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 This paper aimed to examine the administration of the Government Savings Bank, clients’ 

perception toward the bank’s service, and their trust and loyalty for the bank, to study the influence of good 

administration on the clients’ perception toward the bank’s service, to investigate the influence of clients’ 

perception toward the bank’s service on their trust and loyalty they have for the bank, and to identify the 

influence of their trust on their loyalty.  The sampling group consisted of 384 clients who had been recipients 

of the bank’s Bangkok offices at least once. Data collection was conducted using questionnaires and the 

analysis input included percentage, mean, standard deviation, and correlation coefficient. Both simple and 

multiple regression analyses. 
 Most of the sample was female. The average age is between 26-35 years of undergraduate study  

Government official/employee Monthly income is between 10001-25000 baht and were single. Good 

administration of the bank the clients’ perception toward the bank’s service trust and loyalty for the bank. 

Overall level of The corporate governance to have a positive influence on the perceived quality of service, 

customer is the business with transparency. Creating a good relationship with our customers. Sustainability 

the technology used in its management. Statistically significant at the 0.05 level of customer perceived service 

quality has a positive influence on the trust of our customers is the environment. In Reliability The customer 

response technology Statistically significant at the 0.05 level of customer perceived service quality has a 

positive influence on customer loyalty is to the environment. Feedback from the service. In Reliability 

Statistically significant at the 0.05 and the trust of our customers have a positive influence on customer 

loyalty. Statistically significant at the 0.05 level.   
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บทท ี1 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนั ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีอตัราการแข่งขนัทีสูงมากและคาดว่ามี
แนวโนม้จะทวคีวามรุนแรงเพิมขึนในอนาคต เนืองจากกระแสเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทีมีทิศทาง
ไม่ชดัเจน   ปัญหาสถานการณ์ความขดัแยง้ของคนในสังคม การเปลียนแปลงทางดา้นพฤติกรรม
ของลูกคา้ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  ลว้นส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการทาํธุรกรรมกบั
ธนาคารชะลอตวัลงไป  เนืองจากประชาชนเกิดความไม่มนัใจกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ประกอบ
กบัอีกไม่นานประเทศไทยกาํลงัจะกลายเป็นส่วนหนึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึงมีเป้าหมาย
หลกัในการปฏิบติัเพือให้เกิดการไหลเวียนของสินคา้ บริการ และการลงทุนอยา่งเสรี  ทาํให้ตลาด
การให้บริการทางการเงินมีเพิมมากขึน  ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตวัรับมือกับการเข้ามาเปิด
สาํนกังาน หรือธนาคารพาณิชยข์องประเทศในภูมิภาคทีจะเขา้มาทาํธุรกิจดว้ย 

การปรับตวัใหท้นักบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงนี ตอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยา่งยิงภาคธุรกิจการเงินและการให้บริการ  จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจโลก  การเปิดเสรี
ทางการเงินซึงมีธนาคารต่างชาติหลงัไหลเขา้มาให้ลูกคา้เลือกใช้บริการได้หลากหลาย  สถาบนั
การเงินของไทยจึงเริมหนัมาเนน้การพฒันาคุณภาพการให้บริการ  การสร้างความประทบัใจให้กบั
ผูใ้ช้บริการ  การปรับปรุงเทคโนโลยี  ปรับปรุงสถานทีให้ทนัสมยัมากยิงขึน คลอบคลุมความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ โดยการยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง  การให้ความสําคญักบัลูกคา้ด้วยการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และการวางกลยุทธ์วิธีการต่างๆทีจะทาํให้ลูกคา้เกิดการซือซาํ การสร้าง
และรักษาลูกคา้ไวใ้หไ้ดเ้พือมุ่งสู่องคก์รทีมีการเจริญเติบโตอยา่งมนัคงและยงัยนื 

ดงันนั พฤติกรรมของลูกคา้จึงเป็นปัจจยัสําคญัยิง ทีตอ้งศึกษาเพือจะทราบถึงความ
ตอ้งการ  อนัจะสามารถนําไปสู่การพฒันาภาพลักษณ์และบริการเพือตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุด โดยเน้นการศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเพือนําไปสร้างสรรค์กลยุทธ์    
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ปรับภาพลกัษณ์ คุณภาพบริการทีสอดคล้องกับพฤติกรรมและลักษณะของแต่ละบุคคล เพราะ
ภาพลกัษณ์ทีดีจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและทาํใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดี
ต่อธนาคารออมสินในทีสุด 

ภาพลกัษณ์ เป็นความประทบัใจทีบุคคลมีต่อองค์กรเป็นไดท้งัเชิงบวกและเชิงลบ ถือได้
วา่ภาพลกัษณ์มีอิทธิพลอยา่ยงิต่อองคก์รในปัจจุบนัเพราะสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยขององคก์ร
หรือสถาบนันนัภาพลกัษณ์ทีสะทอ้นออกมาในดา้นดีแสดงว่าองค์กรนันมีความแข็งแกร่งและเป็นที
ยอมรับของสังคม  หากภาพลกัษณ์สะท้อนออกมาในด้านลบก็จะตอ้งมีการเปลียนแปลง ปรับปรุง
องคก์รต่อไป  ดงันนัภาพลกัษณ์จึงเป็นปัจจยัหนึงทีสําคญัในการศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็นของ
ลูกคา้เพือนาํมาสร้างพฒันาและรักษาภาพลกัษณ์ทีดีขององค์กรเอาไว ้ พร้อมทงัสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้เพราะภาพลกัษณ์ทีดีจะเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์หรือใช้
บริการของธนาคารทาํใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2540) 

นอกจากเรืองภาพลกัษณ์แลว้ดา้นการบริการลูกคา้ (Customer Service) ก็ถือเป็นเรือง
สาํคญัอยา่งยงิสาํหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะธนาคารสามารถนาํมาเป็นเครืองมือ
ชนิดหนึงในการสร้างความแตกต่าง และเพิมความสามารถในการแข่งขนั   เนืองจากการบริการ
ลูกคา้ทีมีคุณภาพจะช่วยผกูใจลูกลูกคา้เอาไวไ้ดใ้นระยะยาวเเละเพิมคุณค่าให้กบักิจการดว้ย อยา่งไร
ก็ตามแมห้ลายองค์กรจะหันมาตระหนกัถึงความสําคญัของการบริการลูกคา้มากขึน แต่ลูกคา้ก็ยงั
พบกบับริการทีไร้คุณภาพอย่างต่อเนือง อนัเป็นผลมาจากการบริการลูกคา้อยา่งไร้ทิศทางและขาด
การวางแผนทีดี ผลทีตามมาก็คือเกิดปัญหาการร้องเรียน การเปลียนไปใชบ้ริการรายอืน จึงเป็นการ
ยากทีจะรักษาลูกคา้เอาไวไ้ด ้(วทิยา ด่านธาํรงกลู, 2549: 43)   

โดยตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ธนาคารออมสินได้มีการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการ
บริการ เพือเป็นการสร้างมาตรฐานการให้บริการทางการเงินขนัสูง โดยเน้นเป้าหมายของการ
สร้างสรรคคุ์ณภาพ ไดแ้ก่ 

1. เพิมคุณค่าของการให้บริการแก่ลูกค้า ปรับเปลียนระบบการทาํงานให้มีความ
สอดคลอ้งและทนัสมยั นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาให้บริการแก่ลูกคา้ มุ่งตอบสนองผูใ้ช้บริการ
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เน้นคุณภาพการให้บริการพร้อมทงัสร้างความประทบัใจให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการ 
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2. ส่งเสริมพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ๆ ให้มีความทนัสมัยและ
หลากหลายมากยงิขึน เพือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

3. การส่งเสริมและพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างศกัยภาพการ
ทาํงานให้สูงขึน ด้วยการจดัฝึกอบรมทกัษะ ความรู้ ความชํานาญในการให้บริการ รวมถึงการ
ปลูกฝังให้พนกังานมีจิตสํานึกในงานบริการเพือให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจอนัจะเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บัธนาคาร 

ขอ้สําคญั คือ คุณภาพบริการทียงัยืนจะเกิดขึนได้โดยการทุ่มเทกาํลงัความสามารถ 
การเขา้ใจสถานการณ์และปัญหาอย่างถ่องแท ้การกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาและทิศทางที
ควรจะเป็นของผูที้เกียวข้อง แต่หัวใจทีสําคญัทีสุดคือการถือปฏิบติัในการให้บริการจะต้องถูก
กาํหนดมาจากใจของผูใ้หบ้ริการ เพือเป็นการสร้างบรรทดัฐานภายใตก้ารยอมรับของพนกังานทีถือ
ปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบริการลูกค้าด้วยใจของผูบ้ริการอย่างแท้จริง (โฆสิต        
ปันเปียมรัษฎ,์ 2552) 

สถาบนัการเงินในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบ ทงัธนาคารพาณิชย์ไทย สาขา
ธนาคารพาณิชย์ของต่างประเทศ และธนาคารเฉพาะกิจอย่างเช่น ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้ เป็นตน้ แมว้่า    
แต่ละธนาคารจะมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการทีแตกต่างกนัแต่ก็มีผลิตภณัฑ์ทางด้านการเงินที
เหมือนกนัเพือทีจะดึงดูดให้ลูกคา้มาใชบ้ริการธนาคารของตน ธนาคารต่างๆ จึงให้ความสําคญัใน
เรืองของการสร้างความแตกต่าง  ซึงความแตกต่างทีสําคญัในปัจจุบนั คือ “คุณภาพการบริการ” 
เนืองจาก บริการทีดีจะสร้างความประทบัใจต่อลูกคา้และสร้างภาพลกัษณ์ทีดีต่อธนาคาร 

ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทีดาํเนินธุรกิจทงัในเชิง
พาณิชยแ์ละเชิงสังคมเพือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  ให้ความสําคญักบัการพฒันาความเขม้แข็งของเศรษฐกิจระดบัฐานราก ไปพร้อมกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจระดบัมหภาค  โดยมุ่งส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของประชาชน  ขยายฐาน
ลูกคา้และปริมาณการทาํธุรกรรมทางการเงิน  และปรับปรุงศกัยภาพในการบริหารจดัการ  เพือเพิม
ความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร  การปรับปรุงและยกระดบัศกัยภาพบุคลากรในองค์กร  
ตลอดจนปรับกระบวนทศัน์การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 
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ในการศึกษาวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้เล็งเห็นความสําคญัในเรืองภาพลักษณ์และความ
จงรักภกัดีขององคก์รไม่วา่จะเป็นในดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นผลตอบรับจากการบริการ ดา้นความ
เอาใจใส่ ดา้นความเชือถือได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นเทคโนโลย ีและการรักษาลูกคา้ให้อยู่
กบัธนาคารก็เป็นสิงสาํคญัเพือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการต่อ
ธนาคารออมสิน ดว้ยจุดมุ่งหมายเพือใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะ รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินในแง่มุมต่างๆ   และเพือสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บริการไดม้ากทีสุด  อนัเป็นปัจจยัสําคญัทีมุ่งสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสิน
ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การดาํเนิน
ธุรกิจดว้ยความโปร่งใส การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ ความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ความ
ยงัยนื และการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ 

2. เพือศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นผลตอบรับจากการบริการ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความเชือถือได ้ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
และดา้นเทคโนโลยี 

3. เพือศึกษาความไวว้างใจของลูกคา้ทีมีต่อธนาคารออมสิน 

4. เพือศึกษาความจงรักภกัดีของลูกคา้ทีมีต่อธนาคารออมสิน 

5. เพือศึกษาอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ 

6. เพือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

7. เพือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าทีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

8. เพือศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจของลูกคา้ทีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 
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สมมุติฐานการวจัิย  

1. การกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

    1.1 การดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

   1.2 การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

   1.3 ความเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

   1.4 ความยงัยืนของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

   1.5 การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

2. การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

   2.1 สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

   2.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกค้า 
ธนาคารออมสิน 
   2.3 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

   2.4 ความเชือถือได้ของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 

   2.5 การตอบสนองลูกคา้ของพนกังานมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 
   2.6 เทคโนโลยีของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน 
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3. การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

    3.1 สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

   3.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 
   3.3 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 
   3.4 ความเชือถือได้ของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 
   3.5 การตอบสนองลูกคา้ของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

   3.6 เทคโนโลยขีองธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน 

4. ความไวว้างใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคาร 
ออมสิน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเนือหา 
การวจิยัเรือง อิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของ

ลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินครังนี มีรายละเอียด
ของการศึกษา ดงันี 

กลุ่มที 1 ศึกษาความสัมพนัธ์ของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลูกคา้ 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ 
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กลุ่มที 2 ศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ 
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความไวว้างใจของลูกคา้ 
กลุ่มท ี3 ศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความ 

จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ 
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
กลุ่มท ี4 ศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจของลูกคา้ทีมีผลต่อความจงรักภกัดีของ 

ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจของลูกคา้ 
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครังนี เป็นลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต 
กรุงเทพมหานคร  ซึงไม่สามารถระบุจาํนวนทีแน่นอนได ้

              2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ทีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครังนี คือ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออม
สินในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งนอ้ย 1 ครัง จาํนวน 384 คน จากการคาํนวณดว้ยวิธีการของ ทาโร่
ยามาเน่ (Yamane, 1973: 108) 

3. ขอบเขตดา้นพืนที 

การวิจัยค รั ง นี ศึกษาในสายงาน กิจการสาขาของธนาคารออมสินใน เขต
กรุงเทพมหานครของธนาคารออมสินภาค 1-3 โดยแบ่งเป็น 16 เขต รวมจาํนวนทงัสิน 146 สาขา 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตงัแต่ เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556 และ

สรุปผลการวจิยัตงัแต่เดือนธนัวาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสิน ในดา้นการ

ดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกค้า ความเป็นเอกลักษณ์ของ
ธนาคาร ความยงัยนื และ การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ 

2. ทราบถึงการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ ในดา้นสิงแวดลอ้ม  ดา้นผลตอบรับ
จากการบริการ ด้านความเอาใจใส่ ด้านความเชือถือได้ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้าน
เทคโนโลย ี

3. ทราบถึงอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  การรับรู้คุณภาพการบริการ ทีมีผลต่อ
ความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

4. เพือเป็นแนวทางในการวางแผนงานดา้นการสร้างการรับรู้คุณภาพการบริการ ความ
ไวว้างใจ และความจงรักภกัดีของธนาคารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด 

5. เพือนาํไปใชใ้นการวางแผนจดัการรวมถึงการพฒันากลยุทธ์ เพือสร้างความแตกต่าง
ของธนาคาร และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

6. เพือนาํผลการวิจยัไปใชป้รับปรุงและพฒันาปัจจยัทางการสร้างการรับรู้คุณภาพการ
บริการเพือสร้างความสัมพนัธ์และความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การกาํกบัดูแลกิจการทีดี (Good Administration) หมายถึง  หลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี 5 ขอ้ของธนาคารออมสิน ภายใตค้วามหมายของ TRUST เพือให้ธนาคารเป็นทียอมรับ 
เชือมนั และไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

    1.1 การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ธนาคารออมสิน
ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ที ยดึมนัในคุณธรรม มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกคา้ 

การกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
1. การดาํเนินธุรกิจดว้ย  
    ความโปร่งใส  

    (Transparency) 

2. การสร้างความสัมพนัธ์ 

    ทีดีต่อลูกคา้ 
    (Ralationship) 

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ 

    (Unique) 

4. ความยงัยนื 

    (Sustainable) 

5. การนาํเทคโนโลยมีาใช ้

   ในการบริหารจดัการ 

   (Technology) 

การรับรู้คุณภาพการบริการ    
ของลูกค้า 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม  

    (อาคาร, สถานที,  
    สิงอาํนวยความสะดวก) 

    (Service Environment) 

2. ดา้นผลตอบรับจากการ  
    บริการ 

    (Interaction Quality) 

3. ดา้นความเอาใจใส่ 

    (Empathy) 

4. ดา้นความเชือถือได ้

    (Reliability) 

5. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
    (Responsiveness) 

6. ดา้นเทคโนโลยี 
    (Technology) 

ความไวว้างใจ 

Brand Trust 

ความจงรักภกัดี 

Brand Loyalty  
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    1.2 การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ (Relationship) หมายถึง ความใส่ใจการ
ให้บริการในทุกๆรายละเอียด มุ่งสนองตอบต่อความตอ้งการ และพยายามสร้างความประทบัใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ เพือเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทียงัยนื 

    1.3 ความเป็นเอกลกัษณ์ (Unique) หมายถึง ลกัษณะพิเศษทีแตกต่างจากธนาคารอืน 
เช่น การเป็นสถาบนัการเงินแห่งเดียวทีก่อตงัโดยพระมหากษตัริย ์มีวตัถุประสงคใ์นการก่อตงัเพือ
ส่งเสริมการออม และพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 

    1.4 ความยงัยืน หมายถึง (Sustainable) การเป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัมานาน มี
นโยบายในการปรับปรุงพฒันาเพือให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม มีฐานลูกคา้จาํนวนมากและมุ่งสู่การ
เจริญเติบโตอยา่งยงัยนื 

    1.5 การนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ (Technology) หมายถึง การศึกษา
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี และเอาความรู้ทีไดม้าปรับใช ้และพฒันาการบริการให้ลูกคา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ (Clients’ Perception toward the Service)

หมายถึง การประเมินเกียวกบัระดบัคุณภาพบริการจากการใชบ้ริการ เป็นกระบวนการหรือวิธีการที
ธนาคารส่งมอบบริการให้แก่ผู ้ใช้บริการตามปัจจัยกําหนดคุณภาพบริการของธนาคารอัน
ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ดา้นผลตอบรับจากการบริการ  ด้านความเอาใจใส่ ด้านความ
เชือถือได้ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านเทคโนโลยี  ซึงเป็นความสอดคล้องกันระหว่างสิงที
ผูรั้บบริการคาดหวงัต่อการบริการนนั และเป็นแนวทางนาํไปสู่การสร้างความรู้สึกพอใจ ประทบัใจ
และกลบัมาใชบ้ริการอีก 

    2.1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Service Environment) หมายถึง ลูกคา้ของธนาคารออมสิน
รับทราบถึงการตกแต่งภายนอก ภายในอาคาร ทาํเล ทีตงั บริเวณทีจอดรถ แสง อุณหภูมิ การถ่ายเท
ของอากาศ และสภาพแวดลอ้มโดยรอบของธนาคารออมสิน 

    2.2 ดา้นผลตอบรับจากการบริการ (Interaction Quality) หมายถึง ความรู้สึกของ
ลูกคา้ ผูรั้บบริการต่อการบริการทีไดรั้บจริงวา่เป็นไปตามทีไดค้าดหวงัเอาไวห้รือไม่ ซึงเป็นไดท้งั
ในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการไดรั้บบริการนนั 
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    2.3 ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ลูกคา้ของธนาคารออมสินรับทราบถึง
การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานธนาคารออมสินในเรืองเกียวกับการแนะนําชีแจง การให้ความ
ช่วยเหลือ การเอาใจใส่ดูแลอย่างทงัถึง การอาํนวยความสะดวกในการให้บริการในดา้นต่างๆ ให้
ความสาํคญักบัผูใ้ชบ้ริการทุกคนโดยเสมอภาค เท่าเทียมกนั 

    2.4 ดา้นความเชือถือได ้(Reliability) หมายถึง ลูกคา้ของธนาคารออมสินรับทราบถึง
ความเชือมนัต่อพนักงานธนาคารออมสินในเรืองเกียวกับ ทกัษะ ความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ สามารถอธิบายระเบียบขนัตอนการบริการไดอ้ยา่งชดัเจน แม่นยาํ ตรงตามความตอ้งการ 
รวมทงัการวางใจในการเป็นธนาคารของภาครัฐทีมีชือเสียงยาวนาน มีภาพพจน์ทีดี และมีมาตรฐาน
ระดบัเดียวกนัในการใหบ้ริการ 

 2.5 ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ลูกคา้ของธนาคารออมสิน
รับทราบถึงการตอบสนองการบริการของพนกังานธนาคารออมสินในเรืองเกียวกบัการตรงต่อเวลา
ในการนัดหมาย ความกระตือรือร้นในการให้บริการสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
พนกังานมีเพียงพอต่อการให้บริการพร้อมทงัมีระบบขนัตอนในการให้บริการทีสะดวกและเป็น
ระบบ 

    2.6 ดา้นเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ลูกคา้ของธนาคารออมสินรับทราบถึง
เครืองมือ อุปกรณ์ต่างๆทีให้บริการ เช่น เครืองถอนเงิน เครืองฝากเงิน เครืองปรับสมุด  ทีช่วยเพิม
ความสะดวก รวดเร็วใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

3. ความไวว้างใจ (Brand Trust) หมายถึง ความรู้สึกมนัใจ เชือใจ ของผูใ้ช้บริการทีมี
ต่อธนาคาร พร้อมทงัเตม็ใจทีจะใชบ้ริการของธนาคารออมสินต่อไป 

4. ความจงรักภกัดี (Brand Loyalty) หมายถึงการทีลูกคา้มีความรู้สึกผกูพนั เชือมนักบั
การให้บริการทีมีประสิทธิภาพ และ ความตอ้งการของลูกคา้ธนาคารออมสินในการใชบ้ริการของ
ธนาคารเพิมมากขึนหากตอ้งการทาํธุรกรรมทางการเงินจะนึกถึงธนาคารออมสินเป็นอนัดบัแรก 
และมีการแนะนาํหรือบอกต่อใหบุ้คคลอืนมาใชบ้ริการดว้ย 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

การศึกษาเรืองอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินผูว้ิจยัได้ศึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้ ภาพลกัษณ์และความจงรักภกัดีของลูกคา้ เพือให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจหลกัการ แนวคิดทีจะนาํมาประยุกต์ใช้ในการวิจยัและอธิบายตวัแปรต่างๆ
รวมทงักาํหนดสมมุติฐานของงานวจิยั โดยไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมดงัต่อไปนี 

1. ประวติัธนาคารออมสิน 

2. แนวคิดเรืองภาพลกัษณ์ 

3. แนวคิดเกียวกบัคุณภาพบริการ 

4. แนวคิดเกียวกบัความไวว้างใจ 

5. แนวคิดเกียวกบัความจงรักภกัดี 

6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
 

1. ประวตัิความเป็นมาของธนาคารออมสิน 
กาํเนิดธนาคารออมสิน 
ในรัฐสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 6 ทรงริเริมกิจการ

ดา้นการออมสินมาใชเ้ป็นครังแรกในปีพุทธศกัราช 2450 ทรงทดลองก่อตงัธนาคารเพือรับฝากเงิน
ขึนในนาม “ แบงคลี์ฟอเทีย ” นาํมาจากชือยอ่ของผูเ้ป็นกรรมการ ซึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 ท่าน อนัไดแ้ก่ 

ลี แปลว่า ใหญ่ หมายถึง รัชกาลที 6 ขณะทรงดาํรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามบรมราชกุมาร ซึงเป็นประธานกรรมการ 

ฟอ  หมายถึง   ม.ล.เฟือ พึงบุญ ณ อยธุยา  เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

เทีย หมายถึง เทียบ อศัวรักษ ์ เป็นกรรมการการดาํเนินกิจการของแบงค ์ณ พระ 
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ตาํหนกัสวนจิตรลดา บริเวณสวนปารุสกวนั เพือใชส้าํหรับใหม้หาดเล็กและขา้ราชบริพารไดเ้รียนรู้
วธีิการดาํเนินงานของธนาคารและส่งเสริมนิสัยรักการออม 

ในปีพุทธศกัราช 2456 ทรงโปรดให้ตราพระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ .ศ. 2456 ขึน
และทรงจดัตงัคลงัออมสินขึนในสังกดักรมพระคลงัมหาสมบติั ดาํเนินธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญติั
คลงัออมสิน พ.ศ. 2456 เมือวนัที 1 เมษายน 2456 เพือให้ประชาชนรู้จกัการประหยดั และมีสถานที
เก็บรักษาเงินทองใหป้ลอดภยัจากโจรผูร้้าย 

ต่อมาในปี 2472 คลงัออมสินได้โอนยา้ยไปสังกดักรมไปรษณียโ์ทรเลข กระทรวง
พาณิชย์และคมนาคม ซึงมีทีทาํการอยู่ทัวไป โดยกิจการได้เริมแพร่หลายและเป็นทีนิยมของ
ประชาชนอย่างกวา้งขวาง ซึงถือเป็นยุคทีมีความก้าวหน้าของคลังออมสินแห่งประเทศไทย       
คณะรัฐบาลในขณะนนัไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของคลงัออมสินในการทาํหนา้ทีระดมเงินทุน เพือ
ใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนของประเทศในดา้นการบริหารงาน  และในช่วงรัฐบาลสมยัของ หลวงประดิษฐ์
มนูญธรรม (นายปรีดี พนมยงค)์ เป็นนายกรัฐมนตรีไดส้นบัสนุนให้คลงัออมสินเปลียนฐานะจาก
คลังออมสินเป็นธนาคารออมสินเพือทําหน้าทีเป็นสถาบันการออมทรัพย์อย่างสมบูรณ์แบบ
เช่น เ ดียวกันกับนานาประ เทศโดยรับโอนทรัพย์สินและกิจการของคลังออมสินจาก
กรมไปรษณียโ์ทรเลขมาดาํเนินการต่อ ภายใตพ้ระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมสวสัดิภาพแห่งสังคมในทางทรัพยสิ์น ธนาคารออมสินเปิดดาํเนินการเมือ
วนัที  1 เมษายน 2490 ในฐานะนิติบุคคล บริหารงานภายใตก้าํกบัดูแลของคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็นคนแต่งตงั 

สถาบันการเงินทมุ่ีงสู่การเป็นองค์กรกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
ธนาคารให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยกาํหนดเป็นวิสัยทศัน์และ

ค่านิยม ในแผนวสิาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2555 – 2559  ดงันี 

             1. วิสัยทศัน์ เป็นสถาบนัการเงินทีมนัคงเพือการออม การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิงแวดลอ้มของประเทศ และเป็นผูน้าํในการสนบัสนุนเศรษฐกิจฐานราก ดว้ยการบริหารจดัการทีมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

2. ค่านิยม : VIPS ประกอบดว้ย 
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    2.1 มุ่งมนัในวสิัยทศัน์ (Vision Focus) มุ่งมนัทีจะดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย โดย
ยดึวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์รเป็นหลกัมีการเตรียมการทาํหนา้ทีและภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม 

    2.2 ยึดมนัในคุณธรรม (Integrity) ยึดมนัในความซือสัตย ์ สุจริต เป็นธรรม เปิดเผย 

โปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยขององค์กร มี
จรรยาบรรณและจริยธรรม ประพฤติตนเป็นพนกังานทีดี การทาํงานร่วมกนักบัเพือนร่วมงานลูกคา้ 
คู่คา้ ใชอ้าํนาจหนา้ทีโดยชอบธรรม เพือประโยชน์ขององคก์รและสังคม 

    2.3 เชียวชาญงานบริการ (Professionalism) มีความคิด ความรู้ ความสามารถ ความ
เชียวชาญในงานทีรับผดิชอบ แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง ยกระดบัมาตรฐานการ
ทาํงานของตนเองใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ เพือทนัต่อการเปลียนแปลงของธุรกิจ 

    2.4 รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม (Social Responsibility) ให้บริการชุมชน 

พฒันาการปฏิบติังานขององค์กรและพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพของชุมชน รับผิดชอบต่อ
สังคมเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนและสังคมใหม้นัคงและยงัยนื 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดีี   
ธนาคารมีการจดัโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภายในองค์กร  เพือเชือมโยง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการธนาคารผูบ้ริหาร พนกังาน โดยมีวตัถุประสงคที์สําคญัในการ
สร้างประโยชน์ทีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ซึงการจดัโครงสร้างและกลไกการ
บริหารจดัการดงักล่าว จะตอ้งสะทอ้นถึงหลกัการสาํคญั ดงัต่อไปนี 

Accountability ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง สามารถ
ชีแจงและอธิบายการตดัสินใจนนัได ้

Responsibility  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าทีด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพทีเพียงพอ 

Equitable Treatment การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรม
และมีคาํอธิบายได ้
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Transparency ความโปร่งใสในการดาํเนินงานทีสามารถตรวจสอบได้และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสแก่ผูที้เกียวขอ้ง 

Value Creation การสร้างมูลค่าเพิมแก่กิจการทงัในระยะสันและระยะยาว โดยการ
เปลียนแปลงหรือเพิมมูลค่าใด ๆ นนัจะตอ้งเป็นการเพิมความสามารถในทุกดา้นเพือการแข่งขนั 

Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

Participation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับการดาํเนินการใด ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องชุมชนหรือทอ้งถิน 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการเป็นองค์กรทมีีการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
 ธนาคารไดก้าํหนดปัจจยัสู่ความสําเร็จในการเป็นองค์กรทีมีการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

ภายใตค้วามหมายของ TRUST เพือใหธ้นาคารเป็นทียอมรับ เชือมนัและไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม ดงันี 

Transparency ธนาคารออมสินดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติั
หนา้ทีมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้

Relationship การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

Unique เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัโดยพระมหากษตัริย ์เพือส่งเสริมการออมและ 

พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

Sustainable เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัมายาวนาน มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก มุ่งสู่การ 

เจริญเติบโตอยา่งยงัยนื 

Technology ธนาคารนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ และการใหบ้ริการ 

ลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
1. ปฏิบติัหน้าทีเต็มความสามารถ  ธนาคารในฐานะเป็นธนาคารของรัฐ  มีหน้าที

ให้บริการประชาชนส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป้าหมายสูงสุดของ
ธนาคารคือ เป็นสถาบนัทีมนัคง เพือการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เติบโตอย่างมนัคงและยงัยืน ธนาคารจึงให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
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คุณภาพ พนกังานทุกคนตอ้งหมนัฝึกฝนและพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพตลอดเวลา ทุ่มเทกาํลงักาย 

กาํลงัความคิด ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเต็มความสามารถ ให้บรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของ
ธนาคารร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ 

2. โปร่งใส ตรวจสอบได ้ธนาคารยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในการดาํเนินธุรกิจ 

ไดแ้ก่ สุจริตโปร่งใส คุณภาพประสิทธิภาพ และร่วมคิดร่วมทาํ เพือให้ไดรั้บความเชือถือ และรักษา
ความไวว้างใจของลูกคา้ ดงันนั พนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัหน้าทีของตนให้มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้มีความถูกตอ้งแม่นยาํ ทนัการณ์ และเต็มใจให้ความร่วมมือกบัผูต้รวจสอบ
ภายในและภายนอกอยา่งเตม็ทีทนัทีเมือไดรั้บการร้องขอ 

3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ ความสําเร็จของธนาคาร ตงัอยู่บนรากฐานความพึง
พอใจของลูกคา้ ธนาคารจึงตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ทีดีและยงัยืนกบัลูกคา้ ธนาคารตระหนกัดีว่า 
ลูกคา้แต่ละคนมีความตอ้งการและความคาดหวงัแตกต่างกนั พนักงานจึงตอ้งมุ่งมนัพฒันาการ
ใหบ้ริการของธนาคารเขา้ สู่ระดบัสากล เพือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ที
หลากหลายอยา่งดีทีสุด 

4. รักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ คู่คา้และธนาคาร พนกังานทุกคนจะตอ้งธาํรงไวซึ้ง
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ เพือรักษาความเชือมนัของลูกคา้ทีมีต่อธนาคารให้ยงัยืนตลอดไป ดว้ยการ
ปกป้องรักษาความลบัของ ลูกคา้ คู่คา้ และของธนาคารอยา่งเคร่งครัด รวมถึงขอ้มูลและเอกสาร
ต่างๆ ทีได้จดัทาํขึนในขณะปฏิบติังานธนาคารถือว่าเป็นขอ้มูลของธนาคาร และการนาํขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชต้อ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้หา้มพนกังานนาํไปเปิดเผยโดยพลการ  

5. การสือสารทีดี ธนาคารดาํเนินกิจการบนพืนฐานความซือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม ต่อ
ลูกคา้ทงัภายในและภายนอกธนาคาร ตลอดจนคู่คา้และประชาชนทวัไปโดยพนกังานตอ้งมีความรัก 

ความศรัทธาในวิชาชีพ และภาคภูมิใจในการเป็นพนกังาน ดงันัน การสือสารทงัภายในและ
ภายนอกธนาคาร ตอ้งถูกตอ้ง เทียงตรง ตรงไปตรงมาและใชช่้องทางในการสือสารทีเหมาะสมใน
แต่ละสถานการณ์ 
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นโยบายการพฒันาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน 

ดว้ยธนาคารออมสินตระหนกัดีวา่ บุคลากรเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลือนบทบาท
หรือภารกิจตามบริบทของธนาคารออมสิน ดงันนั นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และช่องทางการ
ใหบ้ริการของธนาคาร เพือตอบสนองทุกความตอ้งการให้ครอบคลุมพืนทีทวัประเทศแลว้ ธนาคาร
ยงัใหค้วามสาํคญักบัการ  เสริมสร้างทกัษะการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพของผูบ้ริหารและพนกังานที
มีหนา้ทีโดยตรงในการใหบ้ริการลูกคา้ โดยมีการจดัอบรมสัมมนาเพือร่วมกนับูรณาการความคิดใน
การพฒันารูปแบบการให้บริการเพือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการกระตุน้ให้ตระหนกัถึงบทบาท
หนา้ทีในการให้บริการในเชิงรุกอยา่งต่อเนือง นอกจากนี ในส่วนของพนกังานสาขา ไดมี้การจดั
อบรมเพิมเติมเพือเสริมสร้างความรู้ เพิมพูนทกัษะการปฏิบติังานและการให้บริการ สร้างความ
มนัใจให้แก่พนกังานและลูกจา้งตามแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นเลิศของธนาคารออมสินสาขา 
ในรายวิชาทีมีความสําคญัในการปฏิบติังานและการให้บริการ อาทิ ธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ และบริการ
ของธนาคารออมสิน ทกัษะการใหบ้ริการเพือสร้างความประทบัใจ การตลาดและเทคนิคการขาย  

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมันทีจะส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรทีมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ การกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการบริหารจดัการทีดีเลิศ โดยมุ่งเนน้
การสร้างประโยชน์ให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบไดใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจ การดาํเนินงานทีมีคุณภาพประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นร่วมตดัสินใจและ/หรือร่วมมือกนัในการดาํเนินการ จึงได้
กาํหนดเป็นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

1. คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคนมุ่งมนัทีจะนาํเอาหลกัสําคญัในการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดีตามมาตรฐานสากลทงั7 ประการ คือความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการ
กระทาํของตนเอง (Accountability),ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าที (Responsibility), การ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment), ความโปร่งใสในการดาํเนินงานที
สามารถตรวจสอบได้ (Transparency) ,การสร้างมูลค่าเพิมให้แก่กิจการ (Value Creation) , การมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) และ การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน 
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(Participation) มาใช้ในการดาํเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารทีมีความสัมพนัธ์กันระหว่าง
คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหารอยา่งเป็นรูปธรรม 

2. คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็น
อิสระ และมีการจดัแบ่งบทบาทหนา้ทีระหวา่งประธานกรรมการ ธนาคารและผูอ้าํนวยการธนาคาร
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

3. คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบาย 

และแผนงาน ทีสําคญัของธนาคาร โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเสียงและวางแนวทางการบริหาร
จดัการทีมีความเหมาะสม รวมทงัตอ้งดาํเนินการเพือให้มนัใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงิน 

