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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธนาคารออมสิน สาขาบางแคเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลงั จดัตั้งข้ึน
เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทาง
การเงิน สนบัสนุนการลงทุนและการพฒันาประเทศส่งเสริมและยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศกัยภาพอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งให้บริการทางการเงินท่ีครบ
วงจรแก่ประชาชนโดยทัว่ไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย 

คณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานตามโครงงานสหกิจศึกษาท่ีธนาคารออมสิน สาขาบางแค ใน
ต าแหน่งผูช่้วยเจา้หน้าท่ีฝ่ายสินเช่ือ มีหน้าท่ี ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของผูข้อสินเช่ือ การ
ตรวจสอบบญัชีลูกหน้ีของทางธนาคารในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือระยะสั้น การจดัเรียงเอกสาร
บิลค่าใช้จ่าย การรับเขา้-ส่งออกเอกสารต่างๆทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ซ่ึงในปัจจุบนัทาง
ธนาคารมีความตอ้งการท่ีจะขยายตลาดลูกคา้ของธนาคารให้เพิ่มมากข้ึน โดยมุ่งเนน้การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายผ่านการท าการตลาดเชิงกิจกรรม  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์บริการของธนาคาร
ใหลู้กคา้ภายนอกไดท้ราบ     

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงได้รับมอบหมายให้จดัท าโครงงานเร่ือง”การตลาดเชิงกิจกรรมของ
ธนาคารออมสิน สาขาบางแค” เพื่อจดักิจกรรมในการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอก 
หน่วยงานและองคก์รภายนอกต่างๆไดรู้้จกักบัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆของธนาคารใหม้ากยิง่ข้ึน  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรม 
1.2.2 เพื่อจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
1.2.3 เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรมของ ธนาคาร

ออมสิน สาขาบางแค 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรม 
1.3.2 ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล พนกังานฝ่ายสินเช่ือธนาคารออมสิน เขตบางแคจ านวน 5 คน  
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562  
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1.3.4 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ธนาคารออมสิน สาขาบางแค 709 หมู่ท่ี 15 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางหวา้ เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพฯ 10160  
  
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.4.1 ไดท้ราบถึงรูปแบบและวธีิการจดักิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม 
1.4.2 ไดน้ าความรู้เก่ียวกบัการจดัการเชิงการตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 
1.4.3 ไดท้ราบถึงความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อการท าการตลาดเชิงกิจกรรม 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 โครงงานน้ีเป็นการด าเนินงานเร่ือง การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
ซ่ึงมีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคณะผูศึ้กษาไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดเชิงกิจกรรม Event Marketing 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดเชิงกจิกรรม Event Marketing (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. 2549: 20-
21) 

Event Marketing เป็น Part หน่ึงของ IMC(Integrated Marketing Communications) จึงมี
หนา้ท่ีในการเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดเป็น Communication ดงันั้น Event ก็ไม่ไดแ้ปลวา่ 
กิจกรรมทางการตลาด แต่หมายถึง “การส่ือสารทางการตลาดผา่นกิจกรรม” 

เม่ือเราให้ค  านิยามของ Event Marketing วา่ “การส่ือสารทางการตลาดผา่นกิจกรรม” ซ่ึงเป็น
ค าใหม่ เราก็จะเขา้ใจวา่ Event Marketing ท่ีเป็น Technical Term ในแง่มุมท่ีถูกตอ้งมากข้ึน ช่วยให้
เราคิดหาวธีิการท่ีจะเขา้ไป Communicate กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดต้รงจุดยิง่ข้ึน 

หากมองในแง่การท า Branding ฟังก์ชัน่ท่ีเป็นมุมของนกัการตลาดโดยตรงจะมองเร่ืองของ 
Event Marketing เป็นเร่ืองของ Brand Experience 

แต่วนัน้ีเป็นเร่ืองการรับรู้แบบ 4 มิติ ผ่านสัมผสัทั้ง 5 ของคน ตั้งแต่รูปแบบการดีไซน์ของ 
Event พริตต้ี ดนตรี อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือแมแ้ต่ดอกไมบ้ริเวณทางเขา้งาน ซ่ึงทุกอย่างตอ้ง
สะทอ้นภาพของความเป็น Brand ออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 

สัมผสัทั้ง 5 คือ ส่ิงทีทุ่ก Brand ต้องมี 
คุณเช่ือหรือไม่วา่ ทุก Brand นั้นมีรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั ผมบอกไดเ้ลยวา่ ทุก Brand 

นั้นมียิง่ Brand ท่ีถูกสร้างมาอยา่งเขม้ขน้แลว้จะเห็นไดช้ดัมาก วธีิการวดัวา่ Brand นั้นมีตวามชดัเจน
แค่ไหน ท าไดโ้ดยลองนึกดูวา่ เม่ือคุณเดินเขา้สู่งานๆหน่ึงคุณจะรับรู้จากประสบการณ์โดยตรงจาก
ส่ิงท่ีคุณสัมผสัในงานไม่วา่จากบตัรเชิญ สถานท่ีจดั รสชาติอาหาร เคร่ืองด่ืม ดนตรีท่ีใชป้ระกอบใน
งาน พิธีกร นกัร้องท่ีใชใ้นงาน 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการส่งเสริมการตลาด (สุวมิล แม้นจริง. 2550: 2-9) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ “การส่ือสารไปยงัลูกคา้ผูค้าดหวงัเพื่อแจง้ให้ทราบวา่

มีผลิตภณัฑข์องตนจ าหน่ายอยู ่และเชิญชวนให้พวกเขายอมรับวา่ผลิตภณัฑ์นั้นสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการเพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจ” (Enis, 1980: 438)หรือคือ “การส่ือสารเพื่อชกัชวนบุคคลอ่ืน
ให้ยอมรับขอ้คิดเห็น แนวความคิดหรือส่ิงต่างๆท่ีน าเสนอ” (Engel: 1983: 6) หรือ “คือความ
พยายามทั้งหมดของผูข้ายท่ีจะก าหนดช่องทางของขอ้มูลข่าวสารและการชักจูงใจเพื่อเสนอขาย
สินคา้และบริการ หรือส่งเสริมแนวความติด” (Belch & Belch, 1998: 13) 

ดังนั้ น การส่งเสริมการตลาดเป็นการส่ือสารของผูผ้ลิตท าไปยงัตลาดเป้าหมาย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ชกัจูงใจ หรือเพื่อเป็นการเตือนความจ าของผูบ้ริโภค
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในทศันคติของผูบ้ริโภคเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือข้ึน ซ่ึงการส่งเสริม
การตลาดจะประกอบดว้ยการโฆษณา การขายโดยใชบุ้คคล การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม การ
ขาย และการตลาดทางตรง. 
การส่งเสริมการตลาดกบัแนวความคิดทางการตลาด 

วิวฒันาการทางการตลาดได้มีการพัฒนามาเป็นระยะ จนปัจจุบันน้ีแบ่งออกได้เป็น5 
แนวความคิดด้วยกัน คือ แนวความคิดทางด้านการผลิต (Production Concept) แนวความคิด
ทางด้านการผลิตภณัฑ์ (Product Concept) แนวความคิดทางด้านการขาย (Selling Concept) 
แนวความคิดทางดา้นการตลาด (Marketing Concept) และแนวความคิดทางดา้นการตลาดเพื่อสังคม 
(Societal Marketing Concept) 

1. แนวความคิดทางด้านการผลติ 
แนวความคิดน้ีเช่ือวา่ผูบ้ริโภคจะชอบผลิตภณัฑท่ี์หาซ้ือไดง่้ายและมีราคาถูก เป็นยุคแรกของ

วิวฒันาการทางตลาด ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนในเร่ืองของปัจจยัการผลิต และเทคโนโลยี
ทางการผลิตยงัไม่ทนัสมยัเช่นปัจจุบนัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีมากกว่าความสามารถในการ
ผลิตของธุรกิจ ดงันั้นผูผ้ลิตจะมุ่งเน้นในการพฒันาประสิทธิภาพทางดา้นต่างๆ ของการผลิต เพื่อ
ผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก และรูปแบบของสินคา้ท่ี
ผลิตไม่จ  าเป็นตอ้งหลากหลายเป็นการผลิตสินคา้ท่ีสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานในประเภทของ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ ของผูบ้ริโภคเท่านั้น ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดจึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นยุคน้ี อาจจะ
ใชเ้พียงการโฆษณาอยา่งง่ายๆ เพื่อบอกใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือกิจการบา้ง
เท่านั้น หรืออาจจะมีเพียงพนกังานขายท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูค้อยรับค าสั่งซ้ือ และคอยส่งมอบสินคา้
ใหเ้ป็นไปตามปริมาณและเวลาท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น  
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2. แนวความคิดทางด้านผลติภัณฑ์ 
แนวความคิดน้ีจะยึดหลกัวา่ผูบ้ริโภคจะพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท างานและรูปลกัษณ์ท่ีดี

ท่ีสุด ธุรกิจต่างๆจึงมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑ์มากกวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมุ่งความพยายามใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึนตลอดเวลาแนวความคิดน้ีก็เช่นเดียวกบัแนวความคิดของดา้นการผลิต 
คือบทบาททางการส่งเสริมการตลาดยงัมีไม่มาก การโฆษณาและพนกังานขายจะถูกน ามาใช้เพื่อ
บอกกล่าวถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการจูงใจเพื่อให้เห็นวา่ผลิตภณัฑ์ของกิจการมีคุณภาพ
หรือคุณสมบติัท่ีดีท่ีสุด 

3. แนวความคิดทางด้านการขาย 
แนวความคิดน้ีมุ่งความส าคญัของผูข้ายมากกวา่ความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ โดยยึดหลกัวา่ผู ้

ซ้ือโดยทัว่ไปจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ของกิจการ ถา้ไม่ถูกกระตุน้ดว้ยความพยายามในการขายและการ
ส่งเสริมการตลาดอย่างเพียงพอ แนวความคิดน้ีเช่ือว่าผูบ้ริโภคไม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์หรือมีแรงตา้นทานการซ้ือ จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการกระตุน้เพื่อใหเ้กิดการซ้ือ ดงันั้น ในยุค
น้ีบทบาทของการส่งเสริมการตลาดจึงถูกน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 

4. แนวความคิดทางด้านการตลาด 
แนวความคิดน้ีเช่ือวา่กุญแจท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกิจการคือ การตอบสนองความ

จ าเป็น (Need) และความตอ้งการ (Want) ของตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขนั 
เน่ืองจากปัจจุบนัน้ี ผูผ้ลิตสามารถผลิตสินคา้ได้มากกว่าความตอ้งการของตลาดท่ีมีอยู่ ปัญหาท่ี
เผชิญอยูจึ่งไม่ใช่การผลิตสินคา้ แต่เป็นการด าเนินงานทางการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ และวิธีท่ี
ส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานทางการตลาดมีประสิทธิภาพก็คือ การใช้เคร่ืองมือส่งเสริม
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. แนวความคิดทางด้านการตลาดเพือ่สังคม 
แนวความคิดน้ี นอกจากจะยึดหลักการตอบสนองความจ าเป็น ความตอ้งการ และความ

สนใจของตลาดเป้าหมาย รวมทั้งการส่งมอบความพึงพอใจให้เกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหนือคู่แข่งอยูแ่ลว้ กิจการยงัตอ้งรักษาหรือพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีของลูกคา้และสังคม 

 ในยคุน้ี ธุรกิจต่างๆไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นการตลาดเพื่อสังคมมากข้ึน เคร่ืองมือการส่ือสารทาง
ตลาดท่ีเนน้การโฆษณาและการขายโดยใช้พนกังานขายนั้นไม่เพียงพอ จึงไดมี้การพฒันารูปแบบ
ต่างๆ ของการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงเขา้มาช่วยสนบัสนุนงาน
ในดา้นการตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการท าการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดเพื่อให้ลูกคา้
เห็นถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ เช่น มีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
หรือคนดอ้ยโอกาส มีการสนบัสนุนเหตุการณ์หรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีการท าการ
โฆษณาสถาบนั มีการตั้งศูนยรั์บขอ้ร้องเรียนหรือค าติชมจากลูกคา้ เป็นตน้ 
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การส่งเสริมการตลาดกบัส่วนประสมทางการตลาด 
งานทางการตลาดสมยัใหม่คือ งานท่ีผูผ้ลิตจะตอ้งคน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้พบ 

และมีความพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายดว้ยสินคา้หรือบริการ
เฉพาะอย่าง ในขณะเดียวกันจะต้องสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ ภายใต้ขอบเขต
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ดงันั้น หนา้ท่ีหน่ึงของนกัการตลาดคือ การพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้รวมทั้ง
การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing) หรือเรียกว่า 4Ps นั้นประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
การจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

1.ผลิตภณัฑ์ อาจหมายถึงสินคา้ (Goods) บริการ (Services) หรือความคิด (Ideas) ก็ได้ ท่ี
ตอบสนองความพอใจของผูบ้ริโภคหรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้ผลิตภณัฑ์นั้นรวมถึง
ลักษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน (Tangible Products) และผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible 
Products) รวมถึงคุณภาพ คุณลกัษณะ รูปแบบ ตราสินคา้ การบรรจุภณัฑ์และหีบห่อ ฉลาก ขนาด 
บริการ และการรับประกนัคุณภาพ 

2.ราคา คือส่ิงก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ การตั้งราคาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และยุติธรรมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรืออรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากตวัผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัมากอย่างหน่ึงในงานทางตลาด ในท่ีน้ีราคาประกอบดว้ย การก าหนดราคาขายและเง่ือนไข
ต่างๆในการขาย ซ่ึงไดแ้ก่ การใหส้ัดส่วน ส่วนคืน ระยะเวลาในการช าร าเงินและวงเงินสินเช่ือ 

3.การจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์หรือบริการจะไม่เป็นท่ีพอใจแก่ผูบ้ริโภคมากนกั ถา้ไม่ไดอ้ยูใ่น
สถานท่ีและเวลาท่ีพวกเขาตอ้งการ นกัการตลาดจึงตอ้งพิจารณาถึงสถานท่ี (Where) เวลา (When) 
และใคร (By Whom) เป็นผูท่ี้เสนอขายสินคา้หรือบริการ งานดา้นการจดัจ าหน่ายจะแบ่งเป็นสอง
ส่วน 1)การเลือกช่องทางจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) เป็นวิธีการเลือกการจดัจ าหน่ายตวั
สินคา้ให้ถึงมือผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจเป็นการขายโดยตรงให้แก่ผูบ้ริโภคหรือเป็นการขายผา่นคนกลางก็
ได ้2)การกระจายตวัสินคา้ (Physical of Distribution) เป็นการพิจารณาถึงส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การกระจายตวัสินคา้ไปให้ถึงมือของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งเวลา สถานท่ี และปริมาณ ซ่ึงการ
รักษาสินคา้ ฯลฯ  

4.การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดคือ การส่ือสารของผูผ้ลิตท าไปยงัตลาด
เป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลส่ือสาร ชักจูงใจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงใน
ทศันคติของผูบ้ริโภค เพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือเกิดข้ึน 

กิจกรรมหรือเคร่ืองมือต่างๆ ทางการส่งเสริมการตลาด เรียกวา่ ส่วนประสมทางการส่งเสริม
การตลาด (Promotional Mix) ซ่ึงประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การขายโดยบุคคล 
(Personal Selling) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ดงัรูป 2.1 
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ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการส่งเสริมทางการตลาด 

รูปที่ 2.1 แสดงความสัมพนัธ์ของการส่งเสริมการตลาดและการตลาด จากหนังสือการส่งเสริม
การตลาดการส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน หน้า 8 

 
4.1 การโฆษณา เป็นการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือเป็นการใหข้อ้มูลข่าวสารตลอดการจูงใจหรือ

การกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์โดยผา่นส่ือมวลชนต่างๆ (Mass Media) และ
ผูท้  าการโฆษณาจะตอ้งจ่ายค่าเน้ือท่ี ค่าเช่า หรือค่าเวลาใหแ้ก่เจา้ของส่ือโฆษณานั้น 

4.2 การขายโดยบุคคล เป็นการน าเสนอสินคา้ บริการ หรือความคิด โดยพนกังานขายเป็น
ผูน้ าการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภค เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้หรือแบบตวัต่อตวั 

4.3 การประชาสัมพนัธ์ คือ โปรแกรมกิจกรรมต่างๆท่ีกระท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนแก่ผลิตภณัฑแ์ละบริษทั หรือเป็นงานบริหารท่ีมุ่งหวงัในการสร้าง
ทศันคติและความสัมพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

4.4 การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชบุ้คคล
และการประชาสัมพนัธ์ท่ีออกแบบมาเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเช่น การจดัแสดง
สินคา้ การลดราคา การใหข้องแจก ของแถม เป็นตน้ 

4.5 การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อโดยตรงไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นการ
ติดต่อส่วนบุคคลโดยผ่านส่ือต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดการตอบสนองโดยตรงและเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมด จะเห็นว่าการส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนย่อยส่วนหน่ึงของส่วน
ประสมทางตลาด ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาดกบั
ส่วนประสมทางการตลาดไดด้งัรูปท่ี2.1 
 

การโฆษณา 

การขายโดยบุคคล 

การประชาสัมพนัธ์ 

การส่งเสริมการตลาด 

การตลาดทางตรง 

ผลติภัณฑ์ 

ราคา 

การจัดจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ(วาสนา เหมือนพิทักษ์.  (2555).  ความรู้เกี่ยวกับความพึงพอใจ.  
สารนิพนธ์บริหารธุรกจิบัณฑิต, มหาวทิยาลยัสยาม.) 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่
จะมีความคาดหมายกับส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวงัหรือมีความตั้ งใจมากและได้รับการ
ตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พอใจเป็นอยา่งยิ่ง 
เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือ
ทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลเกิดจากการปฏิบติังาน
และไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน 
มีขวญัและมีก าลงัใจ 

 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทยิดา ศิริพฤกษ์ (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของธนาคารธนชาต สาขาวงศส์วา่ง การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้
ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต สาขาวงศ์สว่างซ่ึงศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการธนาคารธนชาต สาขาวงศส์วา่ง ในดา้นต่างๆไดแ้ก่ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นพนกังาน ดา้นการ
ให้บริการ และดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างเพศชาย 194 ตวัอย่าง เพศหญิง 
206 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 ตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ธนาคารธนชาต สาขาวงศส์ว่าง กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมากต่อการมาใชบ้ริการ
ของธนาคารธนชาต สาขาวงศ์สว่าง ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังาน และด้านการให้บริการ ส่วนด้าน
อาคารสถานท่ี และดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

ธารินี แกว้จนัทรา (2556: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการ 
ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)โดยผูว้จิยัท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขา ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จ านวน 400 ตวัอยา่ง ใน
ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผลการวจิยัพบวา่ เพศหญิงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) เป็นส่วนใหญ่ (55.75%) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 
(32.25%) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/สูงกว่า (40.75%) ท าธุรกิจส่วนตวั (21.75%) มีรายได้
ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท (25.25%) มีความถ่ีในการใชบ้ริการนานๆคร้ัง (50%) ช่วงเวลาท่ีมาใช้
บริการท่ีไม่แน่นอน (53%) และในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างความพึงพอใจระดบัมาก ทั้งด้านอาคาร
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สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความไวว้างใจในการปฏิบติังานและความเช่ือมัน่ในความรู้ 
ด้านความเต็มใจและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือของธนาคาร ด้าน
อธัยาศยัไมตรีและการเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า รวมทั้งจากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา 
ความถ่ีในการใช้บริการและช่วงเวลาท่ีติดต่อกบัธนาคารต่างกนัลูกคา้จะมีความพึงพอใจต่างกนั 
ส่วนปัจจยัเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ท่ีต่างกนั ลูกคา้จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

ปรเมษฐ์ ยอดเครือวลัย ์(2557: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการดา้นสินเช่ือของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือตามปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ท่ีมาใช้
บริการ จ านวน 378 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มีค่าอ านาจจ าแนกความพึงพอใจ อยูร่ะหวา่ง .23 ถึง .93 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐาน โดยใชใ้ช ้F-test ชนิด 
Independent Samples 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีป่ระกอบการ 
ธนาคารออมสิน เขตบางแค 
สาํนกังาน : 709 หมู่ท่ี 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์: 02-454-0785 
เวลาทาํการ : จนัทร์ – ศุกร์  เวลา : 08.30 น. – 15.30 น. 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
(https://www.gsb.or.th/about-us/history-bank.aspx) 
 ธนาคารออมสินนอกจากการทาํหน้าท่ีสถาบนัการเงินเพื่อการออมของประเทศแล้ว ยงัคง
มุ่งมัน่ในการทาํหนา้ท่ีสืบสานสร้างสรรคพ์ฒันาสังคมในทุกดา้นเพื่อสร้างความสุขท่ีย ัง่ยืนให้พี่นอ้ง
คนไทย โดยในปีท่ีผ่านมาธนาคารไดเ้ป็นเสาหลกัสําคญัของรัฐบาลในการผลกัดนัมาตรการต่างๆ 
เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายโครงการ อาทิ สินเช่ือประชารัฐเพื่อประชาชน / 
สินเช่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีครูและบุคลากรทางการศึกษา  / บา้นประชารัฐ /การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
พฒันาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการรายย่อยฯ / National e-Payment / 
มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินประชาชน (พกัชําระหน้ี) / มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ในระดบัหมู่บา้น /โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จ ซ่ึง

https://www.gsb.or.th/about-us/history-bank.aspx
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นอกจากน้ียงัมีแผนงานท่ีดาํเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใตแ้นวคิด ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม ออม
ส่ิงแวดลอ้ม อาทิ กิจกรรมตลาดนดัประชารัฐสีชมพู โครงการประกวดชุมชนประชารัฐ สีชมพู ซ่ึง
ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ไดด้าํเนินการสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ท่ีทางรัฐบาลได้วางไวท้าํให้เกิด
เงินทุนหมุนเวียนในระบบ กระตุน้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตไดอ้ย่างเขม้แข็ง และ
ส่งเสริมศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ในเชิงบูรณาการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และยงัมีบริการต่างๆอาทิ 
 
การบริการด้านเงินฝาก  

 เงินฝากเผือ่เรียก   
- เงินฝากออมเงิน ออมธรรม  
- เงินฝากเผือ่เรียก   
- เงินฝาก Youth Savings  

 เงินฝากเผือ่เรียกพเิศษ  

 เงินฝากประจ า 
- เงินฝากประจาํรายเดือนยกเวน้ภาษี  
- เงินฝากประจาํ 3 เดือน และ 6 เดือน  
- เงินฝากประจาํ 12 เดือน  

 เงินฝากกระแสรายวนั  
 เงินประจาํระยะยาว 24 M Plus และ 36 M Plus  
 สลากออมสินพิเศษ  
 สลากออมสินดิจิทลั  
 
เงินฝากสงเคราะห์ชีวติและครอบครัว  

  แบบออมสินคู่ขวญั  
  แบบออมสินสุขใจ  12/6  
 ออมสินสุขทว ี15/10 พลสั  
 แบบออมมรดก / สินเพิ่มทรัพย ์ 
 
บริการอืน่ๆ 

 Mobile Banking ( MyMo )   
 GSB Internet Banking  
 บริการโอนเงินต่างประเทศ  
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บริการด้านสินเช่ือ  
สินเช่ือเพือ่สังคม / รัฐบาล 

 สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  
 สินเช่ือธุรกิจหอ้งแถว  
 สินเช่ือเพื่อผูป้ระกอบการรายใหม่  
 สินเช่ือสานฝันสู่อาชีพ  

 
 สินเช่ือเพือ่ธุรกจิ / บุคคลทัว่ไป 

 สินเช่ือเคหะ  
 สินเช่ือชีวติสุขสันต ์ 
 สินเช่ือไทรทองอเนกประสงค ์ 
 สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs Start UP  
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3.3 รูปแบบองค์กร 
3.3.1 ผงัโครงสร้างองค์การและการบริหารธนาคารออมสิน สาขาบางแค 

