีท่ีใช้บริการ เหตุผลในการเลือกฝากเงิน  บุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการเลือกฝากเงินและอุปสรรคต่อการฝากเงิน 5)ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน มีความสัมพนัธ์กบักบัประเภทบญัชีท่ีใช้มากท่ีสุด ระดบัเงินฝาก/เงินลงทุน ระยะการเป็น
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ลูกคา้ ความถ่ีท่ีใช้บริการ เหตุผลในการเลือกฝากเงิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเ ลือกฝากเงิน และ
อุปสรรคต่อการฝากเงิน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ธนาคารท่ีศึกษาควรใชผ้ลการศึกษาในการปรับปรุงการใหบ้ริการของธนาคาร 

2. ธนาคารควรท าการศึกษาในสาขาอ่ืนๆ 

3. ธนาคารควรใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการออมเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีในอนาคต 
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  (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี.  คน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
อนญัญา  โปราณานนท์ และคณะ. 2549. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ 
 เสมาสาส์น.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการฝากเงินของพนักงานบริษัทกบัธนาคารพาณชิย์  
กรณีศึกษา  ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอสิระ สายวทิยาศาสตร์สังคม  
โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

ค าช้ีแจง 
 
1.  แบบสอบถามชุดนี้ ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั การศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพสาขาซอยสาขาซอย
อารี ประกอบดว้ย แบบสอบถาม 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2.  พฤติกรรมการฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา ธนาคาร

กรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 ส่วนที ่3.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการฝากเงินของพนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 ส่วนที ่4.  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
2.  ในการตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีจะได้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ผูศึ้กษาจะใช้ค  าตอบของท่านส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ีเท่านั้น และจะสงวนค าตอบของท่านไวเ้ป็นความลบั โดยจะน าเสนอผลการศึกษา
ในภาพรวม ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ท่านผูต้อบค าถามแต่ประการใด 
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ส่วนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในช่อง  ทีต่รงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ด 
 

1. เพศ 
  1)ชาย    2) หญิง 
  
 2. อาย ุ
  1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  2) 21 - 30ปี 
  3) 31 – 40 ปี   4) 41 – 50 ปี 
  5) 51- 60 ปี   6) มากกวา่ 60 ปี 
  
 3.ระดบัการศึกษา 

 1) มธัยมศึกษาตอนตน้  2) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 3) อนุปริญญา/ปวส.  4) ปริญญาตรี 
 5) สูงกวา่ปริญญาตรี  6) อ่ืนๆ(ระบุ)………….  
 
4. อาชีพ 
 1) นกัเรียน/นกัศึกษา  2) ขา้ราชการ 
 3) พนกังานรัฐวสิาหกิจ  4) ธุรกิจส่วนตวั 
 5) พนกังานบริษทัเอกชน  6) อ่ืนๆ (ระบุ).......... 
 
5. รายไดต่้อเดือนทั้งหมดโดยประมาณอยูใ่นช่วงใด 
 1) ต ่ากวา่ 15,000 บาท  2) 15,001 – 30,000 บาท 
 3) 30,001 – 45,000 บาท  4) 45,001 – 60,000 บาท 
 5) มากกวา่ 60,000 บาท 
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมการฝากเงินของพนักงานบริษัทกบัธนาคารพาณชิย์ กรณศึีกษา 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 

 6. ท่านมีบญัชีประเภทใดมาก มากทีสุ่ด  (เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว) 
 1) บญัชีสะสมทรัพย ์  2) บญัชีฝากประจ า 
 3) บญัชีสินมธัยะทรัพยท์วี  4) บญัชีกองทุนรวมต่างๆ 
 5) บญัชีอ่ืนๆ โปรดระบุ………………………..   

 
 

 7. ระดบัเงินฝากทุกประเภทของท่านโดยประมาณอยูใ่นช่วงใด 
 1) นอ้ยกวา่  1 แสนบาท               2)  1 - 5  แสนบาท 
                        3) 6 – 9 แสนบาท    4) 1 – 5 ลา้นบาท 
                        5) มากกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป 

 
 

 8. ท่านเป็นลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี มาเป็นระยะเวลานานเท่าไร 
 1) นอ้ยกวา่  1 ปี                             2) 1 ปี – นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 3) 2ปี – นอ้ยกวา่ 3 ปี                          4) 3 ปี – นอ้ยกวา่ 4 ปี 
 5) มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป 
 
 

 9. ความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารีต่อเดือน 
 1) 1 – 3 คร้ัง/เดือน    2) 4 – 6 คร้ัง/เดือน 
 3) 7 – 9 คร้ัง/เดือน   4) 10 คร้ัง/เดือนข้ึนไป 
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10.ท่านใชบ้ริการโดยวธีิใดมากท่ีสุด 

 1) ผา่นเคาน์เตอร์                                          2)ผา่นระบบ internet banking              
 3) ผา่นตู ้ATM                                         4) ผา่นตูฝ้ากอตัโนมติั 
 5)  โทรศพัทมื์อถือ    6) อ่ืนๆ (ระบุ).......... 
 