และการสอบบญัชี มีความน่าเชือถือ 

4. คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํในเรืองจริยธรรม เป็นตวัอยา่ง
ในการปฏิบติังานตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคาร และสอดส่องดูแลในเรืองการ
จดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตงัคณะกรรมการเฉพาะเรืองขึนตามความเหมาะสม 

เพือช่วยพิจารณากลนักรองงานทีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมการธนาคารตอ้งจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพือใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการธนาคาร 

7. คณะกรรมการธนาคารเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดจรรยาบรรณของธนาคาร เพือให้
คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  ควบคู่
ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของธนาคาร 

8. มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของธนาคาร ทงัในเรืองทางการเงินและทีไม่ใช่เรือง
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชือถือได้ และทนัเวลา เพือให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของธนาคารไดรั้บ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั รวมทงัมีหน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของธนาคาร
ใหแ้ก่ลูกคา้และประชาชนทวัไป 

9. มีระบบการคดัสรรบุคลากรทีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งบริหารทีสําคญัทุก
ระดบัอยา่งเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาทีโปร่งใสเป็นธรรม 
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2. แนวคิดเรืองภาพลกัษณ์ 
Carlos Flavian and Miguel Guinaliu and Eduardo Torres (2005: 447) ภาพลกัษณ์ของ

บริษัทและการขายบริการด้านการเงิน งานเขียนด้านการตลาดของผูเ้ชียวชาญได้เน้นยาํไวว้่า
ภาพลักษณ์ของบริษทัเป็นแค่เพียงภาพลกัษณ์ทีผูบ้ริโภครับรู้เท่านัน  ในเรืองนีมีผูท้าํวิจยัได้ให้
ขอ้เสนอแนะไวว้่า ภาพลกัษณ์มีอยู่ 2 ประเภทดว้ยกนัโดยกาํหนดตามกลุ่มลูกคา้จาํเพาะ (Nguyen 

and Leblanc, 1998) และประเภทของประสบการณ์และการติดต่อทีพวกเขามีเกียวกบัธุรกิจและหรือ
ยีห้อของธุรกิจ (Dowling, 1988) ในทาํนองเดียวกนั Gray และ Smeltzer (1985) ชีให้เห็นว่า
ภาพลกัษณ์เป็นเรืองของความประทบัใจทีผูค้นต่างๆ มีต่อบริษทัหนึง  สําหรับ Leblanc และ 
Nguyen (1996: 45) นนัภาพลกัษณ์ของบริษทัคือ ผลของกระบวนการสังสมทีลูกคา้เปรียบเทียบและ
เทียบเคียงลกัษณะของบริษทัต่างๆ  ลกัษณะทีซาํซ้อนกนัในโครงสร้างของภาพลกัษณ์นนักลบัทาํ
ให้ทราบถึงความสลบัซบัซ้อนทีมีต่อกระบวนการในการสร้างละการจดัการภาพลกัษณ์ของบริษทั 
ในเรืองนี  DE Chernatony (1999) ใหข้อ้เสนอแนะวา่เนืองจากมีการรับรู้ต่างๆ เหล่านีอยูธุ่รกิจต่างๆ 
จึงพิจารณาในการประสานกิจกรรมของพวกเขาเข้ากับวตัถุประสงค์ในการพยายาม ถ่ายทอด
ภาพลกัษณ์หนึงมากยงิขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิพวกเขาพยายามกาํหนดวา่จะให้ลูกคา้ทงัภายในบริษทั
ตลอดจนในตลาดกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ยีห้อของพวกเขาอย่างไร จากนนัพวกเขาจะส่งเสริมใน
การวางแผนเกียวกบัภาพลกัษณ์ทีนาํมาประสานเขา้ดว้ยกนัและเป็นผลซึงเหมาะสมกบัประโยชน์ใน
ธุรกิจ  

ความหมายของภาพลกัษณ์ 
คาํว่า “ภาพลกัษณ์” มีความหมายทีใกลเ้คียงกบัคาํว่า “ภาพพจน์” หรือมาจากคาํใน

ภาษาองักฤษทีเรียกวา่ Image มีการใชส้ับสนกนัอยูม่ากบางตาํราใชค้าํวา่ภาพลกัษณ์บางตาํราใชค้าํ
ว่าภาพพจน์ ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์ทีปรึกษาคณะกรรมการ
บญัญติัศพัทภ์าษาไทย ไดแ้จง้ต่อทีประชุมของคณะกรรมการวา่คาํวา่ “ภาพพจน์” น่าจะมีความหมา
ตรงกบัคาํวา่ Figure of Speech (ราชบณัฑิตยสถาน, 2538: 62) ซึงหมายถึงคาํพูดทีเป็นสํานวน
โวหาร ทาํใหนึ้กเห็นภาพ ส่วนคาํวา่ ภาพลกัษณ์หมายถึง ภาพทีเกิดจากความนึกคิด หรือทีคิดวา่ควร
จะเป็นเช่นนนั (อมรรัตน์ ไพเมือง, 2549: 6)  
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ทฤษฎีการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของ Gregory & Wiechmann, 1979 (อา้งถึงในชุมพล 
โพธิงาม, 2547: 15-16) ไดก้ล่าวไวด้งันี 

1. รับรู้ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และนาํมากาํหนดเป็นภาพลกัษณ์ขององคก์าร
หรือหน่วยงาน 

2. ต้องกําหนดทิศทางให้ชัดเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ
ผูบ้ริหารจึงเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัทีสุดในการกาํหนดแนวทาง 

3. รู้จกัตนเองว่าองค์กรหรือหน่วยงานมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร และภาพลักษณ์ที
ตอ้งการใหเ้กิดขึนนนัคืออะไร 

4. ทีสําคญัต้องรู้ว่าหน่วยงานกาํลังทาํอะไรอยู่ คือการเข้าใจงาน  บทบาทหน้าทีที
ชดัเจน 

5. การสร้างสรรค ์การสร้างสรรคง์านโดยใชค้วามคิดริเริมสร้างสรรคใ์ห้ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากทีสุด 

6. ความคงเส้นคงวา ความสมาํเสมอ ในการสร้างภาพลกัษณ์ 
7. การประชาสัมพนัธ์ในสิงทีไดก้ระทาํจริง หรือการปรับความเขา้ใจเกียวกบัข่าวลือให้

ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งสมาํเสมอ 
Frank Jefkins (1993) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์เป็นคาํทีคนมกัเขา้ใจผิดและนาํไปใชผ้ิดมาก

พอๆ กบัคาํวา่ประชาสัมพนัธ์ ภาพลกัษณ์ในทางการประชาสัมพนัธ์นนั หมายถึง ความประทบัใจที
ถูกตอ้ง 

Gray,Jame jr. (1993) กล่าวถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัในฐานะองค์กรธุรกิจ  ซึง
หมายความถึง คุณภาพทีแสดงออกต่อสายตาสาธารณะ ให้เกิดความประทบัใจทงั พนกังาน ลูกคา้ 
นกัลงทุน สือ ภาครัฐ ประชาชน ภาพลกัษณ์ของบริษทัรวมถึงทศันคติและความเชือของคนทวัไป 
เกียวกบัการปฏิบติั ผลผลิตหรือสินคา้บริการ โดยการสือความหรือส่งสัญญาณออกมาใหไ้ดรั้บรู้กนั 

Daniel J. Boorstin (1973) ให้ความหมายของคาํวา่ ภาพลกัษณ์ไวว้า่ ภาพลกัษณ์เป็น
ภาพทีมนุษยส์ร้างขึนด้วยเหตุการณ์เทียม  (Pseudo-Events) เป็นสิงทีถูกสร้างขึนมาเพือจาํลอง
เหตุการณ์ทีไม่ไดเ้กิดขึนโดยธรรมชาติ เป็นการสร้างจากองค์ประกอบต่างๆ ทีมองเห็นไดช้ดัเจน 
เขา้ใจง่าย มีความน่าเชือถือ 
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นอกจากนนั  Boorstin ไดแ้บ่งภาพลกัษณ์ตามแนวคิดออกเป็น 6 ลกัษณะ คือ 
1. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีถูกจาํลองขึนมา (An Image is Simulate) ไม่ไดเ้กิดขึนเองตาม

ธรรมชาติ เกิดจากการวางแผนทีประกอบกนัขึนเพือตอบสนองวตัถุประสงค์บางอยา่งทีกาํหนดไว ้
เ ช่น  วัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์  ด้วยเหตุนีภาพลักษณ์จึงเกิดจากการวางแผน
ประชาสัมพนัธ์ และการกาํหนดกระบวนการต่างๆพร้อมทงักลยทุธ์เป็นอยา่งดี 

2. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีเชือถือได ้(An Image is Passive) ในการสร้างภาพลกัษณ์สิงทีมี
ความสําคญัทีสุดคือความน่าเชือถือ กล่าวคือภาพลักษณ์แม้จะเป็นภาพทีถูกสร้างขึนมา แต่ก็
จาํเป็นตอ้งอยูบ่นพืนฐานของความน่าเชือถือดว้ย 

3. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีอยูนิ่ง (An Image is Passive) กล่าวคือภาพลกัษณ์ตอ้งไม่ขดัแยง้
กบัความเป็นจริง ถึงแม้ว่าภาพลกัษณ์จะไม่ใช่ความจริง แต่ภาพลกัษณ์จะต้องถูกนาํเสนออย่าง
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

4. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีเห็นไดช้ดั (An Image is Vivid and Concrete) ภาพลกัษณ์ถูก
สร้างขึนเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างสรรค์จากนามธรรม อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างจินตนาการ
รูปธรรมเพือใหต้อบสนอง ดึงดูดใจ และดึงดูดความรู้สึก 

5. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีถูกทาํให้ดูง่าย (An Image is Simplified ) ภาพลกัษณ์ตอ้งชดัเจน 
ง่ายต่อการเขา้ใจ  จดจาํ มีความแตกต่าง แต่สือความหมายไดค้รบถว้นตรงตามความตอ้งการ 

6. ภาพลกัษณ์มีความหมายหลายมุม (An Image is Ambiguous) ภาพลกัษณ์ในบางครัง
อาจเป็นสิงทีดูเหมือนกาํกวม กาํกึงระหวา่งความคาดหวงักบัความเป็นจริงมาบรรจบกนั            

เสรี วงศ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าว่าภาพลกัษณ์ หมายถึง ขอ้เท็จจริง (Objective facts) 
บวกกบัการประเมินส่วนตวั (Personal Judgment) แลว้กลายเป็นภาพทีฝังใจอยูใ่นความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลอยู่นานแสนนานยากทีจะเปลียนแปลง ซึงอาจแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงก็ได้
เพราะว่าภาพลกัษณ์นนัไม่ใช่เรืองของขอ้เท็จจริง (Reality) แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรืองราวของ
การรับรู้ (Perception) ทีมนุษยเ์อาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปปะปนอยูใ่นขอ้เทจ็จริงดว้ย 

สรุปความหมายของภาพลกัษณ์โดยผู้วจัิย  
จากความหมายเกียวกับภาพลกัษณ์สรุปได้ว่าภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึงภาพที

เกิดขึนภายในความรู้สึกนึกคิด หรือทีคิดว่าควรจะเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึง อาจเป็นความ
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ประทับใจ  ความน่าเชือถือทีบุคคลนันๆมีต่อองค์กรทีผ่านจากประสบการณ์โดยตรงหรือ
ประสบการณ์ทางออ้มทีบุคคลเกิดกบัสิงหนึง ตลอดจนความรู้สึกทีมีต่อหน่วยงานหรือสถาบนัโดย
การกระทาํหรือพฤติกรรมองคก์าร การบริหาร ผลิตภณัฑก์ารบริหาร และการประชาสัมพนัธ์ จะเขา้
มามีบทบาทต่อภาพลกัษณ์องค์การด้วย    ปัจจุบนัภาพลกัษณ์เป็นสิงสําคญัยิงทีทุกคนในองค์กร
จะต้องช่วยกันพฒันาภาพลักษณ์ขององค์กรให้บุคคลภายนอกองค์กรเกิดการรับรู้ การสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้เกิดขึนในองคก์า สิงแรกทีจะตอ้งพิจารณาคือตอ้งรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เขามอง
องค์การอย่างไร วิธีการทีจะทราบว่าภาพลกัษณ์องค์การในสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเรานัน
อาจจะได้จากการสํารวจความคิดเห็นการทาํวิจยั  การสอบถาม สัมภาษณ์ การรับฟังขอ้มูลจาก
หลายๆ ฝ่ายซึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการทีจะนาํมากาํหนดภาพลกัษณ์ขององคก์ารต่อไป 

ความสําคัญของภาพลกัษณ์ 
เสรี วงศ์มณฑา (2542) กล่าวว่า กิจการของหน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคล จะ

ประสบความสาํเร็จไดน้นัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน องคก์ร หรือคณะบุคคลอืน ซึงความ
ร่วมมือจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน องคก์ร หรือบุคคลนนัๆ ดีพอทีจะทาํให้ผูอื้น
ให้ความร่วมมือ ดงันนั ภาพลกัษณ์จึงมีความสําคญั ซึงมีผลอยา่งมากต่อความสําเร็จ ซึงไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ใน 2 ประเด็น ดงันี 

1. ดา้นจิตวิทยา (Psychological) ภาพลกัษณ์เปรียบประดุจหางเสือ ทีกาํหนดทิศทาง
พฤติกรรมของปัจเจกชนทีมีต่อสิงใดสิงหนึงรอบตวัของบุคคลนัน ถา้บุคคลนนัมีภาพลกัษณ์เชิง
บวกต่อสิงทีอยูร่อบตวัแลว้ จะมีแนวโนม้ทีแสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาเช่นกนั และสิงทีสําคญัคือ 
ภาพลกัษณ์นนัก่อใหเ้กิดอคติ (Bias) 

ภาพลักษณ์  เปรียบประดุจหางเสือ  ทีกําหนดทิศทางพฤติกรรมของปัจเจกชน 
ตวัอย่างเช่น  ในการติดต่อราชการเรืองใดเรืองหนึง จะตอ้งลางานทงัวนัเนืองจากมีภาพลกัษณ์ต่อ
สถานทีราชการว่าทาํงานล่าช้า ภาพลกัษณ์ต่อเจา้หน้าทีบรรณรักษ์หลายคนจะนึกถึงภาพผูห้ญิง
สูงอายุสวมแว่นตา ใบหน้าไม่ยิมแยม้ ทีเป็นเช่นนีเพราะภาพลักษณ์ทีฝังใจอยู่เหล่านีเป็นสิงที
กาํหนดทิศทางใหบุ้คคลคิดหรือกระทาํพฤติกรรม 

การทีภาพลกัษณ์เป็นอคติ (Bias) คืออะไรก็ตามทีมองวา่ดีก็จะดีไปหมด อะไรก็ตามที
มองวา่ไม่ดีก็จะไม่ดีต่อใหท้าํดีอยา่งไรก็ยงัถูกมองวา่ไม่ดี ส่วนทีมองคนอืนวา่ดีแลว้เขาไม่ทาํดีจริงก็ 
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ยงัแกต้วัให้ 
ในการพิจารณาพฤติกรรมของสิงใดสิงหนึงทีเคยมีภาพลกัษณ์มาก่อนหน้านี เพราะ

ภาพลกัษณ์เป็นเรืองทีฝังใจยากจะแกไ้ข ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีค่อนขา้งถาวรหากไม่มีขอ้มูลทีรุนแรง 

เด่นชดั เขา้ไปมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ก็จะไม่เปลียนแปลง เนืองจากภาพลกัษณ์เป็น
สิงทีเปลียนแปลงยาก ถา้มองว่าอะไรเป็นสิงทีดี ทุกสิงทุกอยา่งทีเกียวขอ้งกบัสิงนนัก็จะถูกมองว่า
เป็นสิงทีดีไปดว้ย และหากวา่มองอะไรเป็นสิงทีไม่ดีแลว้ ทุกสิงทุกอยา่งทีเกียวขอ้งกบัสิงนนัก็จะไม่
ดีไปหมด แมแ้ต่สิงทีดีก็อาจถูกมองดว้ยความเคลือบแคลงเกิดความไม่แน่ใจวา่สิงนนัดีจริงหรือไม่ 

2. ดา้นธุรกิจ (Commercial) ภาพลกัษณ์ในดา้นนีถือวา่เป็นมูลค่าเพิม (Value added) ที
มีใหก้บัสินคา้และบริษทั ซึงถือวา่เป็นประโยชน์เชิงจิตวิทยาทีมีอยูภ่ายในตวัของสินคา้เป็นสิงทีทาํ
ให้ตวัสินคา้หลายชนิดตงัราคาไดสู้งกว่าคุณค่าทางกายภาพและในปัจจุบนันบัวา่มีความสําคญัมาก
ขึน ยงิสินคา้หลายยหีอ้มีความทดัเทียมทางกายภาพมากขึนเท่าใด ภาพลกัษณ์ก็ยิงมีความสําคญัมาก
ขึนเท่านัน นาํมนัเบนซิน  ไม่มีความแตกต่างกนัทางกายภาพ ดงันันภาพลกัษณ์ของบริษทัทีขาย
นาํมนัเบนซินจึงเป็นเรืองสาํคญัทีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซือ 

ดงันนัในเชิงธุรกิจ ภาพลกัษณ์ (Image) ไดก้ลายเป็นเครืองมือเพือสร้างคุณค่า (Value 

added) ใหก้บัสินคา้ ทาํให้สามารถขายสินคา้นนัๆไดใ้นราคาทีสูง ในเชิงของผลประโยชน์ทางดา้น
จิตวทิยา (Phychological benefit) โดยจะไม่มีผลทางดา้นกายภาพเท่าใดนกัไม่วา่จะเป็นเสือเชิตยีห้อ
ใดก็สามารถป้องกนัลม ความร้อน หรืออะไรต่างๆไดเ้ท่ากนัแต่ความรู้สึกทางดา้นจิตใจของผูส้วม
ใส่นนัแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 

ประเภทของภาพลกัษณ์ 
ภาพลกัษณ์ทีสําคญัๆ สามารถจาํแนกออกเป็น 4 ประเภทดงันี (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540: 

81)  
1. ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate image) คือภาพทีเกิดขึนในจิตใจของประชาชนที

มีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจ ภาพลกัษณ์ดงักล่าวจะหมายรวมไปถึงด้านการบริหารหรือการ
จดัการ (Management) ของบริษทันนัๆ ดว้ย และรวมถึงสินคา้ผลิตภณัฑ์ (Product) และบริการ 
(Service) ทีบริษทันนัๆ จาํหน่ายดว้ย ดงันนั คาํว่าภาพลกัษณ์ของบริษทัจึงมีความหมายทีค่อนขา้ง
กวา้ง 
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2. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร (Institutional image) คือภาพทีเกิดขึนในใจของ
ประชาชน ทีมีต่อสถาบนัหรือองคก์ร ส่วนใหญ่มกัเนน้ไปทางดา้นตวัสถาบนัหรือองคก์รเพียงอยา่ง
เดียว ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการทีจาํหน่าย 

3. ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product/Service image) คือภาพทีเกิดขึนในใจ
ของประชาชนทีมีต่อสินคา้หรือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียวไม่รวมถึงตวัองคก์รหรือบริษทั 

4. ภาพลกัษณ์ทีมีต่อสินคา้ตราใดตราหนึง (Brand image) คือภาพทีเกิดขึนในใจของ
ประชาชนทีมีต่อสินคา้ยีห้อใดยีห้อหนึงหรือตรา (Brand) ใดตราหนึงหรือเครืองหมายการค้า  
(Trademark)ใดเครืองหมายการคา้หนึง ส่วนใหญ่มกัใชใ้นดา้นการโฆษณา (Advertising) และการ
ส่งเสริมการจาํหน่าย (Sales Promotion)  

สรุปความสําคัญของภาพลกัษณ์โดยผู้วจัิย  
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันภาพลักษณ์มีความสําคัญอย่างยิงต่อ

ความสําเร็จขององค์กรหรือบุคคล โดยอาจแบ่งภาพลักษณ์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือภาพลักษณ์
ทางดา้นจิตวทิยาคือการกาํหนดทิศทางพฤติกรรมของแต่ละคนทีมีต่อสิงใดสิงหนึงรอบตวัและเป็น
สิงทีกาํหนดทิศทางให้บุคคลคิดหรือกระทาํพฤติกรรมนันเนืองจากเป็นความฝังใจนันเอง ส่วน
ภาพลกัษณ์ทางดา้นธุรกิจนนัถือเป็น เครืองมือเพือสร้างคุณค่า (Value added) ให้แก่ตวัสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ์เนืองจากสินคา้และบริการของแต่ละองค์กรมีความคลา้ยคลึงกนั เช่น ธุรกิจธนาคารใน
ปัจจุบนัแทบไม่มีความแตกต่างกนัเลย ดงันนัภาพลกัษณ์ทีดีก็จะมีส่วนช่วยให้องค์กรหรือกิจการ
นันๆประสบความสําเร็จได้แต่ในทางตรงกันขา้มหากภาพลกัษณ์ไม่ดีก็ทาํให้ประสบกับความ
ลม้เหลวไดเ้ช่นกนั 

ปัจจัยทีก่อให้เกดิภาพลกัษณ์ 
วิจิตร อาวะกุล (2527: 153) ไดแ้บ่งปัจจยัทีก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ออกเป็น 5 ประเภท 

ดงันี 
1. พฤติกรรมการกระทาํ การแสดงออกในทางทีดีของสถาบนั หน่วยงาน รวมทัง

เจา้หนา้ทีและพนกังานก็จะเกิดภาพลกัษณ์ทีดี 
2. การสร้างสรรค ์ความซือสัตย ์สุจริต ไม่โกหก หลอกลวง จะทาํให้เกิดความเชือถือ 

ศรัทธา 
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3. การเขา้ไปมีบทบาท ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เสริมสร้าง ปรับปรุงรวมทงัแกไ้ข
สังคม  การเสียสละต่อส่วนรวม 

4. การพิสูจน์ความจริง ให้ประจักษ์ต่อสังคมถึงความถูกต้อง การให้บริการทีดีมี
คุณภาพต่อประชาชน 

5. การประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะทีมากเกินไป จะทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีไม่ดี 
ธนาคารกบัการสร้างภาพลกัษณ์ 
บุญรอด พรหมศาสตร์ (2539) กล่าวว่าการสร้างภาพลกัษณ์ถือว่าเป็นพืนฐานของ

องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะตอ้งให้ความสําคญัโดยเฉพาะธุรกิจธนาคารซึงเป็นสถาบนัการเงินที
ตงัอยูไ่ดโ้ดยความเชือใจและความศรัทธาของประชาชน ดงันนัการสร้างภาพลกัษณ์ของธนาคารให้
ดีทีสุดเพือให้อยู่ในจิตใจของลูกคา้ผูม้าใช้บริการและประชาชนทวัไปจึงมีความสําคญัมาก เพราะ
หากธนาคารสามารถสร้างภาพลกัษณ์ทีดีไวใ้นใจของลูกคา้ไดก้็จะเกิดความเชือถือ เท่ากบัเป็นการ
วางรากฐานขององคก์รไวเ้ป็นอยา่งดี โดยทวัไปแลว้ภาพลกัษณ์นนัเกิดจากประสบการณ์ของบุคคล
นนัๆ  ภาพลกัษณ์จึงเป็นความรู้สึกทีบุคคลสร้างขึน หรืออีกนยัหนึงคือ  ภาพลกัษณ์เป็นเรืองของ
การสร้างสรรคซึ์งตอ้งใชเ้วลาในการสร้างอยา่งยาวนานและต่อเนือง 

สาํหรับภาพลกัษณ์ของธนาคารทีปรารถนาใหเ้กิดขึนในจิตใจของประชาชนโดยทวัไป 
ประกอบดว้ยสิงต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1. เป็นธนาคารทีมีการประกอบการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายทีรัฐกาํหนดไว ้
2. ธนาคารมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบอยา่งมรประสิทธิภาพ 
3. เป็นธนาคารทีมีระบบการกระจายเงินทุนไปในสภาพเศรษฐกิจทีเหมาะสม 
4. เป็นธนาคารทีมีความพร้อมดว้ยระบบงานดา้นเทคโนโลยีทีทนัสมยั เพือการบริหาร

ทีมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นธนาคารทีสามารถสร้างความเขา้ใจอนัดีให้กบัคนทุกระดบัทงัในและนอก

องคก์ร 
6. เป็นธนาคารทีพร้อมเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพือสังคม 
เมือธนาคารปรารถนาทีจะสร้างภาพลกัษณ์เช่นนีให้เกิดขึนในความรู้สึกนึกคิดของ

ประชาชน  นันก็หมายความว่า  ธนาคารจะต้องมุ่งดําเนินการไปตามเป้าหมายเพือให้บรรลุ
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วตัถุประสงค ์และเมือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีไดแ้ลว้ ก็จาํเป็นทีจะตอ้งรักษาภาพลกัษณ์นนัไวใ้ห้ยืนยาว
คงอยูต่ลอดไปซึงวธีิการรักษาภาพลกัษณ์ทีดีทีสุดคือการดาํรงและดาํเนินธุรกิจของธนาคารไวใ้ห้อยู่
ในกรอบและกฎระเบียบอนัเป็นขอ้บงัคบัทีถูกตอ้งตามทาํนองครองธรรมทีดีงาม 

การรับรู้ 
มนุษยมี์ความสามารถรับรู้ดว้ยสัมผสัทงั 5 ไดแ้ก่ รูป รส กลิน เสียง สัมผสั โดยสัมผสั

ทงั 5 เกิดขึนไดผ้า่นสิงเร้าภายนอก (Outside Stimuli) จากสภาวะแวดลอ้มภายนอกตวัมนุษยไ์ดแ้ก่ 
วตัถุสิงของต่างๆ คน พืช สัตว ์ตลอดจนความเชือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ และสิงเร้าภายใน 
(Inside Stimuli) จากภายในตวัของมนุษยเ์องไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความหิว ความกระหาย ความรู้สึก 
และความคิด เป็นตน้ ทงัสิงเร้าภายนอกและภายในทาํให้เราเกิดการสัมผสัและเมือเกิดการสัมผสั
แลว้ก็จะเกิดการแปลในสิงทีสัมผสันนัตามมานนัเอง 

สุมนา บุญหลาย (2550: 44) กล่าวว่าบุคคลรู้สึกในสิงเร้าต่างๆ รอบตวัเท่ากับว่า
ความรู้สึกไดส่้งขอ้มูลดิบ(Row Data)เขา้สู่ประสาททงั 5 และจะเกิดการตีความขอ้มูลดิบทีไดรั้บมา
ก็จะเกิดการรับรู้หรือ จินตภาพ (Perception) ดงันนักระบวนการรับรู้จึงเกียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ที
สลับซับซ้อนของการคัดเลือก (Selection) การจดัระเบียบ  (Organization) และการตีความ                 
( Interpretation ) ขอ้มูลต่างๆ ของบุคคล บุคคลหนึง 

จากการกล่าวขา้งตน้สามารถสรุปแนวคิดในการรับรู้ (Perception) คือกระบวนการรับรู้
เกียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ทีสําคญัของการคดัเลือก (Selection) การจดัระเบียบ (Organization) และ
การตีความขอ้มูลต่างๆเพือแปลความหมายออกมาโดยอาจอาศยัจากประสบการณ์เดิมที เรียกว่า 
“การรับรู้” 

ความหมายของการรับรู้ 
ปรมะ สตะเวทิน (2540: 67-68) ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการ

ตีความในสิงทีพบเห็น  ส่วนความหมาย (Meaning) คือสิงทีเกิดจากกระบวนการตีความหรือการ
รับรู้ กล่าวอีกอยา่งหนึง คือเราจะมีความหมายต่อสิงใด  อยา่งไร ขึนอยูก่บัการรับรู้ (Perceive) หรือ
ตีความ (Interpret) ต่อสิงอย่างไร ในการรับรู้และการตีความทีเราเห็นนัน เรากระทาํโดยอาศัย
ประสบการณ์ของเราทีเกิดขึนในอดีต เนืองจากประสบการณ์ของเรามีอิทธิพลต่อการรับรู้ การ
ตีความของเราจากสิงทีได้พบเห็น  ประสบการณ์คือสิงทีเรารับรู้และจดจาํไวใ้ช้ ได้แก่ความเชือ 
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ค่านิยม ภาษา ความรู้ สถานะทางสังคม บุคลิกลกัษณะ ทศันคติ ศาสนาวฒันธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี อาชีพ อารมณ์ ความตอ้งการ เป็นตน้  เรารับรู้และตีความหมายจากสิงทีเราพบเห็น โดย
อาศัยประสบการณ์จากสิงทีเรามีอยู่ หากสิงทีได้พบเห็นเป็นสิงทีแปลกใหม่และไม่เคยมี
ประสบการณ์กบัสิงนนัมาก่อน เราก็ทาํในสิงนนัให้มีความหมายไดด้ว้ยการเลือก (Select)  เพิมเติม 
(Add) บิดเบือน (Distort) หรือโยง (Relate) สิงใหม่เหล่านนัให้เป็นประสบการณ์ของเรา ดงัทีกล่าว
วา่ประสบการณ์ (Experience) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Perception ) และความหมาย (Meaning) ของ
คน เนืองจากแต่ละคนนันมีประสบการณ์ทีแตกต่างกนัไม่มีใครทีจะมีประสบการณ์เหมือนกัน
ทงัหมด ดงันันแต่ละคนจึงมีการรับรู้และการแปลความหมายต่อสิงเร้าทีได้พบเห็นแตกต่างกัน
ออกไป การรับรู้เป็นขันตอนแรกของพฤติกรรม แต่การรับรู้เป็นเพียงตวัแปรหนึงในการเกิด
พฤติกรรมเท่านัน ยงัมีตวัแปรอืนๆ อีกทีมีส่วนในการเกิดพฤติกรรมเช่น ทศันคติ บทบาท ความ
คาดหวงัในบทบาท แรงจูงใจ เป็นตน้  

Glimer (1970, อา้งถึงใน สมรักษ ์ชูวานิชวงศแ์ละคณะ 2548: 6) ใหค้วามหมายการรับรู้ 
หมายถึง กระบวนการเกียวกบัการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ของเหตุการณ์นนั โดยใชอ้วยัวะสัมผสั 

Garrison (1972 :637) ให้ความหมาย การรับรู้ หมายถึง กระบวนการแปลความ 
ตีความหมายจากขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมผสั (Sensation) ของร่างกายกบัสิงแวดลอ้มทงัภายในและ
ภายนอก  ทําให้ทราบว่าสิงทีสัมผ ัสนันคืออะไร มีลักษณะ  ความหมายอย่างไร โดยอาศัย
ประสบการณ์เป็นเครืองช่วยในการตีความ แปลความ 

Lindzey and Thomson (1975, อา้งถึงในอรุณชาติ วงษท์บัทิม 2547: 10) ให้ความหมาย 
การรับรู้หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาพืนฐานของบุคคล หากปราศจากการรับรู้แลว้ บุคคลจะ
ไม่มีความจาํ ความคิด หรือการเรียนรู้ ขนัตอนการรับรู้สถานการณ์ต่างๆ นนัประกอบดว้ย คือ เมือ
บุคคลไดรั้บสิงเร้าจากประสาทสัมผสั ประสาทสัมผสัจะส่งรหสัพลงังานผา่นเส้นประสาท และจะ
สร้างขอ้มูลไปยงัสมอง ขนัสุดทา้ยของกระบวนการจะเป็นการรับรู้เกียวกบัสิงเร้าเหล่านนั 

Goldenson and Longman (1984: 543) ให้ความหมาย การรับรู้หมายถึง การรับรู้วตัถุ
สิงของความสัมพนัธ์และเหตุการณ์โดยอาศยัสัมผสัและกิจกรรมเหล่านีทาํไดโ้ดยใช้อวยัวะสัมผสั
และแปลความหมายสิงเหล่านนั 
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มอริสัน (ปาริชาติ หตัถะแสน, 2549: 22, อา้งอิงจาก Morison, 1996) ไดก้ล่าววา่ ลูกคา้
ไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทงั 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การชิม การสัมผสั และการไดก้ลิน ในการ
รับรู้ถึงการบริการและขอ้มูลการส่งเสริมการขายหรือบริการของธุรกิจ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น
เพียงแค่แรงกระตุน้ต่อการซือหรือบริการจากลูกคา้เท่านนั แต่เป็นการรับรู้วา่บริการต่างๆนนัสร้าง
ความพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยหรือไม่ 

วลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551: 34) ใหค้วามหมายของการรับรู้  หมายถึง กระบวนการทีผา่น
การตีความจากการจดัระเบียบขอ้มูลต่างๆ  หรือการรับรู้ คือ กระบวนการรวมรวม จดัขอ้มูล และ
ตีความของขอ้มูลจากการรู้สึก หรือสิงเร้าทีไดส้ัมผสั การรับรู้เป็นสิงจาํเป็นทีแต่ละคนมีแตกต่างกนั 
ไม่มีบุคคลใดมีการรับรู้เหมือนคนอืนเลยทีเดียว เนืองจากบุคคลเมือได้รับสิงเร้าก็จะประมวล 
จดัเก็บในสิงทีไดรั้บรู้มาเป็นประสบการณ์ทีมีความหมายเฉพาะตวั 

อรุณชาติ วงษ์ทบัทิม (2547: 12) ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง การแปล
ความหมายจากสิงแวดลอ้ม สิงเร้าโดยสมองและเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพืนฐานของมนุษย ์
ทาํใหเ้กิดความจาํ ความคิด หรือการเรียนรู้  ซึงกระบวนการในการรับรู้เป็นการแสดงออกถึงความรู้ 
ความเขา้ใจ ความรู้สึกจากการ มองเห็น ไดย้ิน อ่านและตีความเกียวกบัปัจจยัและสิงเร้าต่างๆ ทีมา
กระตุน้ประสาทสัมผสัทาํใหเ้กิดการตอบสนองในรูปแบบของการกระทาํหรือความนึกคิด 

สรุปความหมายของการรับรู้โดยผูว้จิยั การรับรู้ คือกระบวนการตีความ รวบรวมขอ้มูล
จากเหตุการณ์ต่างๆ ซึงบุคคลเมือไดรั้บสิงเร้าหรือสภาวะแวดลอ้มนนัๆ ก็จะส่งรหัสพลงังานผ่าน
เส้นประสาทและส่งขอ้มูลต่อไปยงัสมองเพือประมวลผล ตีความหมายและจดัเก็บสิงทีไดรั้บรู้มา
เป็นประสบการณ์   ประสบการณ์คือสิงทีเรารับรู้และจดจาํไวใ้ช ้อนัไดแ้ก่ความเชือ ความรู้ สถานะ
ทางสังคม ค่านิยม ภาษา บุคลิกลกัษณะ ทศันคติ ศาสนาวฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี อาชีพ 
อารมณ์ ความตอ้งการและประสบการณ์ยงัเป็นเครืองช่วยในการตีความ แปลความทาํให้ทราบไดว้า่
สิงแวดลอ้มหรือสิงทีสัมผสัอยูน่นัเป็นอะไร ลกัษณะอยา่งไร มีความหมายอยา่งไร   เนืองจากแต่ละ
คนนนัมีประสบการณ์ทีไดรั้บมาแตกต่างกนัและไม่มีใครทีจะมีประสบการณ์เหมือนกนัเสียทีเดียว  
ดงันนัแต่ละคนจึงมีการรับรู้และการแปลความหมายต่อสิงเร้าทีไดพ้บเห็นแตกต่างกนัออกไป 

 
 



   29 

 

กระบวนการรับรู้ 
การรับรู้เป็นกระบวนการนาํความรู้หรือขอ้มูล ข่าวสารเขา้สู่สมอง โดยผ่านอวยัวะ