   
รูปท่ี 3.2 ผงัโครงสร้างองคก์ารและการบริหารธนาคารออมสิน สาขาบางแค 



14 
 

 

หน้าที่และความรับผดิชอบตามโครงสร้างเป็นดังนี้ 
ผู้อ านวยการเขตบางแค 

ควบคุมและกาํกบัดูแลหน่วยงานธนาคารออมสิน สาขาบางแคและในสังกดั 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตฝ่ายสินเช่ือ 

ควบคุมและกาํกบัดูแลฝ่ายสินเช่ือ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตฝ่ายประเมินฯ 

ควบคุมและกาํกบัดูแลฝ่ายประเมินราคาและพิธีการสินเช่ือ 
พนักงานฝ่ายสินเช่ือ 

แสวงหาลูกคา้ธุรกิจ SMEs ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบภายในวงเงินกูต้ามท่ีธนาคารกาํหนดเพื่อ
เสนอขายผลิตภณัฑ์และบริการสินเช่ือ รวมทั้งบริการทางการเงินอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ
และประเภทธุรกิจของลูกคา้ โดยยดึถือนโยบายสินเช่ือธุรกิจ นโยบายสินเช่ือรายยอ่ยและนโยบาย
บริหารความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk Management Policy) เป็นแนวทางปฏิบติั 
พนักงานฝ่ายประเมินฯ 

ดาํเนินการประเมินราคาหลกัทรัพย ์หรือจดัส่งงานสินเช่ือใหบ้ริษทัประเมินราคาภายนอกตาม
รายช่ือในสัญญาจา้งของธนาคาร ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนด เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการ
ประเมินราคาหลกัทรัพยเ์ขต พิจารณารับรองราคาประเมินหลกัประกนั 
พนักงานสนับสนุนงานสาขา (ธุรการ) 
 สนบัสนุนการปฏิบติังาน และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของสาขาในสังกดัเขตใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายของธนาคาร  
 ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่สาขาในสังกดัเขต และดาํเนินการเก่ียวกบังานธุรการทัว่ไป 
รวมทั้งการปฏิบติังานเลขานุการใหก้บัเขต 
พนักงานขับรถ 
 ขบัรถรับส่งพนกังานในสังกดัไปประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ออกไปประชาสัมพนัธ์ 
และส่งเอกสารต่างๆตามสาขาในสังกดัเขตบางแค 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
นางสาวอรณิชา เป็งหลา้ รหสันกัศึกษา   5904300040     ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ 
นายชนกานต ์ ประทนัยะ รหสันกัศึกษา   5904300045     ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ 
นายชุติพนัธ์ นานามัน่คง    รหสันกัศึกษา   5904300347     ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ 

 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
1. เปิดใช้บริการระบบ Mobile Banking (MyMo) และ  GSB Internet Banking 

- ระบบ Mobile Banking (MyMo) 
- ลูกคา้ดาวน์โหลด MyMo by GSB ลงบนโทรศพัทมื์อถือของลูกคา้ 
- ขอเบอร์โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีลูกคา้ตอ้งการผกูระบบ กบับญัชีของลูกคา้ ส่งให้ผูจ้ดัการ 

หรือผูช่้วยผูจ้ดัการอนุมติัในระบบ 
- ลูกคา้เซ็นช่ือในเอกสารบางส่วน และรอรับขอ้ความการเปิดใชบ้ริการไดท้นัที 

2. การตรวจสอบฐานะการเงินของลูกค้าสินเช่ือ 
- การตรวจสอบเอกสารสําเนาสมุดเงินฝาก Statement และตัว๋เงินฝาก โดยการนาํสําเนา

สมุดเงินฝาก Statement มากรอกขอ้มูลลงใน Microsoft Excel เพื่อตรวจสอบประวติัการ
ฝากเงินและการถอนเงิน 

3. การตรวจสอบบัญชีลูกหนีข้องธนาคารในการขอต่ออายุวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน 
- ขอเอกสารจากลูกคา้เพื่อทบทวนสถานะทางการเงินในปัจจุบนัของลูกคา้ 
- พิสูจน์รายไดข้องลูกคา้โดยเปรียบเทียบสัดส่วนฐานะทางการเงินในปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา

วา่เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารหรือไม่และลูกคา้ยงัมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียน
กบัทางธนาคารหรือไม่ 

- ถา้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารทาํแบบเสนออนุมติัแลว้จดัส่งให้สาขาเพื่อนาํไปต่ออายุ
วงเงินการใชสิ้นเช่ือระยะสั้นในระบบต่อไป 

4. การจัดเรียงเอกสารบิลค่าใช้จ่าย 
- การนาํบิลค่าใชจ่้ายมาเรียงตามวนัเดือนและปี 

5. การรับเข้า-ส่งออกเอกสารในระบบงานสารบัญ (ระบบของธนาคาร) 
- การนาํเอกสารต่างๆทั้งภายในและภายนอกธนาคาร สแกนเอกสารเก็บเขา้ในระบบสาระ

บรรณ(ระบบของธนาคาร) และส่งอีเมลลแ์จง้ใหบุ้คลากรในสังกดัทราบ 
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6. การจัดท าการตลาดเชิงกจิกรรม 
- 1. การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 
- 2. การติดต่อประสานงาน 
- 3. การเตรียมการ 
- 4. การจดักิจกรรม 
- 5. การสาํรวจความพึงพอใจ 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นางนคันนัทน์ เรืองประดิษฐ์  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขต 
นางสาวกรกมล ทองประชาญ   พนกังานฝ่ายสินเช่ือ 
นายศรุท แหวนทอง      พนกังานฝ่ายสินเช่ือ 

 
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษาใชเ้วลาปฏิบติังานตั้งแต่ 14 พ.ค.62 – 31 ส.ค.62  
เป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. การก าหนดหัวข้อโครงงาน ทาํการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษาเพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาและกาํหนดหวัขอ้โครงงาน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของธนาคาร 

2. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ทาํการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํการตลาดเชิงกิจกรรม
และขอ้มูลเก่ียวกบัการสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

3. การด าเนินการจัดกิจกรรม  การวางแผน ติดต่อประสานงาน การเตรียมการ รวมถึงการ
ดาํเนินการจดัการตลาดเชิงกิจกรรมและการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

4. การรวบรวมข้อมูล ทาํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการตลาดเชิงกิจกรรมและขอ้มูล
เก่ียวกบัการสาํรวจความพึงพอใจเพื่อนาํมาวเิคราะห์และประมวลผล 

5. การสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารูปเล่มโครงงาน ทาํการสรุปผลการดาํเนินงานและ
จดัทาํรูปเล่มโครงงานสหกิจศึกษา 
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ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1.การกาํหนดหวัขอ้โครงงาน 
 

 

   

2.การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 
 

  

3.การดาํเนินการจดักิจกรรม 
 

  
 

 

4.การรวบรวมขอ้มูล 
 

    

5.การสรุปผลการดาํเนินงานและ
จดัทาํรูปเล่มโครงงาน 

    

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 Hardware 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ือง Printer 
3. เคร่ืองคิดเลข 
4. เคร่ือง Scanner 

 Software 
1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 
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 บทที ่4  
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
โครงงานฉบบัน้ีเป็นการจดักิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารสิน สาขาบางแค 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
4.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 การติดต่อประสานงาน 
4.3 การเตรียมการ 
4.4 การจดักิจกรรม 
4.5 การส ารวจความพึงพอใจ 

 
4.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

4.1.1 การประชุมวางแผน 
การประชุมวางแผนของคณะผูจ้ดัท า พนกังานฝ่ายสินเช่ือ และพนกังานฝ่ายประเมินฯ 

ในการประชุมคร้ังน้ีแจง้ใหท้ราบถึงจุดประสงคคื์อ เพื่อประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของธนาคาร ผลิตภณัฑ์
เงินฝากของธนาคาร แอปพลิเคชัน่MyMo และการใหค้  าปรึกษาขอยืน่กูเ้งิน เพื่อให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุดกบัลูกคา้ ใหค้  าช้ีแจงขอ้มูลท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ และการใหบ้ริการกบัลูกคา้ 

รูปท่ี 4.1 การประชุมวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ช้ีแจงขอ้มูลท่ีใชใ้นการให้บริการ 
และการใหบ้ริการกบัลูกคา้ 
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4.1.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
การจดัการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแคคร้ังน้ีมีเป้าหมายคือเขา้

ไปประชาสัมพนัธ์ดา้นเงินฝาก ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรู้้จกัการออมเงินเปิดบญัชีออมทรัพยแ์ละ
แอปพลิเคชัน่MyMo เพื่อความสะดวกสบายในการถอนเงินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือและโอนเงิน
ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. สถาบนัการศึกษา 

เนน้การประชาสัมพนัธ์ดา้นเงินฝากใหก้บันกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดรู้้จกัการ
ออมเงิน เปิดบญัชีออมทรัพยเ์พื่อออมเงินและแอปพลิเคชัน่MyMo เพื่อความสะดวกสบายใน
การถอนเงินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ โอนเงินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ และยงัสามารถจ่ายบิลโดย
การสแกนQR Codeผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 
2. บริษทัเอกชน 

เน้นการประชาสัมพนัธ์ดา้นเงินฝากให้กบับุคลากรโดยให้ค  าปรึกษาดา้นสินเช่ือการ
ขอยื่นกูเ้งินผา่นทางธนาคารออมสิน เปิดบญัชีออมทรัพย ์และแอปพลิเคชัน่ MyMo เพื่อความ
สะดวกสบายในการถอนเงินผ่านทางโทรศพัท์มือถือ โอนเงินผ่านทางโทรศพัทมื์อถือและจ่าย
บิลโดยการสแกนQR Codeผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 
3. ผูป้ระกอบการ 

เนน้การประชาสัมพนัธ์ดา้นเงินฝากให้กบัผูป้ระกอบการรายยอ่ยไดแ้ก่พ่อคา้ แม่คา้ให้
ค  าปรึกษาดา้นสินเช่ือการขอยื่นกูเ้งินผา่นทางธนาคารออมสินเฉพาะกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ เปิดบญัชี
ออมทรัพย์ และแอปพลิเคชั่น MyMo เพื่อความสะดวกสบายในการถอนเงินผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือ โอนเงินผ่านทางโทรศพัท์มือถือและจ่ายบิลโดยการสแกนQR Codeผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่MyMo 

 
  4.2 การติดต่อประสานงาน 

ในการติดต่อประสานงานทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การวางแผนโดนมีกระบวนการติดต่อดงัน้ี 
1.การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การติดต่อกบัทางฝ่ายบุคคลของสถานท่ีท่ีจะไปจดัตั้งบูธผา่นการพูดคุย
ทางโทรศพัทส์อบถามขอ้มูลในการขออนุญาตเขา้ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของธนาคาร ให้ค  าปรึกษา
ดา้นการขอยื่นกูเ้งินผา่นทางธนาคารออมสิน และผลิตภณัฑ์เงินฝากของธนาคาร หลงัจากท่ีส่ือสาร
ผา่นทางโทรศพัทถ์า้ทางสถานท่ีสนใจ ก็จะนดัวนัและเวลากบัทางฝ่ายบุคคลทนัที หรือจะมีการส่ง
อีเมลล์ไปให้ทางฝ่ายบุคคลของสถานท่ีนั้น ในอีเมลล์ท่ีส่งไปก็จะมีไฟล์เอกสารแนบไปด้วย 
หลงัจากนั้นจะรอการตอบรับผา่นทางอีเมลล ์ถา้ทางสถานท่ีสนใจจะส่งอีเมลล์ตอบรับกลบัมา และ
ในวนัท่ีไปออกบูธจะตอ้งน าเอกสารขออนุญาตประชาสัมพนัธ์เพื่อไปยืน่ใหก้บัทางสถานท่ีออกบูธ  
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2.การน าเอกสารไปยืน่ให้กบัทางสถานทีอ่อกบูธโดยตรง 
ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ดินทางเขา้ไปท่ีสถานท่ีท่ีจะไปออกบูธเพื่อท าการปรึกษาและขออนุญาต

