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บทคดัย่อ 

 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัเงินฝากโดยรวมและจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2) 

ระดบัการท าการตลาดจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัจ านวนเงินฝากของลูกคา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ ผูท่ี้มารับบริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุจกัร ในช่วง

เดือน กุมภาพนัธ์ ถึง มีนาคม 2565 จ  านวน 400 คนโดยวิธีสุ่มไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น 

(Non – Probability Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมติฐานใช่สถิติ Independent Sample Test, One way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัเงินฝากโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 279,507.75 



(S.D. = 800,238.75) กลุ่มท่ีมีเงินฝากสูงกว่ากลุ่มอ่ืนคือกลุ่มอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั

กลุ่มท่ีมีเงินฝากนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนคือกลุ่มสถานภาพหมา้ยอยา่ร้าง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนัจ านวนเงินฝาก ไม่แตกต่างกนั 2) ระดบัการท า

การตลาดจ าแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับท่ีสูงท่ีสุดทั้ ง 5 ด้าน

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Mean = 9.59, SD.= 0.254) ดา้นราคา (Mean = 9.41, SD.= 

0.387) ดา้นบุคลากร (Mean = 9.53, SD.= 0.351) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Mean = 9.29, 

SD.= 0.455) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Mean = 9.44, SD.= 0.358)  3) ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 5 ด้านไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดับเงินฝากของลูกคา้อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ขอ้เสนอแนะ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาจตุจกัร ควรพฒันาและปรับปรุง ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 5 ดา้น ใหลู้กคา้รับรู้และ

สนใจฝากเงินกบัธนาคารมากยิง่ข้ึน 

ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ านวนเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 The purposes were to study 1) the total deposit volumes classified by personal 

factors, 2) the marketing level classified by marketing mix factors, and 3) the correlation 

between marketing mix factors and deposit amounts of customers. A sample was 400 

customers of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives at Chatuchak District 

branch was selected by non - probability sampling technique. Data were collected by 

questionnaires, analyzing and test hypothesis were using statistical tools of percentage, 

mean, frequency and standard deviation, Pearson correlation, independent sample test, and 

one-way ANOVA. The findings were as follows: 1) total deposit volumes in average were 

279,507.75 Bath (S.D. = 800,238.75). The group with the highest deposits had a Self-

employed, while the group with the lowest deposits had status is widowed and divorced, 

the differences in age, gender, status, level of education, occupation, and personal average 

income, the deposit amounts were not different, 2) the marketing level classified by 

marketing mix was at its peak in all five areas were the set of: Product (mean = 9.59, SD.= 

0.254), Price (mean = 9.41, SD.= 0.387) People or Employee (mean = 9.53, SD.= 0.351), 

Promotion (mean = 9.29, SD.= 0.455), and Physical Evidence (mean = 9.44, SD.= 0.358), 

3) the 5Ps of marketing mix factors did not correlate with the volumes of customer deposit 

with a statistically significant level of 0.05. The recommendations: The Chatuchak District 

Branch of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives should develop and 



improve the 5Ps of marketing mix factors to increase customer interested in increasing 

bank deposits. 

 

Keyword: Marketing Mix factors, Deposit volume, Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การฝากเงิน ถือเป็นเร่ืองส าคญั ในปัจจุบนั เพราะคนส่วนใหญ่เม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัท างาน 

เร่ืองแรกท่ีนึกถึงก็คือ การฝากเงิน เพราะถือเป็นก้าวแรกในการออม เพื่อให้ได้รับ

ผลตอบแทนงอกเงยข้ึนมา ก่อนจะพฒันาต่อไปสู่การลงทุนประเภทอ่ืนๆต่อไป ดงันั้นจึงควร

ท าความรู้จกักบัการฝากเงินว่าจะเหมาะสมกบัเงินฝากประเภทไหนเพื่อให้เกิดประโยชน ์

และผลตอบแทนสูงสุด การฝากเงินในปัจจุบนัมีการฝากหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัทั้ง

ในเร่ืองของรูปแบบการฝากเงิน ระยะเวลาในการฝากเงิน และอตัราดอกเบ้ีย ส าหรับธนาคาร 

เงินฝากเป็นแหล่งเงินทุน (Source of fund) ท่ีส าคญั ธนาคารจะน าเงินฝากไปหา

ผลประโยชน์ตอบแทน เช่นน าไปปล่อยเงินกูใ้ห้กบัประชาชน ลงทุนในตราสารต่างๆ เป็น

ตน้ท าใหส่้งผลดีต่อประชาชน เกษตรกร ผูกู้เ้งินมีเงินทุนใชใ้นการประกอบอาชีพและระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

เน่ืองจากผูว้ิจยัปฏิบัติงานท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

จตุจกัร ในต าแหน่งพนกังานการเงิน จึงมีความสนใจและเลือกท่ีจะศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการฝากเงินของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุจกัร โดย