สัมผสั (Sensory Organ) สมองจะเก็บรวบรวมและจดจาํสิงต่าง ๆ เหล่านนัไวเ้ป็นประสบการณ์ เพือ
เป็นองค์ประกอบสําคัญทีทาํให้เกิดมโนภาพหรือความคิดรวบยอด (Concept) และทศันคติ 
(Attitude) ในการเปรียบเทียบหรือถ่ายโยงความหมายกบัสิงเร้าใหม่ทีจะรับรู้ต่อ ๆ ไป ดงันนัการ
รับรู้และการเรียนรู้จึงมีความเกียวข้องกัน ถ้าไม่มีการรับรู้ การเรียนรู้ย่อมเกิดขึนไม่ได้จาก
ความหมายขา้งตน้ทาํใหส้ามารถอธิบายการรับรู้ของกระบวนการดงัที  

สุณีย ์ธีรดากร (2525, อา้งถึงในสมรักษ์ ชูวานิชวงศ์, 2548: 7) กล่าววา่ กระบวนการ
รับรู้ประกอบดว้ย 

1. มีสิงเร้าเขา้สู่ร่างกายทางประสาทสัมผสั 
2. ประสาทสัมผสัตอ้งสมบูรณ์ เพือรับสัมผสัสิงเร้านนั แลว้ส่งต่อไปยงัสมองเพือแปล

ความหมาย 
3. มีความรู้หรือประสบการณ์เดิมต่อสิงเร้านัน และสามารถแปลความหมายในสิงที

สัมผสัไดพ้ร้อมทงัเกิดการรับรู้สิงเร้านนัในลกัษณะของส่วนรวมทีมีความหมาย 
จาํเนียร ช่วงโชติ (2519, 83: 86) กล่าวสรุปเกียวกบักระบวนการรับรู้ไวว้า่ กระบวน 

การรับรู้จะเกิดขึนไดต้อ้งประกอบไปดว้ย 
    3.1 อาการสัมผสั หมายถึง อาการทีอวยัวะรับสัมผสัสิงเร้า หรือสิงเร้าผ่านเขา้มา

กระทบกบัอวยัวะรับสัมผสั 
    3.2 การแปลความหมายจากอาการสัมผัสทีประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ
สติปัญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจและความตงัใจ และคุณภาพของจิตใจในขณะนนั 

    3.3 ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมซึงไดแ้ก่ความคิด ความรู้ การกระทาํทีปรากฏ
มาแล้วในอดีต ประสบการณ์ ความรู้เดิมจะช่วยในการแปลความหมายได้ดีต้องประกอบด้วย
ลกัษณะ คือ เป็นความรู้ทีแน่นอน ชดัเจน ถูกตอ้ง และมีปริมาณเพียงพอ 

สุวรี ศิวะแพทย ์(2549: 99) ให้ความหมายวา่ การรับรู้เป็นกระบวนการทีเกิดต่อเนือง
จากการรู้สึก คือ เมือประสาทรับความรู้สึกได้รับการกระตุน้และส่งผ่านข้อมูลนันไปยงัระบบ
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ประสาททีเกียวขอ้งเพือแปลความหมาย ซึงอาจมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมในส่วนของ
ความจาํเขา้มาเกียวขอ้ง อนัจะส่งผลต่อการรับรู้แสดงดงัภาพที 2 

  

สิงเร้า 
 อวยัวะรับ

ความรู้สึก 
 ระบบประสาท+ประสบการณ์เดิม

หรือการตีความ 
 

การรับรู้ 

 

ภาพที 2  ภาพแสดงกระบวนการรับรู้ของรองศาสตราจารยสุ์วรี ศิวะแพทย  ์

ทีมา : สุวรี ศิวะแพทย,์ จิตวทิยาทวัไป ( กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2549) 

สรุปความหมายโดยผู้วจัิย  
กระบวนการรับรู้ คือ กระบวนการทีเกิดต่อเนืองโดยผา่นกระบวนการการตีความหรือ

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากสิงเร้าหรือสิงแวดลอ้มรอบตวัไปยงัระบบประสาท โดยกระบวนการรับรู้จะ
เกิดขึนไดต้อ้งประกอบไปดว้ย สิงเร้าหรืออาการสัมผสั  การแปลความหมายจากอาการสัมผสัหรือ
สิงเร้าภายนอก และความรู้เดิม ประสบการณ์เดิมจะช่วยในการแปลความหมายในสิงทีสัมผสัไดดี้
ยงิขึน 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของสินค้าหรือการบริการ 

เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดก้ล่าววา่ การแข่งขนัในทางการตลาดนนัไม่ไดแ้ข่งขนักนัแต่
เพียงทาํให้สินคา้หรือการบริการดีเท่านนั แต่จะแข่งขนักนัในดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ให้ดีกว่าใน
สินคา้หรือบริการนนัๆ  หากสินคา้หรือบริการใดมีคุณภาพดี แต่ไม่ไดใ้ส่ใจในการสร้างภาพลกัษณ์ 
โดยปล่อยให้ผูบ้ริโภครับรู้ภาพลกัษณ์ของสินคา้ในแง่ลบแลว้ จะทาํให้ผูบ้ริโภคไม่เกิดความชืนชม
และไม่อาจสร้างทศันคติทีดีให้เกิดแก่ผูบ้ริโภคได้ ในทางตรงกนัขา้มหากสินคา้หรือบริการทีมี
คุณภาพปานกลางแต่ไดรั้บการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีก็จะสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการเกิด
การรับรู้ทีดีในตวัสินค้า สินค้าหรือบริการนันก็จะประสบความสําเร็จ แต่ก็มีสินค้าและบริการ
บางอยา่งทีแมว้า่จะมีการสร้างภาพลกัษณ์ดีดี โดยผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการเกิดการรับรู้แลว้ แต่ก็ไม่
ประสบความสําเร็จนัน อาจมีสาเหตุมาจากสินคา้หรือการริการนนัไม่มีคุณภาพซึงผูบ้ริโภคหรือ
ผูรั้บบริการนนัรับไม่ได ้ดงันนัการรับรู้ของผูบ้ริโภคเกียวกบัภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ จึง
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ขึนอยูก่บัความพร้อมทางดา้นความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคซึงมีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความฝัง
ใจ  (Perception  Fixation) หรือการยึดมนั ความคาดหวงั (Expectation) และประสบการณ์ในอดีต
ของผูบ้ริโภค (Past Experience of the Consumer) เพราะผูบ้ริโภคมกัใชสิ้นคา้หรือการบริการตามคาํ
กล่าวและการบริการทีดี 

สรุปแนวคิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ 

จากแนวคิดการรับรู้ภาพลักษณ์ หมายถึง การทีผูใ้ช้บริการหรือลูกค้าจะตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการหรือซือสินคา้ต่างๆนนัจะกระทาํโดยการคิด พิจารณาจากภาพลกัษณ์ขององคก์รนนั
จากประสบการณ์ทีผา่นมาของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการดว้ย ดงันนัหนา้ทีสาํคญัขององคก์รธุรกิจคือ
การสร้างภาพลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภค ผูใ้ช้บริการเกิดการรับรู้ทีดีต่อสินคา้หรือบริการขององคก์ร  และ
ในปัจจุบนัมีความจาํเป็นอย่างยิงทีต้องสร้างความแตกต่างในภาพลกัษณ์ของสินค้าและบริการ
เนืองจากมีสภาวะการแข่งขนัทีสูงขึน ในขณะทีลกัษณะทางกายภาพของสินคา้และบริการไม่มี
ความแตกต่างกนัผูบ้ริโภคจึงยึดภาพลกัษณ์เป็นปัจจยัสําคญัในการมองหาความแตกต่างของสินคา้
แต่ละชนิดหรือแต่ละบริการนนัๆ 

 
3. แนวคิดคุณภาพบริการ 

แนวคิดคุณภาพบริการจะเกียวขอ้งกบัความสามารถขององค์กรในการให้บริการให้
เป็นไปตามทีคาดหวงัหรือเกินความคาดหวงัของลูกคา้ การวดัการปฏิบติังานเป็นเรืองของการรับรู้
ในคุณภาพของลูกคา้ ดงันนัคุณภาพบริการจึงอยู่บนพืนฐานการรับรู้ของลูกคา้ ธุรกิจบริการตอ้ง 
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการและนาํคุณภาพเรืองการบริการมาใช้เป็นเครืองมือสร้างความ
แตกต่างเพือให้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยลูกคา้จะเป็นผูป้ระเมินคุณภาพการบริการ คุณภาพการ
บริการจึงเป็นเรืองทีมีความสาํคญั และเป็นทียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางทวัโลก เนืองจากในปัจจุบนั
ภาคธุรกิจบริการมีการเจริญเติบโตเพิมขึนอยา่งต่อเนืองประกอบกบัสภาพแวดลอ้มทีมีการแข่งขนั
อยา่งรุนแรง ดงันนัผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะสถาบนัการเงิน จึงไดเ้นน้ถึงความสําคญัในเรือง
ของคุณภาพและบริการทีมอบให้แก่ลูกค้าเพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในการศึกษา
แนวความคิดและทฤษฎีมีประเด็นทีสาํคญั ไดแ้ก่ ความหมายของคุณภาพการบริการ การวดัคุณภาพ
บริการ 
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ความหมายของคุณภาพการบริการ 
Oliver (1994) ไดก้ล่าววา่คุณภาพบริการ เป็นลกัษณะของแนวความคิดทีมีการมองถึง

ความเขา้ใจวา่ลูกคา้คิดอยา่งไรต่อคุณภาพของการบริการ ซึงเป็นสิงสําคญัของการบริหารองคก์รให้
เกิดประสิทธิผลโดยมีแนวคิดในการทาํความเขา้ใจทีสัมพนัธ์กนัอยู่ 3 แนวความคิดประกอบดว้ย 
ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณภาพบริการและคุณค่าของลูกคา้ 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ไดก้ล่าววา่คุณภาพบริการ คือการรับรู้ของ
ลูกคา้ ซึงลูกคา้จะทาํการประเมินคุณภาพบริการโดยทาํการเปรียบเทียบความตอ้งการหรือความ
คาดหวงักับบริการทีลูกค้าได้รับจริง และการทีองค์กรจะได้รับชือเสียงจากคุณภาพบริการนัน
องคก์รจะตอ้งมีบริการอยา่งคงทีอยูใ่นระดบัของการรับรู้ของลูกคา้หรือมากกวา่ความคาดหวงัของ
ลูกคา้ และยงัไดก้ล่าวถึงการประเมินคุณภาพบริการว่า “การประเมินคุณภาพบริการของลูกคา้นนั
ยากกวา่การประเมินคุณภาพสินคา้ ” การรับรู้คุณภาพบริการเป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบความ
คาดหวงัของลูกคา้กบับริการทีไดรั้บจริง ซึงคุณภาพทีถูกประเมินไม่ไดเ้ป็นการประเมินเฉพาะผล
จากการบริการเท่านนั แต่เป็นการประเมินทีรวมไปถึงกระบวนการของบริการทีไดรั้บ 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1986)  ไดก้ล่าววา่คุณภาพบริการเป็นขอ้วินิจฉยั 
เกียวกบัความรู้สึกทีมีต่อสินคา้หรือบริการ โดยขึนอยู่กบัเหตุผลและคุณลกัษณะในการประเมิน 
ทศันคติและความเชือมนัของผูป้ระเมิน 

Lehtinen and  Lehtinen (1982) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพบริการจะถูกสร้างขึนในการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้และองคก์ร ซึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบของคุณภาพ 3 แบบ คือคุณภาพ
ทางกายภาพ เช่นอุปกรณ์ อาคาร คุณภาพของบริษทัทีจะแสดงออกมาในรูปของวิสัยทศัน์องค์กร 
คุณภาพของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ผูรั้บบริการกบัผูใ้หบ้ริการ 

Cronin and Taylor (1992)  ไดก้ล่าวถึงเรืองคุณภาพการให้บริการวา่ประกอบไปดว้ย 
แนวคิดหลกัคือ  

1. แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction)  
2. คุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality)  
3. คุณค่าของลูกคา้ (Customer Value)  
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ตามแนวคิดพืนฐานดงักล่าว  ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิง
จิตวทิยาเชิงบุคคลมีต่อบริการทีไดรั้บหรือเกิดขึน 

สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550: 50)  อธิบายให้เห็นวา่คุณภาพการให้บริการ โดยพืนฐาน
แลว้นบัเป็นเรืองทียาก เนืองจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริการทีจบัตอ้งไม่ได ้ เละ การ
คาดเดา คาดหมายลาํบาก จึงมีความพยายามจากนกัวิชาการอยา่งต่อเนืองในการคน้หาแนวทางการ
ประเมินหรือวดัคุณภาพการใหบ้ริการทีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมิติในการปฏิบติัและเป็นแนวทาง
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพบริการ 

พิภพ อุดร (2547: 9) ไดก้ล่าว่า การบริการหมายถึง กระบวนในการนาํเสนออตัถ
ประโยชน์ และคุณค่าทีผูบ้ริโภคตอ้งการ โดยการผา่นกิจกรรมหรือการดาํเนินงานทีผูใ้ห้บริการมอบ
ใหผู้รั้บบริการ โดยอาจมีการใชอุ้ปกรณ์หรือเครืองมือต่างๆ หรือเป็นการกระทาํลว้นๆ ทีไม่มีการใช้
อุปกรณ์หรือเครืองมือใดๆ ก็ได ้

สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั คุณภาพการบริการ หมายถึง การรับรู้และความรู้สึกของ
ลูกคา้โดยผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินคุณภาพการบริการโดยการเปรียบเทียบบริการทีไดรั้บจริงกบั
บริการทีผูบ้ริโภคคาดหวงั ซึงคุณภาพทีถูกประเมินนันไม่ได้เป็นการประเมินเฉพาะผลจากการ
บริการเท่านนั แต่เป็นการประเมินทีรวมไปถึงกระบวนการของบริการทีไดรั้บ เนืองจากการบริการ
เป็นสิงสาํคญัมากในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั เพราะแต่ละสถาบนัการเงินก็มีสินคา้และบริการที
คลา้ยคลึงกนั ดงันนัการให้บริการทีมีคุณภาพจึงเป็นสิงทีจะสร้างความประทบัใจให้เกิดแก่ลูกคา้
ตามมา 

การวดัคุณภาพการบริการด้วยแบบจําลองคุณภาพบริการ SERVQUAL 
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการนนั ผูบ้ริโภคแต่ละคนใชเ้กณฑ์ในการ

ตัดสินใจเกียวกับการรับรู้คุณภาพของการบริการแตกต่างกันออกไป ซึงจากการศึกษาของ 
Parasuraman, et. (1985 ) ทีไดท้าํการเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัทีลูกคา้จะไดรั้บบริการกบั
การบริการทีลูกคา้รับไดจ้ริง พบว่าลูกคา้มีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการโดยทวัไปอยู่
ดว้ยกนั 10 ปัจจยั ดงันี 

1. ความน่าเชือถือของร้านและพนกังาน (Reliability) หมายถึง การทีคุณลกัษณะหรือ
การบริการทีมีความน่าเชือถือ ไวว้างใจได ้มีความถูกตอ้งเหมาะสม  ตวัอยา่งเช่น  ธนาคารสามารถ
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ให้บริการตามเวลาทีกาํหนดหรือตามทีไดรั้บปากกบัลูกคา้ไว ้การเรียกเก็บเงินมีความถูกตอ้งไม่
ผดิพลาด 

2. มีความพร้อมในการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) บริษทัมีความเต็มใจและ
ละสามารถให้บริการแก่ลูกคา้ได้ทนักบัความตอ้งการ เช่นพนักงานมีความพร้อมอยู่เสมอ และ
พร้อมทีจะใหบ้ริการเมือลูกคา้ตอ้งการ และใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจ 

3. มีความสามารถในการบริการไดอ้ยา่งชาํนาญ (Competence) มีความสามารถในการ
ให้บริการได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม มีความชาํนาญ เชียวชาญ เช่น พนักงานสามารถ อธิบายถึง
รายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. การเขา้ถึง (Access) การติดต่อมีปฏิสัมพนัธ์มีความคล่องตวั สามารถทาํไดง่้าย เช่น 
สถานทีตงัมีความสะดวก อยูใ่นแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก มีทีจอดรถไวส้ําหรับลูกคา้ เวลาเปิด-
ปิดทาํการเหมาะสม 

5. ความมีมารยาท ความสุภาพ (Courtesy) พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ ให้
เกียรติลูกคา้ คาํนึงถึงความรู้สึกของลูกคา้ เช่นพนกังานยิมแยม้แจ่มใสแสดงถึงความเป็นมิตรแก่
ลูกคา้ 

6. การติดต่อสือสาร (Communication) บริษทัสามารถสามารถสือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เขา้ใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ สามารถให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้เมือเกิดปัญหา หรือ
มีขอ้สงสัย 

7. ความเชือถือไวใ้จได ้(Credibility ) การแสดงวา่องคก์รมีความน่าเชือถือ ประกอบ
กิจการโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสําคญั  โดยสิงทีมีผลต่อความน่าเชือถือ
ไวว้างใจ ได้แก่ ชือเสียงขององค์กร  บุคลิกภาพของพนักงานทีให้บริการแก่ลุกคา้ รวมถึงความ
ซือสัตยแ์ละความจริงใจของพนกังาน 

8. ความปลอดภยั (Security) การทาํให้ลูกคา้รู้สึกมีความรู้สึกปลอดภยั จากอนัตราย
และความเสียงต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในการเก็บรักษาความลบั เช่น การเก็บฐานขอ้มูลของ
ลูกคา้เป็นความลบั ใช้ระบบป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมนัคง
ทางการเงิน 
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9. ความเขา้ใจในตวัลูกคา้ (Understanding the Customer) บริษทัพยายามทีจะเขา้
ใจความตอ้งการของลูกคา้เพือทราบถึงความสนใจ ความตอ้งการในตงัลูกคา้ 

10. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความสามารถในการรับรู้ไดท้าง
กายภาพของการบริการ เช่นสิงอาํนวยความสะดวก การตกแต่งภายในตวัอาคาร เครืองแบบของ
พนกังานทีให้บริการ อุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ในสถานบริการ เนืองจากการบริการสามารถวดั
ความเป็นรูปธรรมได ้

การประกอบธุรกิจบริการใหป้ระสบผลสาํเร็จนนั จะตอ้งสามารถนาํเสนอการบริการที
มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกคา้ ไดอ้ยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง กล่าวคือจะตอ้งสามารถสรองตอบต่อ
ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectation) ไดใ้นระดบัเดียวกนั หรือในระดบัทีสูงกวา่ทีลูกคา้
คาดหวงัเอาไว ้

Chang (Chang, 2004, อา้งถึงใน อรพินท ์ไชยพะยอม, 2542: 7) ไดเ้สนอแนวคิดในการ
ประเมินคุณภาพของการบริการไวว้า่ 

1. สิงแวดลอ้มทางกายภาพ (physical environment) ไดแ้ก่ การรักษาความสะอาดของ
สถานที การควบคุมเสียง อากาศ แสงและอุณหภูมิทีเหมาะสม 

2. ความเพียงพอของการบริการ (availability)ไดแ้ก่ความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการไดท้นัที การปฏิบติังานตามเวลา และการให้บริการทีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

3. ทกัษะการให้บริการ (technical skills) ไดแ้ก่ บริการทีตอบสนองความตอ้งการ
พืนฐานของผูรั้บบริการ เช่น นาํดืม ทีนงัสาํหรับรอคิวรับบริการ ความสะอาดของสถานที  ห้องนาํ 
กระบวนการดูแลทีมีคุณภาพ ความเอาใจใส่รวมทงัทกัษะทีเชียวชาญ และถูกตอ้ง 

4. ศิลปะการให้การดูแล (art of car) ไดแ้ก่ อธัยาศยั ความเป็นมิตร ความเอาใจใส่ การ
รับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ การใหค้วามเป็นกนัเองกบัผูรั้บบริการ 

5. ผลลพัธ์ทีเกิดขึนโดยเฉพาะ (specific outcomes of care) ไดแ้ก่ ความรู้สึกของ
ผูรั้บบริการหลงัจากไดใ้ชบ้ริการแลว้ ความรู้สึกสบายใจและพึงพอใจจากการบริการนนั 

6. ความตงัใจของผูรั้บบริการ (future intent) ไดแ้ก่ ความตงัใจทีจะกลบัมาใชบ้ริการอีก
ในอนาคต และใหค้าํแนะนาํต่อไปยงัญาติหรือเพือน 
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เครืองมือวดัคุณภาพการบริการใน SERVQUAL 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998) ไดพ้ฒันาขนัตอนการประเมินคุณภาพการ

บริการใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ โดยสร้างเครืองมือวดัคุณภาพการบริการจาํแนกเป็น 5 ดา้น ดงันี 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง สิงนาํเสนอทางกายภาพของ

บริการ งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมทีสามารถจบัตอ้งได ้และมีลกัษณะทางกายภาพทีปรากฏ
ให้เห็น เช่น เครืองมือ สถานทีอุปกรณ์ต่างๆวสัดุและบุคคลในการติดต่อสือสารกบัลูกคา้ ช่วยให้
ลูกค้ารับรู้ได้ว่าพนักงานมีความตังใจให้บริการ สะท้อนถึงสิงทีนําเสนอทางกายภาพ เช่น 
บุคลิกภาพทีปรากฏ การแต่งการของพนกังาน เครืองมืออุปกรณ์ทีใชใ้นการบริการ การออกแบบ 
การตกแต่ง อาคาร สถานที เป็นตน้ 

2. ความไวว้างใจ หรือความน่าเชือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ใหบ้ริการในระดบัหนึงทีตอ้งการอยา่งถูกตอ้งและไวว้างใจได ้ ตามสัญญาทีไดใ้ห้ไวอ้ยา่งน่าเชือถือ 
ไวว้างใจได ้ถูกตอ้ง  เนืองจากลูกคา้อยากใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการทีรักษาสัญญาโดยเฉพาะสัญญาที
เกียวกบัคุณลกัษณะของการบริการหลกั (Core Services) กิจการตอ้งสามารถทาํให้เกิดความ
น่าเชือถือในการบริการหลกัทีลูกคา้ตอ้งการ เช่นการให้บริการตามสัญญาทีให้ไวก้บัลูกคา้ การ
ให้บริการทีถูกตอ้งและแม่นยาํตงัแต่ครังแรก การปฏิบติังานให้เสร็จตามกาํหนดเวลาทีไดต้กลงไว้
กบัลูกคา้ ความถูกตอ้งในดา้นการชาํระเงิน เป็นตน้ 

3. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจทีจะให้บริการทนัที 
(Promptness) และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี (Helpfulness) ปัจจยันีจะเน้นในเรืองของความ
สนใจและความพร้อมทีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับบริการเพือให้เขา้กับความตอ้งการของลูกคา้ทีมีความแตกต่างกนัได ้
ความเร็วและความพร้อมในการตอบสนองตอ้งเป็นไปตามทศันะของลูกคา้ เช่น การให้บริการต่อ
ลูกคา้อย่างรวดเร็วตามทีลูกคา้ตอ้งการ การมีความพร้อมในการบริการการเอาใจใส่ต่อปัญหาของ
ลูกคา้ เป็นตน้ 

4. การให้ความมนัใจแก่ลูกคา้ (Assurance) หมายถึงผูใ้ห้บริการมีความรู้และทกัษะที
จาํเป็นในการบริการ (Competence) มีความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) มีความซือสัตย ์
และสามารถสร้างความมนัใจให้กบัลูกคา้ได ้(Credibility) และความมนัคงปลอดภยั (Security)  
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ปัจจัยนีมีความสําคัญสําหรับการบริการทีลูกค้ารับรู้ว่ามีความเสียงสูงหรือไม่ และสามารถ
ประเมินผลของการบริการไดอ้ย่างชดัเจน ความไวว้างใจและความเชือมนัจะเกิดจากตวับุคคลซึง
เชือมโยงลูกคา้กบับริษทั 

5. ความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) หมายถึง การทีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และ
สามารถติดต่อไดง่้าย (Easy Access) ความสามารถในการติดต่อสือสาร (Good Communication) 

และเขา้ใจลูกคา้ (Customer Understanding) โดยการนาํเสนอบริการทีเป็นส่วนตวัเฉพาะบุคคลหรือ
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละรายเพือแสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้เป็นคนพิเศษ 

ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL ทงั 5 เป็นปัจจยัพืนฐานทีผูบ้ริโภค
ใชใ้นการกาํหนดความรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ โดยความรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพของบริการ
เป็นผลมาจากขนาดและทิศทางของช่องว่างระหว่างความคิดหวงัและการรับรู้ต่อการบริการ 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998: 129) เมือความคาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพของการ
บริการมีค่ามากกว่าความรับรู้จากการบริการทีได้รับจริง ผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจกับ
บริการทีได้รับ หากความคาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการบริการมีค่าเท่ากบัความรับรู้จาก
บริการทีไดรั้บจริง ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจกบัการบริการ  และหากความรับรู้จากการบริการทีไดรั้บ
จริงมีค่ามากกวา่ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อบริการก็จะเป็นการบริการทีมีคุณภาพเหนือกวา่ความ
พึงพอใจทีผูบ้ริโภคคาดหวงัและผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจมากยิงขึนเมือค่าความต่างของระดบัความ
คาดหวงัและความรับรู้สูงขึน 

สรุปความหมายการวดัคุณภาพการบริการโดยผูว้ิจยั  การวดัคุณภาพการบริการด้วย
แบบจาํลองคุณภาพบริการ คือ ปัจจยัทวัไปทีใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ 10 ดา้น เพือใช้
วดัความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้เกียวกบัคุณภาพการบริการ ผูบ้ริโภคจะประเมินคุณภาพของ
การบริการทีไดรั้บโดยจะทาํการเปรียบเทียบบริการทีไดรั้บจริงกบัความคาดหวงั โดยผูบ้ริโภคจะ
รู้สึกพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการเมือระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพบริการมีค่ามากกว่าระดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบริการ ก็จะทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกพึงพอใจแต่ถา้หากระดบัคุณภาพการบริการนอ้ย
กว่าความคาดหวงัผูบ้ริโภคก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจ คุณภาพการบริการจึงเป็นประเด็นสําคญัทีจะ
นาํมาใชส้ร้างความแตกต่างเพือเพิมความไดเ้ปรียบใหแ้ก่องคก์ร 
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การประเมินคุณภาพบริการ (Measuring Service Quality)  
การประเมินคุณภาพบริการคือ การวดับริการทีได้ส่งมอบให้กับลูกค้าว่า ตรงกับที

ลูกคา้คาดหวงัไวห้รือไม่ ซึงมีหลายเครืองมือทีใช ้แต่ทีไดรั้บการยอมรับและถูกนาํมาใชม้ากทีสุดคือ 
SERVQUAL เป็นการประเมินทีแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องของช่องว่างระหว่างความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภค (Expectation) และการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Perception) ทีถูกพฒันาจาก ธุรกิจ
บริการทีแตกต่างกนั  4  ประเภท  อนัได้แก่  ธุรกิจบริการของธนาคาร  ธุรกิจการให้บริการบตัร
เครดิต ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจซ่อมและบาํรุงรักษา 

Elihu Katz and Brenda Danet (1966) ไดใ้ห้ความหมายวา่ หลกัการพืนฐานของการ
ใหบ้ริการทีควรปฏิบติัทงัในองคก์รของรัฐและเอกชน มี 3 ประการคือ 

1. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) หมายถึงการติดต่อสือสารระหว่างลูกคา้และ
พนกังานจะจาํกดัเฉพาะในเรืองงานเท่านนั พนงังานไม่ควรนาํเรืองส่วนตวัทีนอกเหนือจากงานมา
เกียวขอ้ง 

2. การปฏิบติัโดยเสมอภาคเท่าเทียมกนั (Universality) หมายถึงพนกังานจะตอ้งปฏิบติั
ต่อลูกคา้ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัเช่น การให้บริการตามลาํดบัมาก่อนไดก่้อน มาหลงัได้
หลงั  

3. วางตวัเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึงพนกังานจะตอ้งให้บริการลูกคา้โดย 
มีอารมณ์และความรู้สึกส่วนตวัเขา้มาเกียวขอ้ง ปฏิบติังานด้วยเหตุผล มีพฤติกรรมทีถูกตอ้งไม่
แสดงออกวา่มีอารมณ์ ไม่ขู่ตะคอกหรือชวนววิาทกบัลูกคา้ 

Gagliano and Hathcote (1994) ไดท้าํการประเมินคุณภาพบริการของร้านคา้ปลีกโดย
ประยุกต์จากมาตรวดั SERVQUAL ของ (Parasuraman)  ซึงแบ่งเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการออกเป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ความสนใจส่วนบุคคล (Personal Attention) 
ความเชือมนัไวว้างใจได ้(Reliability) 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
ความสะดวกสบาย (Convenience) 
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ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความสนใจส่วนบุคคลเป็นตวัแปรสําคญัทีทาํให้เกิด
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ ในปัจจยัด้านความเชือมัน
ไวว้างใจได้ ละความสะดวกสบาย นอกจากนีผูบ้ริโภคยงัให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความ
หลากหลายเป็นหลกั รองมาคือ ดา้นราคา และการบริการ 

นอกจากนี SERVQUAL ยงัถูกนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพบริการของธุรกิจ
ธนาคาร โดย  Karatepe, Yavas and Babakus (2005) มีการปรับปรุงมาตรวดัดงักล่าวนีเป็น 4 ดา้น
คือ สิงแวดลอ้มในการบริการ (Service Environment)  ผลตอบรับจากการบริการ (Interaction 

Quality) ความเอาใจใส่ (Empathy) และความเชือถือได ้(Reliability) จากผลการวิจยัพบวา่คุณภาพ
ในการบริการทีสูงกวา่จะสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัในธุรกิจธนาคาร โดยพบวา่เมือสามารถ
สร้างความรับรู้และความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้จะทาํใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อธนาคารนนัๆ 

ต่อมามีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหว่าง ธนาคารพาณิชย ์ธนาคาร
สาขาในต่างประทศ และธนาคารในกาํกบัของรัฐบาล ซึงผลจากการวจิยัพบวา่ ธนาคารในกาํกบัของ
รัฐมีความใส่ใจในคุณภาพการบริการน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์และธนาคารสาขาของธนาคาร
ต่างประเทศและในดา้นความพึงพอใจลูกคา้ก็มีความพึงพอใจต่อธนาคารของรัฐนอ้ยกวา่ธนาคาร
พาณิชยด์ว้ย 

สรุปแนวคิดเกยีวกบัคุณภาพการบริการ 
จากแนวคิดคุณภาพการบริการจะเห็นได้ว่าคุณภาพบริการกับความพึงพอใจมี

ความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ เมือผูรั้บบริการรับรู้วา่บริการทีไดรั้บนนัมีคุณภาพดีก็จะรู้สึกพอใจแต่ถา้
หากระดบัคุณภาพการบริการน้อยกว่าความคาดหวงัผูบ้ริโภคก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจ ดงันัน บริษทั 
องค์กร เจา้ของกิจการจึงหันมาให้ความสนใจ เอาใจใส่ในคุณภาพการบริการมากขึน โดยจะใช้
เครืองมือวดัคุณภาพการให้บริการทีเป็นทียอมรับอย่างกวา้งขวางในเกือบทุกธุรกิจบริการ นนัคือ 
SERVQUAL ซึงผูว้ิจ ัยได้นําเครืองมือนีมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกียวกับคุณภาพการ
ให้บริการทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่สิงแวดลอ้มในการบริการ (Service Environment )  ผลตอบรับจากการ
บริการ (Interaction Quality) ความเอาใจใส่ (Empathy) และความเชือถือได ้(Reliability) ซึงปัจจยั
เหล่านีลว้นมีความสาํคญัในการใชว้ดัคุณภาพการบริการในปัจจุบนัเป็นอยา่งมากจึงนาํมาใชเ้ป็นตวั
แปรตามในการศึกษาวจิยัครังนี 
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การรับรู้คุณภาพบริการ 
การรับรู้คุณภาพการบริการของผูบ้ริโภค นบัวา่เป็นเรืองทียากกวา่การรับรู้ในเรืองของ

คุณภาพของสินคา้ เนืองจากสินคา้และบริการนนัมีความแตกต่างกนัอยา่งสินเชิง  เพราะการบริการ
จะถูกบริโภคขณะทีมีการผลิต และปัญหาในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ทีส่งผลให้
มาตรฐานการให้บริการมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึงลูกคา้จะประเมินคุณภาพบริการใน
ขณะทีได้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของความน่าเชือถือของผูใ้ห้บริการ บุคลิกภาพของผู ้
ใหบ้ริการ ตลอดจนความเอาใจใส่และมารยาทของผูใ้หบ้ริการ เป็นตน้ 

การรับรู้คุณภาพบริการเกิดจากความคาดหวงัของลูกคา้ ซึงสินค้าหรือบริการจะมี
คุณภาพสูงก็ต่อเมือความต้องการของลูกค้าตรงกบัความคาดหวงัทีลูกค้าได้ตงัเอาไว  ้ การรับรู้
คุณภาพทีสูงต่อสินคา้หรือบริการ ลูกคา้จะทาํการพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชง้าน ความ
คงทน ความปลอดภยั และความสะดวกสบาย ความไวว้างใจ และบริการหรือสินคา้จะมีคุณภาพก็
ต่อเมือลูกคา้ไดท้าํการเปรียบเทียบการรับรู้กบัความคาดหวงัต่อสินคา้หรือบริการนนั 

การรับรู้คุณภาพการบริการประกอบไปดว้ย 2 ลกัษณะ (Gronroos, 1990) คือลกัษณะ
ทางด้านเทคนิคหรือผลทีไดรั้บจากลกัษณะตามหน้าทีหรือความสัมพนัธ์ของกระบวนการโดยที
คุณภาพดา้นเทคนิคเป็นการพิจารณาเกียวกบัผูใ้ห้บริการจะใชเ้ทคนิคอะไรทีทาํให้ลูกคา้ทีเขา้ไปใช้
บริการเกิดความพอใจตามความตอ้งการพืนฐาน  การรับรู้คุณภาพทีดีเกิดขึนเมือความคาดหวงัของ
ลูกค้าตรงกับการรับรู้ทีได้จากประสบการณ์ทีผ่านมาโดยทีความคาดหวงัต่อคุณภาพจะได้รับ
อิทธิพลมาจากการสือสารทางการตลาด  การสือสารแบบปากต่อปาก ภาพลกัษณ์ขององค์กรและ
ความตอ้งการของลูกคา้เอง ส่วนลกัษณะตามหนา้ทีจะเป็นการพิจารณาจากผูใ้หบ้ริการจะทาํอยา่งไร
ใหก้ารบริการทีดีเท่ากบัการรับรู้จากประสบการณ์ของลูกคา้ทีผา่นมา 

เงือนไขของการรับรู้คุณภาพบริการทีดีของลูกคา้มี 6 ประการ (Leon G, 1978)  
1. ความเป็นมืออาชีพและทกัษะในการบริการ ลูกคา้จะรับรู้ต่อคุณภาพบริการทีดีได้

เมือผูใ้หบ้ริการมีความรู้และทกัษะในการบริการพร้อมทงัสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
2. ทศันคติและพฤติกรรม เป็นความรู้สึกของลูกคา้ทีมีต่อพนกังานพิจารณาเกียวกบัการ 

ดูแลเอาใจใส่ 
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3. การเข้าถึงบริการได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น ลูกค้าจะพิจารณาจากผูใ้ห้บริการ
ประกอบดว้ยสถานที ชวัโมงการทาํงาน ตวัพนกังาน และระบบการทาํงานนนัถูกออกแบบให้ง่าย
ต่อการเขา้ถึงบริการ รวมถึงการปรับการบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