เขา้ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของธนาคาร เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคาร และการให้ค  าปรึกษาดา้นการ
ยืน่กูผ้า่นทางธนาคาร หลงัจากท่ีสถานท่ีตอบตกลงก็จะมีการติดต่อกลบัมาทางโทรศพัท ์และตกลง
นดัวนัเวลา  

รูปท่ี 4.2 เอกสารขออนุญาตเขา้ประชาสัมพนัธ์ท่ีใช้แนบในอีเมลล์ให้กบัสถานท่ี
ออกบูธ และใชเ้ป็นเอกสารเขา้ไปยืน่ใหก้บัทางสถานท่ีออกบูธ ในเอกสารก็จะระบุวนัเวลาชดัเจน 
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4.3 การเตรียมการ 
4.3.1 การตกแต่งและจัดเตรียมสถานที ่

ทางคณะผูจ้ดัท าและพนักงานของธนาคารออมสินได้ลงมือตกแต่งบูธเตรียมความ
พร้อมรายละเอียดในการให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ เอกสารต่างๆในการให้ขอ้มูล และตกแต่งบูธในความ
เป็นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ทางธนาคารจะท าการจดัเตรียมสถานท่ีในวนัท่ีออกไปท ากิจกรรมโดย
การไปก่อนเวลา 1-2 ชัว่โมง เพื่อจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.3 การจดัเตรียมสถานท่ี ณ บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ  ากดั  
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รูปท่ี 4.4 การจดัเตรียมสถานท่ี ณ บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ  ากดั 

รูปท่ี 4.5 การจดัเตรียมสถานท่ี ณ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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รูปท่ี 4.6 การจดัเตรียมสถานท่ี ณ ตลาดนดัสวสัดิการทหารอากาศ 

รูปท่ี 4.7 การจดัเตรียมสถานท่ี ณ สนามบินดอนเมือง 
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รูปท่ี 4.8 การจดัเตรียมสถานท่ี ณ โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข า 
 

4.3.2 เตรียมอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท ากจิกรรม 
เตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการท ากิจกรรมโดยมีดงัน้ี 

1. เคร่ือง Printer 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. สมุดจดบนัทึก 
4. กระดาษ A4 
5. แผน่พบัขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องธนาคาร ไดแ้ก่ แอปพลิเคชัน่MyMo Smart Life  

Smart Care บตัรเดบิต บตัรเครดิต 
6. ของท่ีระลึก 
7. ป้ายไวนิลของธนาคาร 
8. โตะ๊ 
9. เกา้อ้ี 
10. ปลัก๊พว่ง 
11. อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
12. เอกสารท่ีใชใ้นการเปิดบญัชี 
13. ไมโครโฟน 
14. ล าโพง 
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4.4 การจัดกจิกรรม 
4.4.1 การประชาสัมพนัธ์ 
ในการประชาสัมพนัธ์ เป็นการขยายการตลาดให้กบัธนาคารออมสินเป็นท่ีรู้จกัไดม้ากเพราะ

เป็นการน าเอาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดมาประยุกตใ์ช ้การโฆษณาแอปพลิเคชัน่ เพื่อเชิญชวนหรือ
ชักจูงและสามารถแจ้งข่าวสารสารต่างๆให้กับผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม เพื่อได้ทราบถึงข้อมูลของ
แอปพลิเคชั่น ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ท่ีทางธนาคารไดเ้ลือก เช่น  แผ่นพบัผลิตภณัฑ์ของ
ธนาคาร และการเขา้ไปจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ แต่ละกลุ่มเป้าหมายก็จะมีการประชาสัมพนัธ์
ท่ีต่างกนัดงัน้ี 

1.สถาบนัการศึกษา จะเน้นการประชาสัมพนัธ์ดา้นเงินฝากให้กบันักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนไดรู้้จกัการออมเงิน เปิดบญัชีออมทรัพยเ์พื่อออมเงินและแอปพลิเคชัน่MyMo เพื่อความ
สะดวกสบายในการถอนเงินผ่านทางโทรศพัท์มือถือ โอนเงินผ่านทางโทรศพัท์มือถือ และยงั
สามารถจ่ายบิลโดยการสแกนQR Codeผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 
 

 รูปท่ี 4.9 การประชาสัมพนัธ์ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยกิีตติบริหารธุรกิจ 
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รูปท่ี 4.10 การประชาสัมพนัธ์ ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ เป็นรถตูข้อง
ธนาคารท่ีใชใ้นการถ่ายส าเนาบตัรประชาชน และใชใ้นการเปิดใชแ้อปพลิเคชัน่MyMo  
 

รูปท่ี 4.11 การประชาสัมพนัธ์ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยกิีตติบริหารธุรกิจ  
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 รูปท่ี 4.12 การประชาสัมพนัธ์ ณ โรงเรียนวดัชยัฉิมพลี 

 รูปท่ี 4.13 การประชาสัมพนัธ์ ณ โรงเรียนวดัชยัฉิมพลี 
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รูปท่ี 4.14 การประชาสัมพนัธ์ ณ โรงเรียนวดัชยัฉิมพลี  

รูปท่ี 4.15 การประชาสัมพนัธ์ ณ วทิยาลยัพาณิชยการธนบุรี 
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รูปท่ี 4.16 การประชาสัมพนัธ์ ณ วทิยาลยัพาณิชยการธนบุรี 

 รูปท่ี 4.17 การประชาสัมพนัธ์ ณ โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม 
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รูปท่ี 4.18 การประชาสัมพนัธ์ ณ โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม 

รูปท่ี 4.19 การประชาสัมพนัธ์ ณ โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม 



31 
 

 

2.ผูป้ระกอบการ จะเนน้การประชาสัมพนัธ์ดา้นเงินฝากให้กบัผูป้ระกอบการรายย่อยไดแ้ก่
พอ่คา้ แม่คา้ใหค้  าปรึกษาดา้นสินเช่ือการขอยืน่กูเ้งินผา่นทางธนาคารออมสินเฉพาะกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ 
เปิดบญัชีออมทรัพย ์และแอปพลิเคชั่น MyMo เพื่อความสะดวกสบายในการถอนเงินผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือ โอนเงินผ่านทางโทรศพัท์มือถือและจ่ายบิลโดยการสแกนQR Codeผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่MyMo 

 

รูปท่ี 4.20 การประชาสัมพนัธ์ ณ ตลาดนดัเชา้รามอินทรา 
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รูปท่ี 4.21 การประชาสัมพนัธ์ ณ ตลาดนดัเชา้รามอินทรา 

รูปท่ี 4.22 การประชาสัมพนัธ์ ณ สนามบินดอนเมือง 
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รูปท่ี 4.23 การประชาสัมพนัธ์ ณ สนามบินดอนเมือง  

รูปท่ี 4.24 การประชาสัมพนัธ์ ณ สนามบินดอนเมือง 
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3.บริษทัเอกชน จะเน้นการประชาสัมพนัธ์ด้านเงินฝากให้กับผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมโดยให้
ค  าปรึกษาด้านสินเช่ือการขอยื่นกู้เ งินผ่านทางธนาคารออมสิน เปิดบัญชีออมทรัพย์ และ
แอปพลิเคชัน่ MyMo เพื่อความสะดวกสบายในการถอนเงินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ โอนเงินผา่น
ทางโทรศพัทมื์อถือและจ่ายบิลโดยการสแกนQR Codeผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 
 

รูปท่ี 4.25 การประชาสัมพนัธ์ ณ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 
  



35 
 

 

รูปท่ี 4.26 การประชาสัมพนัธ์ ณ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

รูปท่ี 4.27 การประชาสัมพนัธ์ ณ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

  



36 
 

 

4.4.2 การให้ค าปรึกษาด้านสินเช่ือและการขอยืน่กู้เงิน 
ทางธนาคารไดใ้หค้  าปรึกษาดา้นสินเช่ือและการขอยืน่กูเ้งินกบัลูกคา้โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ดงัน้ี 1. ผูป้ระกอบการ 2.บริษทัเอกชน 
 
1. ผูป้ระกอบการ จะเป็นโครงการธนาคารเพื่อประชาชน วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นเงินทุนหรือ

เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือช าระหน้ี
อ่ืนๆ วงเงินกู ้ใหกู้ไ้ดต้ามความจ าเป็นและความสามารถในการช าระคืนไม่เกินรายละ 200,000 บาท 

รูปท่ี 4.28 การใหค้  าปรึกษาดา้นสินเช่ือ ณ บริษทั สลอม อีเล็คทริค จ ากดั 
 
 
 
 



37 
 

 

รูปท่ี 4.29 การใหค้  าปรึกษาดา้นสินเช่ือ ณ บริษทั สลอม อีเล็คทริค จ ากดั 

รูปท่ี 4.30 การใหค้  าปรึกษาดา้นสินเช่ือ ตลาดนดัสวสัดิการทหารอากาศ 
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รูปท่ี 4.31 การใหค้  าปรึกษาดา้นสินเช่ือ ตลาดนดัสวสัดิการทหารอากาศ 
 

2. บริษทัเอกชน จะเป็น สินเช่ือ Start Up SMEs ไดเ้วลาสตาร์ทเคร่ืองประเทศไทยให้ไอเดีย
ของคุณขบัเคล่ือนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเช่ือกบั
ความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบติัของผูกู้ ้ 1.เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคล
ธรรมดา 2. เป็นผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี หรือ เป็นผู ้
ประกอบกิจการอยู่แล้ว ท่ีมีนวตักรรมใหม่ มีผลิตภณัฑ์ใหม่ มีสายการผลิตใหม่ วงเงินกู้ต่อราย 
สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท 
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รูปท่ี 4.32 การให้ค  าปรึกษาด้านสินเช่ือ ณ ตึก kx (Knowledge Exchange for 
Innovation and Entrepreneurship) 

รูปท่ี 4.33 การให้ค  าปรึกษาดา้นสินเช่ือ ณ ตึก kx (Knowledge Exchange for 
Innovation and Enterpreneurship) 
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4.4.3 การจัดกจิกรรมในบูธ 
ทางคณะผูจ้ดัท าได้รับหน้าท่ีเป็นผูดู้แลกิจกรรมเล่นเกมภายในบูธ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถ

ส่ือสารไปยงัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และสร้างความบนัเทิงให้กบัผูม้าร่วมกิจกรรม และยงัสามารถใช้
ประโยชน์ไดใ้นชีวติจริง 

ผูร่้วมกิจกรรมตอ้งท าตามกติกาและขั้นตอนดงัน้ี 
1.โหลดแอปพลิเคชัน่ MyMo 
2.เขา้ใชบ้ริการ และฟังทางคณะผูจ้ดัท าอธิบายวิธีการใชแ้อปพลิเคชัน่ MyMo หลงัจากนั้นจะไดรั้บ
กระเป๋าผา้คนละ 1 ใบ  
3.เชิญชวนเพื่อนๆมาเปิดบญัชีจะไดก้ระปุกออมสินเป็นท่ีระลึก 
 

รูปท่ี 4.34 หนา้แอปพลิเคชัน่ MyMo 
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รูปท่ี 4.35 ของท่ีระลึก 
 
  

รูปท่ี 4.36 พิธีมอบของท่ีระลึกท่ีแจกนอ้งๆและคณะอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยกิีตติบริหารธุรกิจ 
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4.5 การส ารวจความพงึพอใจ 
   ในการส ารวจความพึงพอใจ ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การด าเนินการเพื่อส ารวจความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อน ามาสู่การปรับปรุง และพฒันาในการจดักิจกรรมคร้ัง
ต่อไป โดยในการส ารวจความพึงพอใจมีกระบวนการดงัน้ี 

1.การออกแบบสอบถาม โดยมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องรวบรวมเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ เพื่อจดัท าและออกแบบสอบถาม 

2.การแจกแบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการ จากผู ้
ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจ านวน 110 คน 

3.ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมูลน ามา
วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โดยใชว้ิธีการหาร้อยละและ
ค่าเฉล่ีย ในการรายงานผลวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ผลการส ารวจความพงึพอใจ 

