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บทคดัยอ่ 

การวจิยัเร่ืองน้ี คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีธนาคารเองจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) เขตลาดพร้าว  
เพื่อจะไดน้ าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์เพื่อประกอบการตดัสินใจในการปรับ
ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารเพื่อใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการเงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน)เขตลาดพร้าว และเพื่อจะไดท้ราบถึงแนวโนม้ในอนาคตของความตอ้งการ
ในการฝากเงินประเภทออมทรัพยก์บัธนาคาร เพื่อจะไดน้ าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของทางธนาคาร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

ผลการวจิยัพบวา่   กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคาร   ซ่ึงไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิภภณัฑ(์Product) ดา้นราคา(Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ดา้นบุคคล พนกังาน
(People)ดา้นการน าเสนอกายภาพ(Physical Evidence)  และดา้นกระบวนการ(Process) ส่วน
ผลการวจิยัดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา  รายได ้และ
อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคารหรือไม่ โดยพบวา่ ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคารท่ีแตกต่างกนั  
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Abstract 
 
 This research. The purpose of the bank will be to be aware of the factors that affect the 
selection of the bank of Ayudhya's savings deposit. Khet Lat Phrao to bring the results of research 
that has been used as analytical data to make decisions in the deployment of the bank's marketing 
strategies so that customers can choose to take savings with Bank of Ayudhya. Limited, Khet Lat 
Phrao and to be aware of future trends in the demand for deposit savings with banks, so as to 
provide guidance on how to improve the products and services of the Bank in order to comply. To 
customers ' needs, the results of the research showed that the group of factors that would affect the 
choice of bank deposits, including the marketing compound (7Ps) factor, which is the Product 
Price of distribution channel (Place) (Physical Evidence) (process) for the promotion of the 
human and the physical presentation of the The findings of demographic factors, including 
gender, age, health, income, and different professions, will affect the choice of bank deposit 
services. The different demographic characteristics affect the choice of a different bank deposit 
service. 
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บทน า 

ธนาคารเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทในการด าเนินธุรกิจ และมีผลต่อการด าเนินชีวติของ
ประชาชนและมีผลต่อการด าเนินธุรกิจต่างๆ มีการ ใหบ้ริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
รับฝากเงิน การใหสิ้นเช่ือ การโอนเงิน การใหก้ารแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การใหเ้ช่าตูนิ้รภยั 
การรับช าระค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองการท าการตลาด การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ใหดู้ทนัสมยั รวมถึงการพฒันาดา้น 
เทคโนโลย ีเพื่อสามารถใหบ้ริการไดดี้กวา่คู่แข่ง รวมถึงมีการออกแบบผลิตภณัฑห์รือนวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อ ดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการมากข้ึน ซ่ึงธนาคารพาณิชยท์  าหนา้ท่ีเป็นแหล่ง ระดมเงินออม
และแหล่งใหกู้เ้งินขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  นอกจากธนาคารพาณิชยแ์ลว้ ยงัมีธนาคารเฉพาะกิจ
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน โดยอยู ่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั เพื่อด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐในการพฒันาส่งเสริมสถาบนัการเงิน 

การปรับตวัของธนาคารพาณิชยไ์ทย มิใช่เป็นการปรับตวั เพื่อรองรับการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจไทยอยา่งเดียว แต่เป็นความพยายามท่ีจะปรับตวัและพฒันาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ของ สภาวะแวดลอ้มของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความอยูร่อดของธนาคาร 

ซ่ึงในปัจจุบนัธนาคารต่างๆ มีการแข่งขนักนัอยา่งมาก ท าใหก้ารระดมเงินทุนเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานถือวา่เป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีธนาคารควรค านึงถึง โดยเฉพาะการรับฝากเงินจากประชาชน
นั้นถือเป็นกลวธีิขั้นพื้นฐานในการระดมทุนของธนาคารและประหยดัตน้ทุนการด าเนินงานมากกวา่
วธีิการอ่ืน นอกจากน้ีคนส่วนใหญ่ทุกเพศทุกวยัยงันิยมออมเงินในรูปของเงินฝากกบัธนาคาร 
เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีคุน้เคยท่ีสุด มีความสะดวกและมัน่คง มีความเส่ียงนอ้ย และสามารถเบิกถอนมา
ใชไ้ด ้สะดวกในเวลาท่ีตอ้งการ และถือเป็นกา้วแรกในการออมเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีงอกเงยก่อน
จะพฒันาต่อไปสู่การลงทุนประเภทอ่ืนๆ ต่อไป  ประเภทของเงินฝากในปัจจุบนัมีหลากหลาย
รูปแบบ โดยอาจมีบริการเสริมและ สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เขา้ไปในบญัชีแต่ละรูปแบบดว้ย เช่น บญัชี
เงินฝากท่ีมีประกนัชีวติหรือประกนัอุบติัเหตุต่างๆ เงินฝากดอกเบ้ียพิเศษตามระยะเวลา เงินฝาก
ปลอดภาษี หรือเงินฝากระยะยาวเพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึง เป็นตน้ 
 



วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 

1.เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)   ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้อาชีพ  

2.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เงินฝากประเภทออม
ทรัพย ์ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนกังาน 
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการขั้นตอนบริการ ของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา
จ ากดั (มหาชน) ในเขตลาดพร้าว 

3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินฝากประเภทออม
ทรัพยข์องลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)  ในเขตลาดพร้าว 