4. ความไวว้างใจและความซือสัตยข์องผูบ้ริการ ลูกคา้จะรู้ว่าเมือใดก็ตามทีการตกลง
ในการใชบ้ริการเกิดขึน สามารถทีจะไวใ้จผูใ้หบ้ริการ โดยพนกังานทาํตามสัญญาทีตกลงไว ้ซึงเป็น
สิงทีลูกคา้ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

5. การเชย เมือใดก็ตามทีลูกคา้เกิดความรู้สึกวา่ มีบางอยา่งผิดปกติหรือไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวงัทีไดต้งัเอาไว ้ผูบ้ริการจะตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามทีลูกคา้ไดค้าดหวงัเอาไวท้นัที 

6. ความมีชือเสียงของผูใ้ห้บริการ มีอิทธิพลต่อความเชือถือของลูกคา้วา่การให้บริการ
ของผูใ้หบ้ริการนนัสามารถเชือถือ ไวใ้จได ้ ทาํใหก้ลา้ในการตดัสินใจทีจะใชบ้ริการนนั 

อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า “ การบริการ ” เป็นสิงทีสําคญัมากในการดาํเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัเนืองจากธุรกิจและบริการต่างๆนนัก็มีสินคา้และบริการทีคลา้ยคลึงกนั  ดงันนัการสร้าง
ความแตกต่างจึงขึนอยูก่บัการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุด และสิงทีจะสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลูกคา้ก็คือ การให้บริการ เพราะเมือธุรกิจหรือองค์กรนันให้บริการทีดีแก่ลูกคา้ 
ลูกคา้ก็จะเกิดความประทบัใจถือวา่เป็นการไดใ้จลูกคา้อยา่งหนึง 

สรุปแนวคิดเกยีวกบัการรับรู้คุณภาพบริการ 

จากแนวคิดเกียวกบัการับรู้คุณภาพการบริการ หมายถึง การรับรู้คุณภาพของสินคา้หรือ
บริการทีเป็นไปตามความตอ้งการหรือไดรั้บความพึงพอใจ โดยทีผูบ้ริโภคจะประเมินวา่มีคุณภาพก็
ต่อเมือ สิงทีคิดว่าได้รับเป็นไปตามความคาดหวงัของตนเอง โดยผูใ้ห้บริการจะถูกประเมินว่ามี
คุณภาพดีเพียงใดนันก็ขึนอยู่กับผูรั้บบริการ คุณภาพจะต้องคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการ และเป็นสิงทีตอ้งทาํการปรับปรุงอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ เพือให้ตรงตามความพึงพอใจของ
ลูกค้าแต่ละราย เมือลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณภาพการบริการทีดี มีคุณภาพและก็จะเกิดการซือซํา ใช้
บริการซาํ และมีการบอกต่อไปยงัผูใ้กลชิ้ดอนัจะเป็นผลดีต่อองคก์รในระยะยาว 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภาพลกัษณ์ของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและคุณภาพ
การบริการ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี “ การกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ” เนืองจากลูกคา้จะเกิดความรู้สึก
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ทีดีต่อธนาคารทีมีการยึดหลกัธรรมาภิบาลหรือนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมาใชใ้นการดาํเนิน
กิจการ ซึงจะกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธนาคารในดา้นความโปร่งใส ยึดมนัใน
ความซือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม เปิดเผยและพร้อมให้ตรวจสอบได้พร้อมทงัมีวตัถุประสงคที์สําคญั
ในการสร้างประโยชน์ทีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวมเป็นหลกัจะส่งผลดีต่อการ
รับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้อีกทางหนึง ผูว้จิยัจึงกาํหนดสมมติฐาน ดงันี 

สมมติฐานที 1 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 1.1 การดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 1.2 การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 1.3 ความเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 1.4 ความยงัยืนของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 1.5 การนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการของธนาคารมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
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การกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
 

การรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลูกค้า 

1. การดาํเนินธุรกิจดว้ยความ  
    โปร่งใส  (Transparency) 

2. การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อ 

    ลูกคา้ (Ralationship) 

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Unique) 

4. ความยงัยนื (Sustainable) 

5. การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการ 

    บริหารจดัการ (Technology) 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม (อาคาร,  
    สถานที, สิงอาํนวยความสะดวก) 
    (Service Environment) 

2. ดา้นผลตอบรับจากการบริการ 

    (Interaction Quality) 

3. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) 

4. ดา้นความเชือถือได ้(Reliability) 

5. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
    (Responsiveness) 

6. ดา้นเทคโนโลยี (Technology) 

 

 

ภาพที 3   กรอบแนวคิดการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ            
              ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 

4. แนวคิดเกยีวกบัความไว้วางใจ (Brand trust) 
ความหมายของความไว้วางใจ  
ความไวว้างใจ (Trust) มีรากศพัทม์าจากคาํวา่ Trost ในภาษาเยอรมนั หมายถึง ความ

สะดวกสบาย (Get comforts) และมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํวา่ cooperation, believe, confidence, 

reliance, predictability, hope, expect และ assume ส่วนคาํทีใชจ้าํกดัความทีเก่าแก่ทีสุดของความ
ไวว้างใจคือ ศรัทธา (faith)  หมายถึง ความเชือมนัในอาํนาจเหนือธรรมชาติทีมนุษยต์อ้งพึงพา  ทงันี
คาํวา่ศรัทธาไม่ใช่เรืองงมงายแต่เป็นการตดัสินใจเชิงยุทธศาสตร์เมือตอ้งเผชิญกบัความเสียง หรือ
เจอกบัเหตุการณ์ทีมีความไม่แน่นอน โดยมีการมอบหมายความศรัทธาและความไวว้างใจให้กบั
ผูอื้น เกิดขึนด้วยเหตุผลทีว่า” เราไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆของอีกฝ่ายหนึงได้
ตลอดเวลา ” 
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นอกจากนียงัมีผูใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจไวว้า่  Rampel &  Zanna (1985) 

กล่าววา่ความไวว้างใจหมายถึง ความคาดหวงัว่าอีกฝ่ายจะกระทาํในสิงทีพึงพอใจและเป็นการเต็ม
ใจยอมรับความเสียง โดยความไวว้างใจจะยงัไม่ปรากฏในระยะแรก เพราะความไวว้างใจเกิดจาก
การสังสมของประสบการณ์และ Mayer & Schoorman (1995) ไดก้ล่าววา่ ความไวว้างใจ หมายถึง 
ความเตม็ใจทีจะยอมรับความสียงจากการกระทาํของอีกฝ่ายหนึง บนพืนฐานของความคาดหวงัวา่ผู ้
นนัจะกระทาํในสิงทีเป็นผลดีกบัเรา โดยไม่ไดค้าํนึงถึงการติดตามหรือควบคุม 

รุจ เจริญลาภ (2548: 12) ไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจวา่ เป็นความเชือมนัหรือ
ความเชือ หรือเป็นความคาดหวงัในแง่บวกของบุคคลหนึงทีมีต่ออีกคนหนึง หรือสิงใดสิงหนึงวา่จะ
ปฏิบติักบับุคคลนนัตามทีไดค้าดหวงัหรือเชือมนัไว ้ความไวว้างใจจะยิงเพิมขึนเมือความคาดหวงั
ในแง่บวกไดรั้บการตอบสนองหรือเป็นจริง  แต่ในทางกลบักนัความไวว้างใจจะลดลงหากความ
คาดหวงัในแง่บวกนนัไม่ไดรั้บการตอบสนอง หรือไดรั้บการตอบสนองในระดบัทีตาํกวา่ทีคาดหวงั 

Anderson & Weitz (1989) ใหค้าํจาํกดัความวา่ ความไวว้างใจ เป็นความเชือของอีกฝ่าย
หนึงทีวา่ ความตอ้งการของตนจะบรรลุผลในอนาคต โดยการกระทาํของ อีกฝ่ายหนึง  

Gundlach & Murphy (1993) ให้คาํจาํกดัความวา่ ความไวว้างใจเป็นคุณค่าทีฝ่ายหนึง
มอบหมายให้แก่คุณสมบติัเฉพาะบางอย่างของหุ้นส่วนในการแลกเปลียน โดยเฉพาะระดบัของ
ความซือสัตย ์ 

Parasuraman,,Zeithaml & Berry (1991) ความไวว้างใจหมายถึง ความสามารถทีจะ
ใหบ้ริการตามทีไดส้ัญญากบัลูกคา้ไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยทีไม่ตอ้งมีการช่วยเหลือ 

Niklas Luhmann (1998) กล่าววา่ ความไวว้างใจเป็นคาํตอบของความเสียงของปัญหา
เฉพาะเรือง (Solution for specific problems of risk) โดยที ความไวว้างใจจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือ ณ ที
นนัมีความคุน้เคยประกอบอยู่ดว้ย ความไวว้างใจไม่สามารถเกิดขึนไดห้าก ทีนนัไม่มีความคุน้เคย
เกิดขึน แต่ความคุน้เคยอาจเกิดขึนไดแ้มว้า่ ณ ทีนนั ปราศจากความไวว้างใจก็ตาม 

ต่อมา Stern (1997) ไดเ้สนอวา่พืนฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อสือสารในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้องค์กรจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดความคุน้เคยเพือครองใจ
ลูกคา้ซึงประกอบดว้ย 5 Cไดแ้ก่การสือสาร (Communication)ความใส่ใจและการให้ (Caring and 

Giving ) การให้สัญญาใจ (Commitment) ทีเกียวพนักบัลูกคา้การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) 
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หรือความสอดคลอ้ง (Compatibility) การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ (Conflict Resolution) และ
การใหค้วาม ไวว้างใจ (Trust) ดงันี 

1. การสือสาร (Communication):Self-disclosure and Sympathetic Lestening พนกังาน
ควรจะสือสารกบัลูกคา้ในลกัษณะทีทาํให้ลูกคา้อุ่นใจ พนกังานควรแสดงความเปิดเผยและจริงใจ 
รวมถึงความพร้อมทีจะใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ 

2. ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving )  แสดงถึงความใส่ใจและความพร้อมที
จะใหบ้ริการ เป็นคุณสมบติัของความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดทีประกอบไปดว้ย ความเอืออาทร ความอบอุ่น 
และความรู้สึกปกป้อง ซึงจะทาํใหลู้กคา้รู้สึกดี  

3. การให้สัญญาใจ (Commitment) องค์กรควรจะยอมทีจะเสียผลประโยชน์ เพือคง
ความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ไว ้

4. การใหค้วามสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง (Compatibility) ความเอา
ใจใส่จะทาํใหลู้กคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบายมนัใจ และมนัคงทีไดรั้บบริการ  

5. การแก้ไขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการให้ความ ไวว้างใจ 
(Trust) ถ้าองค์กรสามารถทาํให้ลูกคา้รู้สึก “ทาํตวัตามสบายเหมือนอยู่บา้น” ได้ก็จะดีกว่าการมา
แกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้กบัลูกคา้ นนัคือการทีองค์กรแสดงความรับผิดชอบดว้ยการออกตวั 
ไวก่้อนว่าถ้าหากลูกคา้พบสิงใดทีสงสัย หรือไม่ชอบใจในสินคา้และบริการเพือให้พนักงานรีบ
ชีแจงโดยเร็ว ก่อนทีลูกคา้จะโกรธหรือไม่พอใจ 

ความสําคัญของความไว้วางใจ 

ความไว้วางใจเป็นสิงสําคัญอย่างยิง  ทําให้เกิดการสือสารอย่างเปิดเผย  มีการ
แลกเปลียนขอ้มูล (Share information) ช่วยลดความขดัแยง้ เกิดความราบรืน เกิดผลลพัธ์ทีมี
ประสิทธิภาพ หากปราศจากความไวว้างใจจะทาํให้เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพยากรมากกวา่ที
จะประสบผลสาํเร็จ 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ความไวว้างใจมีความสําคญัในระบบเศรษฐกิจเพราะทาํให้
ระบบเศรษฐกิจดําเนินต่อไปได้ หากว่าไม่มีความไวว้างใจในระบบเศรษฐกิจก็จะไม่เกิดการ
แลกเปลียนขอ้มูลกนัในตลาด หรือหากคนในสังคมไม่เต็มใจทีจะให้คนอืนสามารถมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการตดัสินใจต่อไป ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ก็จะสูงขึน 
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ทางดา้นรัฐศาสตร์ ความไวว้างใจถือเป็นตน้ทุนทางสังคมทีมีความสําคญั และทาํให้
ประชาธิปไตยทาํงานได้เพราะความไว้วางใจทีมีในระบบนัน ทาํให้สถาบันทางการเมืองมี
ประสิทธิภาพเป็นตวัแทนเพือดูแลประชาชน นอกจากนีความไวว้างใจยงัจะนาํไปสู่การปฏิบติัตาม 
(Obligation) และการเกิดความร่วมมือ (Cooperation) 

ทางดา้นสังคมศาสตร์ ไดมี้นกัสังคมวิทยาหลายท่านไดส้รุปว่า “หากปราศจากความ
ไวว้างใจแลว้ ชีวิตสังคมทีทุกคนเป็นอยูใ่นปัจจุบนัก็จะเป็นไปไม่ไดอี้กเลย” และ “ความไวว้างใจ
เป็นองคป์ระกอบทีมีความจาํเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมทีไม่มีวนัสูญหายไป” 

สรุปแนวคิดเกยีวกบัความไว้วางใจ 

ความไวว้างใจถือเป็นการตดัสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของบุคคล โดยเป็นการมอบหมาย
ความศรัทธาและความไวว้างใจให้กบัผูอื้น เนืองจากว่าเราไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของอีก
ภายหนึงไดต้ลอดเวลา และยงัเป็นการยอมรับความเสียงของการกระทาํของอีกฝ่ายหนึง เป็นการ
แสดงถึงความเชือมนัหรือความคาดหวงัในทางบวกต่อบุคคลอืนไม่วา่จะเป็นคาํพูด การกระทาํ หรือ
การตดัสินใจ    จึงกล่าวไดว้า่ความศรัทธาความไวว้างใจเป็นสิงทีจาํเป็นมากในสังคมปัจจุบนั เมือ
มนุษยต์อ้งการการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ก็ตอ้งมีความไวใ้จ เชือใจกนัดว้ยเพราะความไวว้างใจ
เป็นจุดเริมตน้ของการเพิมการสนับสนุนในการดาํเนินงาน จนเกิดเป็นกระบวนการตดัสินใจทีมี
คุณภาพ มีการทาํงานเป็นทีม เกิดความเต็มใจและร่วมมือกนัทาํงาน อนัจะเป็นการนาํมาซึงการ
ทาํงานทีมีประสิทธิภาพในทีสุด 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้และความไวว้างใจ
ของลูกคา้ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี “การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้มี
อิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน” ซึงถา้ลูกคา้มีการรับรู้คุณภาพการ
บริการทีดีแลว้ ลูกคา้ก็จะเกิดความไวว้างใจต่อธนาคาร รู้สึกถึงความสะดวกสบายมนัใจและมนัคงที
ได้รับบริการ  ทาํให้เกิดความเชือมนัในการมาใช้บริการกับธนาคารออมสิน ผูว้ิจ ัยจึงกาํหนด
สมมติฐานดงันี 

 
 



   47 

 

สมมติฐานที 2 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที  2.1 สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน 

สมมติฐานที  2.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที  2.3 ความเอาใจใส่ของพนักงานต่อลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 2.4 ความเชือถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที  2.5 การตอบสนองลูกค้าของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที  2.6 เทคโนโลยีของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 
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การรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลูกค้า 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม (อาคาร,  
    สถานที, สิงอาํนวยความสะดวก) 
    (Service Environment) 

2. ดา้นผลตอบรับจากการบริการ 

    (Interaction Quality) 

3. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) 

4. ดา้นความเชือถือได ้(Reliability) 

5. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
    (Responsiveness) 

6. ดา้นเทคโนโลยี (Technology) 

 

ภาพที 4  กรอบแนวคิดการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ  
              ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 
5. แนวคิดเกยีวกบัความจงรักภักดี (Brand Loyalty) 

Geok Theng Lau (1999) มีความสนใจในแนวคิดดา้นความจงรักภกัดี เนืองจากความ
จงรักภกัดี ในตราสินคา้เป็นตวัวดัในการดึงดูดลูกคา้มาใช้บริการ และตราสินคา้ก็เป็นสิงทีสร้าง
ประโยชน์ให้กบับริษทั องคก์ร เพราะการซือซาํและบอกต่อไปยงับุคคลอืน รวมถึงการบริหารตรา
สินคา้นนั เป็นสิงสาํคญัต่อความจงรักภกัดี จึงมีการศึกษาคน้ควา้คุณลกัษณะในดา้นต่างๆทีสามารถ
นาํไปสู่ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค อนัประกอบดว้ย 

1. บุคลิกของตราสินคา้ (Brand Characteristics) เกิดขึนก่อนความเชือมนัในตราสินคา้ 
ซึงบุคลิกของตราสินค้าจะสะท้อนให้เห็นถึงความจาํเป็นทีสุดทีทาํให้เกิดการยอมรับในใจของ
ผู ้บริโภค  เช่นเดียวกัน  ตัดสินตราสินค้าก่อนทีจะซือหรือการสร้างความคุ้นเคยก่อน  และ
ความสามารถของตราสินคา้นนั ไดแ้ก่ 

ความไวว้างใจ 

Brand Trust 
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    1.1 Brand Reputation เป็นความมีเชือเสียงของตราสินคา้นนั มาจากความคิดเห็น
ของผูอื้นทีแสดงว่าสินค้านันดี สามารถเชือถือได้ไวใ้จได้ นอกจากสามารถพฒันาขึนจากการ
ประชาสัมพนัธ์ ยงัเกิดมาจากความมีอิทธิพลของคุณภาพและการใชง้าน หรือบริการ พบวา่ความมี
ชือเสียงของตราสินคา้จะนาํไปสู่ความคาดหวงัทีเป็นบวกต่อตราสินคา้  

    1.2 Brand competence คือความสามารถ หรืออาํนาจแห่งตราสินคา้เป็นหนึงเดียวที
สามารถนาํไปสู่การแกปั้ญหาเพือให้บรรลุเป้าหมายแห่งความตอ้งการของลูกคา้ ความสามารถเป็น
คุณสมบติัและทกัษะทีจะนาํไปสู่เป้าหมาย และมีอิทธิพลใหบ้รรลุความมุ่งหมายความตอ้งการได ้

2. คุณสมบติัของบริษทั (Company Characteristics) ความสามารถหยงัถึงระดบัทีมีต่อ
ผูบ้ริโภคทีไวว้างใจต่อตราสินคา้ ความรู้ของผูบ้ริโภคเกียวกบับริษทัภายใตต้ราสินคา้นนัๆ ฉะนนั
คุณสมบติัของบริษทัจะเป็นตวัเสนอให้เกิดผลลพัธ์ต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภค นนัคือความ
ไวว้างใจในตวับริษทัหรือความมีชือเสียงของบริษทันนัเอง 

    2.1 Trust in Company  เมือเกิดความไวว้างใจในตวัองคก์รนนัๆ  ตราสินคา้ซึงเป็น
หน่วยเล็กกว่า แต่เป็นสินคา้ขององคก์รก็จะไดรั้บความไวว้างใจไปดว้ย ดงันนัลูกคา้ทีเชือใจ ไวใ้จ
บริษทัก็ยอ่มไวว้างใจในสินคา้ของบริษทันนัดว้ย 

    2.2 Company Integrity ลูกคา้จะยอมรับสินคา้ได้นนั องค์กรจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและจรรยาบรรณทีวางไว ้

3. บุคลิกตราสินคา้ของผูบ้ริโภค (Consumer-Brand Characteristics)  คือแนวคิดของ
ผูบ้ริโภคกบับุคลิกของตราสินคา้ ความชอบในตราสินคา้ ประสบการณ์ในตราสินคา้ ความพึงพอใจ
ในตราสินคา้ และการได้รับการสนับสนุนจากตราสินคา้เป็นสิงทีส่งผลต่อความไวว้างใจในตรา
สินคา้ 

    3.1 Brand Satisfaction เป็นความพึงพอใจในตราสินคา้ และเป็นการตอบสนองทีจะ
ทาํให้เกิดความไวว้างใจในสินคา้นันๆ เมือลูกคา้เกิดความพึงพอใจจะเป็นการตอกยาํให้เกิดการ
ยอมรับตราสินคา้และมีความไวว้างใจในตราสินคา้มากขึน 

    3.2 Peer Support การบอกต่อเป็นทางทีทาํให้บุคคลอืนเกิดความไวว้างใจ จากกลุ่ม
หนึงไปยงัอีกกลุ่มหนึง และการไวว้างใจจะถูกบอกกล่าวจากบุคคลหนึงไปยงัอีกบุคคลหนึง เช่น 
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เพือน สมาชิก หรือบุคคลอืนทีเราติดต่อดว้ยหรือจากกลุ่มดงักล่าวไปยงัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคก็จะเกิด
ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

4. การไวว้างใจในตราสินคา้ (Trust in Brand) จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ลูกคา้
เกิดความไวว้างใจในตราสินคา้ จะทาํใหลู้กคา้ยงัคงซือสินคา้และบริการนนัต่อไป 

ดาํรงศกัดิ ชยัสนิท (2537: 106-107) กล่าววา่ พฤติกรรมทีเคยปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอคง
เส้นคงวาในการซือสินคา้ และตรายีห้อใดยีห้อหนึงซาํๆกนัอยู่เป็นประจาํความจงรักภกัดีในยีห้อ
เป็นสิงสาํคญัและมีความหมายอยา่งยงิ ดงันนัผูผ้ลิตตอ้งสร้างความจงรักภกัดีให้แก่สินคา้ของตนซึง
เป็นเรืองทีตอ้งใช้ทงัเงินทุนและเวลา ถา้ทาํไดส้ําเร็จแลว้จะเป็นเหมือนหลกัประกนัความมนัคงใน
การขายสินคา้ในอนาคตต่อไป และยงัทาํให้เกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก หรือการบอกต่อๆกนั
ไปอีกดว้ย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 406) กล่าววา่ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) หมายถึงความซือสัตย ์ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ จะมีผลต่อการซือสินคา้นนัซาํถา้มี
ความภกัดีต่อตราสินคา้สูง เรียกวา่มีทศันะคติทีดีต่อตราสินคา้ 

ส่วนคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity หรือ Brand Value) หมายถึงการทีตราสินคา้ของ
บริษทัมีความหมายในเชิงบวกจากสายตาของผูซื้อเป็นคุณค่าผลิตภณัฑที์รับรู้ (Perceived value) 

คุณค่าตราสินค้าจะสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ดงันี 

1. บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ เพราะการรู้จักตราสินค้า (Brand 

Awarness) และมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  

2. บริษทัจะมีสภาพคล่องทางการคา้ในการต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่าย และผูค้า้ปลีกเพราะ
ลูกคา้คาดหวงัวา่คนกลางจะจดัสินคา้ไวข้าย 

3. บริษทัจะสามารถตงัราคาไดสู้งกวา่คู่แข่งขนั เพราะตราสินคา้มีคุณภาพการรับรู้ทีสูง
กวา่คู่แข่งขนั 

4. บริษทัสามารถขยายตราสินคา้ได้มากขึนเพราะชือตราสินคา้สามารถสร้างความ
เชือถือไดสู้ง และตราสินคา้ทาํใหบ้ริษทัสามารถหลีกเลียงการแข่งขนัในเรืองของราคาได ้
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ความได้เปรียบของความจงรักภักดีของลูกค้า 
วรารัตน์ สันติวงษ์ (2549: 13-14) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้สร้างความ

ไดเ้ปรียบใหก้บับริษทัไดด้งันี 

1. การเพมิกาํไร ลูกคา้ทีจงรักภกัดีจะเพิมกาํไรให้กบับริษทัเนืองจากลูกคา้จะซือสินคา้
ของบริษทัเป็นระยะเวลานาน ลูกคา้ทีจงรักภกัดีมีแนวโนม้ทีจะซือมากขึนตามเวลาทีผา่นไป เพราะ
ได้เรียนรู้มากขึนเกียวกบัสินค้าอืนๆในสายผลิตภณัฑ์เดียวกัน หรือแบ่งงบประมาณซือมากขึน 

(Reichheld & Sasser, 1990: 89) จากการศึกษาพบวา่ร้านคา้ทีมีสัดส่วนในการซือสินคา้ของลูกคา้ที
มีความจงรักภกัดีสูงจะทาํกาํไรเพิมขึน เนืองจากจะสามารถดึงดูดการใช้จ่ายของลูกคา้ไดม้ากขึน 
หากอตัราการได้ลูกคา้ใหม่คงที แต่รักษาลูกคา้เก่าได้มากขึน ผลลพัธ์คือ จาํนวนลูกคา้ทีเพิมขึน 
กาํไรทีเพิมขึนเป็นไปตาม ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจงรักภกัดีและกาํไรต่อหัว คือตน้ทุนในการ
ดึงดูดลูกคา้ใหม่สูงกวา่ 5 เท่าของการรักษาลูกคา้ทีพึงพอใจ 

2 .ลดการส่งเสริมการตลาด และทาํให้คู่แข่งเขา้ตลาดยาก  Kotler (2003: 3) ไดอ้ธิบาย
วา่ความจงรักภกัดีทีมากขึนจะช่วยใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการโฆษณาได ้และลูกคา้ส่วนใหญ่จะ
กลบัมาอีกโดยไม่ตอ้งมีการโฆษณา ลูกคา้ทีมีความพึงพอใจสูงและจงรักภกัดีจะทาํหน้าทีในการ
โฆษณาแทน 

3. ลดตน้ทุนขาย การตลาด และตน้ทุนทีจ่ายเพือหาลูกคา้ใหม่ลดลง ลูกคา้ทีซือซาํจะมี
ตน้ทุนในการบริหารลดลง ลูกคา้ทีจงรักภกัดีนันจะบริหารได้ง่ายกว่า ตน้ทุนตาํกว่าเนืองจากมี
ความคุน้เคยกบัสินคา้และบริการอยูแ่ลว้จึงไม่ค่อยมีคาํถามมากและพวกเขายงัสามารถปรับเปลียน
พฤติกรรมของเขาใหเ้ขา้กบัคนขายอีกดว้ย 

4. ป้องกนัคู่แข่งขนั หรือทาํให้คู่แข่งขนัอ่อนแอ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจงรักภกัดี
ของลูกคา้กบัคุณภาพการบริการในธุรกิจโทรคมนาคม ในการเปลียนแปลงของอุตสาหกรรม บริษทั
ตอ้งตดัสินใจในการส่งสิงทีดีทีสุดให้แก่ลูกคา้ ความจงรักภกัดีของลูกคา้เป็นสินคา้ทีดียอดเยียม
เบืองตน้และความจงรักภกัดีของลูกคา้จะเป็นสิงต่อตา้นคู่แข่งขนัทีดีทีสุด ทาํให้บริษทัไดป้ระโยชน์
เพิมขึน 
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5. เพิมพลงัในการเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่ายและร้านคา้ปลีก บริษทัสามารถบอกกบั
ผูจ้ดัจาํหน่ายถึงฐานลูกคา้ทีมีอยู่ และการเพิมขึนของยอดขายอย่างต่อเนืองทาํให้สามารถเจรจา
ต่อรองได ้

6. ทาํใหอ้อกสินคา้ใหม่ไดง่้ายขึน เนืองจากการมีกลุ่มลูกคา้ทีจงรักภกัดีจะทาํให้บริษทั
มนัใจไดว้า่ลูกคา้จะซือสินคา้ใหม่ทีจาํหน่าย เพราะสินคา้มีความน่าเชือถือสูง 

7. ลูกคา้ทีมีความพึงพอใจจะมีการอา้งอิงต่อ เพราะลูกคา้ทีมีความจงรักภกัดีมีแนวโนม้
ทีจะบอกต่อไปยงัคนอืนๆ ทีอาจเป็นลูกคา้ทีดีมากในอนาคต จะทาํให้ช่วยลดตน้ทุนในการหาลูกคา้
ใหม่ 

สรุปแนวคิดเกยีวกบัความจงรักภักดี 
ความจงรักภกัดี หมายถึง การทีผูบ้ริโภคมีทศันคติทีดีต่อตราสินคา้ใดสินคา้หนึง อนั

เกิดจากความเชือมนั การนึกถึง หรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซือซาํต่อเนืองตลอดมา หรือเป็น
พฤติกรรมทีเคยปฏิบติัอย่างสมาํเสมอในการซือสินคา้ยีห้อหนึงซาํๆกนัอยู่เป็นประจาํ    เนืองจาก
ความจงรักภกัดีในตราสินคา้เป็นตวัวดัในการดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการ  ดงันนัปัจจุบนัการสร้างความ
จงรักภกัดีจึงถือเป็นงานสําคญัทีแทบทุกบริษทัหรือองค์กรแสวงหา  ยิงลูกคา้มีความภกัดีต่อตรา
สินคา้มากเท่าใดมูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (Brand Value) นนัก็จะมีค่าเพิมมากขึนตามไปดว้ย  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าและความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ ผูว้จิยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงันี “การรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน” ซึงถ้าลูกคา้เกิดการรับรู้
คุณภาพการบริการทีดีแล้ว ลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีต่อธนาคาร ทําให้โอกาสทีลูกค้าจะ
เปลียนไปใชบ้ริการกบัธนาคารอืนยอ่มนอ้ย ผูว้จิยัจึงกาํหนดสมมติฐาน ดงันี 

สมมติฐานที 3 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 3.1 สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 3.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 
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สมมติฐานที 3.3 ความเอาใจใส่ของพนักงานต่อลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 3.4 ความเชือถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 3.5 การตอบสนองลูกค้าของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 3.6 เทคโนโลยีของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 
การรับรู้คุณภาพการบริการของ

ลูกค้า 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม (อาคาร,   
    สถานที, สิงอาํนวยความ  
    สะดวก) 
    (Service Environment) 

2. ดา้นผลตอบรับจากการบริการ 

    (Interaction Quality) 

3. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) 

4. ดา้นความเชือถือได ้

    (Reliability) 

5. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
    (Responsiveness) 

6. ดา้นเทคโนโลยี (Technology) 

 

ภาพที 5  กรอบแนวคิดการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าทีมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
 จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 

ความจงรักภกัดี     

Brand Loyalty 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ ผูว้ิจยัจึง
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี “ความไวว้างใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน” ซึงถา้ลูกคา้เกิดความไวว้างใจกบัธนาคารออมสินแลว้ โอกาส
ทีลูกคา้จะเปลียนไปใชบ้ริการกบัธนาคารอืนยอ่มนอ้ย และลูกคา้จะเกิดความจงรักภกัดีต่อธนาคาร
เกิดการมีใช้บริการซําและเมือลูกคา้ตอ้งการทาํธุรกรรมทางการเงินก็เลือกทีจะมาใช้บริการกับ
ธนาคารออมสินเป็นอนัดับแรกพร้อมทงัเกิดการแนะนําหรือบอกต่อให้ผูอื้นมาใช้บริการด้วย 
(รายละเอียดดงัภาพที 2.4) ผูว้จิยัจึงกาํหนดสมมติฐานดงันี 

สมมติฐานท ี4 ความไวว้างใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

   

 

 

 

ภาพที 6  กรอบแนวคิดความไวว้างใจของลูกคา้ทีมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้  
               ธนาคารออมสิน 

 
6. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

รวีวรรณ เลียดทอง (2550) ได้ศึกษาเรือง ภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพนัธ์และภาพลักษณ์ในการเปิดรับข่าวสารเกียวกับสํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมี
ผลต่อภาพลกัษณ์ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลการวิจยัพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่รับราชการและเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดย
กลุ่มตวัอย่างไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากสือประชาสัมพนัธ์ของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช) จากเวบ็ไซตข์อง สศช. มากทีสุด และพบวา่ประชากรในเขต

ความไวว้างใจ 

Brand Trust 

ความจงรักภกัดี 

Brand Loyalty 
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กรุงเทพมหานครตอ้งการให้ สศช. มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านโทรทศัน์มากทีสุดและตอ้งการให้
ประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม  

จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์พบวา่ตวัแปรลกัษณะของประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ 
อายุ ระดับ การศึกษาอาชีพและรายได้แตกต่างกันมีภาพลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่แตกต่างกนัและพฤติกรรมของการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
เกียวกบัสํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของชาวกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พรวิภา  ฉิงทอง  (2552)ได้ศึกษาเรือง  ภาพลักษณ์ของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยด์า้นการพฒันาเชิงอนุรักษ ์ในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพนัธ์ของการเปิดรับข่าวสารของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เกียวกบัการพฒันาเชิงอนุรักษ์ ผลการศึกษาพบวา่ ภาพลกัษณ์ของของสํานกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บัภาพลกัษณ์ด้านการพฒันาเชิงอนุรักษ์ภาพรวมอยู่ในระดบัทีดี 
โดยกลุ่มตวัอย่างรับรู้ภาพลกัษณ์ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยด์า้นการพฒันาเชิง
อนุรักษเ์รืองบทบาทการพฒันาเชิงอนุรักษ์ และเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัทีดีแต่รับรู้
ภาพลกัษณ์ดา้นการพฒันาเชิงอนุรักษเ์รืองการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางและปัจจยัทาง
ลกัษณะประชากรศาสตร์ มีปัจจยัทางดา้นอายุและอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีแตกต่างกนัมีการรับรู้ที
แตกต่างกนัทงันีปัจจยัทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารเกียวกบัการพฒันาเชิงอนุรักษ์
ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ส่วนปัจจยัดา้นความผูกพนักบัพืนทีหรืออาคารอนุรักษ์ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยมี์ผลต่อการเปิดรับข่าวสารเกียวกบัการพฒันาเชิงอนุรักษ์ ของสํานกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริยแ์ละการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยด์า้นการ
พฒันาเชิงอนุรักษ ์ โดยกลุ่มตวัอย่างทีอาศยัอยูใ่นพืนทีหรืออาคารอนุรักษข์องสํานกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริยร์ะยะเวลามากกวา่ 30 ปี มีแนวโนม้เปิดรับข่าวสารในระดบัทีมากกวา่ 
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สุภาวดี สุดคะนึง (2550) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันาคุณภาพบริการของ ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ศูนยธุ์รกิจสุพรรณบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาลกัษณะการใชบ้ริการธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ของ
ผูป้ระกอบการตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการใช้บริการของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยพบว่าภาพรวมในกลุ่มของตวัอย่างมีความคิดเห็นด้วยต่อ
ลกัษณะการใชบ้ริการกบัธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทยอยูใ่น
ระดบัสูง โดยมาใชบ้ริการใหค้าํแนะนาํเบืองตน้จากพนกังานธนาคารดว้ยการเขา้มาติดต่อโดยตรงที
ธนาคาร บริการดา้นการบ่มเพาะธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไดใ้ชบ้ริการนี บริการดา้นการสนบัสนุน
เงินทุนส่วนใหญ่เป็นสินเชือทวัไป สําหรับบริการดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการคนส่วนใหญ่ไม่เคย
ใชบ้ริการนี 

ผลการศึกษาในภาพรวมดา้นการมีปัญหาอุปสรรคต่์อการใชบ้ริการของธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรค์อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนในด้านความเสมอภาค ดา้นความสามารถของพนักงาน ดา้นความสอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและดา้นการเขา้ถึงบริการพบวามีปัญหาและอุปสรรคอ์ยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