การศึกษาเร่ืองการจดักิจกรรมเชิงการตลาดของฝ่ายสินเช่ือธนาคารออมสิน สาขาบางแค จาก
การส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 110 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาไดมี้การตรวจแบบสอบถาม เพื่อให้ได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดเอาไว ้แลว้ท าการประมวลผลขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละและค่าเฉล่ีย ในการ
รายงานผลวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถจ าแนกการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้ปัจจุบนัท่านใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการใดของธนาคารออมสิน วตัถุประสงค์การเขา้บูธ รับรู้
ข่าวสารบูธของธนาคาร 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจแบ่งเป็น 9 ประเภท 
2.1 สถานท่ีตั้งของบูธ 
2.2 การจดักิจกรรมของบูธ 
2.3 ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
2.4 ความสวยงามของบูธ 
2.5 ของท่ีระลึกในงาน 
2.6 การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
2.7 การใหค้  าแนะน า และขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี 
2.8 เอกสารเผยแพร่มีความน่าสนใจ ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
2.9 การประชาสัมพนัธ์ 
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ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ 
ส าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ในส่วนของค าถามเป็นการวดัระดับความพึง

พอใจนั้นจะใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดบัซ่ึงมีเกณฑ์ท่ีใชแ้ปลความหมายของ
ค่าเฉล่ียดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) 

พึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.51-5.00 คะแนน 
พึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.51-4.50 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.51-3.50 คะแนน 
พึงพอใจนอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  1.51-2.50 คะแนน 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  1.00-1.50 คะแนน 

 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน 

1.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
3.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาบางแค 

 
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย   52   47.27 

หญิง   58   52.73 

รวม 110 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.73 รองลงมาคือเพศชายคิดเป็นร้อยละ 47.27 

 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี   83   75.45 
21-30 ปี   14   12.73 
31-40 ปี   10     9.09 
41ปี ข้ึนไป     3     2.73 
รวม 110 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ไม่เกิน20ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75.45 รองลงมาระหว่างอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 12.73 
รองลงมามีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.09 และรองลงมาอายุระหวา่ง 41 ปีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 2.73ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน
ระดับการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี   87   79.09 
ปริญญาตรี   11   10.00 
สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป   12   10.91 
รวม 110 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.09 รองลงมามีระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 10.00 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.91  

 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน

อาชีพ 

อาชีพ จ านวน  ร้อยละ 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   13   11.82 
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน   28   25.45 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั     3     2.73 
อ่ืนๆ   66   60.00 
รวม 110 100.00 

จากตารางท่ี 4.4 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อาชีพอ่ืนๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีอาชีพลูกจา้ง และพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 25.45 รองลงมามีอาชีพรับราชการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.82 และอาชีพ
คา้ขาย และธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 2.73 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท   77   70.00 
15,000 – 30,0000 บาท   26   23.64 
30,001 – 50,000 บาท     2     1.82 
50,001 – 70,000 บาท     4     3.64 
70,000 บาทข้ึนไป     1     0.91 
รวม 110 100.00 

จากตารางท่ี 4.5 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้ ่า
กวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.64 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 50,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 รองลงมามีรายไดต่้อ
เดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อย 1.82 และมีรายไดต่้อเดือน 70,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 0.91 ตามล าดบั 

 
2.ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการผ่านโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร
ออมสิน สาขาบางแค 

ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ใน
การใช้บริการ 

ปัจจุบนัท่านใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการใดของธนาคาร
ออมสิน 

จ านวน ร้อยละ 

ใช่   29   26.36 
ไม่ใช่   81   73.64 
รวม 110 100.00 

จากตารางท่ี 4.6 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้
ผลิตภณัฑ์หรือบริการใดของธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 73.64 และผูท่ี้เคยใช้ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 26.36  
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ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
วตัถุประสงค์ในการเข้าบูธ 

วตัถุประสงคใ์นการเขา้บูธ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อเยีย่มชมและเขา้ร่วมกิจกรรมในบูธ   30   27.27 
เพื่อเขา้ใชบ้ริการของธนาคาร   41   37.27 
เพื่อสอบถามขอ้มูล   21   19.09 
เพื่อปรึกษาทางการเงิน   18   16.36 
รวม 110 100.00 

จากตารางท่ี 4.7 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาเพื่อเขา้ใช้
บริการของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 37.27 รองลงมาเพื่อเยี่ยมชมและเขา้ร่วมกิจกรรมในบูธ คิดเป็น
ร้อยละ 27.27 รองลงมาเพื่อสอบถามขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 19.09 และเพื่อปรึกษาทางการเงินคิดเป็น
ร้อยละ 16.36 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับรู้
ข่าวสารบูธของธนาคาร  

รับรู้ข่าวสารบูธของธนาคาร  จ านวน ร้อยละ 
ส่ือวทิย ุ     4     3.64 
ส่ือโทรทศัน์   16   14.55 
ส่ือหนงัสือพิมพ ์     7     6.36 
ส่ือโปสเตอร์   25   22.73 
ส่ืออินเตอร์เน็ต   50   45.45 
อ่ืนๆ     8     7.27 
รวม 110 100.00 

จากตารางท่ี 4.8 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสาร
ของบูธมาจากส่ืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาส่ือโปสเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 22.73 
รองลงมาส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 14.55 รองลงมาส่ืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.27 รองลงมาส่ือ
หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 6.36 และ ส่ือวทิย ุคิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดบั 
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3.ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยทางการตลาดของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาบางแค 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม 

ความพึงพอใจ  ̅ แปลผล 
1. สถานท่ีตั้งของบูธ 4.19 มาก 
2. การจดักิจกรรมของบูธ 4.15 มาก 
3. ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 4.22 มาก 
4. ความสวยงามของบูธ 4.23 มาก 
5. ของท่ีระลึกในงาน 4.24 มาก 
6. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 4.39 มาก 
7. การใหค้  าแนะน า และขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี 4.35 มาก 
8. เอกสารเผยแพร่มีความน่าสนใจ ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

4.24 มาก 

9. การประชาสัมพนัธ์ 4.28 มาก 
รวม 4.25 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออม

สินสาขาบางแค พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 
4.25) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทั้ง 9 ดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ( ̅ = 4.39) รองลงมาคือ ดา้นการให้ค  าแนะน า และขอ้มูล
ของเจา้หนา้ท่ี ( ̅ = 4.35) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ( ̅ = 4.28) ดา้นของท่ีระลึกในงาน ( ̅ = 4.24) 
ดา้นเอกสารเผยแพร่มีความน่าสนใจ ชดัเจนเขา้ใจง่าย ( ̅ = 4.24) ดา้นความสวยงามของบูธ ( ̅ = 
4.23) ดา้นความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ( ̅ = 4.22) ดา้นสถานท่ีตั้งของบูธ ( ̅ = 4.19) และ
ดา้นการจดักิจกรรมของบูธ ( ̅ = 4.15) ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 
5.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยทางการตลาด 9 ด้าน 

จากการเก็บข้อมูลผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม 
การตลาดเชิงกิจกรรม พบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 
4.25) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทั้ง 9 ดา้นมีระดบัความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากเช่นเด่ียวกนั 

แมว้่าผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกด้านจะอยู่ระดบัมากแต่คณะ
ผูจ้ดัท าเห็นว่าควรจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมเพื่อให้ใประสิทธิภาพมากข้ึน
ดงัน้ี 

1. ดา้นสถานท่ีตั้งของบูธ จากการด าเนินงาน พบวา่ สถานท่ีตั้งบูธในบางแห่งยงัไม่เหมาะสม
เน่ืองจากอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่ดึงดูดใจ ท าให้คนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย คณะผูจ้ดท าจึงเห็นว่าทาง
ธนาคารควรมีการการติดต่อประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบในแต่ละบริษทัท่ีจะเขา้ไปจดักิจกรรมเพื่อ
ขอสถานท่ีท่ีจะท าใหส้ามารถเห็นไดง่้าย หรือเพิ่มการตกแต่งสถานท่ีให้มีความโดดเด่นมากข้ึนเพื่อ
ดึงดูดความสนใจใหมี้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

2. ดา้นการจดักิจกรรมของบูธ จากการด าเนินงาน พบวา่ กิจกรรมในบูธยงัมีค่อนขา้งนอ้ยท า
ให้บางคร้ังกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสนใจ ดังนั้น ทางธนาคารควรมีการปรับปรุงโดยมีการจดั
กิจกรรมในบูธมากกวา่น้ีเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร่้วมสนุกและยงัไดรั้บความรู้ในการท ากิจกรรม 

 
5.2 สรุปผลทีไ่ด้จากการท าโครงงาน 

5.2.1 ผลทีไ่ด้รับจากการท าโครงงาน 
ด้านวชิาการและความรู้ 
1. ไดท้ราบถึงรูปแบบและวธีิการจดักิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม 
2. ไดน้ าความรู้เก่ียวกบัการจดัการเชิงการตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 
3. ไดท้ราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการท าการตลาดเชิงกิจกรรม 
 
ด้านสังคม 
1. ไดเ้รียนรู้การตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบของตนเอง 

 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการท าโครงงานและแนวทางแก้ปัญหา 

ปัญหา : 1.ขอ้มูลรายละเอียดในการท าการตลาดเชิงกิจกรรมบางส่วนมีความซบัซอ้น 



49 
 

 

2.คณะผูจ้ดัท ายงัไม่มีประสบการณ์ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 
แนวทางแก้ปัญหา : ขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานท่ีปรึกษา 

5.2.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานสหกจิศึกษา 
1. ตอ้งเตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อมกบัการท าโครงงาน 
2. ตอ้งมีความรับผดิชอบและกระตือรือร้นต่อหนา้ท่ีของตนเองท่ีไดรั้บหมอบหมาย 

 
5.3 สรุปผลจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ด้านวชิาการและความรู้ 

1. ไดเ้รียนรู้วธีิการใชง้านของแอปพลิเคชัน่ MyMo 
2. ไดเ้รียนรู้การรับเขา้-ส่งออกเอกสารในระบบงานสารบญัของธนาคาร 
3. ไดเ้รียนรู้การตรวจสอบฐานะการเงินของลูกคา้สินเช่ือ 

ด้านสังคม 
1. ไดฝึ้กความรับผดิชอบในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. ไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองในการท างานเป็นทีม 
3. ได้เรียนรู้การพูดคุยสนทนาท่ีเป็นทางการ และเพิ่มทกัษะประสบการณ์จาก

สถานการณ์จริง 
5.3.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาและแนวทางแก้ปัญหา 

ปัญหา : งานท่ีได้รับหมอบหมายมีความซับซ้อน ท าให้มีความล่าช้าและเกิด
ขอ้ผดิพลาดต่อการท างาน 

แนวทางแก้ปัญหา : การขอค าปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษา และจดรายละเอียดต่างๆ 
5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ตอ้งเรียนรู้ และท าตามกฎระเบียบของสถานท่ีฝึกงาน 
2. หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบังานควรปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาทนัที 
3. มีการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีพนกังานท่ีปรึกษาสอน 
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แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง การตลาดเชิงกจิกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2  ความพงึพอใจของลูกค้า ทีม่ต่ีอบูธธนาคารออมสินสาขาบางแค 
 แบบสอบถามชุดน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตร บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป  
มหาวทิยาลยัสยาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
เพ่ือน าไปปรับปรุงการใหบ้ริการเพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการยิง่ข้ึน 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี และขอขอบคุณทุกท่านท่ีเสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
                นางสาวอรณิชา เป็งหลา้ 
                นายชนกานต ์ประทนัยะ 
 นายชุติพนัธ์ นานามัน่คง 

     นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 
                         มหาวทิยาลยัสยาม 



 

 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ” การตลาดเชิงกจิกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค ” 
 