4.เพื่อศึกษาการยอมรับการใชบ้ริการเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของลูกคา้ ธนาคารกรุงศรี
อยธุยาจ ากดั (มหาชน) ในเขตลาดพร้าว 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 
 1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยธ์นาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน)เขตลาดพร้าว 

2.ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรมการฝากเงินประเภทออมทรัพยผ์า่น
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน)เขตลาดพร้าว 

 3.คร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบั ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ  ากดั(มหาชน)เขตลาดพร้าว 
 
 
 
 
 



ขอบเขตงานวจิยั 
 

1.เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการเงินฝากประเภทออมทรัพยผ์า่นธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ  ากดั(มหาชน)ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดก้  าหนดขอบเขตปัจจยัท่ีจะน ามาใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี โดยไดเ้ลือก
เอา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7P ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา 
(Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ปัจจยัดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) และยงัไดน้ า 
ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ มาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษางานวิจยัน้ี คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน)
เขตลาดพร้าว จ  านวน 400 คน 

 
 2.ระยะเวลาในการใชแ้บบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2562-12 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 
 แบบสอบถามมี 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา  ระดบัรายไดต่้อเดือน และอาชีพ 

ส่วนท่ี 2 ทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการท่ีจะเลือกใช้บริการเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) ให้
เลือกตอบแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) ดา้นราคา(Price) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย
(Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ดา้นบุคคลพนกังาน(Person) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ(Process) 
            ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการเงินฝากประเภทออมทรัพยผ์า่นธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน)เขตลาดพร้าวซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) 
ใหเ้ลือกตอบ 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน อาชีพ 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะ 
 
  
สรุปอภิปรายและขอ้เสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจยั 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายรุะหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ระดับรายได้ เท่ากับ 10,000 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด  และ
ประกอบอาชีพนิสิต/นกัศึกษา และพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด  



2.พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของการใหบ้ริการเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย ์ทั้ ง7ด้านดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์(Product) ด้านราคา(Price) ด้านสถานท่ีจดั
จ าหน่าย(Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ดา้นบุคคล/พนกังาน(Person)  ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ(Physical Evidence) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ(Process)อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อการจะเลือกใชบ้ริการเงินฝากออมทรัพยผ์า่นธนาคารกรุงศรีเขต
ลาดพร้าว ในระดบัมากท่ีสุด และในระยะเวลาอนาคตอนัใกลย้งัมีความคิดท่ีจะฝากเงินประเภท
ออมทรัพยผ์า่นทาง ธนาคารกรุงศรีฯ เขตลาดพร้าว ในระดบัมากท่ีสุด 

 
 
อภิปรายผล 

ผลการวจิยัพบวา่  ทุกๆปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากประเภทออมทรัพยผ์า่น
ธนาคาร  ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา พนกังาน ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการใหบ้ริการ 
และปัจจยัดา้นความสะดวกดา้นสถานท่ี การส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิพชญาณ์ 
อคัรพงศโ์สภณ(2558)ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตรา สินคา้และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 
มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่วน ปัจจยัดา้นการรับรู้
และปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารและยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วริษา ประดบัชยัมงคล (2558)พบวา่  มี 2 กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงิน
ฝากผา่นธนาคาร   ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพนกังานและกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการ
อ านวยความสะดวก และ การส่งเสริมการตลาดจดัจ าหน่าย  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
จนัทร์พิมพ ์หลวงแกว้ (2554) ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการใหค้วามส าคญัเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการท างาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานท่ีของธนาคาร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และ
นอ้ยท่ีสุดคือดา้นการจดัจ าหน่าย     

ส่วนผลการวจิยัดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา  
รายได ้อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคารหรือไม่ โดยพบวา่ 
ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคารท่ี



แตกต่างกนั ขณะท่ีเพศ อาย ุสถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่น
ธนาคารซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วริษา ประดบัชยัมงคล (2558)ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้
และระดบั การศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคาร โดยพบวา่ เพศ 
อาย ุและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคารท่ีแตกต่างกนั ขณะท่ี
อาชีพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากผา่นธนาคาร   
 
 
ขอ้เสนอแนะ 
  

งานวจิยัน้ีไดศึ้กษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจท่ีจะใชบ้ริการเงินฝากประเภทออมทรัพยข์อง ธ กรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน)เขต
ลาดพร้าว โดย ดา้นผลิตภณัฑ ์เงินฝากประเภทออมทรัพยเ์ป็นผลิตภณัฑท่ี์เขา้ถึงง่าย มีผลตอบแทนท่ี
ดี เพิ่มความคล่องตวัใหผู้บ้ริโภคท่ีตอ้งการพกัเงิน ซ่ึงจะไดผ้ลตอบแทน และไดเ้กบ็เป็นเงินส ารอง
คล่องตวัส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การใชบ้ริการใกลบ้า้น ใกลส้ถาน
ประกอบการ ใกลส้ถานศึกษา เป็นความสะดวกสบายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ การมีช่องทางใหบ้ริการ
มาก จะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูแ้ข่งขนั การพฒันาช่องทางออนไลนท่ี์เขา้ถึงง่าย เขา้ใจง่าย จะช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายและตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลจาก
งานวจิยัน้ีไปใชเ้พื่อปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น 
ควรท าการศึกษาเกบ็ขอ้มูลในดา้นอ่ืนเพิ่มเติมดว้ย เช่น ดา้นสินเช่ือ บตัรเครดิต กองทุน  โดยแยก
เป็นแต่ละดา้น 
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