นงนุช ใจชืน (2551) ไดศึ้กษาเรือง ภาพลกัษณ์โรงพยาบาลกลางในการรับรู้ของผูเ้ขา้
รับบริการ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับสือของผูเ้ข้ารับบริการกับ
ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลกลาง และเพือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์
กบัภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลกลางพบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพการ
มาโรงพยาบาล มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลกลางส่วนการเปิดรับสือที
เกียวกับโรงพยาบาลกลางทังจากสือบุคคลและสือเฉพาะกิจไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลกลาง 

นอกจากนีย ังพบว่าสถานภาพการมาโรงพยาบาลในฐานะเป็นผู ้ป่วยนอกมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลกลางอยูใ่นระดบันอ้ย และเมือพิจารณาระดบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวัเพียงตวัเดียวกบัตวัแปรตาม ตวัแปรสถานภาพการมา
โรงพยาบาลในฐานะผู ้ป่วยนอกมีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
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โรงพยาบาลกลาง นันคือ ผูเ้ขา้รับบริการทีเป็นผูป่้วยนอกมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล
กลางอยู่ในระดับน้อย แต่ตัวแปรด้านอายุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลกลาง กล่าวคือ ผู ้เข้ารับบริการทีมีอายุมากจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกต่อ
โรงพยาบาลกลางในระดบัมาก 

สติมา ศรีนคร (2552) ไดศึ้กษาเรือง ภาพลกัษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
รับรู้ของขา้ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาภาพลกัษณ์ปัจจุบนัและ
ภาพลกัษณ์ทีพึงปรารถนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการรับรู้ของขา้ราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ศึกษาการเปิดรับข่าวสารและความรู้เกียวกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอ
ขา้ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนียงัศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของขา้ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การเปิดรับข่าวสารเกียวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กับความรู้เกียวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาพลกัษณ์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์              

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าภาพลกัษณ์ทีพึงปรารถนาของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์รควร
เป็นองค์กรทีสามารถดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก ภาพลักษณ์ด้าน
ผูบ้ริหารควรเป็นบุคลทีบริหารงานดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากรควรจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรมากกวา่ตวัเอง ภาพลกัษณ์ดา้นการดาํเนินงานและคุณภาพงานควร
มีผลการดาํเนินงานโครงการทีสามารถพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกรได ้             

ศิริพร ธรรมบาํรุง (2551) ไดศึ้กษาเรือง แนวทางการพฒันาคุณภาพบริการของบริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั มีวตัถุประสงค์เพือ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการให้บริการของ
เจา้หนา้ที และศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพบริการ โดยผลจากการศึกษาสรุปไดว้า่
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ทีอยูใ่นระดบัมากยกเวน้ดา้นมนุษยสัมพนัธ์
ทีมีความพึงพอใจอยูที่ระดบัปานกลางเนืองจากเจา้หนา้ทีขาดความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่
ในการให้บริการกบัผูม้าใชบ้ริการ ส่วนความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพบริการไปรษณียอ์ยู่
ในระดบัปานกลาง     และจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าจาํนนวนครังในการใชบ้ริการ
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กบัช่วงเวลาทีมาใชบ้ริการทีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของบริษทัไปรษณียไ์ทยทีแตกต่างกนั โดยเจา้หนา้ทีควรเอาใจใส่ลูกคา้ ปรับปรุง
ระบบบตัรคิวรวมถึงการพฒันาความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ทีในการตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย
จากผูม้าใชบ้ริการ และควรใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วพร้อมทงัอาํนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผูม้า
ใชบ้ริการ        

อุบลรัตน์ ค่าแพง (2546) ได้ศึกษาเรือง ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย์ไทย ตาม
ความเห็นของผูสื้อข่าวหนงัสือพิมพ์สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยไ์ทยและเพือศึกษาภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย์ไทยทีคนไทยถือ
หุน้ใหญ่ กบัภาพลกัษณ์ของธนาคารต่างชาติ ตามความเห็นของผูสื้อข่าวหนงัสือพิมพส์ายเศรษฐกิจ
การเงินการธนาคาร ตลอดจนเพือศึกษาความสัมพนัธ์ของผูสื้อข่าวกับประชาสัมพนัธ์ต่อการ
นาํเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์ของธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยใชก้ารวจิยัแบบผสมผสาน ( Multipurpose 

Research) ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ผลการวิจยัพบวา่ ผูสื้อข่าว
หนงัสือพิมพส์ายเศรษฐกิจการเงินการธนาคารส่วนใหญ่มีความเห็นในทิศทางเดียวกนั โดยมอง
ภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารพาณิชยไ์ทยอยูใ่นเกณฑ์ดี ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ดา้นความมงัคง 
ภาพลกัษณ์ด้านผูบ้ริหาร ภาพลกัษณ์ด้านการบริหารจดัการ ภาพลกัษณ์ดา้นเทคโนโลยี  และ
ภาพลกัษณ์ด้านงานประชาสัมพนัธ์  ผูสื้อข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคารมี
ความเห็นว่าภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยไ์ทยทีอยู่ในระดบัปานกลางและควรปรับปรุง คือ 
ภาพลกัษณ์ดา้นบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลกัษณ์ดา้นการบริหาร และภาพลกัษณ์
ดา้นบุคคลากรของธนาคาร นอกจากนียงัพบวา่ธนาคารพาณิชยไ์ทยควรปรับปรุงดา้นการทาํหนา้ที
ของธนาคารในการปล่อยสินเชือ โดยธนาคารพาณิชยไ์ทยแต่ละแห่งมกัปล่อยสินเชือทีไม่ก่อ
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างแทจ้ริง เช่น การปล่อยสินเชือบุคคล การปล่อยสินเชือผ่านบตัรเครดิต 
เป็นตน้ และผูสื้อข่าวหนงัสือพิมพส์ายเศรษฐกิจการเงินการธนาคารมีความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยทีคนไทยถือหุ้นใหญ่กบัภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยไ์ทยร่วมกบัธนาคาร
ต่างชาติ โดยรวมไม่แตกต่างกนั มีเพียงบางประเด็นเท่านันทีต่างกนัคือ ภาพลกัษณ์ด้านความ
รับผดิชอบและบทบาทต่อสังคม โดยธนาคารพาณิชยไ์ทยถือหุน้ใหญ่จะมีบทบาทดา้นการช่วยเหลือ
สังคมมากกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยทีร่วมกับธนาคารต่างชาติทีเน้นนโยบายการโฆษณา
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ประชาสัมพนัธ์การตลาดเพียงอยา่งเดียว ภาพลกัษณ์ดา้นการบริการ โดยธนาคารพาณิชยไ์ทยทีร่วม
ทุนกบัธนาคารต่างชาติจะมีการใหบ้ริการทีรวดเร็วกวา่ธนาคารพาณิชยไ์ทยทีคนไทยถือหุ้นใหญ่ แต่
ในขณะเดียวกนัธนาคารพาณิชยไ์ทยทีคนไทยถือหุ้นใหญ่ก็มีการให้บริการทีอบอุ่นกว่าธนาคาร
พาณิชยไ์ทยทีร่วมทุนกบัธนาคารต่างชาติ และภาพลกัษณ์ดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ ผูสื้อข่าวมีความเห็น
ต่อผูบ้ริหารของธนาคารพาณิชย์ทีคนไทยถือหุ้นใหญ่ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยทีร่วมทุนกับ
ธนาคารต่างชาติ เพราะภาษาเป็นอุปสรรคในการติดต่อสือสารจึงทาํให้ผูสื้อข่าวไม่สามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริหารทีเป็นชาวต่างประเทศได ้ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ปัจจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูสื้อข่าวกบั
เจา้หน้าทีประชาสัมพนัธ์ และระหว่างผูบ้ริหารของธนาคาร มีผลต่อการตดัสินใจของผูสื้อข่าว
หนงัสือพิมพส์ายเศรษฐกิจการเงินการธนาคารในการเลือกนาํเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์ เพือตีพิมพ์
ลงเผยแพร่แก่สาธารณชนและพบว่าความคิดเห็นของผูสื้อข่าวหนงัสือพิมพส์ายเศรษฐกิจการเงิน
การธนาคารทีมีต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยไ์ทย มีผลต่อการนาํเสนอข่าวสู่สายตาประชาชน 

โดยถา้ผูสื้อข่าวมองภาพลกัษณ์ของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ดีข่าวทีนาํเสนอสู่สายตาประชาชนจะเป็น
เชิงบวก ขณะเดียวกนัถา้ผูสื้อข่าวมองภาพลกัษณ์ของธนาคารอยูใ่นเกณฑ์ไม่ดี ข่าวทีนาํเสนอออกสู่
สายตาประชาชนจะเป็นเชิงลบ 

อาํพล เกตุทวี (2549) ได้ศึกษาเรือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสํานกันานาเหนือ มีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษาระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสํานกันานาเหนือ และ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ทีมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารและ
มาทาํธุรกรรมหรือใช้บริการ ณ ทีทาํการสาขา จาํนวน 407 คน พบวา่ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
การให้บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เมือพิจารณารายดา้นทงั 3 ดา้นอนัไดแ้ก่ ดา้น
คุณภาพของพนกังาน ดา้นคุณภาพของสถานที ดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก และ
ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจจาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีย
ต่อเดือน  พบวา่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสํานกั
นานาเหนือ ไม่แตกต่างกนั 
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เนตรชนก พึงเกษม (2545) ได้ศึกษาเรือง การสือสารแบบผสมผสานกบัการสร้าง
เอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชย ์มีวตัถุประสงค์เพือศึกษากลยุทธ์ของการสือสารแบบ
ผสมผสาน ของธนาคารพาณิชยท์งั 3 แห่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ธนาคารเอเชีย ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารกรุงไทย จาํนวน 7 คน ตามกรอบการสือสารแบบผสมผสานของ  Gronstedt (2000) ใน
ส่วนการวดัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธนาคาร ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล กบักลุ่มตวัอยา่งเพศ
ชายและหญิง อายุ 25-45 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 401 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ธนาคารเอเชียและธนาคารกสิกรไทย มีการวางแผนการสือสารตามรูปแบบของการสือสารแบบ
ผสมผสานทงั 3มิติ ส่วนธนาคารกรุงไทยยงัไม่มีรูปแบบการสือสารแบบผสมผสานอยา่งชดัเจน ใน
การสือสารภายในองคก์รทงั 2 มิติ ซึงรูปแบบของการสือสารของทงั 3 ธนาคาร มีความแตกต่างทงั
รูปแบบของการสือสารและการใชสื้อ และส่งผลต่อการสร้างเอกลกัษณ์ของแต่ละธนาคาร ในส่วน
ของการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทยสูงทีสุด รวมถึงมีระดบัของความพอใจและความเต็มใจทีจะใช้
บริการสูงทีสุดเช่นกนั รองลงมาคือ ธนาคารเอเชียและธนาคารกรุงไทยตามลาํดบั นอกจากนี
ผลการวิจยัยงัพบวา่ กลุ่มของภาพลกัษณ์ทีโดดเด่นทีสุดของแต่ละธนาคาร มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัความพอใจและความเตม็ใจ ทีจะใชบ้ริการ 

สิริลกัษณ์ วงศ์กวีวิทย ์(2550) ได้ศึกษาเรือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการ
บริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาตรัง มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความพึงพอใจและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา
ตรัง พบวา่ ความพึงพอใจดา้นพนกังานอยูใ่นอนัดบัที 1 รองลงมา คือ ดา้นบริการ ดา้นเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ ด้านสถานที และด้านประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดับ (3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผูใ้ชบ้ริการทีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ชบ้ริการทีมี อาย ุ
อาชีพ รายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการให้บริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05   

บทสรุปงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

จากการศึกษาผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ในช่วงระยะเวลาตงัแต่ปี พ.ศ. 2545-2552 ซึงผูว้ิจยั
ได้ศึกษางานวิจยัด้านต่างๆ ซึงเป็นงานวิจยัทีเกียวขอ้งทงัหมด 3 ด้าน ซึงด้านที 1 เป็นงานวิจยั
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เกียวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ การกํากับดูแลกิจการทีดีขององค์กร ทาํให้ทราบถึงแนวทางการ
ประกอบธุรกิจว่าเป็นอย่างไร เช่นการเป็นองค์กรทีดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส่ สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างไร  มีความมนัคงหรือไม่ และมีการนาํเทคโนโลยีมา
ให้บริการแก่ลูกคา้อย่างไรบา้ง และดา้นการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาความสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์  ทศันคติของลูกคา้ต่อการบริการทีไดรั้บ รวมถึงลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายไดที้แตกต่างกนั ดา้น
ที 2 เป็นการวิจยัเกียวกบัคุณภาพการบริการโดยจะศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโดยศึกษา
ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพบริการทงัในดา้นสภาพแวดลอ้ม ด้านผลตอบรับจากการ
บริการ ความเอาใจใส่ ความเชือถือ การตอบสนองลูกคา้ ดา้นเทคโนโลยี รวมถึงความกระตือรือร้น
และความเอาใจใส่ในการให้บริการกบัลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั และการอาํนวยความสะดวกต่างๆ
ให้แก่ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเพือสร้างความประทบัใจให้เกิดกบัลูกคา้ ดา้นที 3 เป็นการศึกษาเกียวกบั
ความ ความไวว้างใจและเกิดความจงรักภกัดี จะเป็นการศึกษาระดบัความเชือมนั ความมนัใจของ
ลูกคา้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านความเสียง ด้านผลตอบแทน ความมนัคงขององค์กรตลอดจนการ
กลบัมาใช้บริการซาํและเกิดการแนะนาํให้ผูอื้นมาใช้บริการดว้ย จากการทบทวนงานวิจยัดงักล่าว
ผูว้ิจยัจึงนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยการบูรณาการแนวคิดการวิจยัทีมีความ
สอดคลอ้งกนัในเชิงเหตุและผล ทงันีผูว้ิจยัเชือว่าองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ดา้นการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ในเชิงบวกกบัธนาคารเป็นสิงสําคญัอยา่งยิงที
องคก์รตอ้งมีและสร้างขึนมาเพือเพิมความแข็งแกร่ง ยงัยืน และเจริญกา้วหน้าให้แก่องค์กร อนัจะ
ส่งผลต่อความไวว้างใจจนกลายเป็นความจงรักภกัดีต่อธนาคารและเกิดการแนะนาํบอกต่อให้แก่
ผูอื้นหนัมาใชบ้ริการกบัธนาคารในอนาคต 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การศึกษาเรืองอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน เป็นการวิจยัเชิง
สาํรวจ (Survey Research) ดาํเนินการตามกระบวนการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
มีวธีิเก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ซึงมีวธีิการดาํเนินการศึกษาวจิยัดงันี 

1. การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

3. การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
4. การตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนี  คือ  ลูกค้าธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึงไม่สามารถระบุจาํนวนทีแน่นอนได ้

กลุ่มตวัอยา่งประชากรเทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินใน
เขตกรุงเทพมหานครอยา่งน้อย 1 ครัง จาํนวน 384 คน จากการคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane 

(1973)โดยกาํหนดค่าความคลาดเคลือนทีระดบั 5 %ช่วงความเชือมนั 95และได้มีการเผือความ
ผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามอยา่งไม่สมบูรณ์จึงไดท้าํการสาํรองแบบสอบถามเพิมอีก 16 ชุด 
รวมแบบสอบถามทงัสิน 400 ตวัอยา่ง 

 การสุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขนัตอน (Multi-Stage Sampling) 

โดยขนัตอนการสุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ดงัต่อไปนี 
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 ขนัที 1 ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การจับฉลากเลือกสาขาของธนาคารในแต่ละเขตขึนมาเขตละ 1 สาขา  จาก 146 สาขา  ใน
กรุงเทพมหานคร (รายงานประจาํปี ธนาคารออมสิน. 2555: 155-160) 

 

ตารางที 1  สรุปผลการสุ่มเลือกสาขาแยกตามเขต 

 

ธนาคารออมสินเขต ธนาคารออมสินสาขา สาขาทสุ่ีมได้ 
เขตหว้ยขวาง ยติุธรรม,เอสพลานาดรัชดา,ชยัสมรภูมิ,ดินแดงหว้ย

ขวาง,ลาดพร้าว,กระทรวงการคลงั,อิสท-์  วอเตอร์,

เซนตจ์อห์น, พญาไท,เซ็นทรัลพลาซ่า-  แกรนด์
พระราม 9 

กระทรวงการคลงั 

เขตบางเขน บางเขน,มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,เตาปูน,จตุจกัร
,พงษเ์พชร,ประชาชืน,เอนเนอร์ยี คอม-เพลก็ซ์,บิกซี 
วงศส์วา่ง,ขนส่งหมอชิต 2,เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว,ประชานิเวศน ์1,    กรีนพลาซ่า (วงัหิน) 

เตาปูน 

เขตสะพานใหม่ ตลาดวงศกร,อนุสรณ์สถานแห่งชาติ,ดอนเมือง,

สะพานใหม่,ตลาดยงิเจริญ,ถนนสรงประภา 
อนุสรณ์สถาน

แห่งชาติ 

เขตราชวตัร ศรียา่น,ราชวตัร,นางเลิง,มหานาค,ทาํเนียบ
รัฐบาล,   สะพานแดง,สวนจิตรลดา,สุพรีม คอม-

เพล็กซ์ สามเสน,ถนนประดิพทัธ์,แยกพิชยั 
สวนจิตรลดา 

เขตวชัรพล วชัรพล,ศูนยร์าชการ ฯ อาคาร A,ศูนยร์าชการ ฯ 
อาคารB, ไอที สแควร์,กรมการกงศุล,บิกซี แจง้-

วฒันะ 

ศูนยร์าชการ ฯ 
อาคาร B 

เขตบางรัก หวัลาํโพง,สาทร,สาทรเหนือ,บางรัก,ถนน-

จนัทน์,เยาวราช,   สีลม,สาธร ซิตี ทาวเวอร์ 
สีลม 

 

 

เขตถนนเพชรบุรี เจริญผล,จกัรวรรดิ,วรจกัร,อุรุพงษ,์ป้อมปราบ,

ถนนเพชรบุรี 
อุรุพงษ ์
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ตารางที 1  สรุปผลการสุ่มเลือกสาขาแยกตามเขต (ต่อ) 
 

ธนาคารออมสินเขต ธนาคารออมสินสาขา สาขาทสุ่ีมได้ 
เขตพร้อมพงษ ์ สามยา่น,ทองหล่อ,ราชประสงค,์คลองเตย,พร้อม

พงษ,์จามจุรีสแควร์,เซ็นทรัลเวลิด์,กรุงเทพ ทาว
เวอร์,เกตเวย ์เอกมยั,ออล ซีซนั -เพลส,คอลมัน์ 
ทาวเวอร์ 

ทองหล่อ 

เขตพระโขนง พระโขนง,รามคาํแหง,คลองตนั,บางนา
รามคาํแหง 2,หวัหมาก,พาราไดร์ พาร์ค, ตน้ซุง 
แอฟเวนิว,ซีคอนสแควร์,ธญัญะช็อปปิง- พาร์ค
ปตท.ประเวศ,เซเลเบรท บดินทรเดชา 

บางนา 

เขตคลองจนั โชคชยั 4,เดอะมอลลบ์างกะปิ,คลองจนั,เพียว-

เพลส รามคาํแหง,เซ็นทรัล รามอินทรา,ปตท.-
รามคาํแหง 76 ,รามอินทรา กม.7,อิมพีเรียล-

เวลิดล์าดพร้าว,ลาดพร้าว 101 

โชคชยั 4 

เขตมีนบุรี หนองจอก,มีนบุรี,ลาดกระบงั,แฟชนั ไอส์แลนด์
,แฟชนั ไอส์แลนด ์2,บิกซี เคหะร่มเกลา้,บิกซี -
หทยัราษฎร์  ,ไอเพลส 

ลาดกระบงั 

เขตมหาดไทย หนา้พระลาน,มหาดไทย,บางลาํภูบน , เทเวศน์
ปากคลองตลาด 

เทเวศน์ 

เขตศิริราช ตลาดพลู,ท่าพระ,จรัญสนิทวงศ,์ เจริญพาศน์
เดอะมอลลท์่าพระ,ศิริราช,เซ็นทรัลปินเกลา้ 

เจริญพาศน์ 

เขตบางแค บางแค, เดอะมอลล ์บางแค,ตลิงชนั,บางพลดั,

หมู่บา้นเศรษฐกิจ,สีแยกทศกณัฐ์,ขนส่งสายใต้
สวนผกั,เนติบญัฑิตยสภา,หนองแขม,ซีคอน -
บางแค 

บางแค 
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ตารางที 1  สรุปผลการสุ่มเลือกสาขาแยกตามเขต (ต่อ) 
 

ธนาคารออมสินเขต ธนาคารออมสินสาขา สาขาทสุ่ีมได้ 
เขตราษฏร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ,วงเวยีนใหญ่,สมเด็จเจา้พระยา,  

วดัไทร,เจริญนคร,พระราม 2 ,ทุ่งครุ,บิกซี -
พระราม 2,บิกซี บางปะกอก,ถนนบางขนุเทียน-
ชายทะเล,บางบอน,เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2,

เทสโกโ้ลตสั กลัปพฤกษ ์

วงเวยีนใหญ่ 

เขตบางคอแหลม ทุ่งมหาเมฆ,สาธุประดิษฐ,์บางโพงพาง,

ดาวคะนอง,บางคอแหลม,เซ็นทรัลพระราม 3,

กรีนเพลส,ฟิวเจอร์มาร์ท  พระราม 3,เจริญกรุง -
107,อิน-อินเตอร์เซค 

เจริญกรุง 107 

ทีมา:  รายงานประจาํปี ธนาคารออมสิน, 2556 

 

 ขนัที 2 กาํหนดตวัอยา่งแบบโควตา้(Quota Sampling) จากกลุ่มกิจการสาขาทีมีสาขาอยู่
ในพืนทีกรุงเทพมหานครตามทาํเนียบสาขา แบ่งออกเป็น 16 เขต จาํนวน 146 สาขา (รายงาน
ประจาํปี ธนาคารออมสิน. 2555:155-160) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในสัดส่วนทีเท่ากนัคือ 384/ 16 
เท่ากบั เขตละ 24 ตวัอยา่ง 

  
ตารางที 2  การแบ่งกลุ่มกิจการสาขาทีมีสาขาอยูใ่นเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ตามทาํเนียบสาขา 
 

เขต จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
ธนาคารออมสินเขตหว้ยขวาง 24 

ธนาคารออมสินเขตบางเขน 24 

ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่ 24 

ธนาคารออมสินเขตราชวตัร 24 

ธนาคารออมสินเขตวชัรพล 24 
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ตารางที 2  การแบ่งกลุ่มกิจการสาขาทีมีสาขาอยู่ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ตามทาํเนียบสาขา 
 (ต่อ) 
 

เขต จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
ธนาคารออมสินเขตบางรัก 24 

ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี 24 

ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ ์ 24 

ธนาคารออมสินเขตพระโขนง 24 

ธนาคารออมสินเขตคลองจนั 24 

ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี 24 

ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย 24 

ธนาคารออมสินเขตศิริราช 24 

ธนาคารออมสินเขตบางแค 24 

ธนาคารออมสินเขตราษฎร์บูรณะ 24 

ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม 24 

รวม 384 
ทีมา:  รายงานประจาํปี ธนาคารออมสิน, 2556 

 

 ขนัที 3 วิธีการสุ่มตวัอย่าง แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาํการ         
แจกแบบสอบถามให้แก่ลูกคา้ธนาคารออมสินตามเขตทีสุ่มไดผู้ต้อบแบบสอบถามตอ้งเป็นผูที้เคย
ใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน อยา่งนอ้ย 1 ครังโดยการซกัถามก่อนแจกแบบสอบถามให้ตอบจนได้
ครบจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละเขตทีทาํการสุ่ม 
 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลครังนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 5 ตอนดงันี 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-ended Response Question) จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลีย
ต่อเดือน สถานภาพ  ลกัษณะคาํถามมีคาํตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) จาํนวน 1 ขอ้
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(ขอ้ 1) และแบบสอบถามทีคาํถามมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choices Question ) จาํนวน 5 ขอ้ 
(ขอ้ 2- 5) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทต่าง ๆ 

ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นการวดัระดับทัศนคติของลูกค้าทีตอบแบบสอบถาม มีทงัหมด 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย 

1.  ดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส (Transparency) จาํนวน 5 ขอ้ 

2.  ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ (Relationship) จาํนวน 5 ขอ้ 

3.  ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร (Unique) จาํนวน 5 ขอ้ 

4   ดา้นความยงัยนื  (Sustainable) จาํนวน 5 ขอ้ 

5.  ดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ (Technology)  จาํนวน 5 ขอ้ 

แบบสอบถามเป็นแบบ Likert scale เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารกาํหนดคะแนนดงันี 

  ระดับความคิดเห็น  คะแนนคําถาม 
   เห็นดว้ยอยา่งยงิ   5 คะแนน   

   เห็นดว้ย   4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ   3 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย   2 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ  1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน จะใช้วิธีการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักเกณฑ์ของการแบ่ง          
อนัตรภาคชนั โดยแบ่งคะแนนสูงทีสุดออกเป็น 5 ระดบั จากคะแนนเฉลียทีไดรั้บจากแบบสอบถาม 
คะแนนตาํทีสุด คือ 1 และคะแนนสูงทีสุด คือ 5 หากึงกลางพิสัย โดยใชสู้ตรคาํนวณช่วงกวา้งของ
อนัตรภาคชนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544: 29) 

 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชนั   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 

                                                           จาํนวนชนั 

                                             =              5 – 1 

                         5 

      =               0.80 
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เกณฑ์เฉลียระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการทีมีต่อการกาํกับดูแลกิจการทีดีของ
ธนาคารออมสินสามารถแปลความหมายไดด้งันี 

  คะแนนเฉลยี  การแปลผล 
  4.21 –  5.00  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดีของธนาคารออมสิน ในระดบัดีมาก 

 3.41 – 4.20  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ทีดีของธนาคารออมสิน ในระดบัดี 
 2.61 – 3.40  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ทีดีของธนาคารออมสิน ในระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ทีดีของธนาคารออมสิน ในระดบัไม่ดี 
 1.00 – 1.80  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ทีดีของธนาคารออมสิน ในระดบัไม่ดีอยา่งมาก 

ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน
ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวดัระดบัทศันคติของลูกคา้ทีตอบแบบสอบถาม มีทงัหมด 6 ดา้น 
ประกอบดว้ย 

1.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม จาํนวน 5 ขอ้ 

2.  ดา้นผลตอบรับจากการบริการ จาํนวน 5 ขอ้ 

3.  ดา้นความเอาใจใส่ จาํนวน 5 ขอ้ 

4.  ดา้นความเชือถือได ้จาํนวน 5 ขอ้ 

5.  ดา้นการตอบสนองลูกคา้ จาํนวน 5 ขอ้ 

6.  ดา้นเทคโนโลยี จาํนวน 5 ขอ้ 

แบบสอบถามเป็นแบบ Likert scale เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารกาํหนดคะแนนดงันี 

  ระดับความคิดเห็น  คะแนนคําถาม 
   เห็นดว้ยอยา่งยงิ   5 คะแนน   

   เห็นดว้ย   4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ   3 คะแนน 
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   ไม่เห็นดว้ย   2 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ  1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน จะใช้วิธีการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักเกณฑ์ของการแบ่ง          
อนัตรภาคชนั โดยแบ่งคะแนนสูงทีสุดออกเป็น 5 ระดบั จากคะแนนเฉลียทีไดรั้บจากแบบสอบถาม 
คะแนนตาํทีสุด คือ 1 และคะแนนสูงทีสุด คือ 5 หากึงกลางพิสัย โดยใชสู้ตรคาํนวณช่วงกวา้งของ
อนัตรภาคชนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544: 29) 

 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชนั   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 

                                                           จาํนวนชนั 

                                             =              5 – 1 

                         5 

      =               0.80 

 

เกณฑ์เฉลียระดบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการทีมีต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินสามารถแปลความหมายไดด้งันี 

  คะแนนเฉลยี  การแปลผล 
  4.21 –  5.00  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้คุณภาพการ

บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในระดบัดีมาก 

 3.41 – 4.20  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในระดบัดี 
 2.61 – 3.40  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในระดบัไม่ดี 
 1.00 – 1.80  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในระดบัไม่ดีอยา่งมาก 

ตอนที 4 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความไวว้างใจในการใช้บริการของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน แบบสอบถามเป็นแบบ Likert scale เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval 

Scale) มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารกาํหนดคะแนนดงันี 
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  ระดับความคิดเห็น  คะแนนคําถาม 
   เห็นดว้ยอยา่งยงิ   5 คะแนน   

   เห็นดว้ย   4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ   3 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย   2 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ  1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน จะใช้วิธีการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักเกณฑ์ของการแบ่ง          
อนัตรภาคชนั โดยแบ่งคะแนนสูงทีสุดออกเป็น 5 ระดบั จากคะแนนเฉลียทีไดรั้บจากแบบสอบถาม 
คะแนนตาํทีสุด คือ 1 และคะแนนสูงทีสุด คือ 5 หากึงกลางพิสัย โดยใชสู้ตรคาํนวณช่วงกวา้งของ
อนัตรภาคชนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544: 29) 

 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชนั   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 

                                                           จาํนวนชนั 

                                             =              5 – 1 

                         5 

      =               0.80 
 

เกณฑ์เฉลียระดบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการทีมีความไวว้างใจในการใช้บริการของ
ธนาคารออมสินสามารถแปลความหมายไดด้งันี 

  คะแนนเฉลยี  การแปลผล 
  4.21 –  5.00  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความไวว้างใจในการ

ใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ในระดบัดีมาก 

 3.41 – 4.20  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ในระดบัดี 
 2.61 – 3.40  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ในระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ในระดบัไม่ดี 
 1.00 – 1.80  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ในระดบัไม่ดีอยา่งมาก 
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ตอนที  5 เป็นแบบสอบถามเกียวกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert scale เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) มี      
5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารกาํหนดคะแนนดงันี 

  ระดับความคิดเห็น  คะแนนคําถาม 
   เห็นดว้ยอยา่งยงิ   5 คะแนน   

   เห็นดว้ย   4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ   3 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย   2 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ  1 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน จะใช้วิธีการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักเกณฑ์ของการแบ่ง          
อนัตรภาคชนั โดยแบ่งคะแนนสูงทีสุดออกเป็น 5 ระดบั จากคะแนนเฉลียทีไดรั้บจากแบบสอบถาม 
คะแนนตาํทีสุด คือ 1 และคะแนนสูงทีสุด คือ 5 หากึงกลางพิสัย โดยใชสู้ตรคาํนวณช่วงกวา้งของ
อนัตรภาคชนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544: 29) 

 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชนั   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 

                                                           จาํนวนชนั 

                                             =              5 – 1 

                         5 

      =               0.80 

 

เกณฑเ์ฉลียระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการทีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้สามารถ
แปลความหมายไดด้งันี 

  คะแนนเฉลยี  การแปลผล 
  4.21 –  5.00  ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ ในระดบัดีมาก 

 3.41 – 4.20  ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ในระดบัดี 
 2.61 – 3.40  ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ในระดบัปานกลาง 



72 
 

 
 

 1.81 – 2.60  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ในระดบัไม่ดี 
 1.00 – 1.80  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเกียวกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ในระดบัไม่ดีอยา่งมาก 
 
การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ดงันี 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวกบัเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดี การรับรู้คุณภาพ
การบริการ ความไวว้างใจและความจงรักภกัดี และได้ดาํเนินการศึกษารวบรวมขอ้มูลเพือเป็น
แนวทางในการพฒันาและสร้างแบบสอบถามทีใชใ้นการวจิยั 

2.  จากนันผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการพัฒนาและสร้างแบบสอบถามจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงักล่าว โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอนซึงพิจารณา
เนือหาใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิด วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานในการศึกษา 

3.  ดาํเนินการนาํส่งแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ
พิจารณาความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของเนือหา จากนนันาํขอ้ปรับปรุงมาแกไ้ขตามคาํแนะนาํ
จากอาจารยที์ปรึกษาการศึกษาวทิยานิพนธ์เพือใหส้อดคลอ้งกบัการวจิยัครังนี 

4.  นําแบบสอบถามทีได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิเชียวชาญเพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมเนือหาของการศึกษา 

5.  รับขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามอีกครังก่อนนาํเสนออาจารย์ที
ปรึกษาการศึกษาวทิยานิพนธ์เพือพิจารณาความถูกตอ้งและความครอบคลุมเนือหาของการศึกษา 

 

การตรวจสอบเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

คุณภาพด้านความเทยีงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) 
โดยนําแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีปรึกษาการศึกษาวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาถึง

เนือหาสาระความสอดคล้องกนัระหว่างขอ้คาํถามกบัเนือหาการศึกษาของงานวิจยัคุณภาพของ
เครืองมือ ความถูกตอ้งตรงตามเนือหาทีตอ้งการความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและ
การใชเ้ครืองมือวิจยัสามารถวดัไดค้รบคลุมเนือหาทงัหมดจากนนันาํแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิ
เชียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งความครอบคลุมของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัคาํ
นิยามศพัท์ ความเหมาะสมในการใช้ภาษาตงัข้อคาํถาม จากนันดาํเนินการหาค่าโดยใช้วิธีการ
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ตรวจสอบ IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยค่า IOC มีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถาม
ทีดีจะตอ้งมีค่า IOC ใกลเ้คียงกบั 1 โดยกาํหนดเกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไป      
ถือวา่สอดคลอ้งในเกณฑที์ยอมรับได ้(ประสพชยั พสุนนท,์ 2555: 225) 

การทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้องจากแบบสอบถามอิทธิพลของการกาํกับดูแล
กิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน โดยแบบสอบถามทงัหมด 4 ตอน คือ ตอนที 1 ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ
ทีดี มีขอ้คาํถามทงัหมด 25 ขอ้ ซึงไดมี้ขอ้คาํถาม 21 ขอ้ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 คะแนน 
ส่วนขอ้คาํถามอีก 4 ขอ้ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 คะแนน ตอนที 2 ดา้นการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน มีขอ้คาํถามทงัหมด 30 ขอ้ ซึงมีขอ้คาํถาม 27 ขอ้ ได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 คะแนน ส่วนขอ้คาํถามอีก 3 ขอ้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
0.67 คะแนน และตอนที 3 ดา้นความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน มีขอ้คาํถามทงัหมด 
5 ขอ้  ซึงขอ้คาํถามทงัหมดได้ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 คะแนน ตอนที 4 ด้านความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน มีขอ้คาํถามทงัหมด 5 ขอ้  ซึงขอ้คาํถามทงัหมดไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 คะแนน ขอ้คาํถามในการวิจยัครังนีมีระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.67-1 

ซึงอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้จึงสามารถนาํแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการวจิยัต่อไป 

คุณภาพด้านความเทยีงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
เครืองมือทีมีความเทียงตรงเชิงโครงสร้างนันสามารถวดัได้กับโครงสร้างหรือ