ค าช้ีแจง : วตัถุประสงค์ในการสอบถามข้อมูลคร้ังนี ้เพือ่น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาการจัดบูธของธนาคารออมสิน สาขาบางแค เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการเลือกและเติมค าตอบลงใน
ช่องวา่ง 
1. เพศ 
 (  ) ชาย (  ) หญิง 
2. อาย ุ
 (  ) ไม่เกิน 20 ปี (  ) 21-30 ปี 
 (  ) 31-40 ปี (  ) 41 ปี ข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 (  ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี (  ) ปริญญาตรี 
 (  ) สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 
4. อาชีพ 
 (  ) รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (  ) ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
 (  ) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั (  ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)......................... 
5. รายได ้
 (  ) ต ่ากวา่ 15,000 บาท (  ) 15,000 – 30,000 บาท  
 (  ) 30,001 – 50,000 บาท (  ) 50,001 – 70,000 บาท 
 (  ) 70,000 บาทข้ึนไป 
6. ปัจจุบนัท่านใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการใดของธนาคารออมสิน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (  ) ใช่ (โปรดตอบขอ้ 6.1-6.3) (  ) ไม่ใช่ (ขา้มท าขอ้ 7) 
 6.1 สินเช่ือ 
  (  ) สินเช่ือรายยอ่ย (  ) สินเช่ือบุคคล 
  (  ) สินเช่ือเพื่อธุรกิจ  
 6.2 เงินฝาก 
  (  ) สลากออมสิน (  ) บญัชีเงินฝากเผื่อเรียก 
  (  ) บญัชีเงินฝากประจ า (  ) บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 



 

 

 6.3 บริการอ่ืนๆ 
  (  ) บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ (  ) แอปพลิเคชัน่ MyMo 
  (  ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ).........................  
7. วตัถุประสงคก์ารเขา้บูธ 
 (  ) เพื่อเยีย่มชมและเขา้ร่วมกิจกรรมในบูธ (  ) เพื่อเขา้ใชบ้ริการ 
 (  ) สอบถามขอ้มูล (  ) ปรึกษาทางการเงิน 
8. รับรู้ข่าวสารบูธของธนาคาร 
 (  ) ส่ือวทิยุ (  ) ส่ือโทรทศัน์ 
 (  ) ส่ือหนงัสือพิมพ ์ (  ) ส่ือโปสเตอร์ 
 (  ) ส่ืออินเทอร์เน็ต (  ) อ่ืนๆ......................... 
 
  ส่วนที ่2 : ความพงึพอใจของลูกค้า ทีม่ีต่อบูธธนาคารออมสินสาขาบางแค 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการเลือกและเติมค าตอบลงในช่องวา่ง 
 

หมายเหตุ : 5 = ดีมาก, 4 = ด,ี 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยทีสุ่ด  

 
รายการ 

ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. สถานท่ีตั้งของบูธ      

2. การจดักิจกรรมของบูธ      

3. ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย      

4. ความสวยงามของบูธ      

5. ของท่ีระลึกในงาน      

6. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี      

7. การใหค้  าแนะน า และขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี      

8. เอกสารเผยแพร่มีความน่าสนใจ ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

     

9. การประชาสัมพนัธ์      



 

 

ขอ้เสนอแนะ
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..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
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แบบรายงานผลปฏิบัติงาน 

สหกจิศึกษา 
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การตลาดเชิงกจิกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
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บทคดัย่อ 
 โ ค ร ง ก า ร ฉ บับ น้ี จั ด ท า ข้ึ น โ ด ย มี

วตัถุประสงคคื์อ 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ
และขั้นตอนในการจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรม 2. 
เพ่ือจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออม
สิน สาขาบางแค 3. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
ของธนาคารออมสิน สาขาบางแค  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจจากผูท่ี้มาใชบ้ริการ
ในการออกบูทของธนาคารออมสินท าการเก็บ
ขอ้มูลจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการ จ านวน 110 ชุด 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ี
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการประเมินพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.25) เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่าด้านท่ี มีค่ า เฉ ล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการ
ให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ( ̅ = 4.39) รองลงมาคือ 
ดา้นการใหค้  าแนะน า และขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี ( ̅ 
= 4.35) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ( ̅ = 4.28) ดา้น
ของท่ีระลึกในงาน ( ̅ = 4.24) ด้านเอกสาร
เผยแพร่มีความน่าสนใจ ชัดเจนเขา้ใจง่าย ( ̅ = 
4.24) ดา้นความสวยงามของบูธ ( ̅ = 4.23) ดา้น
ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ( ̅ = 4.22) 
ดา้นสถานท่ีตั้งของบูธ ( ̅ = 4.19) และดา้นการจดั
กิจกรรมของบูธ ( ̅ = 4.15) ตามล าดบั 
Abstract 

This project was created with the 
objectives of: 1.To be aware of the process 

and procedures for event marketing; 2.To 
create event marketing of the Government 
Savings Bank, Bang Khae Branch; 3. To 
know the satisfaction of participants in the 
event marketing by using the satisfaction 
questionnaire of who use the service of the 
Government Savings Bank. 110 sets of 
sample statistics were used for data 
analysis, such as frequency, percentage, 
and average. The evaluation results 
showed that the respondents had overall 
satisfaction at a high level ( ̅=4.25). 
When considering each aspect, it was 
found that the aspect with the highest mean 
was the aspect of service provided by staff 
( ̅ = 4.39). Followed by advice and staff 
information ( ̅ = 4.35); Public relations 
( ̅ = 4.28); The souvenirs in the event 
( ̅=4.24); Publications were interesting, 
clear, and easy to understand ( ̅ = 4.24); 
Beauty of the booth ( ̅ = 4.23); 
Cleanliness and tidy ( ̅ = 4.22); Location 
of the booth ( ̅ = 4.19); and the activities 
of the Booth ( ̅ = 4.15). 



 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและ

ขั้นตอนในการจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรม 
2. เพ่ือจัดท าการตลาดเชิงกิจกรรมของ

ธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
3. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของ

ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรมของ 
ธนาคารออมสิน สาขาบางแค 

 
ขอบเขต 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษากระบวนการ
และขั้นตอนในการจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรม 

2. ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูล พนักงานฝ่าย
สินเช่ือธนาคารออมสิน เขตบางแคจ านวน 5 คน  

3. ขอบ เขตด้าน เ วลา  ตั้ ง แต่ ว ัน ท่ี  14 
พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562  

4. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  ธนาคารออมสิน 
สาขาบางแค 709 หมู่ท่ี 15 ถนนเพชรเกษม แขวง
บางหวา้ เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพฯ 10160  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  ได้ทราบถึงรูปแบบและวิ ธีการจัด
กิจกรรมการตลาดเชิงกิจกรรม 

2. ได้น าความรู้เ ก่ียวกับการจัดการเชิง
การตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 

3. ไดท้ราบถึงความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีต่อการท าการตลาดเชิงกิจกรรม 

 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 1. การก าหนดหัวข้อโครงการ ท าการ
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา
เพ่ือร่วมกนัพิจารณาและก าหนดหัวขอ้โครงงาน 
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของธนาคาร 

2.  การ ศึกษาและเ ก็บรวบรวมข้อ มูล 
ท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการท าการตลาดเชิง

กิจกรรมและขอ้มูลเก่ียวกับการส ารวจความพึง
พอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

3. การด าเนินการจดักิจกรรม  การวางแผน 
ติดต่อประสานงาน การเตรียมการ รวมถึงการ
ด าเนินการจดัการตลาดเชิงกิจกรรมและการเก็บ
แบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

4. การรวบรวมข้อมูล ท าการรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกับการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการส ารวจความพึงพอใจเพ่ือน ามา
วเิคราะห์และประมวลผล 

5. การสรุปผลการด าเนินงานและจัดท า
รูปเล่มโครงงาน ท าการสรุปผลการด าเนินงาน
และจดัท ารูปเล่มโครงงานสหกิจศึกษา 
 
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ือง Printer 
3. เคร่ืองคิดเลข 
4. เคร่ือง Scanner 

 
ลกัษณะการท างาน 
1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

1.1  การประชุมวางแผน การประชุม
วางแผนของคณะผู ้จัดท า พนักงานฝ่ายสินเช่ือ 
และพนกังานฝ่ายประเมินฯ ในการประชุมคร้ังน้ี
แจง้ใหท้ราบถึงจุดประสงคคื์อ เพื่อประชาสมัพนัธ์
ธุรกิจของธนาคาร ผลิตภณัฑเ์งินฝากของธนาคาร 
แอปพลิเคชัน่MyMo และการใหค้  าปรึกษาขอยื่นกู้
เงิน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดกบัลูกคา้ ให้ค  า
ช้ีแจงขอ้มูลท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ และการ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ 

1.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การจดัการ

ตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบาง

แคคร้ังน้ีมีเป้าหมายคือเขา้ไปประชาสัมพนัธ์ดา้น

เงินฝาก ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรู้้จกัการออมเงิน

เปิดบญัชีออมทรัพยแ์ละแอปพลิเคชัน่MyMo เพื่อ



 

 

ความสะดวกสบายในการถอนเ งินผ่านทาง

โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ แ ล ะ โ อ น เ งิ น ผ่ า น ท า ง

โทรศพัท์มือถือ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบ่งได้

เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. สถาบนัการศึกษา 
เน้นการประชาสัมพันธ์ด้านเงิน

ฝากใหก้บันกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้
รู้จกัการออมเงิน เปิดบญัชีออมทรัพยเ์พื่อออม
เงินและแอปพลิเคชั่นMyMo เพื่อความ
สะดวกสบายในการถอน เ งิ นผ่ านทา ง
โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ  โ อ น เ งิ น ผ่ า น ท า ง
โทรศพัทมื์อถือ และยงัสามารถจ่ายบิลโดยการ
สแกนQR Codeผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 
2. บริษทัเอกชน 

เน้นการประชาสัมพันธ์ด้านเ งิน
ฝากให้กับบุคลากรโดยให้ค  าปรึกษาด้าน
สินเช่ือการขอยื่นกูเ้งินผ่านทางธนาคารออม
สิน เปิดบัญชีออมทรัพย์ และแอปพลิเคชั่น 
MyMo เพื่อความสะดวกสบายในการถอนเงิน
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โอนเงินผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือและจ่ายบิลโดยการสแกนQR 
Codeผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 
3. ผูป้ระกอบการ 

เนน้การประชาสัมพนัธ์ดา้นเงินฝากให้กบั
ผู ้ประกอบการรายย่อยได้แก่พ่อค้า แม่ค้าให้
ค  าปรึกษาด้านสินเช่ือการขอยื่นกู้เ งินผ่านทาง
ธนาคารออมสินเฉพาะกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ เปิดบญัชี
ออมทรัพย ์และแอปพลิเคชัน่ MyMo เพื่อความ
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ใ น ก า ร ถ อ น เ งิ น ผ่ า น ท า ง
โทรศพัท์มือถือ โอนเงินผ่านทางโทรศพัท์มือถือ
และจ่ายบิลโดยการสแกนQR Codeผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่MyMo 

 
2. การติดต่อประสานงาน 

ในการติดต่อประสานงานทางคณะผูจ้ดัท า
ไดมี้การวางแผนโดนมีกระบวนการติดต่อดงัน้ี 

1.การติดต่อผ่านทางโทรศพัท์มือถือ ทาง
คณะผูจ้ดัท าไดมี้การติดต่อกบัทางฝ่ายบุคคลของ
สถานท่ี ท่ีจะไปจัดตั้ ง บูธผ่านการพูด คุยทาง
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลในการขออนุญาตเข้า
ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของธนาคาร ให้ค  าปรึกษา
ดา้นการขอยื่นกูเ้งินผ่านทางธนาคารออมสิน และ
ผลิตภณัฑ์เงินฝากของธนาคาร หลงัจากท่ีส่ือสาร
ผา่นทางโทรศพัทถ์า้ทางสถานท่ีสนใจ ก็จะนดัวนั
และเวลากบัทางฝ่ายบุคคลทนัที หรือจะมีการส่ง
อีเมลล์ไปให้ทางฝ่ายบุคคลของสถานท่ีนั้ น ใน
อีเมลล์ท่ีส่งไปก็จะมีไฟล์เอกสารแนบไปด้วย 
หลงัจากนั้นจะรอการตอบรับผ่านทางอีเมลล์ ถา้
ทางสถานท่ีสนใจจะส่งอีเมลล์ตอบรับกลับมา 
และในวันท่ีไปออกบูธจะต้องน าเอกสารขอ
อนุญาตประชาสัมพันธ์เ พ่ือไปยื่นให้กับทาง
สถานท่ีออกบูธ  