11. เหตุผลใดท่ีใชใ้นการพิจารณาเลือกฝากเงินกบัธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี มากที่สุด  
(เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว) 
                           

 1) เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า/ค าปรึกษาท่ีดี        2)  ใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน               
 3) ความมัน่คง/ความน่าเช่ือถือ  4) ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนสูง 
 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………..   
 

12.บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลในการเลือกฝากเงิน หรือลงทุนกบัธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี                            
      มากทีสุ่ด (เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว) 
 

 1) ตวัเอง                                                        2) พอ่-แม่               
 3) เพื่อน                                           4) เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
 5) ญาติ                                                            6) คู่สมรส/แฟน 

 
13. ปัญหาในเร่ืองใดท่ีท่านคิดวา่เป็นอุปสรรคต่อการฝากเงิน มากทีสุ่ด (เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว) 

                      1) ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ              2) ความไม่สะดวก/สบายของสถานท่ี              
                      3) อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต ่า   4) ขาดการโฆษณา/ ประชาสัมพนัธ์ 
                  5) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………..   
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการฝากเงินของพนักงานบริษทักบัธนาคารพาณชิย์ 
กรณศึีกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย        ลงในช่องท่ีตรงกบัปัจจยัท่ีท่านคิดวา่มีอิทธิพลต่อการฝากเงินของ
พนกังานบริษทักบัธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพล มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลติภณัฑ์           

1.ความมัน่คง/ความน่าเช่ือถือของธนาคาร           

2.ความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์งินฝาก/กองทุน           

3.เง่ือนไขบญัชี/ความเขา้ใจง่าย            

และตรงไปตรงมาของเงินฝาก           

ด้านราคา           

1.อตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทน ท่ีไดรั้บ           

2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมาะสม           

3.เงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี/คงเหลือในบญัชี           

ด้านช่องทางจ าหน่าย           

1.ท่ีตั้งของธนาคารใกลบ้า้น/ใกลท่ี้ท างาน           

2.มีพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ           

3.สามารถใชบ้ริการผา่นช่องทางอ่ืนไดห้ลากหลาย           

เช่น internet,เคร่ืองฝาก - ถอนอตัโนมติั เป็นตน้           

4.ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ตู ้ATM 
     ด้านส่งเสริมการตลาด           

1.การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์           

2.การแจกของ Premium ในการเปิดบญัชี           

ตามเทศกาลต่างๆ           

3.การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ           
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ปัจจยัทีม่อีทิธิพล มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านบุคลากร           

1.ความพอใจท่ีมีกบัพนกังานธนาคาร           

2.ใหบ้ริการ/ แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอ 
     

3.พนกังานผา่นการอบรม และมีความรู้ในเร่ือง           

ผลิตภณัฑต์่างๆ เป็นอยา่งดี           

4.พนกังานสามารถใหค้  าแนะน าไดอ้ยา่งถูก แม่นย  า           

5.พนกังานใหบ้ริการดี สุภาพ ประทบัใจ 
     

ด้านลกัษณะทางกายภาพ           

1.การตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศ เป็นท่ีน่าเช่ือถือ           

2.มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั           

3.การแต่งกายและบุคลิกภาพของพนกังาน           

4. มีน ้ า/หอ้งน ้ าใหบ้ริการ 
     

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ           

1.ความรวดเร็วในการท ารายการฝากเงิน หรือ           

เปิดบญัชี           

2.ระบบการท างานท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า มีความ           

น่าเช่ือถือ           

3.ขั้นตอนการฝากเงิน หรือเปิดบญัชีไม่ยุง่ยาก           
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ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะ / ปัญหาและอุปสรรคในการฝากเงินกบัธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาวจุฑาทิพย ์งามพร้ิง 

วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ วนัท่ี 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2526 

สถานทีเ่กดิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

ต าแหน่งปัจจุบัน เจา้หนา้ท่ีอ านวยบริการ 9  

สถานทีท่ างานปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี 
404/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 