คุณลักษณะตามทฤษฎีของสิงนัน ๆ นันคือ ต้องสร้างข้อคาํถามให้มีพฤติกรรมต่าง ๆ ตรงตาม
พฤติกรรมทีเป็นเป้าหมายของสิงทีต้องการจะวัดเป็นการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนย ัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ดว้ยการนาํแบบสอบถามทาํการทดสอบกบัผูใ้ชบ้ริการของ
ธนาคารออมสิน จาํนวน 30 คน ซึงไดค้่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของเครืองมือวดัในเรืองการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดี  การรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ ความไวว้างใจในการใชบ้ริการและความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ ตามบทบาทหนา้ทีของคาํถามในแต่ละดา้นดว้ยค่า Factor Loading ทีมีค่าอยู่
ระหว่าง  0.738-0.934 ซึงค่า Factor Loading ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.40 แบบสอบถามจึงสามารถ
นาํไปใชไ้ด ้(Nullally and Berstein, 1994 อา้งถึงใน Jadesadalug and Ussahawanitchkit, 2009: 47)
ดงัตารางที 3 
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ตารางที 3  ค่านาํหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
 

 
ตัวแปร 

ค่านําหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

ค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา 

(Cronbach’s 
Alpha) 

การกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
1. ดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 0.793-0.900 0.961 

2. ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ 0.761-0.890 0.806 

3. ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร 0.797-0.864 0.805 

4. ดา้นความยงัยนื 0.748-0.928 0.800 

5. ดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหาร 0.811-0.925 0.791 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.823-0.872 0.725 

2. ดา้นผลตอบรับจากการบริการ 0.783-0.880 0.784 

3. ดา้นความเอาใจใส่ 0.753-0.879 0.721 

4. ดา้นความเชือถือได ้ 0.786-0.826 0.843 

5. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 0.741-0.870 0.723 

6. ดา้นเทคโนโลยี 0.738-0.815 0.721 

ความไว้วางใจในการใช้บริการ 0.851-0.902 0.914 

ความจงรักภักดีของลูกค้า 0.870-0.934 0.943 

ทีมา:  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) 
 

 วเิคราะห์หาความเชือมันของเครืองมือ (Reliability) 
ผูว้จิยัไดมี้การทดสอบความเชือมนัโดยนาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแกไ้ขไปทดสอบ

ความเชือมนั (Pre-Test) กบักลุ่มตวัอยา่งทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 ชุด แลว้นาํไปวิเคราะห์
หาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยกาํหนดความเชือมนัที 95% (α = 0.05) ระดบัความถูกตอ้ง 
(Validity) และกาํหนดระดบันยัสําคญัที 0.5 หรือความเชือมนัทางสถิติที 95% โดยค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) โดยผลการ
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ทดสอบค่าความเชือมนัของคาํถามแต่ละด้าน พบค่า Cronbach  Alpha มีค่าตงัแต่ 0.721-0.961  
(แสดงขอ้มูลดงัตาราง) ซึงค่าความเชือมนัควรอยู่ทีระดบั 0.71 – 1.00 แบบสอบถามจึงสามารถ
นาํไปใชไ้ดแ้ละมีความเชือมนัสูง (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555: 239) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาวิจยัในเรืองอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและ
การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี 

1.  ดาํเนินการทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัแนวคิดทฤษฎีนิยามศพัท์และงานวิจยัที
เกียวข้องและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิตลอดจนพิจารณาแบบสอบถามของงานวิจัยที
เกียวขอ้งแลว้นาํมาสร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมเนือหาทีศึกษาของการวจิยั 

2.  เสนอขออนุเคราะห์ขอ้มูลจากผูบ้ริหารธนาคารออมสิน ซึงมีขนัตอนในการขออนุมติั
และวธีิการเตรียมโครงการวจิยัดงันี 

2.1  นาํโครงร่างวทิยานิพนธ์พร้อมเอกสารประกอบการขออนุมติัเสนอผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ธนาคารออมสินเพือขออนุมติัในการเก็บขอ้มูล 

 2.2  เอกสารประกอบการขออนุเคราะห์ขอ้มูลมีดงันี 

  2.2.1  แบบเสนอโครงการวิจัยเพือขอรับการพิจารณาจากผู ้เชียวชาญ 
(Submission Form) จาํนวน 3 ชุด  

  2.2.2  โครงร่างวทิยานิพนธ์ทีผา่นการสอบปกป้องแลว้ (Proposal) จาํนวน 3 ชุด 

  2.2.3  ประวติัส่วนตวัผูว้จิยั 

  2.2.4  แบบบัน ทึกข้อมู ลสํ าห รับการวิ จัย  ( Case Record Form) ห รือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) จาํนวน 3 ชุด 

  2.2.5  เอกสารขออนุเคราะห์ขอ้มูลจากบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร 

3.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญจากนันนําเสนอต่อ
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครังเพือปรับปรุงแกไ้ขครังสุดทา้ยก่อนนาํไปทดลองใช ้
(Try Out) โดยการนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์นนัไปทดลองใชก้บัประชาชนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 30 คน 

4.  ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

5.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสอบถามทีไดรั้บ 

6.  นาํขอ้มูลทงัหมดไปทาํการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป(SPSS) 
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สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้กาํหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูลเพือใช้เป็น
ภาพรวมในการตอบคาํถามการวจิยัโดยนาํแบบสอบถามทีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์และนาํไปลงรหัสขอ้มูลเพือวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและนาํเสนอด้วย
ตารางประกอบการบรรยาย ผูว้จิยัจึงไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 

สถิติทใีช้เพอืตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
1.  ค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยนาํแบบสอบถามให้อาจารยที์

ปรึกษางานวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ พิจารณาความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้คาํถามกบัเนือหา
ของงานวิจยั คุณภาพของเครืองมือ ความถูกตอ้งตรงตามเนือหาทีตอ้งการ ความสอดคล้องตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั และการใชเ้ครืองมือการวจิยัสามารถวดัไดค้รอบคลุมเนือหาทงัหมดแลว้นาํมา
หาค่าโดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence)  

2.  ค่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เครืองมือทีมีความเทียงตรง
เชิงโครงสร้างสามารถสร้างขอ้คาํถามให้มีพฤติกรรมต่างๆ ตรงตามพฤติกรรมทีเป็นเป้าหมายของ
สิงทีตอ้งการจะวดัเป็นการทดสอบองคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis)  

3.  ค่าความเชือมนั (Reliability) ดาํเนินการหาค่าความเชือมนัของแบบวดัทงัฉบบัและ
รายด้านโดยการหาค่าความสอดคล้องภายใน ด้วยวิธีค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach‘s Alpha Coefficients) 

สถิติพนืฐาน 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของประชากรกลุ่มตวัอย่างด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน สถานภาพ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือใช้
อธิบายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ (percentage) และแจกแจงความถี (frequency)  

2. การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัในด้านการกาํกบัดูแลกิจการทีดี การ
รับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า ความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกค้าโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแ้ก่ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานStandard 

Deviation (SD) 

สถิติทใีช้เพอืทดสอบคุณลกัษณะของตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกาํกบัดูแลกิจการทีดีกบัการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้กบัความไวว้างใจของลูกคา้ การรับรู้คุณภาพ
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การบริการของลูกคา้กบัความจงรักภกัดี และความไวว้างใจของลูกกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

สถิติทใีช้เพอืการทดสอบสมมติฐาน 

1. การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้ในการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ภาพลกัษณ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

2. การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชใ้นการ
วเิคราะห์อิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีต่อความ
ไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเรือง “อิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี
และการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน” กลุ่มตวัอยา่งทีใชท้าํการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างน้อย  1 ครัง  เครืองมือทีนํามาใช้เก็บข้อมูลในการทําวิจัยครังนี  คือ 
แบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์และแสดงผลไวเ้ป็นลาํดบัดงันี 

ตอนที 1  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที 2  การกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร  
ตอนที 3  การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนที 4  ความไวว้างใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ตอนที 5  ความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ตอนที 6  การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 1 การกํากับดูแลกิจการทีดีมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 1.1 การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสมีอิทธิพลทางบวก
ต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน  

  สมมติฐานที 1.2 การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวก
ต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน  

  สมมติฐานที 1.3 ความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 1.4 ความยงัยืนของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 1.5 การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการของ
ธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที 2 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
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  สมมติฐานที 2.1 สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 2.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 2.3 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 2.4 ความเชือถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 2.5 การตอบสนองลูกคา้ของพนกังานมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 2.6 เทคโนโลยีของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที 3 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที 3.1 สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที 3.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที 3.3 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที 3.4 ความเชือถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที 3.5 การตอบสนองลูกคา้ของพนกังานมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที 3.6 เทคโนโลยีของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานที  4 ความไว้วางใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
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สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดใช้
สัญลกัษณ์ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพือใหเ้กิดความเขา้ในและความเห็นทีตรงกนัดงันี 

n  แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา 
x  แทน  ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

S.D. แทน  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

p-value แทน     ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) 

sig  แทน  ค่าทีใชใ้นการตรวจสอบวา่ตวัแปรอิสระใดบา้งทีสามารถใช ้
    พยากรณ์ 

R  แทน  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคูณ 

β  แทน  ค่าสัมประสิทธิการถดถอยในสมการทีอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน 

a แทน ค่าคงทีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

SEest แทน  ความคลาดเคลือนมาตรฐานของการพยากรณ์  (Standard error of   

  estimation) 

Adjusted R2  แทน  ค่าสัมประสิทธิของการพยากรณ์ปรับปรุง 

*  แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

**  แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

***  แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001 

GG  แทน การกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

TR  แทน การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

RE  แทน การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ 
UN  แทน ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

SU  แทน ความยงัยนื 

TE  แทน การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ 

CPS แทน การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ 

SE  แทน ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

IQ  แทน ดา้นผลตอบรับจากการบริการ  

EM  แทน ดา้นความเอาใจใส่  

RES แทน ดา้นเทคโนโลยี 
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BT  แทน ความไวว้างใจ 

BL  แทน ความจงรักภกัดี 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนท ี1  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับลักษณะประชากรทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 384 คน จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) นาํมาแจกแจงความถีของ         
แต่ละขอ้ จากนนัทาํการหาค่าร้อยละ (Percentage) ของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด แลว้นาํเสนอ 
ในตารางที 4 ดงันี 

 

ตารางที 4  จาํนวนความถี ร้อยละของขอ้มูลทวัไปจากผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ อาย ุ
 ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ ของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม 

(n = 384 คน) 

ข้อมูลทวัไป ความถี ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 140 36.0 

หญิง 244 64.0 

รวม 384 100.0 

อายุ   

ตาํกวา่ 25 ปี  66 17.0 

26-35 ปี 182 47.0 

36-45 ปี 84 22.0 

46-55 ปี 41 11.0 

56 ปี ขึนไป 11 3.0 

รวม 384 100.0 

ระดับการศึกษา   

ตาํกวา่ปริญญาตรี 16 4.0 

ปริญญาตรี 239 62.0 
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ตารางที 4  จาํนวนความถี ร้อยละของขอ้มูลทวัไปจากผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ อาย ุ
 ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม 

 (ต่อ) 
 (n = 384 คน) 

ข้อมูลทวัไป ความถี ร้อยละ 

สูงกวา่ปริญญาตรี 129 34.0 

รวม 384 100.0 

อาชีพ   
นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา  8 2.0 

ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 184 48.0 

พนกังานบริษทั/หน่วยงานเอกชน 132 34.0 

ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 40 11.0 

พอ่บา้น / แม่บา้น 8 2.0 

อืนๆ 12 3.0 

รวม 384 100.0 

รายได้เฉลยีต่อเดือน   

ไม่เกิน 10,000 บาท 20 5.0 

10,001 - 25,000 บาท 214 56.0 

25,001 - 40,000 บาท 74 20.0 

40,001 - 55,000 บาท 64 16.0 

ตงัแต่ 55,001 บาท ขึนไป 12 3.0 

รวม 384 100.0 

สถานภาพ   

โสด  248 65.0 

สมรส 132 34.0 

หยา่ร้าง 4 1.0 

รวม 384 100.0 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จากตารางที 4 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 244 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมาเป็นเพศชายจาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 182 คน         
คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 36-45 ปี ตาํกวา่ 25 ปี 46-55 ปี และ 56 ปี ขึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 22.0 17.0 11.0 และ 3.0 ตามลาํดบั 

การศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมามีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และมีระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ตามลาํดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ  48.0 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท /
หน่วยงานเอกชน จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ11.0 อืน ๆ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และประกอบอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  
และพอ่บา้น/แม่บา้น จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั 

รายได้เฉลียต่อเดือน ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 - 25,000 บาท จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน
ระหวา่ง 25,001 - 40,000 บาท จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  รายไดต่้อเดือนระหวา่ง  40,001 - 

55,000 บาท จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จาํนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 และรายไดต่้อเดือนตงัแต่ 55,001 บาท ขึนไป จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
ตามลาํดบั 

สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 248 คน       
คิดเป็นร้อยละ 65.0 สถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และสถานภาพหยา่ร้าง 
จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั 

 

ตอนท ี2  การกาํกบัดูแลกจิการทดีีของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิ เคราะห์ข้อมูลการกํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 384 คน ให้คะแนนปัจจยัตามระดบัความสําคญั
จากแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล แล้วนําคะแนนทีได้จากแต่ละข้อคาํถามมารวมกัน เพือวิเคราะห์
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานในภาพรวม นาํเสนอในรูปตารางที 5 ดงันี 
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ตารางที 5  ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการกาํกบั
 ดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นภาพรวม 

(n = 384 คน) 

การกาํกบักจิการทดีี X  ..DS  

ระดับการ
กาํกบัดูแล
กจิการทดีี 

ดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส  3.76 0.55 ดี 

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ 3.63 0.68 ดี 

ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร 4.40 0.59 ดีมาก 

ดา้นความยงัยนื   4.06 0.63 ดี 

ดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ 3.78 0.73 ดี 

ภาพรวม 3.93 0.49 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 5 ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.49) และ
เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีเกือบทุกดา้น ดา้นทีมีค่าเฉลียระดบั
ความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ( X = 4.40, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ดา้น       
ความยงัยืน ( X = 4.06, S.D. = 0.63) ดา้นการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการ ( X = 3.78, 

S.D. = 0.73) ดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ( X = 3.76, S.D. = 0.55)  และดา้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ ( X = 3.63, S.D. = 0.68) ตามลาํดบั 

 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลการกํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 384 คน ในด้านการดาํเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นความยงัยืน และ
ดา้นการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ โดยการให้คะแนนปัจจยัตามระดบัความคิดเห็น
จากแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล แลว้นาํคะแนนทีไดจ้ากแต่ละขอ้คาํถามมารวมกนัเพือวิเคราะห์ค่าเฉลีย
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน นาํเสนอในรูปตารางที 6 - 10 ดงันี 
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ตารางที 6   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการกาํกบั
 ดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการดาํเนินธุรกิจ
 ดว้ยความโปร่งใส 

(n = 384 คน) 

การกาํกบักจิการทดีี 
ด้านการดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส X  ..DS  

ระดับการ
กาํกบัดูแล
กจิการทดีี 

1.  ธนาคารมีการเปิดเผยข่าวสาร ขอ้มูลเกียวกบั
การบริการไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและไม่
บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

3.81 0.68 ดี 

2.  ลูกคา้สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขนัตอน
การดาํเนินงาน 

3.65 0.70 ดี 

3.  ธนาคารเปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดมี้ส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรมต่างๆ
ของธนาคาร 

3.67 0.75 ดี 

4.  ธนาคารมีนโยบายทีเป็นธรรมต่อลูกคา้ 3.96 0.75 ดี 

5.  ธนาคารมีหลายช่องทางในการร้องเรียน หาก
ลูกคา้พบเห็นการทุจริตของผูป้ฏิบติังาน 

3.70 0.83 ดี 

ภาพรวม 3.76 0.55 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 6 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ในภาพรวมอยู่
ในระดบัดี ( X = 3.76, S.D. = 0.55) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี
ทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ธนาคารมีนโยบายทีเป็นธรรมต่อลูกคา้ 
( X = 3.96, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ธนาคารมีการเปิดเผยข่าวสาร ขอ้มูลเกียวกบัการบริการได ้
อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง ( X = 3.81, S.D. = 0.68) และขอ้ทีมีค่าเฉลีย
ระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ ลูกคา้สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขนัตอนการดาํเนินงาน ( X = 3.65, 

S.D. = 0.70) 
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ตารางที 7   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการกาํกบั
 ดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านการสร้าง
 ความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ 

(n = 384 คน) 

การกาํกบักจิการทดีี 
ด้านการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกค้า X  ..DS  

ระดับการ
กาํกบัดูแล
กจิการทดีี 

1.  ธนาคารมีความหลากหลายในการโฆษณาผา่น
สือต่างๆ 

3.78 0.88 ดี 

2.  ธนาคารมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหลู้กคา้
ไดรั้บทราบอยูเ่สมอ 

3.71 0.89 ดี 

3.  ธนาคารมีการจดักิจกรรม การใหลู้กคา้มี 

ส่วนร่วม และมอบของสมนาคุณใหแ้ก่ลูกคา้อยา่ง
สมาํเสมอ 

3.33 0.96 ปานกลาง 

4.  ธนาคารมีการติดตาม / สอบถามความตอ้งการ
ของลูกคา้อยา่งต่อเนือง 

3.54 0.82 ดี 

5.  พนกังานมีอธัยาศยัทีดี เป็นมิตรต่อลูกคา้ 3.77 0.91 ดี 

ภาพรวม 3.63 0.68 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 7 ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัดี ( X = 3.63, S.D. = 0.68) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี
เกือบทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ ธนาคารมีความหลากหลายในการโฆษณา
ผา่นสือต่าง ๆ ( X = 3.78, S.D. = 0.88) รองลงมาคือ พนกังานมีอธัยาศยัทีดี เป็นมิตรต่อลูกคา้ ( X = 

3.77, S.D. = 0.91) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ ธนาคารมีการจดักิจกรรม การให้
ลูกคา้มีส่วนร่วม และมอบของสมนาคุณใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งสมาํเสมอ ( X = 3.33, S.D. = 0.96) 
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ตารางที 8   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการกาํกบั
 ดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านเอกลักษณ์ของ
 ธนาคาร 

(n = 384 คน) 

การกาํกบักจิการทดีี 
ด้านเอกลกัษณ์ของธนาคาร X  ..DS  

ระดับการ
กาํกบัดูแล
กจิการทดีี 

1.  เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัเพือส่งเสริม 

การออม 

4.45 0.70 ดีมาก 

2.  เป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกทีก่อตงัธนาคาร
โรงเรียนเพือส่งเสริมใหเ้ยาวชนรู้จกัการออม 

4.37 0.72 ดีมาก 

3.  เป็นสถาบนัการเงินทีมีชือเสียงดา้นสลาก 

ออมสิน 

4.37 0.70 ดีมาก 

4.  เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัโดยพระมหากษตัริย ์ 4.45 0.70 ดีมาก 

5.  เป็นสถาบนัการเงินทีมีสีทอง-ชมพ ูเป็นสี
ประจาํธนาคาร 

4.34 0.77 ดีมาก 

ภาพรวม 4.40 0.59 ดีมาก 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 8 ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านเอกลกัษณ์ของธนาคาร ในภาพรวมอยู่ในระดบั         
ดีมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.59) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก       
ทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัเพือส่งเสริมการ
ออม และเป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัโดยพระมหากษตัริย ์( X = 4.45, S.D. = 0.72) ( X = 4.45, S.D. 

= 0.70) รองลงมาคือ เป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกทีก่อตงัธนาคารโรงเรียนเพือส่งเสริมให้เยาวชน
รู้จกัการออม และเป็นสถาบนัการเงินทีมีชือเสียงดา้นสลากออมสิน  ( X = 4.37, S.D. = 0.72) ( X = 

4.37, S.D. = 0.70)  และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ เป็นสถาบนัการเงินทีมีสีทอง-
ชมพ ูเป็นสีประจาํธนาคาร ( X = 4.34, S.D. = 0.77) 
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ตารางที 9   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการกาํกบั
 ดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความยงัยนื 

(n = 384 คน) 

การกาํกบักจิการทดีี 
ด้านความยงัยนื X  ..DS  

ระดับการ
กาํกบัดูแล
กจิการทดีี 

1.  เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัคู่สังคมไทยมา
ยาวนาน 

4.37 0.70 ดีมาก 

2.  มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มที
เปลียนแปลงไป 

3.88 0.87 ดี 

3.  มีนโยบายมุ่งสู่การเจริญเติบโตทียงัยนื 4.01 0.78 ดี 

4.  เป็นสถาบนัการเงินทีมุ่งพฒันาการดาํเนินงาน
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

4.12 0.79 ดี 

5.  เป็นสถาบนัการเงินทีมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหา
ระยะยาวและมีการรับฟัง ขอ้มูล ปัญหา จาก
ผูเ้กียวขอ้งทุกกลุ่ม 

3.93 0.85 ดี 

ภาพรวม 4.06 0.63 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 9 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความยงัยืน   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.06, 

S.D. = 0.63) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีเกือบทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ดงัต่อไปนี 

ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัคู่สังคมไทยมา
ยาวนาน ( X = 4.37, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ เป็นสถาบนัการเงินทีมุ่งพฒันาการดาํเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ( X = 4.12, S.D. = 0.79) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ       
มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป ( X = 3.88, S.D. = 0.87) 
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ตารางที 10   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการกาํกบั
 ดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการนาํเทคโนโลยี
 มาใชใ้นการบริหารจดัการ 

(n = 384 คน) 

การกาํกบักจิการทดีี 
ด้านการนําเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหารจัดการ X  ..DS  

ระดับการ
รับรู้คุณภาพ
การบริการ 

1.  ธนาคารนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการ
บริหารเพือเพิมความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ลูกคา้ 

3.75 1.03 ดี 

2.  ธนาคารมีการนาํสือสารสนเทศมาใชใ้นการ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  

3.81 0.91 ดี 

3.  ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัฐานขอ้มูล
ลูกคา้ทีไดม้าตรฐาน 

3.94 0.77 ดี 

4.  ธนาคารมีการพฒันาบุคลากรเพือใหมี้ศกัยภาพ
รองรับกบัเทคโนโลยทีีเปลียนแปลงอยา่งต่อเนือง 

3.78 0.85 ดี 

5.  ธนาคารนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
บริหารความเสียง รวมถึงการพยากรณ์ขอ้มูลและ
แนวโนม้ทางการเงินในอนาคตอนาคต 

3.64 0.83 ดี 

ภาพรวม 3.78 0.73 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 10 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 3.78, S.D. = 0.73) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยั
ฐานขอ้มูลลูกคา้ทีไดม้าตรฐาน ( X = 3.94, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ธนาคารมีการนาํสือสาร
สนเทศมาใชใ้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ( X = 3.81, S.D. = 0.91) และขอ้ทีมีค่าเฉลีย
ระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ ธนาคารนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสียง  

รวมถึงการพยากรณ์ขอ้มูลและแนวโนม้ทางการเงินในอนาคตอนาคต ( X = 3.64, S.D. = 0.83) 



90 
 

 
 

ตอนท ี3  การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน  โดย
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 384 คน ให้คะแนนปัจจัยตามระดับความสําคญัจากแนวคิดของ                
ลิเคิร์ทสเกล แลว้นาํคะแนนทีไดจ้ากแต่ละขอ้คาํถามมารวมกนั เพือวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน นาํเสนอในรูปตารางที 11 ดงันี 

 

ตารางที 11   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการรับรู้
 คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นภาพรวม 

(n = 384 คน) 

การรับรู้คุณภาพการบริการ X  ..DS  

ระดับการ
รับรู้คุณภาพ
การบริการ 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม    3.56 0.66 ดี 

ดา้นผลตอบรับจากการบริการ    3.57 0.59 ดี 

ดา้นความเอาใจใส่    3.63 0.65 ดี 

ดา้นความเชือถือได ้   4.14 1.23 ดี 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้   3.64 0.64 ดี 

ดา้นเทคโนโลย ี   3.81 1.18 ดี 

ภาพรวม 3.73 0.55 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 11 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.73, S.D. = 0.55) และเมือพิจารณา          
รายดา้นพบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกดา้น ดา้นทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุด  

คือ ดา้นความเชือถือได ้( X = 4.14, S.D. = 1.23) รองลงมาคือ ดา้นเทคโนโลยี ( X = 3.81, S.D. = 

1.18) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ( X = 3.64, S.D. = 0.64) ดา้นความเอาใจใส่ ( X = 3.63, S.D. = 

0.65)  ดา้นผลตอบรับจากการบริการ ( X = 3.57, S.D. = 0.59) และดา้นสภาพแวดลอ้ม ( X = 3.56, 

S.D. = 0.66) ตามลาํดบั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน โดย
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ในดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นผลตอบรับจากการบริการ ดา้น
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ความเอาใจใส่ ด้านความเชือถือได้ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านเทคโนโลยี โดยการให้
คะแนนปัจจยัตามระดบัความคิดเห็นจากแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล แลว้นาํคะแนนทีไดจ้ากแต่ละขอ้
คาํถามมารวมกนัเพือวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน นาํเสนอในรูปตารางที 12 - 17  
ดงันี 

 

ตารางที 12   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการรับรู้
 คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นสภาพแวดลอ้ม 

(n = 384 คน) 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
ด้านสภาพแวดล้อม X  ..DS  

ระดับการ
รับรู้คุณภาพ
การบริการ 

1.  ธนาคารมีสถานทีตงัสะดวก เหมาะสม  
ทีจอดรถเพียงพอ 

3.32 0.95 ปานกลาง 

2.  ธนาคารมีการจดัสถานทีสาํหรับนงัรอรับ
บริการไวเ้ป็นสัดส่วน เพียงพอ 

3.63 0.85 ดี 

3.  สภาพภายในและภายนอกอาคารมีความ
สะอาด เรียบร้อย 

3.58 0.83 ดี 

4.  มีแสงสวา่ง อุณหภูมิทีเหมาะสม 3.71 0.83 ดี 

5.  จาํนวนเคาน์เตอร์ในการใหบ้ริการมีเพียงพอ 

กบัจาํนวนลูกคา้ 
3.55 0.88 ดี 

ภาพรวม 3.56 0.66 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 12 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นสภาพแวดลอ้ม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 3.56, S.D. = 

0.66) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ มีแสงสวา่ง อุณหภูมิทีเหมาะสม  ( X = 

3.71, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ ธนาคารมีการจดัสถานทีสําหรับนงัรอรับบริการไวเ้ป็นสัดส่วน 

เพียงพอ ( X = 3.63, S.D. = 0.85) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ ธนาคารมีสถาน
ทีตงัสะดวก เหมาะสม ทีจอดรถเพียงพอ ( X = 3.32, S.D. = 0.95) 
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ตารางที 13   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการรับรู้
 คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นผลตอบรับจากการบริการ 

(n = 384 คน) 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
ด้านผลตอบรับจากการบริการ X  ..DS  

ระดับการ
รับรู้คุณภาพ
การบริการ 

1.  พนกังานทาํใหลู้กคา้รู้สึกประทบัใจเมือมาใช้
บริการ 

3.53 0.67 ดี 

2.  พนกังานมีความรู้ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.58 0.74 ดี 

3.  พนกังานมีความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 3.46 0.73 ดี 

4.  พนกังานมีประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ เป็นอยา่งดี 

3.57 0.75 ดี 

5.  พนกังานสามารถสร้างความเชือมนัใหก้บั
ลูกคา้ได ้

3.70 0.72 ดี 

ภาพรวม 3.57 0.59 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 13 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นผลตอบรับจากการบริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 3.57, 

S.D. = 0.59) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ พนกังานสามารถสร้างความเชือมนัให้กบั
ลูกคา้ได ้( X = 3.70, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ไดเ้ป็นอยา่งดี ( X = 3.58, S.D. = 0.74) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ พนกังานมี
ความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ ( X = 3.46, S.D. = 0.73) 
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ตารางที 14   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการรับรู้
 คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นความเอาใจใส่ 

(n = 384 คน) 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
ด้านความเอาใจใส่ X  ..DS  

ระดับการ
รับรู้คุณภาพ
การบริการ 

1.  พนกังานสามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งทวัถึง 3.56 0.78 ดี 

2.  พนกังานใหค้วามช่วยเหลือ อาํนวยความ
สะดวกแก่ลูกคา้อยา่งต่อเนือง สมาํเสมอ 

3.62 0.76 ดี 

3.  พนกังานใหก้ารตอ้นรับ ยมิแยม้ต่อลูกคา้ 3.63 0.82 ดี 

4.  พนกังานเต็มใจรับฟังขอ้ตาํหนิและขอ้ร้องเรียน
จากลูกคา้ 

3.73 0.84 ดี 

5.  พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียม
กนั 

3.61 0.81 ดี 

ภาพรวม 3.63 0.65 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 14 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นความเอาใจใส่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 3.63, S.D. = 0.65) 

และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ พนักงานเต็มใจรับฟังข้อตาํหนิและ          
ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ ( X = 3.73, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ พนกังานให้การตอ้นรับยิมแยม้ต่อ
ลูกคา้ ( X = 3.63, S.D. = 0.82) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ พนกังานสามารถ
ดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งทวัถึง ( X = 3.56, S.D. = 0.78) 
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ตารางที 15   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการรับรู้
 คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นความเชือถือได ้

(n = 384 คน) 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
ด้านความเชือถือได้ X  ..DS  

ระดับการ
รับรู้คุณภาพ
การบริการ 

1.  ธนาคารมีความมนัคงทางการเงิน รัฐบาลเป็น
ประกนั 

4.28 0.72 ดีมาก 

2.  ธนาคารเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็นความลบั 4.14 0.68 ดี 

3.  ธนาคารมีระบบการจดัการและระบบ
ตรวจสอบทีไดม้าตรฐาน 

3.90 0.78 ดี 

4.  ธนาคารมีมาตรฐานเดียวกนัในการใหบ้ริการ
ทุกสาขา 

3.86 0.87 ดี 

5.  ธนาคารมีเชือเสียง และภาพพจน์ทีดี 4.54 0.72 ดีมาก 

ภาพรวม 4.14 1.23 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 15 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นความเชือถือได ้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.14, S.D. = 

1.23) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีเกือบทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ ธนาคารมีเชือเสียง และภาพพจน์ทีดี ( X = 

4.54, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ธนาคารมีความมนัคงทางการเงิน รัฐบาลเป็นประกนั ( X = 4.28, 

S.D. = 0.72) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ ธนาคารมีมาตรฐานเดียวกนัในการ
ใหบ้ริการทุกสาขา ( X = 3.86, S.D. = 0.87) 
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ตารางที 16   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการรับรู้
 คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

(n = 384 คน) 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า X  ..DS  

ระดับการ
รับรู้คุณภาพ
การบริการ 

1.  พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 3.70 0.76 ดี 

2.  พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว ทนัต่อ
ความตอ้งการ 

3.60 0.87 ดี 

3.  พนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.58 0.77 ดี 

4.  พนกังานมีความพร้อมทีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 3.66 0.74 ดี 

5.  พนกังานใชเ้วลาทีเหมาะสมในการใหบ้ริการ 3.67 0.75 ดี 

ภาพรวม 3.64 0.64 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 16 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในด้านการตอบสนองลูกคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.64,           

S.D. = 0.64) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ( X = 3.70, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ พนกังานใชเ้วลาทีเหมาะสมในการให้บริการ 
( X = 3.67, S.D. = 0.75) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ พนกังานมีจาํนวนเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ ( X = 3.58, S.D. = 0.77) 
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ตารางที 17   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการรับรู้
 คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นเทคโนโลย ี

(n = 384 คน) 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
ด้านเทคโนโลยี X  ..DS  

ระดับการ
รับรู้คุณภาพ
การบริการ 

1.  ธนาคารมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวและ
เทคโนโลยทีีทนัสมยัแก่ผูใ้ชบ้ริการเสมอ 

3.62 0.75 ดี 

2.  ธนาคารมีการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์/ 

เครืองเอทีเอม็เพือรองรับธุรกรรมไดห้ลาย
ประเภท 

3.63 0.87 ดี 

3.  ธนาคารมีจุดใหบ้ริการทางการเงินที
ครอบคลุม/ทวัถึง เช่นทีทาํการสาขา รถ เรือ และ 
บูทเฉพาะกิจ 

3.75 0.83 ดี 

4.  ธนาคารมีอุปกรณ์และเครืองมือทีทนัสมยั เช่น
คอมพิวเตอร์ ระบบเตือนภยั กลอ้งวงจรปิด  
ตูก้ดบตัรคิว 

3.67 0.87 ดี 

5.  ลูกคา้สามารถตรวจผลรางวลัสลากออมสิน
ผา่นระบบ เวบ็ไซต ์ไดโ้ดยไม่ตอ้งมาตรวจทีสาขา 

4.38 0.75 ดีมาก 

ภาพรวม 3.81 1.18 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 17 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในดา้นเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 3.81, S.D. = 1.18) 

และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ลูกคา้สามารถตรวจผลรางวลัสลากออมสิน
ผา่นระบบ เวบ็ไซต์ไดโ้ดยไม่ตอ้งมาตรวจทีสาขา ( X = 4.38, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ธนาคารมี          
จุดให้บริการทางการเงินทีครอบคลุม/ทวัถึง เช่น ทีทาํการสาขา รถ เรือ และ บูทเฉพาะกิจ ( X = 

3.75, S.D. = 0.83) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ ธนาคารมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าว
และเทคโนโลยทีีทนัสมยัแก่ผูใ้ชบ้ริการเสมอ ( X = 3.68, S.D. = 0.75) 
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ตอนท ี4  ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน โดยผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน 384 คน ให้คะแนนปัจจยัตามระดบัความสําคญัจากแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล 
แลว้นาํคะแนนทีไดจ้ากแต่ละขอ้คาํถามมารวมกนั เพือวเิคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ในภาพรวม นาํเสนอในรูปตารางที 18 ดงันี 
 

ตารางที 18   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามความ
 ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออมสิน 

(n = 384 คน) 

ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน X  ..DS  
ระดับความ
ไว้วางใจ 

1.  ท่านเชือมนัวา่ธนาคาร มีการปฏิบติัตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3.91 0.74 ดี 

2.  ท่านเชือมนัวา่ความเสียงทีเกิดจากการทาํ
ธุรกรรมกบัธนาคารมีนอ้ยมาก 

4.00 0.75 ดี 

3.  ท่านเชือมนัวา่ธนาคารสามารถจ่าย
ผลตอบแทนในรูปดอกเบียในอตัราทีเหมาะสม 

4.07 0.65 ดี 

4.  ท่านเชือมนัวา่ธนาคารสามารถใหบ้ริการกบั
ท่านโดยปราศจากขอ้ผิดพลาด 

3.90 0.76 ดี 

5.  ท่านเชือมนัวา่พนกังานสามารถดูแลและ
ใหบ้ริการท่านเป็นอยา่งดี 

3.86 0.74 ดี 

ภาพรวม 3.95 0.59 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 18 ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความไวว้างใจในการใช้
บริการธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 3.95, S.D. = 0.59) และเมือพิจารณารายขอ้
พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

 ข้อทีมีค่าเฉลียระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ท่านเชือมันว่าธนาคารสามารถจ่าย
ผลตอบแทนในรูปดอกเบียในอตัราทีเหมาะสม ( X = 4.07, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ท่านเชือมนั
วา่ความเสียงทีเกิดจากการทาํธุรกรรมกบัธนาคารมีนอ้ยมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.75) และขอ้ทีมี
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ค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ ท่านเชือมนัว่าพนกังานสามารถดูแลและให้บริการท่านเป็น
อยา่งดี ( X = 3.86, S.D. = 0.74) 

 

ตอนท ี5  ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน  โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามจาํนวน 384 คน ให้คะแนนปัจจยัตามระดบัความสําคญัจากแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล 
แลว้นาํคะแนนทีไดจ้ากแต่ละขอ้คาํถามมารวมกนั เพือวเิคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ในภาพรวม นาํเสนอในรูปตารางที 19 ดงันี 