2.การน าเอกสารไปยื่นให้กบัทางสถานท่ี
ออกบูธโดยตรง ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ดินทางเขา้ไป
ท่ีสถานท่ีท่ีจะไปออกบูธเพื่อท าการปรึกษาและขอ
อนุญาตเข้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และการให้
ค  าปรึกษาดา้นการยื่นกูผ้่านทางธนาคาร หลงัจาก
ท่ีสถานท่ีตอบตกลงก็จะมีการติดต่อกลบัมาทาง
โทรศพัท ์และตกลงนดัวนัเวลา  
 
3. การเตรียมการ 

3.1 การตกแต่งและจดัเตรียมสถานท่ี ทาง
คณะผูจ้ดัท าและพนกังานของธนาคารออมสินได้
ลงมือตกแต่งบูธเตรียมความพร้อมรายละเอียดใน
การให้ข้อมูลกับลูกค้า เอกสารต่างๆในการให้
ขอ้มูล และตกแต่งบูธในความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ธนาคาร ทางธนาคารจะท าการจดัเตรียมสถานท่ี
ในวนัท่ีออกไปท ากิจกรรมโดยการไปก่อนเวลา 1-
2 ชัว่โมง เพ่ือจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ 



 

 

3.2 เตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม 
เตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการท ากิจกรรมโดยมี
ดงัน้ี 

1. เคร่ือง Printer 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. สมุดจดบนัทึก 
4. กระดาษ A4 
5. แผ่นพับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของ

ธนาคาร ได้แก่ แอปพลิเคชั่นMyMo 
Smart Life  
Smart Care บตัรเดบิต บตัรเครดิต 

6. ของท่ีระลึก 
7. ป้ายไวนิลของธนาคาร 
8. โตะ๊ 
9. เกา้อ้ี 
10. ปลัก๊พว่ง 
11. อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
12. เอกสารท่ีใชใ้นการเปิดบญัชี 
13. ไมโครโฟน 
14. ล าโพง 

 
4. การจดักิจกรรม 

4 . 1  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ เป็นการขยายการตลาดให้กับ
ธนาคารออมสินเป็นท่ีรู้จกัไดม้ากเพราะเป็นการ
น าเอาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดมาประยุกต์ใช ้
การโฆษณาแอปพลิเคชัน่ เพื่อเชิญชวนหรือชกัจูง
และสามารถแจง้ข่าวสารสารต่างๆให้กบัผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม เพ่ือไดท้ราบถึงขอ้มูลของแอปพลิเคชัน่ 
ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ท่ีทางธนาคารได้
เลือก เช่น  แผ่นพบัผลิตภณัฑ์ของธนาคาร และ
การเขา้ไปจัดกิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายก็จะมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีต่างกัน
ดงัน้ี 

1 .  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ เ น้ น ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ด้านเงินฝากให้กับนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียนไดรู้้จกัการออมเงิน เปิดบญัชี
ออมทรัพยเ์พ่ือออมเงินและแอปพลิเคชั่นMyMo 
เพ่ือความสะดวกสบายในการถอนเงินผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือ โอนเงินผ่านทางโทรศพัท์มือถือ 
และยงัสามารถจ่ายบิลโดยการสแกนQR Code
ผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 

2. ผู ้ป ระกอบการ  จะ เน้นการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นเงินฝากให้กบัผูป้ระกอบการ
รายย่อยได้แก่พ่อค้า แม่ค้าให้ค  าปรึกษาด้าน
สินเช่ือการขอยื่นกู้เงินผ่านทางธนาคารออมสิน
เฉพาะกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ เปิดบญัชีออมทรัพย ์และ
แอปพลิเคชัน่ MyMo เพื่อความสะดวกสบายใน
การถอนเงินผา่นทางโทรศพัท์มือถือ โอนเงินผ่าน
ทางโทรศพัท์มือถือและจ่ายบิลโดยการสแกนQR 
Codeผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 

3.บริษทัเอกชน จะเนน้การประชาสัมพนัธ์
ด้านเ งินฝากให้กับผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมโดยให้
ค  าปรึกษาด้านสินเช่ือการขอยื่นกู้เ งินผ่านทาง
ธนาคารออมสิน เ ปิดบัญชีออมทรัพย์ และ
แอปพลิเคชัน่ MyMo เพื่อความสะดวกสบายใน
การถอนเงินผา่นทางโทรศพัท์มือถือ โอนเงินผ่าน
ทางโทรศพัท์มือถือและจ่ายบิลโดยการสแกนQR 
Codeผา่นทางแอปพลิเคชัน่MyMo 

4.2การให้ค  าปรึกษาด้านสินเช่ือและการ
ขอยืน่กูเ้งิน 

ทางธนาคารได้ให้ค  าปรึกษาด้านสินเช่ือ
และการขอยื่นกูเ้งินกับลูกคา้โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มดงัน้ี 1. ผูป้ระกอบการ 2.บริษทัเอกชน 

1. ผูป้ระกอบการ จะเป็นโครงการธนาคาร
เพื่อประชาชน วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหรือ
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือช าระหน้ี
อ่ืนๆ วง เ งินกู้  ให้กู้ได้ตามความจ า เ ป็นและ
ความสามารถในการช าระคืนไม่เกินรายละ 
200,000 บาท 



 

 

2. บริษัทเอกชน จะเป็น สินเช่ือ Start 
Up SMEs ไดเ้วลาสตาร์ทเคร่ืองประเทศไทยให้
ไอเดียของคุณขับเคล่ือนเมืองไทย ทะยานสู่
อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้
สินเช่ือกบัความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบติัของผูกู้ ้
1.เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ
บุคคลธรรมดา 2. เป็นผู ้ประกอบการท่ีเร่ิม
ประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 
ปี  ห รือ  เ ป็นผู ้ประกอบ กิจการอยู่ แล้ว  ท่ี มี
นวตักรรมใหม่ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ มีสายการผลิต
ให ม่  วง เ งินกู้ต่ อ ร าย  สู ง สุดไ ม่ เ กินร ายละ 
10,000,000 บาท 

4.3 กิจกรรมในบูธ ทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บ
หน้าท่ีเป็นผูดู้แลกิจกรรมเล่นเกมภายในบูธ เป็น
กิจกรรมท่ีสามารถส่ือสารไปยงัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
และสร้างความบันเทิงให้กับผู ้มาร่วมกิจกรรม 
และยงัสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวติจริง 

ผู ้ร่ วมกิจกรรมต้องท าตามกติกาและ
ขั้นตอนดงัน้ี 

1.โหลดแอปพลิเคชัน่ MyMo 
2.เข้าใช้บริการ และฟังทางคณะผูจ้ ัดท า

อธิบายวิธีการใชแ้อปพลิเคชัน่ MyMo หลงัจาก
นั้นจะไดรั้บกระเป๋าผา้คนละ 1 ใบ  

3.เ ชิญชวนเพื่อนๆมาเ ปิดบัญ ชีจะได้
กระปุกออมสินเป็นท่ีระลึก 

 
5. การส ารวจความพึงพอใจ 

   ในการส ารวจความพึงพอใจ ทางคณะ
ผูจ้ ัดท าได้มีการด าเนินการเพื่อส ารวจความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
น ามาสู่การปรับปรุง และพฒันาในการจดักิจกรรม
คร้ังต่อไป โดยในการส ารวจความพึงพอใจมี
กระบวนการดงัน้ี 

1.การออกแบบสอบถาม โดยมีการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องรวบรวมเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการ เพื่อจดัท าและออกแบบสอบถาม 

2.การแจกแบบสอบถาม น าแบบสอบถาม
ไปเก็บขอ้มูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการ จากผู ้
ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจ านวน 110 คน 

 3.ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลน ามา
วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการ โดยใช้วิธีการหาร้อยละ
และค่าเฉล่ีย ในการรายงานผลวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการส ารวจความพงึพอใจ 

การ ศึกษ า เ ร่ื อ ง ก ารจัด กิ จ กรรม เ ชิ ง
การตลาดของฝ่ายสินเช่ือธนาคารออมสิน สาขา
บางแค จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 110 
คน อาจารยท่ี์ปรึกษาไดมี้การตรวจแบบสอบถาม 
เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ตามท่ีก าหนด
เอ าไว้ แล้วท าก ารประมวลผลข้อมู ลจ าก
แบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมี
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละและ
ค่าเฉล่ีย ในการรายงานผลวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถ
จ าแนกการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ปัจจุบันท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใดของธนาคารออมสิน วตัถุประสงค์การ
เขา้บูธ รับรู้ข่าวสารบูธของธนาคาร 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจแบ่งเป็น 9 ประเภท 

2.1 สถานท่ีตั้งของบูธ 
2.2 การจดักิจกรรมของบูธ 
2.3 ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
2.4 ความสวยงามของบูธ 
2.5 ของท่ีระลึกในงาน 
2.6 การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
2.7 การให้ค  าแนะน า  และข้อมูลของ

เจา้หนา้ท่ี 



 

 

2.8 เอกสารเผยแพร่มีความน่าสนใจ 
ชดัเจนเขา้ใจง่าย 

2.9 การประชาสมัพนัธ์ 
ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ 

ส าหรับการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ในส่วนของค าถามเป็นการวดัระดบัความพึงพอใจ
นั้นจะใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 
5 ระดับซ่ึงมีเกณฑ์ท่ีใช้แปลความหมายของ
ค่าเฉล่ียดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) 

พึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 - 
5.00 คะแนน 

พึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 - 4.50 
คะแนน 

พึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 - 
3.50 คะแนน 

พึงพอใจนอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.51 - 2.50 
คะแนน 

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 - 
1.50 คะแนน 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน 

1.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาบางแค 

3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยทาง
การตลาดของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
บางแค 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน
เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย   52   47.27 
หญิง   58   52.73 
รวม 110 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 ผลส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอย่างพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.73 รองลงมาคือเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 47.27 

 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน
อายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี   83   75.45 
21-30 ปี   14   12.73 
31-40 ปี   10     9.09 
41ปี ข้ึนไป     3     2.73 
รวม 110 100.00 

จากตาราง ท่ี  4 .2  ผลส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอยา่งพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ไ ม่ เ กิ น 20ปี ม า ก ท่ี สุ ด คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยละ  75.45 
รองลงมาระหว่างอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 
12.73 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 9.09 และรองลงมาอายุระหว่าง 41 ปีข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 2.73ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน
ระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี   87   79.09 
ปริญญาตรี   11   10.00 
สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึน
ไป 

  12   10.91 

รวม 110 100.00 
จากตาราง ท่ี  4 .3  ผลส ารวจจากกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 79.09 รองลงมามีระดบัปริญญาตรี คิดเป็น



 

 

ร้อยละ 10.00 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 10.91  

ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน
อาชีพ 

อาชีพ จ านวน  ร้อยละ 
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 

  13   11.82 

ลู ก จ้ า ง / พ นั ก ง า น
บริษทัเอกชน 

  28   25.45 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั     3     2.73 
อ่ืนๆ   66   60.00 
รวม 110 100.00 

จากตาราง ท่ี  4 .4  ผลส ารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อาชีพอ่ืนๆ มากท่ี สุด  คิด เ ป็น ร้อยละ  60.00 
รองลงมามีอาชีพลูกจา้ง และพนักงานเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 25.45 รองลงมามีอาชีพรับราชการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.82 
และอาชีพคา้ขาย และธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 
2.73 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท   77   70.00 
15,000 – 30,0000 
บาท 

  26   23.64 

30,001 – 50,000 
บาท 

    2     1.82 

50,001 – 70,000 
บาท 

    4     3.64 

70,000 บาทข้ึนไป     1     0.91 
รวม 110 100.00 

จากตาราง ท่ี  4 .5  ผลส ารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 
รองลงมามีรายไดต้่อเดือน15,000-30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 23.64 รองลงมามีรายได้ต่อเ ดือน 
50,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 รองลงมา
มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็น
ร้อย 1.82 และมีรายไดต้่อเดือน 70,000 บาทข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 0.91 ตามล าดบั 

 
2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการผ่านโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสิน สาขาบางแค 

ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม
ตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ใน
การใช้บริการ 

ปั จ จุ บั น ท่ า น ใ ช้
ผลิตภณัฑห์รือบริการ
ใดของธนาคารออม
สิน 

จ านวน ร้อยละ 

ใช่   29   26.36 
ไม่ใช่   81   73.64 
รวม 110 100.00 

จากตาราง ท่ี  4 .6  ผลส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอย่างพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่
เคยใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการใดของธนาคารออม
สิน คิดเป็นร้อยละ 73.64 และผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑ์
หรือบริการของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 26.36  

 
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม

ตั ว อ ย่ า ง ผู้ ตอบแบบสอบถ ามจ า แนกต าม
วตัถุประสงค์ในการเข้าบูธ 

วัตถุประสงค์ในการ
เขา้บูธ 

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อเยี่ยมชมและเข้า
ร่วมกิจกรรมในบูธ 

  30   27.27 



 

 

เพื่อเข้าใช้บริการของ
ธนาคาร 

  41   37.27 

เพื่อสอบถามขอ้มูล   21   19.09 
เพื่อปรึกษาทางการเงิน   18   16.36 
รวม 110 100.00 

จากตาราง ท่ี  4 .7  ผลส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอย่างพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มา
เพื่อเข้าใช้บริการของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 
37.27 รองลงมาเพ่ือเยี่ยมชมและเขา้ร่วมกิจกรรม
ในบูธ  คิด เ ป็น ร้อยละ  27.27 รองลงมา เพื่ อ
สอบถามขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 19.09 และเพื่อ
ปรึกษาทางการเงินคิดเป็นร้อยละ 16.36 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับรู้
ข่าวสารบูธของธนาคาร  

รับ รู้ข่ าวสารบูธของ
ธนาคาร  

จ านวน ร้อยละ 

ส่ือวทิย ุ     4     3.64 
ส่ือโทรทศัน์   16   14.55 
ส่ือหนงัสือพิมพ ์     7     6.36 
ส่ือโปสเตอร์   25   22.73 
ส่ืออินเตอร์เน็ต   50   45.45 
อ่ืนๆ     8     7.27 
รวม 110 100.00 

จากตาราง ท่ี  4 .8  ผลส ารวจจากกลุ่ม
ตวัอยา่งพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้
ข่าวสารของบูธมาจากส่ืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อย
ละ 45.45 รองลงมาส่ือโปสเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 
22.73 รองลงมาส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 14.55 
รองลงมาส่ืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.27 รองลงมา
ส่ือหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 6.36 และ ส่ือวิทย ุ
คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดบั 

 
 

3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยทางการตลาด
ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาบางแค 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม 

ความพึงพอใจ  ̅ แปลผล 
1. สถานท่ีตั้งของบูธ 4.19 มาก 
2. การจดักิจกรรม
ของบูธ 

4.15 มาก 

3. ความสะอาด เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

4.22 มาก 

4. ความสวยงามของบูธ 4.23 มาก 
5. ของท่ีระลึกในงาน 4.24 มาก 
6. การใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี 

4.39 มาก 

7. การใหค้  าแนะน า 
และขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี 

4.35 มาก 

8. เอกสารเผยแพร่มี
ความน่าสนใจ ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

4.24 มาก 

9. การประชาสมัพนัธ์ 4.28 มาก 
รวม 4.25 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดา้นปัจจยัทางการตลาดของผูใ้ช้บริการธนาคาร
ออมสินสาขาบางแค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
( ̅ = 4.25) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทั้ง 9 ดา้นมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ี มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี ( ̅ = 4.39) รองลงมาคือ ดา้นการให้
ค  าแนะน า และขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี ( ̅ = 4.35) 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ( ̅ = 4.28) ด้านของท่ี
ระลึกในงาน ( ̅ = 4.24) ดา้นเอกสารเผยแพร่มี
ความน่าสนใจ ชดัเจนเขา้ใจง่าย ( ̅ = 4.24) ดา้น
ความสวยงามของบูธ ( ̅ = 4.23) ด้านความ
สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ( ̅ = 4.22) ดา้น



 

 

สถานท่ีตั้งของบูธ ( ̅ = 4.19) และด้านการจัด
กิจกรรมของบูธ ( ̅ = 4.15) ตามล าดบั 

 
สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลผู ้ตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม 
การตลาดเชิงกิจกรรม พบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 
4.25) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ ง 9 
ดา้นมีระดบัความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากเช่นเด่ียว
กนั 

แมว้่าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกดา้นจะอยู่ระดบัมากแต่คณะ
ผู ้จัดท าเห็นว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงและ
พฒันาการจดักิจกรรมเพ่ือให้ใประสิทธิภาพมาก
ข้ึนดงัน้ี 

1. ด้านสถานท่ีตั้ งของบูธ จากการ
ด าเนินงาน พบว่า สถานท่ีตั้งบูธในบางแห่งยงัไม่
เหมาะสมเน่ืองจากอยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่ดึงดูดใจ ท า
ใหค้นเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ย คณะผูจ้ดท าจึงเห็นวา่
ทางธนาคารควรมีการการติดต่อประสานงานกบั
ผูรั้บผิดชอบในแต่ละบริษทัท่ีจะเขา้ไปจดักิจกรรม
เพ่ือขอสถานท่ีท่ีจะท าให้สามารถเห็นไดง่้าย หรือ
เพ่ิมการตกแต่งสถานท่ีให้มีความโดดเด่นมากข้ึน
เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมาก
ข้ึน 

2. ด้านการจัดกิจกรรมของบูธ จากการ
ด าเนินงาน พบวา่ กิจกรรมในบูธยงัมีค่อนขา้งนอ้ย
ท าให้บางคร้ังกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสนใจ 
ดงันั้น ทางธนาคารควรมีการปรับปรุงโดยมีการ
จัดกิจกรรมในบูธมากกว่าน้ีเ พ่ือให้ผู ้เข้า ร่วม
กิจกรรมไดร่้วมสนุกและยงัไดรั้บความรู้ในการท า
กิจกรรม 

 
 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 คณะผู ้จั ด ท า ไ ด้ ไ ปป ฏิบั ติ ง าน ใ น

โครงงานสหกิจศึกษา ณ ธนาคารออมสิน สาขา
บางแค ตั้งแต่วนัองัคารท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัศุกร์
ท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลให้คณะผูจ้ ัดท า
ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ส าหรับ
รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจาก
การร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. นางสาวกรกมล ทองประชาญ 
ต าแหน่ง พนกังานฝ่ายสินเช่ือ 

2. อาจารยโ์สภิดา ทะสงัขา  
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา 
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวทุกท่าน

ท่ีได้ให้ค  าแนะน าในการจัดท ารายงาน คณะ
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน
ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาใน
การสอนงานและการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จ
สมบูรณ์ และการดูแลเอาใจใส่ของพ่ีๆทุกคนซ่ึง
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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โครงงาน การตลาดเชิงกจิกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค 
Event Marketing of Government Savings Bank , Bangkae Branch 

 
บทคัดย่อ 

โครงการฉบับน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์คือ 1. เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าการตลาดเชิง
กิจกรรม 2. เพ่ือจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค 3. เพ่ือใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มีต่อการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจจากผูท่ี้มาใชบ้ริการในการออกบูท
ของธนาคารออมสินท าการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ จ านวน 110 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ีร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ผลการประเมินพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.25) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี (�̅� = 4.39) รองลงมาคือ ดา้นการให้ค  าแนะน า และขอ้มูลของ
เจา้หนา้ท่ี (�̅� = 4.35) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (�̅� = 4.28) ดา้นของท่ีระลึกในงาน (�̅� = 4.24) ดา้นเอกสารเผยแพร่มีความน่าสนใจ 
ชดัเจนเขา้ใจง่าย (�̅� = 4.24) ดา้นความสวยงามของบูธ (�̅� = 4.23) ดา้นความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย (�̅� = 4.22) ดา้นสถานท่ีตั้ง
ของบูธ (�̅� = 4.19) และดา้นการจดักิจกรรมของบูธ (�̅� = 4.15) ตามล าดบั   
ค าส าคญั : การตลาดเชิงกิจกรรม/ความพึงพอใจ/แผนกสินเช่ือ/ธนาคารออมสิน สาขาบางแค 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท า
การตลาดเชิงกิจกรรม 
2. เพ่ือจดัท าการตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบาง
แค 
3. เพ่ือใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการตลาด
เชิงกิจกรรมของ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1. การก าหนดหวัขอ้โครงงาน 
2. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การด าเนินการจดักิจกรรม 
4. การรวบรวมขอ้มูล 
5. การสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารูปเล่มโครงงาน 

 

สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 
จากการเก็บขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึง

พอใจของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม การตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(�̅� = 4.25) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทั้ง 9 ดา้นมีระดบั
ความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากเช่นเด่ียวกนั 

แมว้า่ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ทุกดา้นจะอยู่ระดบัมากแต่คณะผูจ้ดัท าเห็นว่าควรจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมเพ่ือให้ใประสิทธิภาพมากข้ึน
ดงัน้ี 
1. ดา้นสถานท่ีตั้งของบูธ จากการด าเนินงาน พบวา่ สถานท่ีตั้งบูธ
ในบางแห่งยงัไม่เหมาะสมเน่ืองจากอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่ดึงดูดใจ 
ท าใหค้นเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ย คณะผูจ้ดท าจึงเห็นวา่ทางธนาคาร
ควรมีการการติดต่อประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบในแต่ละบริษทัท่ี
จะเขา้ไปจดักิจกรรมเพ่ือขอสถานท่ีท่ีจะท าให้สามารถเห็นไดง่้าย 
หรือเพ่ิมการตกแต่งสถานท่ีให้มีความโดดเด่นมากข้ึนเพ่ือดึงดูด
ความสนใจใหมี้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
2. ดา้นการจดักิจกรรมของบูธ จากการด าเนินงาน พบวา่ กิจกรรม
ในบูธยงัมีค่อนขา้งนอ้ยท าใหบ้างคร้ังกลุ่มเป้าหมายไม่ใหค้วาม
สนใจ ดงันั้น ทางธนาคารควรมีการปรับปรุงโดยมีการจดั
กิจกรรมในบูธมากกวา่น้ีเพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร่้วมสนุก
และยงัไดรั้บความรู้ในการท ากิจกรรม 

นางสาว อรณิชา เป็งหลา้  รหสันกัศึกษา 5904300040 
นาย ชนกานต ์ประทนัยะ รหสันกัศึกษา 5904300045 
นาย ชุติพนัธ์ นานามัน่คง รหสันกัศึกษา 5904300347 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยโ์สภิดา ทะสงัขา 
พนกังานท่ีปรึกษา นางสาว กรกมล ทองประชาญ 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาว อรณิชา เป็งหลา้ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา : 5904300040 
คณะ : บริหารธุรกิจ 
สาขา : การจดัการทัว่ไป 
ทีอ่ยู่ : 18/1 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 6-3 บางขนุเทียน- 
ชายทะเล แสมด า บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เบอร์โทรศัพท์ : 095-865-9555 
E-Mail : Onnichapenglar@gmail.com 
 
ช่ือ – นามสกุล : นาย ชนกานต ์ประทนัยะ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา : 5904300045 
คณะ : บริหารธุรกิจ 
สาขา : การจดัการทัว่ไป 
ทีอ่ยู่ : พระราม 2 ซอย 71 แสมด า บางขนุเทียน  
กรุงเทพฯ 10150 
เบอร์โทรศัพท์ : 095-992-3947 
E-Mail : k44nana@gmail.com 
 
ช่ือ – นามสกุล : นาย ชุติพนัธ์ นานามัน่คง 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา : 5904300347 
คณะ : บริหารธุรกิจ 
สาขา : การจดัการทัว่ไป 
ทีอ่ยู่ : 469/65 หมู่บา้นลดัดารมย ์อิลิแกนซ์ วงแหวน-สาทร  
กาญจนาภิเษก หลกัสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160 
เบอร์โทรศัพท์ : 095-247-7037 
E-Mail : chutipun.nan@siam.edu 
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