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการฝากเงินกับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุจกัร โดยมีค าถามวิจยัว่าปัจจยัส่วน

บุคคลแตกต่างกันมีระดับเงินฝากแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ปัจจัยส่วนประสมทาง



การตลาดของธนาคารฯ มีผลต่อระดับการฝากเงินหรือไม่อย่างไร และประเด็นปัญหา

อุปสรรคของผูม้ารับบริการ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันา

และปรับปรุงแกไ้ข ใหเ้กิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิัย  

1. เพื่อศึกษาระดบัเงินฝากโดยรวมและจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

2. เพื่อศึกษาระดบัการท าการตลาดจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

3. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัจ านวนเงินฝาก

ของลูกคา้ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขปรับปรุงการ

ใหบ้ริการเพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินของผูม้ารับบริการ และใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน 

ขอบเขตการวจิัย 

 

1. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากเงินของลูกคา้ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



2. ตวัแปรการวิจยั ตวัแปรอิสระ ในการวิจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตวัแปรตาม ในการวิจยั ไดแ้ก่ จ  านวนเงินฝากของลูกคา้ท่ีฝากกบั

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. การศึกษาวิจยั ผูว้ิจัยท าการศึกษาโดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้

แบบสอบถามออนไลน ์ตั้งแต่เดือน กมุภาพนัธ์ ถึง มีนามคม 2565 

 

ระเบียบวธิีวจิัย 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ลูกคา้ท่ีมารับบริการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุจกัรใน

วนัท าการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ถึง 25 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 38 วนั โดยมีลูกคา้มา

ใชบ้ริการเฉล่ียวนัละ 100 คน รวมจ านวนลูกคา้ทั้งส้ิน 3,800 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งตามสูตรของ Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือและวธีิการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยผูว้ิจัยใช้แบบสอบถาม 1 ชุด ต่อผูต้อบแบบสอบถาม 1 คน ซ่ึง 

แบบสอบถาม 1 ชุดประกอบดว้ย 3 ส่วนยอ่ย ประกอบดว้ย 



ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการตดัสินใจเลือกฝากเงิน 

3. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติพรรณนา 

 1) ขอ้มูลทัว่ไปใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากแบบสอบถามส่วน 

ท่ี1 วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 2) ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

สรุปผลการวจิัย 

 

 ระดบัเงินฝากโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 279,507.75 (S.D. = 800,238.75) กลุ่มท่ีมีเงิน

ฝากสูงกว่ากลุ่มอ่ืนคือกลุ่มช่วงอาย ุ41 – 50 ปีกลุ่มท่ีมีเงินฝากนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนคือกลุ่มช่วง

อายุ 25 – 30 ปี เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั

จ านวนเงินฝาก ไม่แตกต่างกนั 2) ระดบัการท าการตลาดจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดอยูใ่นระดบัท่ีสูงท่ีสุดทั้ง 5 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Mean = 9.59, SD.= 

0.254) ดา้นราคา (Mean = 9.41, SD.= 0.387) ดา้นบุคลากร (Mean = 9.53, SD.= 0.351) ดา้น

ส่งเสริมการตลาด (Mean = 9.29, SD.= 0.455) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Mean = 9.44, 



SD.= 0.358)  3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 5 ดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัเงิน

ฝากของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  

อภิปรายผล 

 

การวิจยัคร้ังน้ีผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปตามกรอบแนวคิด จากผลการวิจยั

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝากเงินของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาจตุจกัร สามารถอภิปรายประเดน็ส าคญัดงัน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัจ านวนเงินฝากของลูกคา้ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ทั้ง 5 ดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนเงินฝากของลูกคา้ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ มะณี 

วงคภ์กัดี (2559) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทย

พาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) พบว่า 1. อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) จากผลการวิเคราะห์การ

ถดถอย ขอ้มูลท่ีไดอ้อกมาแสดงว่าอตัราดอกเบ้ียไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินรับฝาก

ของธนาคารไทยพาณิชยเ์ลย คือ ไม่ว่าอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไปเท่าไหร่ก็จะไม่มี

ผลกระทบต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย ์

 

 



ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจยัคร้ังน้ีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบั

จ านวนเงินฝากของลูกคา้ ควรน าผลจากการวจิยัคร้ังน้ีไปพฒันาปรับปรุงการท าการตลาด ให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ส่งผลใหลู้กคา้ตดัสินใจน าเงินมาฝากกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร มากยิง่ข้ึน 

2. ควรปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยท่ีีอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงธนาคารให้

ดียิง่ข้ึนเพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในช่วงอาย ุ25-30 ปี  

3. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตผูต้อบแบบสอบถามใหค้รอบคลุมมาก

ข้ึนเช่น ระดบัจงัหวดั 
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