 

ตารางที 19   ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามความ
 จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

(n = 384 คน) 

ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน X  ..DS  
ระดับความ
จงรักภักดี 

1.  ท่านมีส่วนแนะนาํผูอื้นมาใชบ้ริการธนาคาร
ออมสิน 

4.00 0.75 ดี 

2.  ท่านยงัคงใชบ้ริการธนาคารออมสินอยา่ง
ต่อเนือง  แมว้า่ธนาคารอืนจะมีผลิตภณัฑ์ 
โปรโมชนัและอตัราดอกเบียทีดีกวา่ 

4.03 0.78 ดี 

3.  ท่านเป็นลูกคา้ทีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ธนาคาร 

4.14 0.66 ดี 

4.  ท่านนึกถึงธนาคารออมสินเมือตอ้งการทาํ
ธุรกรรมทางการเงิน 

4.06 0.72 ดี 

5.  ท่านรู้สึกภูมิใจทีไดใ้ชบ้ริการกบัธนาคาร 

ออมสิน 

4.12 0.71 ดี 

ภาพรวม 4.07 0.60 ดี 
ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 จากตารางที 19 ผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.07, S.D. = 0.60) และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ ท่านเป็นลูกคา้ทีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ธนาคาร ( X = 4.14, S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ท่านรู้สึกภูมิใจทีไดใ้ชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน
( X = 4.12, S.D. = 0.71) และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุด คือ ท่านมีส่วนแนะนาํผูอื้น          
มาใชบ้ริการธนาคารออมสิน ( X = 4.00, S.D. = 0.75) 

 

ตอนท ี6  การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1 การกํากับดูแลกิจการทีดีมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 1.1 การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 1.2 การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 1.3 ความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 1.4 ความยงัยนืของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 1.5 การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการของธนาคารมี
อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 2 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไว้วางใจของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 2.1 สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 2.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที 2.3 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
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  สมมติฐานที 2.4 ความเชือถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 2.5 การตอบสนองลูกคา้ของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที 2.6 เทคโนโลยีของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 3 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 3.1 สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 3.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที 3.3 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที 3.4 ความเชือถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที 3.5 การตอบสนองลูกคา้ของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที 3.6 เทคโนโลยขีองธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 

 สมมติฐานท ี4 ความไว้วางใจของลูกค้ามีอทิธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน ซึงใชส้าหรับการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัทีตวัแปรทงัสองวดัในมาตราวดั
อนัตรภาพ (Interval) หรือมาตราวดัอตัราส่วน (Ratio) ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าว
ค่าทีบอกความสัมพนัธ์คือ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (Coefficient of Correlation) สัญลกัษณ์ คือ         

r และค่าของ r นีจะอยูใ่นช่วง -1 ถึง 1 ค่าทีอยูต่รงกลางคือ 0 หมายความวา่ ตวัแปรทงัสองตวัไม่มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงเส้นตรง ส่วนเครืองหมายบวกหรือลบไม่ไดบ้อกปริมาณความมากนอ้ย  แต่เป็น
การบอกให้ทราบว่ามีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางใด ถา้เครืองหมายลบแสดงให้ทราบว่า ตวัแปร            
ทงั 2 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่ถา้เป็นเครืองหมายบวกแสดงให้ทราบว่า     
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ตวัแปรทงั 2 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั การพิจารณาว่าตวัแปรทงั 2 ตวั มี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่และมีความสัมพนัธ์ในระดบัใด สามารถพิจารณาไดจ้ากค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ 

 จากนนัผูว้ิจยันาํค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างกลุ่มตวัแปรทีไดม้า
วิเคราะห์ร่วมกบัการหาค่าเมทริกซ์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแต่ละคู่ เพือหลีกเลียงปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีสูงจนเกินไป  ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร 

(Multicollinearity) โดยพิจารณาประกอบการทดสอบค่าความทนทาน (Tolerance) และค่า VIF 

(Variance inflation factors) ของตวัแปรแต่ละตวัเพราะปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปรจะไม่
เกิดขึน ถา้ค่าความทนทานมากกวา่ 0.1 (Hair et al, 1995 อา้งถึงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552: 132) 

และค่า VIF ไม่เกิน 10 (Belsley, 1991 อา้งถึงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552: 132) 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการทีดีกบัการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในภาพรวมเพือทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) แสดง
ดงัตารางที 20 

 

ตารางที 20   ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่ง
 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีกบัการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน         
 ในภาพรวม 

(n = 384 คน) 

ตัวแปร TRA REL UNI SUS TEC QUL VIF 

X  3.76 3.63 4.40 4.06 3.78 3.73  

..DS  0.55 0.68 0.59 0.63 0.73 0.55  

TRA       1.652 

REL 0.512**      1.672 

UNI 0.369** 0.318**     1.635 

SUS 0.505** 0.407** 0.618**    2.108 

TEC 0.528** 0.584** 0.373** 0.550**   1.923 

QUL 0.601** 0.546** 0.340** 0.541** 0.671**   

*p<0.05, **p<0.01 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จากตารางที 20 การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรทีศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปร
อิสระทุกตวัสัมพนัธ์กนั  เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเองพบวา่ตวัแปรมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่เมือพิจารณาจากค่า VIF ของตวัแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 10 

แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่พบปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร (Multicollinearity) จึงนาํไปสู่การ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดย
นาํเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปตารางที 21 ดงันี 

 

ตารางที 21   การทดสอบความสัมพนัธ์ของสัมประสิทธิถดถอยระหวา่งการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีมี
 อิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม      
     

ตัวแปรต้น (COR) 

ตัวแปรตาม (QUL) 

t  valuep  สัมประสิทธิ
ถดถอย (  ) 

ความคลาด
เคลอืนมาตรฐาน 

ค่าคงที (a) 0.867 0.160 5.414 0.000*** 

ดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
โปร่งใส  

0.258 0.042 6.093 0.000*** 

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อ
ลูกคา้ 

0.111 0.035 3.194 0.002** 

ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร -0.046 0.039 -1.172 0.242 

ดา้นความยงัยนื   0.155 0.042 3.709 0.000*** 

ดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
บริหารจดัการ 

0.280 0.035 8.067 0.000*** 

F = 101.253 , P = 0.000 , Adjusted R2 = 0.557 

      *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จากตารางที 21 การวิเคราะห์การกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชเ้ทคนิควิธีนาํเขา้ (Enter) พบว่า การกาํกบัดูแลกิจการทีดีดา้นการ
ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน ( = 0.258, p < 0.001) การกาํกบัดูแลกิจการทีดีดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ มี
อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน  ( = 0.111, p < 0.001) 

การกาํกบัดูแลกิจการทีดีดา้นความยงัยืนมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ( = 0.155, p < 0.001) การกาํกบัดูแลกิจการทีดีดา้นการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้น
การบริหารจดัการมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = 

0.280, p < 0.001) ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 1.1 1.2 1.4 และ 1.5 ส่วนการกาํกบัดูแลกิจการทีดี
ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน ( = -0.046, p > 0.242) ดงันนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที 1.3 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่งคุณภาพการบริการของลูกคา้กบัความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในภาพรวมเพือทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยนาํเสนอผลการ
วเิคราะห์ในรูปตารางที 22 ดงันี 

 

ตารางที 22   ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่ง
 คุณภาพการบริการของลูกคา้กบัความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม      

(n = 384 คน) 

ตัวแปร SE IQ EM RB RS TE BT VIF 

X  3.56 3.57 3.63 4.14 3.64 3.81 3.95  

..DS  0.66 0.59 0.65 1.23 0.64 1.18 0.59  

SE        1.641 

IQ 0.558**       2.550 

EM 0.435** 0.677**      2.032 

RB 0.369** 0.308** 0.236**     1.240 

RS 0.498** 0.636** 0.568** 0.196**    1.886 
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ตารางที 22   ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่ง
 คุณภาพการบริการของลูกคา้กบัความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม 
 (ต่อ)     

(n = 384 คน) 

ตัวแปร SE IQ EM RB RS TE BT VIF 

TE 0.221** 0.243** 0.059 0.279** 0.194**   1.161 

BT 0.516** 0.490** 0.361** 0.435** 0.498** 0.391**   

*p<0.05, **p<0.01 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 22 การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรทีศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปร
อิสระทุกตวัสัมพนัธ์กนั เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง พบวา่ ตวัแปร 
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่เมือพิจารณาจากค่า VIF ของตวัแปรอิสระมีค่านอ้ยกวา่ 10 

แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่พบปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร (Multicollinearity) จึงนาํไปสู่การ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย
นาํเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปตารางที 23 ดงันี 

 

ตารางที 23   การทดสอบความสัมพนัธ์ของสัมประสิทธิถดถอยระหว่างคุณภาพการบริการของ
 ลูกคา้ทีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม 

 

ตัวแปรต้น (COR) 

ตัวแปรตาม (QUL) 

� �������  สัมประสิทธิ
ถดถอย (  ) 

ความคลาด
เคลอืนมาตรฐาน 

ค่าคงที (a) 1.245 0.160 7.755 0.000*** 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม    0.189 0.043 4.452 0.000*** 

ดา้นผลตอบรับจากการบริการ    0.096 0.060 1.608 0.109 

ดา้นความเอาใจใส่    -0.001 0.049 -0.027 0.979 

ดา้นความเชือถือได ้   0.107 0.020 5.331 0.000*** 
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ตารางที 23   การทดสอบความสัมพนัธ์ของสัมประสิทธิถดถอยระหว่างคุณภาพการบริการของ
 ลูกคา้ทีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม (ต่อ) 
 

ตัวแปรต้น (COR) 

ตัวแปรตาม (QUL) 

� �������  สัมประสิทธิ
ถดถอย (  ) 

ความคลาด
เคลอืนมาตรฐาน 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้   0.231 0.048 4.859 0.000*** 

ดา้นเทคโนโลย ี   0.107 0.020 5.290 0.000*** 

F = 55.294 , P = 0.000 , Adjusted R2 = 0.449 

      *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 23 การวเิคราะห์คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression 

Analysis) โดยใชเ้ทคนิควิธีนาเขา้ (Enter) พบวา่ คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นสภาพแวดลอ้ม  
มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = 0.189, p < 0.001) คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ดา้นความเชือถือได ้มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
( = 0.107, p < 0.001) คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นการตอบสนองลูกคา้  มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = 0.231, p < 0.001) คุณภาพการบริการของลูกคา้
ด้านเทคโนโลยี  มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกค้าธนาคารออมสิน ( = 0.107,             

p < 0.001) ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 2.1 2.4 2.5 และ 2.6 ส่วนคุณภาพการบริการของลูกคา้         
ดา้นผลตอบรับจากการบริการ ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
( = 0.096, p > 0.109) คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นความเอาใจใส่ ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = -0.001, p > 0.979) ดงันนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที 2.2 

และ 2.3 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่งคุณภาพการบริการของลูกคา้กบัความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในภาพรวมเพือทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) นาํเสนอผลการ
วเิคราะห์ในรูปตารางที 24 ดงันี 
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ตารางที 24   ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่ง
 คุณภาพการบริการของลูกคา้กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม 

(n = 384 คน) 

ตัวแปร SE IQ EM RB RS TE BL VIF 

X  3.56 3.57 3.63 4.14 3.64 3.81 4.07  

..DS  0.66 0.59 0.65 1.23 0.64 1.18 0.60  

SE        1.641 

IQ 0.558**       2.550 

EM 0.435** 0.677**      2.032 

RB 0.369** 0.308** 0.236**     1.240 

RS 0.498** 0.636** 0.568** 0.196**    1.886 

TE 0.221** 0.243** 0.059 0.279** 0.194**   1.161 

BL 0.374** 0.433** 0.291** 0.359** 0.328** 0.219**   

*p<0.05, **p<0.01 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 24 การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรทีศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปร
อิสระทุกตวัสัมพนัธ์กนั เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง พบวา่ตวัแปรมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่เมือพิจารณาจากค่า VIF ของตวัแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 10 

แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่พบปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร (Multicollinearity) จึงนาํไปสู่การ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดย
นาํเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปตารางที 25 ดงันี 
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ตารางที 25   การทดสอบความสัมพนัธ์ของสัมประสิทธิถดถอยระหว่างคุณภาพการบริการของ
 ลูกคา้ทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม 

 

ตัวแปรต้น (COR) 

ตัวแปรตาม (QUL) 

� �������  สัมประสิทธิ
ถดถอย (  ) 

ความคลาด
เคลอืนมาตรฐาน 

ค่าคงที (a) 2.052 0.190 10.773 0.000*** 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม    0.103 0.050 2.048 0.041** 

ดา้นผลตอบรับจากการบริการ    0.277 0.071 3.911 0.000*** 

ดา้นความเอาใจใส่    -0.030 0.058 -0.520 0.603 

ดา้นความเชือถือได ้   0.105 0.024 4.410 0.000*** 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้   0.061 0.056 1.082 0.280 

ดา้นเทคโนโลย ี   0.030 0.024 1.235 0.218 

F = 23.113 , P = 0.000 , Adjusted R2 = 0.250 

       *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 25 การวิเคราะห์คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชเ้ทคนิควิธีนาํเขา้ (Enter) พบว่า คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้น
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = 0.103,                    

p < 0.05) คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นผลตอบรับจากการบริการ มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = 0.277, p < 0.001) คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้น
ความเชือถือได้ มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = 0.105,             

p < 0.001) ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 3.1 3.2 และ 3.4 ส่วนคุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้น
ความเอาใจใส่ ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = -0.030,            

p > 0.603) คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = 0.061, p > 0.280) คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้น
เทคโนโลยี ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ( = 0.030,             

p > 0.218) ดงันนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที 3.3 3.5 และ 3.6 
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การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่างความไวว้างใจของลูกค้ากับความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในภาพรวมเพือทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) นาํเสนอผลการ
วเิคราะห์ในรูปตารางที 26 ดงันี 

 

ตารางที 26   ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่ง
 ความไวว้างใจของลูกคา้กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม 

(n = 384 คน) 

ตัวแปร BT BL VIF 

X  3.95 4.07  

..DS  0.59 0.60  

BT   1.000 

BL 0.714***   

*p<0.05, **p<0.01 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

จากตารางที 26 การวิเคราะห์ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรทีศึกษาพบวา่ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจของลูกคา้
กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน เท่ากบั 0.714 แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั            
จึงนาํไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 

Analysis) แลว้นาํเสนอผลการวเิคราะห์ในตารางที 27 ดงันี 
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ตารางที 27   การทดสอบความสัมพนัธ์ของสัมประสิทธิถดถอยระหวา่งความไวว้างใจของลูกคา้ทีมี
 อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในภาพรวม 

 

ตัวแปรต้น (COR) 

ตัวแปรตาม (QUL) 

� �������  สัมประสิทธิ
ถดถอย (  ) 

ความคลาด
เคลอืนมาตรฐาน 

ค่าคงที (a) 1.205 0.142 8.456 0.000*** 

ความไวว้างใจของลูกคา้ 0.726 0.036 20.337 0.000*** 

F = 413.575, P = 0.000 , Adjusted R2 = 0508 

      *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

ทีมา:  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางที 27 การวิเคราะห์ความไวว้างใจของลูกคา้ทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

โดยใช้เทคนิควิธีนาํเขา้ (Enter) พบว่า ความไวว้างใจของลูกคา้ มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (  = 0.726, p < 0.001) ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 4 

 จากการทดสอบสมมติฐานการวจิยัเรือง “อิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการ
รับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน” สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวมทุกประเด็นไดด้งัแสดงในตารางที 28 
 

ตารางที 28   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวจัิย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท ี1   การกาํกบัดูแลกจิการทดีีมีอทิธิพลทางบวกต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน  

สมมติฐานที 1.1 การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.258, p < 0.001) 
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ตารางที 28   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวจัิย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที 1.2 การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้
ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.111, p < 0.001) 

สมมติฐานที 1.3 ความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลทางบวก
ต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 ( = -0.046, p > 

0.242) 
สมมติฐานที 1.4 ความยงัยนืของธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการ

รับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.155, p < 0.001) 

สมมติฐานที 1.5 การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการของ
ธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.280, p < 0.001) 

สมมติฐานท ี2   การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ามีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไว้ใจของลูกค้าธนาคารออมสิน 

 

สมมติฐานที 2.1 สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.189, p < 0.001) 

สมมติฐานที 2.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

( = 0.096, p > 0.109) 

สมมติฐานที 2.3 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออม
สิน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

( = -0.001, p > 

0.979) 

สมมติฐานที 2.4 ความเชือถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.107, p < 0.001) 

สมมติฐานที 2.5 การตอบสนองลูกคา้ของพนกังานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.231, p < 0.001) 
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ตารางที 28   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวจัิย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที 2.6 เทคโนโลยขีองธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.107, p < 0.001) 

สมมติฐานท ี3   การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้ามีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 

 

สมมติฐานที 3.1 สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.103, p < 0.05) 

สมมติฐานที 3.2 ผลตอบรับจากการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.277, p < 0.001) 

สมมติฐานที 3.3 ความเอาใจใส่ของพนกังานต่อลูกคา้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออม
สิน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

( = -0.030, p > 

0.603) 

สมมติฐานที 3.4 ความเชือถือไดข้องธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

( = 0.105, p < 0.001) 

สมมติฐานที 3.5 การตอบสนองลูกคา้ของพนกังานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออม
สิน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

( = 0.061, p > 0.280) 

สมมติฐานที 3.6 เทคโนโลยขีองธนาคารมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

( = 0.030, p > 0.218) 

สมมติฐานท ี4   ความไว้วางใจของลูกค้ามีอทิธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.726, p < 0.001) 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรือง “อิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน” เป็นงานวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantity Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอยา่งทีผูว้ิจยันาํมาใชคื้อกลุ่มลูกคา้ทีมาใชบ้ริการธนาคารออมสิน จาํนวน 384 
คน และนาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าทาํการวิเคราะห์ค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั อภิปรายและขอ้เสนอแนะ ดงันี 
 
สรุปผลการวจัิย 

ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดมีจาํนวน 384 คน ส่วนใหญ่ของ

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุเฉลียอยู่ระหว่าง 26-35 ปีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-
25,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

ตอนท ี2 การกาํกบัดูแลกจิการทดีีของธนาคารออมสิน 
จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการกาํกบัดูแล

กิจการทีดีของธนาคารออมสินในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ระดบัความ
คิดเห็นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินสูงสุดคือ ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร รองลงมาคือ ดา้น
ความยงัยืน ด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการดาํเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ ตามลาํดบั ดงันนัเมือผูว้ิจยัแยกพิจารณาเป็น
รายดา้นสามารถนาํมาสรุปไดด้งันี 
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จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีของธนาคารออมสินในดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความ
คิดเห็นสูงสุดคือ ธนาคารมีนโยบายทีเป็นธรรมต่อลูกคา้ รองลงมาคือ ธนาคารมีการเปิดเผยข่าวสาร 
ขอ้มูลเกียวกบัการบริการไดอ้ย่างครบถว้น ถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง และขอ้ทีมีค่าเฉลีย
ระดบัความคิดเห็นตาํสุดคือ ลูกคา้สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขนัตอนการดาํเนินงานของธนาคาร  

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีของธนาคารออมสินในดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
และเมือพิจารณารายขอ้พบว่าระดบัความคิดเห็นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี  โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบั
ความคิดเห็นสูงสุดคือ ธนาคารมีความหลากหลายในการโฆษณาผ่านสือต่างๆ รองลงมาคือ 
พนกังานมีอธัยาศยัทีดี เป็นมิตรต่อลูกคา้ และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํทีสุดคือธนาคารมี
การจดักิจกรรม การใหลู้กคา้มีส่วนร่วมและมอบของสมนาคุณใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งสมาํเสมอ 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีของธนาคารออมสินในดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคารในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก และเมือ
พิจารณารายขอ้พบว่าระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความ
คิดเห็นสูงสุดคือ เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัเพือส่งเสริมการออมและเป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงั
โดยพระมหากษตัริย ์รองลงมาคือ เป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกทีก่อตงัธนาคารโรงเรียนเพือส่งเสริม
ให้เยาวชนรู้จกัการออม และเป็นสถาบนัการเงินทีมีชือเสียงดา้นสลากออมสิน และขอ้ทีมีค่าเฉลีย
ระดบัความคิดเห็นตาํทีสุดคือ เป็นสถาบนัการเงินทีมีสีทอง-ชมพ ูเป็นสีประจาํธนาคาร 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีของธนาคารออมสินในดา้นความยงัยืนในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้
พบว่าระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีเกือบทุกขอ้ โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ 
เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัคู่สังคมไทยมายาวนานา รองลงมาคือ เป็นสถาบนัการเงินทีมุ่งพฒันาการ
ดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํทีสุดคือ มีการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป 
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จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการกาํกบัดูแล
กิจการทีดีของธนาคารออมสินในดา้นการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการในภาพรวมอยู่
ในระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้ทีมีค่าเฉลีย
ระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัฐานขอ้มูลลูกคา้ทีไดม้าตรฐาน  

รองลงมาคือ ธนาคารมีการนาํสือสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และขอ้ทีมี
ค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํทีสุดคือ  ธนาคารนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารความ
เสียง รวมถึงการพยากรณ์ขอ้มูลและแนวโนม้ทางการเงินในอนาคต 

ตอนท ี3 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน 
จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของ

ธนาคารออมสินในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัดี
ทุกขอ้ โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความเชือถือได้ รองลงมาคือ ด้าน
เทคโนโลยี ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นผลตอบรับจากการบริการ และดา้น
สภาพแวดลอ้ม ตามลาํดบั ดงันนัเมือผูว้จิยัแยกพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถนาํมาสรุปไดด้งันี 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ธนาคารออมสินในดา้นสภาพแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ระดบัการรับรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้สูงสุดคือ ธนาคารมีแสง
สว่าง อุณหภูมิทีเหมาะสม รองลงมาคือ ธนาคารมีการจดัสถานทีสําหรับนงัรอรับบริการไวเ้ป็น
สัดส่วน เพียงพอ และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้ตาํสุดคือ ธนาคารมีสถานทีตงัสะดวก เหมาะสม 
ทีจอดรถเพียงพอ 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ธนาคารออมสินในดา้นผลตอบรับจากการบริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้
พบว่า ระดับการรับรู้อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อทีมีค่าเฉลียระดับการรับรู้สูงสุดคือ พนักงาน
สามารถสร้างความเชือมนัให้กบัลูกคา้ได ้รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้ความสามสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้ตาํสุด คือ พนกังานมีความเขา้ใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
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จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ธนาคารออมสินในด้านความเอาใจใส่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัดีทุกขอ้  โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้สูงสุดคือ พนกังานเต็มใจรับฟัง
ขอ้ตาํหนิและขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังานใหก้ารตอ้นรับ ยิมแยม้ต่อลูกคา้ และขอ้ที
มีค่าเฉลียระดบัการรับรู้ตาํสุด คือ พนกังานสามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งทวัถึง 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ธนาคารออมสินในด้านความเชือถือได้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ระดบัการรับรู้ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้สูงสุดคือ  ธนาคารมีชือเสียง 
และภาพพจน์ทีดี รองลงมาคือ ธนาคารมีความมนัคงทางการเงิน รัฐบาลเป็นประกนั และขอ้ทีมี
ค่าเฉลียระดบัการรับรู้ตาํสุด คือ ธนาคารมีมาตรฐานเดียวกนัในการใหบ้ริการทุกสาขา 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ธนาคารออมสินในด้านการตอบสนองลูกคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และเมือพิจารณารายข้อ
พบว่า  ระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัดีทุกขอ้  โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้สูงสุดคือ  พนกังานมี
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รองลงมาคือ พนกังานใชเ้วลาทีเหมาะสมในการให้บริการ และ
ขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้ตาํสุด คือ พนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ธนาคารออมสินในดา้นเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบั
การรับรู้อยูใ่นระดบัดีเกือบทุกขอ้ โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้สูงสุดคือ  ลูกคา้สามารถตรวจผล
รางวลัสลากออมสินผ่านระบบเวบ็ไซต์ ไดโ้ดยไม่ตอ้งมาตรวจทีสาขา รองลงมาคือ  ธนาคารมีจุด
ให้บริการทางการเงินทีครอบคลุม/ทวัถึง เช่น ทีทาํการสาขา รถ เรือและบูทเฉพาะกิจ และขอ้ทีมี
ค่าเฉลียระดบัการรับรู้ตาํสุด คือ ธนาคารมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีทีทนัสมยัแก่
ผูใ้ชบ้ริการเสมอ 

ตอนท ี4 ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน 
จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความไวว้างใจในการใช้บริการ

ธนาคารออมสินภาพรวมอยู่ในระดบัดี และเมือพิจารณารายขอ้พบว่าระดบัความไวว้างใจอยู่ใน
ระดบัดีทุกขอ้โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความไวว้างใจสูงสุดคือ ท่านเชือมนัว่าธนาคารสามารถจ่าย
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ผลตอบแทนในรูปดอกเบียในอตัราทีเหมาะสม รองลงมาคือ ท่านเชือมนัวา่ความเสียงทีเกิดจากการ
ทาํธุรกรรมกบัธนาคารมีน้อยมาก และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุดคือ ท่านเชือมนัว่า
พนกังานสามารถดูแลและใหบ้ริการท่านเป็นอยา่งดี 

ตอนท ี5 ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 
จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความจงรักภกัดีต่อธนาคารออม

สินภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  และเมือพิจารณารายขอ้พบวา่ระดบัความจงรักภกัดีอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ 
โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความจงรักภกัดีสูงสุดคือ ท่านเป็นลูกคา้ทีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัธนาคาร 
รองลงมาคือ ท่านรู้สึกภูมิใจทีได้ใช้บริการกับธนาคารออมสิน และข้อทีมีค่าเฉลียระดับความ
คิดเห็นตาํสุดคือ ท่านมีส่วนแนะนาํผูอื้นมาใชบ้ริการธนาคารออมสิน 

ตอนท ี6 การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานที 1 ตวัแปรการกาํกับดูแลกิจการทีดี ในด้านการดาํเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใส ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นความ
ยงัยนืของธนาคาร ดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการของธนาคาร มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวก ในช่วงระดบัตาํถึงปานกลางกบัการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน มี
ค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันตงัแต่ 0.318-0.618 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig = 0.01) เมือผูว้ิจยั
วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นรายดา้นพบวา่ 

สมมติฐานที 1.1 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มี
อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.25, p<0.001) โดยมี
ค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 55 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 1.1 

สมมติฐานที 1.2 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีด้านการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ มี
อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.11, p<0.01)  โดยมี
ค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 55 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 1.2 

สมมติฐานที 1.3 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีด้านเอกลกัษณ์ของธนาคาร ไม่มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.046, p<0.242) ดงันนัจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที 1.3 
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สมมติฐานที 1.4 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีด้านความยงัยืน มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
รับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.15, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็น  
ร้อยละ 55 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 1.4 

สมมติฐานที 1.5 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีดา้นการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จดัการ  มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน (β=0.28, 

p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 55 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 1.5 
สมมติฐานที 2 ตวัแปรการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ ในด้านสภาพแวดล้อม 

ดา้นผลตอบรับจากการบริการ ดา้นความเอาใจใส่ ด้านความเชือถือได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
ดา้นเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์ในทางบวก ในช่วงระดบัตาํถึงปานกลางกบัความไวว้างใจของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินมีค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันตงัแต่ 0.059-0.677 อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ (Sig = 0.01) เมือผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เป็นรายดา้นพบวา่ 
สมมติฐานที 2.1 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพล

ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.18, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 44 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 2.1 

สมมติฐานที 2.2 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นผลตอบรับจากการบริการ  
มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกค้าธนาคารออมสิน (β=0.09, p<0.109) โดยมีค่า
พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 44 ดงันนัจึงปฏิเสธสมมติฐานที 2.2 

สมมติฐานที 2.3 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ด้านความเอาใจใส่ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.001, p<0.979) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 44 ดงันนัจึงปฏิเสธสมมติฐานที 2.3 

สมมติฐานที 2.4 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นความเชือถือได ้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.107, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 44 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 2.4 
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สมมติฐานที 2.5 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ด้านการตอบสนองลูกค้า มี
อิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.23, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์
คิดเป็นร้อยละ 44 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 2.5 

สมมติฐานที 2.6 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.107, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 44 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 2.6 

สมมติฐานที 3 ตวัแปรการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ ในดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นผลตอบรับจากการบริการ ดา้นความเอาใจใส่ ด้านความเชือถือได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
ดา้นเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์ในทางบวกในช่วงระดบัตาํถึงปานกลางกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน มีค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันตงัแต่ 0.059-0.568 อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ (Sig = 0.01) เมือผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เป็นรายดา้นพบวา่ 
สมมติฐานที 3.1 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพล

ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.10, p<0.01) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 25 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 3.1 

สมมติฐานที 3.2 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นผลตอบรับจากการบริการ มี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.27, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์
คิดเป็นร้อยละ 25 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 3.2 

สมมติฐานที 3.3 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ด้านความเอาใจใส่ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.030, p<0.603) โดยมีค่าพยากรณ์คิด
เป็นร้อยละ 25 ดงันนัจึงปฏิเสธสมมติฐานที 3.3 

สมมติฐานที 3.4 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นความเชือถือได ้ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.10, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 25 ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 3.4 
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สมมติฐานที 3.5 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ด้านการตอบสนองลูกคา้  มี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าธนาคารออมสิน (β=0.061, p<0.280) โดยมีค่า
พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 25 ดงันนัจึงปฏิเสธสมมติฐานที 3.5 

สมมติฐานที 3.6 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าด้านเทคโนโลยี  มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.030, p<0.218) โดยมีค่าพยากรณ์คิด
เป็นร้อยละ 25 ดงันนัจึงปฏิเสธสมมติฐานที 3.6 

สมมติฐานที 4 ตวัแปรความไวว้างใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกในช่วง
ระดบัปานกลางกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน มีค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน
เท่ากบั 0.714 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (Sig = 0.01) จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยอยา่ง
ง่าย (Simple Regression Analysis) ผูว้ิจยัพบวา่ ความไวว้างใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.726, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 50 
ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 4 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาวิจยัเรือง อิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ซึงเป็น
การศึกษาถึงระดบัอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้
ธนาคารออมสินทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดี ไดข้อ้คน้พบจากการศึกษาวิจยัในครัง
นีโดยสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

ด้านการกาํกบัดูแลกจิการทดีีของธนาคารออมสิน 
เมือกล่าวถึงการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นของการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสินสูงสุดคือ ดา้นเอกลกัษณ์ของธนาคาร รองลงมาคือดา้น
ความยงัยืน และขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความคิดเห็นตาํสุดคือดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้  
เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินเพียงแห่งเดียวทีก่อตงัโดย
พระมหากษตัริย  ์  มีวตัถุประสงค์ในการก่อตงัเพือส่งเสริมการออมและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชน  โดยเฉพาะเอกลกัษณ์ในดา้นการส่งเสริมการออมสําหรับเด็ก โดยจะมีการจดักิจกรรม
วนัเด็กเป็นประจาํทุกปี เพือส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัรักการออมตงัแต่ในวยัเด็ก รวมทงัการจาํหน่าย
สลากออมสินซึงถือเป็นสิงทีอยู่คู่กบัธนาคารมายาวนาน หากพูดถึงธนาคารออมสินบุคคลทวัไป
จะตอ้งนึกถึงสลากออมสินเป็นอนัดบัแรก    ประกอบกบัธนาคารไดน้าํหลกัสําคญัในการกาํกบัดูแล
กิจการทีดี ตามมาตรฐานสากลทงั 7 ประการ คือ   Accountability, Responsibility, Equitable 

Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation     มาใชใ้นการบริหารจดัการ
ซึงมีโครงสร้างการบริหารทีมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหารอย่าง
เป็นรูปธรรมจึงเป็นส่วนสาํคญัทีทาํใหลู้กคา้เกิดความมนัใจในการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคาร 
ซึงสอดคลอ้งกบั (OECD, 2004)  การกาํกบัดูแลกิจการ ก็คือ ความเกียวเนืองสัมพนัธ์กนัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพึงไดรั้บการปฏิบติัอย่างอย่างเป็นธรรม นนัคือ 
เจา้ของกิจการ ผูถื้อหุ้น ผูซื้อสินคา้ ผูข้ายสินคา้ พนกังานลูกจา้ง เจา้หนี รัฐบาล และสังคมโดยรวม 
ตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค จึงเป็นสิงสําคญัทีทาํให้ลูกคา้เกิด
ความรู้สึกไวว้างใจในการกาํกบักิจการทีดีของธนาคารออมสิน 

ด้านการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของธนาคารออมสินภาพ

รวมอยูใ่นระดบัดี  โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัการรับรู้สูงสุดคือ ดา้นความเชือถือได ้รองลงมาคือ ดา้น
เทคโนโลยี และขอ้ทีมีระดบัการรับรู้ตาํสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อม เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะเป็น
เพราะ ธนาคารออมสินเป็นธนาคารทีอยู่คู่กบัสังคมไทยมายาวนาน จึงทาํให้ลูกคา้เกิดความผูกพนั
กบัพนกังานกบัธนาคารและเกิดเชือถือในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของพิภพ อุดร (2547: 9) ไดก้ล่าววา่ การบริการ หมายถึงกระบวนการนาํเสนออตัถประโยชน์ หรือ
คุณค่าทีผูบ้ริโภคตอ้งการโดยผา่นกิจกรรมหรือการดาํเนินงานทีผูใ้ห้บริการมอบให้ผูรั้บบริการ และ
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รุ่งรัตน์ ชยัสําเร็จ (2546) ทีกล่าวถึงภาพลกัษณ์ทีพึงประสงค์สําหรับ
องค์กรหรือธุรกิจ ด้านบริการ โยประสิทธิภาพของบริการเกิดขึนจากองค์ประกอบสองส่วนคือ 
พนกังานบริการและระบบบริการ องคก์รหรือธุรกิจจึงตอ้งพฒันาทงัระบบบริการเพือให้มีภาพของ
ความทนัสมยั กา้วหน้า รวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นยาํ พร้อมๆกบัพนกังานบริการทีมีความเชียวชาญ 
คล่องแคลว้ เอาใจใส่ สุภาพ มีบุคลิกภาพและอธัยาศยัไมตรีอนัดี เพือให้บรรลุเป้าหมายของคุณภาพ
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การบริการ เนืองจากปัจจุบนัธุรกิจธนาคารมีการแข่งขนักนัสูงมาก การทาํให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพ
การบริการทีดีมีประสิทธิภาพจาํเป็นสิงจาํเป็นอย่างยิงเพือดึงดูดลูกคา้และรักษาฐานลูกคา้เดิมไว้
ตลอดไป 

ด้านความไว้วางใจในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัดี โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความไวว้างใจสูงสุดคือ ลูกคา้มีความเชือมนัวา่ธนาคาร
สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบียในอตัราทีเหมาะสม เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะ
สืบเนืองจากการทีธนาคารมีการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ธนาคารมีความแข็งแกร่งและมนัคงทางการ
เงิน สามารถดูแลให้บริการดา้นการเงิน ดา้นการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ (Stephen M.R.Covey, 2550) ทีไดก้ล่าวา่ ความวางใจถือวา่เป็นปัจจยัสําคญัยิงใน
ปัจจุบนั นบัเป็นอาวุธทรงพลงัในการแข่งขนั ความวางใจตาํก่อให้เกิดแรงเสียดทาน ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล ทาํให้ทุกยา่งชา้ลงทุกการตดัสินใจ ทุกการสือสาร ทุกความสัมพนัธ์  ความไวว้างใจ
สูงช่วยเพิมความเร็ว เกิดความราบรืน สร้างผลลพัธ์ทีมีประสิทธิภาพ ให้เกิดขึนแก่องคก์รนอกจากนี
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mayer& Schoorman (1995) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจ หมายถึง 
ความเตม็ใจทีจะยอมรับความสียงจากการกระทาํของอีกฝ่ายหนึง บนพืนฐานของความคาดหวงัวา่ผู ้
นันจะกระทาํในสิงทีเป็นผลดีกับเรา โดยไม่ได้คาํนึงถึงการติดตามหรือควบคุม และเนืองจาก
ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินการสร้างความไวว้างใจและทศันคติทีดีให้กบัลูกคา้ผูม้าใช้
บริการจึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิ เพือเป็นการสร้างความเชือมนั มนัใจให้เกิดแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการหรือ
ทาํธุรกรรมการเงินอืนๆ  จะทาํให้ลูกค้าผูใ้ช้บริการเข้ามาใช้บริการกับธนาคารเพิมมากขึน
นอกจากนนัความไวว้างใจยงัเป็นจุดเริมตน้ของการเพิมการสนบัสนุนในการดาํเนินงาน จนเกิดเป็น
กระบวนการตดัสินใจทีมีคุณภาพ มีการทาํงานเป็นทีม เกิดความเต็มใจและร่วมมือกนัทาํงาน อนัจะ
เป็นการนาํมาซึงการทาํงานทีมีประสิทธิภาพในทีสุด 

ด้านความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความจงรักภกัดีต่อธนาคารออมสินในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ดี โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียระดบัความจงรักภกัดีสูงสุดคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ธนาคาร เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามมีความเชือมนัและไวว้างใจกบั
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ธนาคารออมสินจากการทีธนาคารมีการดาํเนินกิจการตามหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ และ เนืองจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารทีผกูพนักบัสังคมไทยมาตงัแต่เด็กจนถึง
ผูใ้หญ่ โดยเฉพาะสําหรับเด็กแลว้ธนาคารจะจดักิจกรรมวนัเด็กเพือส่งเสริมให้เด็กรักการออม เมือ
โตขึนจึงเกิดความผูพ้นัและเกิดความจงรักภกัดีกบัธนาคารออมสินตามมา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ดาํรงศกัดิ ชยัสนิท (2537: 106-107) กล่าววา่ พฤติกรรมทีเคยปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอคงเส้นคงวาใน
การซือสินคา้ และตรายีห้อใดยีห้อหนึงซาํๆกนัอยู่เป็นประจาํความจงรักภกัดีในยีห้อเป็นสิงสําคญั
และมีความหมายอยา่งยิง และเมือเกิดความจงรักภกัดีแลว้ก็จะเกิดการซือซาํ การใชซ้าํ การบอกต่อ 
ตามที   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 406) กล่าวว่าความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) หมายถึงความซือสัตย ์ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ จะมีผลต่อการซือสินคา้นนัซาํถา้มี
ความภกัดีต่อตราสินคา้สูง เรียกวา่มีทศันะคติทีดีต่อตราสินคา้ และรู้สึกภาคภูมิใจเมือไดซื้อหรือใช้
บริการนนัๆ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกภูมิใจทีไดใ้ชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน เหตุผลทีเป็น
เช่นนีน่าจะเป็นเพราะ ธนาคารออมสินเป็นธนาคารชนันาํ มีความมนัคง พนกังานให้บริการดว้ย
ความประทบัใจเป็นกนัเอง ความมนัใจในคุณภาพการบริการ เกิดความเชือมนัในธนาคาร ความมี
เชือเสียงของธนาคาร 

สมมติฐานที 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  การกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน โดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็นร้อย
ละ 55 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

สมมติฐานที 1.1 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีในดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มี
อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.25, p<0.001) 
เหตุผลทีเป็นเช่นนี น่าจะเป็นเพราะการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารคือการใชก้ลยุทธ์ทางการ
บริหารบวกกบัการดูแลกิจการโดยการยึดหลกัธรรมาภิบาลทีมีความโปร่งใส ซึงจะเป็นผลดีต่อ
ทงัตวัองคก์รและพนกังาน รวมทงัยงัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที
สามารถตรวจสอบผลการดาํเนินงานของธนาคารได ้ผา่นทางวารสารรายงานประจาํปีของธนาคาร 
หรือสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ดังนันจึงเป็นผลให้ลูกค้ามีความมันใจและเชือถือใน
กระบวนการทาํงานของธนาคารและพนกังานเมือลูกคา้เชือถือและไวว้างใจในการบริหารงานของ
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ธนาคารแลว้ก็จะทาํให้เกิดการรับรู้คุณภาพการบริการมากยิงขึนทงัในดา้นสภาพแวดลอ้ม ผลการ
บริการ ความเอาใจใส่ และการตอบสนองลูกคา้จากการบริการของพนกังาน 

สมมติฐานที 1.2 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีด้านการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ มี
อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน (β=0.11, p<0.01)  
เหตุผลทีเป็นเช่นนีเพราะการกาํกบัดูแลกิจการทีดีจะเนน้การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์ร
กบัลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในธุรกิจ เนืองจากคุณภาพการบริการเป็นสิงทีสําคญัในการสร้าง
ความแตกต่างขององค์กร หรือธุรกิจดังนันการรักษาคุณภาพการบริการให้เหนือคู่แข่งขนัและ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จึงป็นสิงทีธนาคารออมสินไดก้าํหนดเป็นแผนกลยุทธ์เอาไวซึ้ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Parasuraman, et. (1988 ) ทีไดก้ล่าวไวว้า่คุณภาพของการบริการตามความ
รับรู้ (Perceived Service Quality) ของผูบ้ริโภคคือ การประเมินหรือลงความเห็นเกียวกบัความดีเลิศ
ของการใหบ้ริการโดยรวม และนอกจากนนัธนาคารออมสินยงัมีการเนน้การสร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกค้าในทุกๆด้าน ให้ความเป็นกันเองกับลูกค้าเสมือนคนในครอบครัว เช่นการให้คาํปรึกษา
วางแผนทางการเงิน การแนะนาํเสนอผลิตภณัฑ์ของธนาคารเพือสร้างมูลค่าเพิมทางการเงินให้แก่
ลูกคา้  รวมถึงการวางแผนการคุม้ครอง ประกนัชีวติของลูกคา้ในอนาคต  

สมมติฐานที 1.3 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีด้านเอกลกัษณ์ของธนาคาร ไม่มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.046, p<0.242) เหตุผลที
เป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะการแข่งขนัของธุรกิจธนาคารในปัจจุบนัทีหันมาตืนตวัใช้กลยุทธ์และ
นโยบายต่างๆเพือดึงลูกค้า โดยอาจมีการจัดโปรโมชัน หรือจูงใจในเรืองของดอกเบียและ
ผลตอบแทน และเนืองจากธุรกิจธนาคารนนั สถาบนัการเงินต่างๆลว้นมีลกัษณะการให้บริการและ
ผลตอบแทนทีคลา้ยคลึงกนั อีกทงัพนกังานของธนาคารพาณิชยไ์ดผ้่านการอบรมทางดา้นคุณภาพ
การบริการทีดีกว่าและเขม้ขน้กว่า จึงทาํให้ผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างในด้านเอกลกัษณ์และ
คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที 1.4 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีด้านความยงัยืน มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
รับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.15, p<0.001)  เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะเป็น
เพราะสังคมในปัจจุบนัไดห้นัมาตระหนกักบัปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน สังเกตไดจ้าก
องคก์รหรือ สถาบนัต่างๆหนัมาทาํกิจกรรมเพือสังคม เนืองจากทราบดีวา่การทีองคก์รหรือสถาบนั
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จะสามารถดาํเนินกิจการไปในระยะยาวไดน้นัจะตอ้งดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบทาง
สังคมด้วย ในกรณีของธนาคารออมสินปัจจุบนัธนาคารได้ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารเปลียนแปลง
เพือให้สามารถปรับตวัเขา้กบัเขา้กบัสภาพแวดล้อมทีเปลียนไปได้ โดยเน้นการทาํกิจกรรมเพือ
แสดงถึงความรับผดิชอบช่วยเหลือและพฒันาสังคม  เช่นการต่อตงัธนาคารโรงเรียน ธนาคารชุมชน 
ก่อตงัโรงเรียนในชุมชนทีห่างไกลความเจริญ การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนทีเรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย ์การสร้างบา้นให้ประการรัง รวมถึงการมุ่งเน้นการแกไ้ขปัญหาระยะยาว เช่นการ
รับฟัง ปัญหาจากผูเ้กียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบทุกกลุ่ม ซึงกระบวนการเหล่านีทาํให้ลูกคา้เกิดการ
รับรู้ถึงคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในความจริงใจและช่วยเหลือสังคมเสมอมา 

สมมติฐานที 1.5 การกาํกบัดูแลกิจการทีดีดา้นการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จดัการ  มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน (β=0.28, 

p<0.001) เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะเป็นเพราะการพฒันานาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันได้
พฒันาขึนอยา่งรวดเร็ว สถาบนัการเงินต่างๆไดเ้นน้การนาํเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใชเ้พือเพิม
ขีดความสามารถในการใหบ้ริการทีดียงิขึน อีกทงัยงัพฒันาเพือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ทีเนน้
ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ซึงธนาคารออมสินได้พฒันาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพือ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ยงิขึนทงัในดา้นการนาํสือสารสนเทศมาใชบ้ริหารความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ ระบบรักษาความปลอดภยัของลูกคา้ทาํให้ลูกคา้สามารถรับรู้ถึงคุณภาพในการบริการละเกิด
ความสะดวกสบายมากยงิขึน 

สมมติฐานท ี2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้มี
อิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 44 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

สมมติฐานที 2.1 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.18, p<0.001) เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะ
เป็นเพราะสภาพแวดลอ้มสามารถแบ่งออกเป็นสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก
และปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้มีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ ดังนันธนาคารออมสินจึงมีความ
จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
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ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพการบริการอนัจะเชือมโยงไปสู่ความไวว้างใจของลูกคา้และเล็งเห็น
ถึงความสามารถของธนาคารในการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 

สมมติฐานที 2.2 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นผลตอบรับจากการบริการ  
มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.09, p<0.109) เหตุผลทีเป็น
เช่นนีน่าจะเป็นเพราะคุณภาพการบริการทีดีจะสร้างความประทบัใจและไวว้างใจแก่ผูไ้ดรั้บบริการ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998: 129) ทีกล่าววา่ ผูบ้ริโภคจะรู้สึก
พอใจกบัการบริการ  และหากความรับรู้จากการบริการทีไดรั้บจริงมีค่ามากกวา่ความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภคต่อบริการก็จะเป็นการบริการทีมีคุณภาพเหนือกว่าความพึงพอใจทีผูบ้ริโภคคาดหวงัและ
ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจมากยิงขึนเมือค่าความต่างของระดบัความคาดหวงัและความรับรู้สูงขึนและ
เมือลูกคา้เกิดความรู้สึกประทบัใจกบัคุณภาพการบริการแลว้ก็จะเกิดความไวว้างใจตามมาในทีสุด 

สมมติฐานที 2.3 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ด้านความเอาใจใส่ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.001, p<0.979)เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะ
เป็นเพราะการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกคา้จะทาํให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกเป็นกนัเองและเกิดปฎิสัมพนัธ์ทีดี
ต่อธนาคารจึงเป็นผลใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ 

สมมติฐานที 2.4 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นความเชือถือได ้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.107, p<0.001) เหตุผลทีเป็นเช่นนีน่าจะ
เป็นเพราะความเชือถือไดเ้ป็นสิงสาํคญัของสถาบนัการเงิน หากสถาบนัการเงินไม่มีความน่าเชือถือ 
หรือหมดความน่าเชือถือแลว้จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความไม่ไวใ้จเชือใจ ทีจะมาใช้บริการหรือทาํ
ธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินนนัๆซึงสอดคลอ้งกบั รุจ เจริญลาภ (2548: 12) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความไวว้างใจวา่ เป็นความเชือมนัหรือความเชือ หรือเป็นความคาดหวงัในแง่บวกของบุคคลหนึงที
มีต่ออีกคนหนึง หรือสิงใดสิงหนึงว่าจะปฏิบติักบับุคคลนนัตามทีไดค้าดหวงัหรือเชือมนัไว ้ความ
ไวว้างใจจะยิงเพิมขึนเมือความคาดหวงัในแง่บวกได้รับการตอบสนองหรือเป็นจริง  แต่ในทาง
กลบักนัความไวว้างใจจะลดลงหากความคาดหวงัในแง่บวกนนัไม่ไดรั้บการตอบสนอง หรือไดรั้บ
การตอบสนองในระดบัทีตาํกวา่ทีคาดหวงั  

สมมติฐานที 2.5 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ด้านการตอบสนองลูกค้า มี
อิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.23, p<0.001) เหตุผลทีเป็นเช่นนี
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น่าจะเกิดจากพนกังานธนาคารออมสินสามารถให้บริการและทาํธุรกรรมให้ลูกคา้ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ
กบัธนาคารออมสินไดต้รงตามความตอ้งการและเกิดการเชือมโยงไปสู่ความไวว้างใจ ความเชือถือ   
ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ  Anderson & Weitz (1989) ทีให้คาํจาํกดัความวา่ ความไวว้างใจ เป็น
ความเชือของอีกฝ่ายหนึงทีวา่ ความตอ้งการของตนจะบรรลุผลในอนาคต โดยการกระทาํของ อีก
ฝ่ายหนึง เมือพนักงานสามารถบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตาม
สามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความมนัใจและเกิดความไวว้างใจในทีสุด 

สมมติฐานที 2.6 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.107, p<0.001)เหตุทีเป็นเช่นนีน่าจะเกิด
จากธนาคารออมสินมีการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทีรองรับธุรกรรมต่างๆหลายประเภทจึง
สามารถตดัปัญหาในเรืองของเวลา เพราะลูกคา้สามารถทาํธุรกรรมไดต่้างๆไดน้อกเวลาทาํการโดย
ไม่ต้องเดินทางไปทีสาขา ทาํให้ลูกคา้เกิดความสะดวกสบาย  ประหยดัเวลาในการทาํธุรกรรม
ทางการเงินและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เหล่านีก็อยูใ่นการควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัของ
ฐานขอ้มูล และมีเจา้หนา้ทีคอยรับเรืองปัญหาการบริการตลอด 24 ชวัโมง จึงเป็นผลทาํให้ลูกคา้เกิด
ความไวว้างใจในคุณภาพการบริการทางดา้นเทคโนโลยี 

สมมติฐานท ี3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้มี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน โดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 
25 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

สมมติฐานที 3.1 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.10, p<0.01) เหตุทีเป็นเช่นนีเนืองจาก
สิงแวดลอ้มเป็นด่านแรกทีลูกคา้สามารถสัมผสัและรู้สึกไดเ้มือเขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน 
ดังนันธนาคารจึงให้ความสนใจและเล็งเห็นความสําคัญ ในกระบวนการพฒันาหรือเพิมเติม
สภาพแวดล้อมในทุกๆด้านเพือให้ลูกค้าสามารถรู้สึกและพึงพอใจได้เนืองจากเมือลูกค้าเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจแลว้ก็จะเชือมโยงไปยงัความจงรักภกัดีเพราะลูกคา้จะเขา้มาใช้บริการธนาคาร
ออมสินซาํสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 406) กล่าววา่ความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึงความซือสัตย ์ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ จะมีผลต่อการซือสินคา้
นันซําถ้ามีความภักดีต่อตราสินค้าสูง เรียกว่ามีทัศนะคติทีดีต่อตราสินค้า   เนืองจากลูกค้ามี
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ความรู้สึกพึงพอใจเมือเขา้มาใชบ้ริการ ตงัแต่ ทาํเลทีตงัของสาขาทีเหมาะสม  ความสะดวกสบายใน
การจอดรถ และจาํนวนเคาน์เตอร์มีจาํนวนเพียงพอทาํใหเ้กิดความรวดเร็วและคล่องตวัในการเขา้มา
ใชบ้ริการ 

สมมติฐานที 3.2 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นผลตอบรับจากการบริการ มี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.27, p<0.001)เหตุผลทีเป็น
เช่นนีเนืองจากผลการทีพนกังานเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  สามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ได้
เป็นอย่างดี จะช่วยสร้างความเชือมนัและความประทบัใจให้เกิดกบัลูกค้าได้อนันํามาซึงความ
จงรักภกัดีกบัธนาคารต่อไป 

สมมติฐานที 3.3 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ด้านความเอาใจใส่ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=-0.030, p<0.603) เหตุผลทีเป็นเช่นนี
เนืองจากปัจจยัทีสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิงต่อธุรกิจในมุมของของลูกคา้ในปัจจุบนัคือ คุณภาพการ
บริการทีผูใ้ห้บริการหยิบยืนและ ส่งมอบความประทบัใจของการบริการทีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ เพือ
สร้างผลลพัธ์จากการส่งมอบบริการทีดีใหลู้กคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ โดยเฉพาะอยา่งยงิการเอาใจ
ใส่ซึงจะเป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการกบัธนาคารอยา่งต่อเนือง 

สมมติฐานที 3.4 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ดา้นความเชือถือได ้ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.10, p<0.001)เหตุผลทีเป็นเช่นนี
เนืองจากความเชือมนัในตราสินคา้เป็นรูปแบบของความรู้สึกดา้นความไวว้างใจ ความเชือใจ ส่งผล
โดยตรงทาํให้เกิดความจงรักภักดี  การสร้างภาพลักษณ์เกียวกับความมันคง  การสร้างความ
สะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ทีเขา้มาใชบ้ริการหรือการทาํใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการบริการ
ทีมีประสิทธิภาพ สามารถทีจะสร้างความจงรักภกัดีใหก้บัลูกคา้ได ้

สมมติฐานที 3.5 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ด้านการตอบสนองลูกคา้  มี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.061, p<0.280) เหตุผลทีเป็น
เช่นนีเนืองจากการทีพนกังานสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดน้นัแสดงถึงพนกังานมี
การรับรู้และมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้และการตอบสนองลูกคา้ไดจ้ะเชือมโยงให้เกิด
ความจงรักภกัดีขึนซึงสอดคลอ้งกบั Jacoby and Kyner (1973) ไดท้าํการศึกษาพบว่า ความ
จงรักภกัดี ในตราสินคา้เกิดจากปัจจยั 6 ส่วนคือ ความมีอคติ การตอบสนองความตอ้งการ ความ
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ต่อเนือง การตดัสินใจซือ การมีหลายทางเลือก และการซือซาํ จนกลายเป็นความจงรักภกัดีในทีสุด
ได ้

สมมติฐานที 3.6 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าด้านเทคโนโลยี  มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.030, p<0.218)เหตุผลทีเป็นเช่นนี
เนืองจากปัจจุบนัเป็นยุคทีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สินคา้และบริการต่างนาํเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิมยอดขายหรือคุณภาพการบริการธนาคารออมสินจึงนําเอา
เทคโนโลยีเขา้มาใช้เพือให้ลูกคา้ผูใ้ช้บริการเกิดความสะดวกในการทาํธุรกรรมทางการเงินมาก
ยงิขึน 

สมมติฐานที 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความไวว้างใจของลูกคา้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน (β=0.726, p<0.001) โดยมีค่าพยากรณ์คิด
เป็นร้อยละ 50 เหตุทีเป็นเช่นนีเนืองจากความไวว้างใจเป็นสิงสําคญัในธุรกิจธนาคาร และเป็นตวั
สร้างความเชือมนัให้กบัลูกคา้ ซึงสอดคลอ้งกบั Bourdeau (2005) ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบ
ของความไวว้างใจจะเกียวขอ้งกบัความสามารถของผูใ้ห้บริการทีจะสร้างความมนัใจให้กบัลูกคา้ 
การเป็นทีพึงพาอาศยัได ้ความซือสัตยจ์ริงใจ ความมีสมรรถนะในการให้บริการ การให้บริการอยา่ง
ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ รวมทงัความสามารถในการปรับเปลียนรูปแบบการบริการให้ทนั
ต่อความตอ้งการต่อไปในอนาคตได ้โดยองค์ประกอบทงัหมดนีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดี
เชิงทศันคติในดา้นความเขา้ใจ ความรู้สึก พฤติกรรม และการกระทาํอนัจะนาํไปสู่ความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ทีมีต่อธนาคาร ต่อไป 
 
ประโยชน์จากการวจัิย 

ประโยชน์เชิงการจัดการ 
1. ใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์และแผนความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ

ธนาคารออมสิน ในดา้นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกคา้ 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของธนาคาร ความยงัยนื และ การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ 
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2. นาํการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ ในด้านสิงแวดลอ้ม  ด้านผลตอบรับจากการ
บริการ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความเชือถือได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และดา้นเทคโนโลยี มา
พฒันาและปรับปรุงเพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 

3. ผลการวิจยันีสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนจดัการ พฒันากลยุทธ์ดา้นการกาํกบั
ดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า  เพือสร้างความไวว้างใจและความ
จงรักภกัดีแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 

4. การพฒันาส่งเสริมคุณภาพการบริการของพนกังาน เพือให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ เกิด
ความพึงพอใจ ซึงจะนาํไปสู่ความไวว้างใจและความจงรักภกัดีกบัธนาคารต่อไป 

5. การใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของธนาคารไม่ใช่เป็นเพียงการสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีดีขององค์กรเท่านนั แต่เป็นส่วนหนึงทีส่งผลต่อความไวว้างใจ ความจงรักภกัดีและ
การตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้อีกดว้ย 

ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภาพลกัษณ์ คุณภาพการบริการ ความไวว้างใจ

และความจงรักภกัดี ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัภาพที 1 เมือไดท้าํการศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการศึกษาเรือง “อิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน” จึงพบวา่ลกัษณะ
กรอบแนวคิดในการวิจยัก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการทางทฤษฎีเกียวกบัอิทธิพลของการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดี ซึงอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีขององคก์รในดา้นนีจะส่งผลให้ลูกคา้
เกิดความเชือมนั ไวว้างใจ เกิดความจงรักภกัดี  ดงันนังานวิจยัชินนีจึงสามารถเป็นแนวทางในการ
วางแผนพฒันาองคก์รในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและคุณภาพการบริการ เพือให้ลูกคา้เกิดการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและคุณภาพการบริการขององค์กรในเชิงบวก ซึงจะ
นาํไปสู่ความไวว้างใจและเกิดความจงรักภกัดีกบัธนาคารในระยะยาว 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 
1. เนืองจากสถาบนัการเงินมีนโยบายการสร้างภาพลกัษณ์และการบริการทีไม่แตกต่าง

กนัมาก ดงันนัจึงควรมีการเปรียบเทียบถึงอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพ
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บริการของลูกค้ากับธนาคารอืนทีมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพือทราบถึงความคิดเห็นที
แตกต่าง และสามารถนําความแตกต่างไปใช้ปรับปรุงการบริการ  พร้อมทงันําข้อมูลมาใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจในการวางแผนกลยทุธ์ เพิมความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจธนาคาร อีกทงั
ยงัเป็นขอ้มูลทีช่วยใหเ้ห็นจุดดีและจุดดอ้ยของธนาคารเพือนาํมาพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

2. ในปัจจุบนัแต่ละพืนทีมีลกัษณะสังคม และประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกนัจึงควรมี
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ทีใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินเพิมเติมในกลุ่มพืนทีอืน เพือทีจะไดเ้ป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัผลของกลุ่มตวัอยา่งทีไดศึ้กษามาแลว้ 

3. ควรศึกษาความพึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้ เพือให้
ไดข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ในการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้มากยงิขึน 

4. เนืองจากการแจกแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวอาจได้ขอมูลทีไม่ครบถ้วน ตรง
ประเด็นจึงควรมีการขยายขอบเขตของเครืองมือทีใช้ในการศึกษาให้กวา้งขวางขึน เช่นการใช้
วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับการแจกแบบสอบถาม เป็นต้น เพือให้ได้ข้อมูลทีครอบคลุมและเป็น
ประโยชน์มากยงิขึน 
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แบบสอบถาม 
อทิธิพลของการกาํกบัดูแลกจิการทดีีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าทมีีผลต่อความ

ไว้วางใจและความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน
............................................................................................................................. 

คาํชีแจง 
 1.   แบบสอบถามชุดนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาอิทธิพลของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี
และการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารออมสินโดยแบบสอบถามชุดนีประกอบดว้ยเนือหา 5 ตอน ดงันี 
  ตอนที 1  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที 2  แบบสอบถามเกียวกับการกาํกับดูแลกิจการทีดีของธนาคารออมสิน
  ตอนที 3  แบบสอบถามเกียวกบัการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ 
   ธนาคารออมสิน 
  ตอนที 4  แบบสอบถามเกียวกบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 
   ธนาคารออมสิน 
  ตอนที 5  แบบสอบถามเกียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
 2.  คาํตอบของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิง ต่อการศึกษาอิทธิพลของการกาํกับดูแล
กิจการทีดีและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ทีมีผลต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาท่านในการตอบคาํถามให้ครบทุกขอ้ตาม
ความเป็นจริง 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งยงิทีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

ปิยพงศ ์พูว่ณิชย ์
นกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี1  ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง กรุณาทาํเครือง ( ) ในช่องว่างหน้าข้อความทเีป็นจริงเกยีวกบัตัวท่าน 
 
1. เพศ 
 (  ) ชาย      (  ) หญิง 
 
2.อายุ 
 (  ) ตาํกวา่ 25 ปี     (  ) 26-35 ปี 
 (  ) 36-45 ปี     (  ) 46-55 ปี 
 (  ) 56 ปี ขึนไป  
 
3. ระดับการศึกษา 
 (  ) ตาํกวา่ปริญญาตรี    (  ) ปริญญาตรี 
 (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
4. อาชีพ 
 (  ) นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา   (  ) ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 (  ) พนกังานบริษทั/หน่วยงานเอกชน  (  ) ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย  
 (  ) พอ่บา้น / แม่บา้น    (  ) อืนๆ (โปรดระบุ)…………. 
 
5.รายได้เฉลยีต่อเดือน  
 (  ) ไม่เกิน 10,000 บาท    (  ) 10,001 - 25,000 บาท 
 (  ) 25,001 - 40,000 บาท    (  ) 40,001 - 55,000 บาท 
 (  ) ตงัแต่ 55,001 บาท ขึนไป  
 
6.สถานภาพ 
 (  ) โสด      (  ) สมรส 
 (  ) หยา่ร้าง 
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ตอนท ี 2    การกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
คําชีแจง    โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงในช่องคาํตอบทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
  เพียงคาํตอบเดียว 
 

การกาํกบัดูแลกจิการทดีี ความคิดเห็นต่อการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
5 4 3 2 1 

ด้านการดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส           
1.  ธนาคารมีการเปิดเผยข่าวสาร ขอ้มูลเกียวกบัการ
บริการไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จริง           
2.  ลูกคา้สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขนัตอนการ
ดาํเนินงาน           
3.  ธนาคารเปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรมต่างๆของธนาคาร           

4.  ธนาคารมีนโยบายทีเป็นธรรมต่อลูกคา้           
5.  ธนาคารมีหลายช่องทางในการร้องเรียน หากลูกคา้
พบเห็นการทุจริตของผูป้ฏิบติังาน           

ด้านการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อลูกค้า           
6.  ธนาคารมีความหลากหลายในการโฆษณาผา่นสือ           
7.  ธนาคารมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหลู้กคา้ไดรั้บ
ทราบอยูเ่สมอ           
8.  ธนาคารมีการจดักิจกรรม การใหลู้กคา้มีส่วนร่วม 
และมอบของสมนาคุณใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งสมาํเสมอ           
9.  ธนาคารมีการติดตาม / สอบถามความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งต่อเนือง           
10.  พนกังานมีอธัยาศยัทีดี เป็นมิตรต่อลูกคา้           
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การกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
ความคิดเห็นต่อการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 

5 4 3 2 1 
ด้านเอกลกัษณ์ของธนาคาร           

11.  เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัเพือส่งเสริมการออม           
12.  เป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกทีก่อตงัธนาคาร
โรงเรียนเพือส่งเสริมใหเ้ยาวชนรู้จกัการออม           

13.  เป็นสถาบนัการเงินทีมีชือเสียงดา้นสลากออมสิน           

14.  เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัโดยพระมหากษตัริย ์           
15.  เป็นสถาบนัการเงินทีมีสีทอง-ชมพ ูเป็นสีประจาํ
ธนาคาร           

ด้านความยงัยนื           

16.  เป็นสถาบนัการเงินทีก่อตงัคู่สังคมไทยมายาวนาน           
17.  มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มที
เปลียนแปลงไป           

18.  มีนโยบายมุ่งสู่การเจริญเติบโตทียงัยนื           
19.  เป็นสถาบนัการเงินทีมุ่งพฒันาการดาํเนินงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม           
20.  เป็นสถาบนัการเงินทีมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาระยะ
ยาวและมีการรับฟัง ขอ้มูล ปัญหา จากผูเ้กียวขอ้งทุก
กลุ่ม           

ด้านการนําเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหารจัดการ           
21.  ธนาคารนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการ
บริหารเพือเพิมความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ลูกคา้           
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การกาํกบัดูแลกจิการทดีี 
ความคิดเห็นต่อการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 

5 4 3 2 1 

22.  ธนาคารมีการนาํสือสารสนเทศมาใชใ้นการ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้            
23.  ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัฐานขอ้มูล
ลูกคา้ทีไดม้าตรฐาน           
24.  ธนาคารมีการพฒันาบุคลากรเพือใหมี้ศกัยภาพ
รองรับกบัเทคโนโลยทีีเปลียนแปลงอยา่งต่อเนือง           
25.  ธนาคารนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
บริหารความเสียง รวมถึงการพยากรณ์ขอ้มูลและ
แนวโนม้ทางการเงินในอนาคตอนาคต           

 
ตอนท ี3  การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงในช่องคาํตอบทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด
 เพียงคาํตอบเดียว 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า 
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ 
5 4 3 2 1 

ด้านสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที  
และสิงอาํนวยความสะดวก           

1.  ธนาคารมีสถานทีตงัสะดวก เหมาะสม ทีจอดรถ
เพียงพอ           
2.  ธนาคารมีการจดัสถานทีสาํหรับนงัรอรับบริการไว้
เป็นสัดส่วน เพียงพอ           
3.  สภาพภายในและภายนอกอาคารมีความสะอาด 
เรียบร้อย           
4.  มีแสงสวา่ง อุณหภูมิทีเหมาะสม           
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การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า 
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ 
5 4 3 2 1 

5.  จาํนวนเคาน์เตอร์ในการใหบ้ริการมีเพียงพอ กบั
จาํนวนลูกคา้           

ด้านผลตอบรับจากการบริการ 
6.  พนกังานทาํใหลู้กคา้รู้สึกประทบัใจเมือมาใชบ้ริการ 
7.  พนกังานมีความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
8.  พนกังานมีความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 
9.  พนกังานมีประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้     
เป็นอยา่งดี 
10. พนกังานสามารถสร้างความเชือมนัใหก้บัลูกคา้ได ้

ด้านความเอาใจใส่           
11. พนกังานสามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งทวัถึง           
12. พนกังานใหค้วามช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกแก่
ลูกคา้อยา่งต่อเนือง สมาํเสมอ           
13. พนกังานใหก้ารตอ้นรับ ยมิแยม้ต่อลูกคา้           
14. พนกังานเตม็ใจรับฟังขอ้ตาํหนิและขอ้ร้องเรียนจาก
ลูกคา้           
15. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั           

ด้านความเชือถือได้           
16. ธนาคารมีความมนัคงทางการเงิน รัฐบาลเป็น
ประกนั           
17. ธนาคารเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็นความลบั           
18. ธนาคารมีระบบการจดัการและระบบตรวจสอบที
ไดม้าตรฐาน 
19. ธนาคารมีมาตรฐานเดียวกนัในการใหบ้ริการทุก
สาขา 
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การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า 
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ 
5 4 3 2 1 

20. ธนาคารมีเชือเสียง และภาพพจน์ทีดี 
ด้านการตอบสนองลูกค้า 

21. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
22. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว ทนัต่อความ
ตอ้งการ 
23. พนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
24. พนกังานมีความพร้อมทีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 
25. พนกังานใชเ้วลาทีเหมาะสมในการใหบ้ริการ 

ด้านเทคโนโลยี           
26. ธนาคารมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวและเทคโนโลยทีี
ทนัสมยัแก่ผูใ้ชบ้ริการเสมอ           
27. ธนาคารมีการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ / เครือง
เอทีเอม็เพือรองรับธุรกรรมไดห้ลายประเภท           
28. ธนาคารมีจุดใหบ้ริการทางการเงินทีครอบคลุม/
ทวัถึง เช่นทีทาํการสาขา รถ เรือ และ บูทเฉพาะกิจ           
29. ธนาคารมีอุปกรณ์และเครืองมือทีทนัสมยั เช่น
คอมพิวเตอร์ ระบบเตือนภยั กลอ้งวงจรปิด ตูก้ดบตัร
คิว           
30. ลูกคา้สามารถตรวจผลรางวลัสลากออมสินผา่น
ระบบ เวบ็ไซต ์ไดโ้ดยไม่ตอ้งมาตรวจทีสาขา           
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ตอนท ี4 ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงในช่องคาํตอบทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด
 เพียงคาํตอบเดียว 
 

ความไว้วางใจของลูกค้าต่อธนาคารออมสิน ระดับความไว้วางใจ 
5 4 3 2 1 

1. ท่านเชือมนัวา่ธนาคาร มีการปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดี           
2. ท่านเชือมนัวา่ความเสียงทีเกิดจากการทาํธุรกรรม
กบัธนาคารมีนอ้ยมาก           
3. ท่านเชือมนัวา่ธนาคารสามารถจ่ายผลตอบแทนใน
รูปดอกเบียในอตัราทีเหมาะสม           
4. ท่านเชือมนัวา่ธนาคารสามารถใหบ้ริการกบัท่าน
โดยปราศจากขอ้ผดิพลาด           
5. ท่านเชือมนัวา่พนกังานสามารถดูแลและใหบ้ริการ
ท่านเป็นอยา่งดี           

 
ตอนท ี5 ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงในช่องคาํตอบทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด
 เพียงคาํตอบเดียว 

 

ความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธนาคารออมสิน 
ระดับความจงรักภักดี 

5 4 3 2 1 

1.ท่านมีส่วนแนะนาํผูอื้นมาใชบ้ริการธนาคารออมสิน           
2.ท่านยงัคงใชบ้ริการธนาคารออมสินอยา่งต่อเนือง
แมว้า่ธนาคารอืนจะมีผลิตภณัฑ ์โปรโมชนัและ อตัรา
ดอกเบียทีดีกวา่           
3.ท่านเป็นลูกคา้ทีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัธนาคาร           
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ความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธนาคารออมสิน 
ระดับความจงรักภักดี 

5 4 3 2 1 
4.ท่านนึกถึงธนาคารออมสินเมือตอ้งการทาํธุรกรรม
ทางการเงิน           
5.ท่านรู้สึกภูมิใจทีไดใ้ชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน           
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