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56601303: สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ:  ภาพลักษณของธนาคาร/ คุณภาพการใหบริการ/ ความจงรักภักดีตอการใชบริการ 
 ญรัญรัตน มณฑีรรัตน: อิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารท่ีสงผลตอความจงรักภักดี
ตอการใชบริการผานคุณภาพการใหบริการ ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ. 106 หนา. 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) เพื่อศึกษาการรับรูภาพลกัษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  2) เพื่อศึกษาการรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 3) เพื่อศึกษาความจงรักภักดีตอการใชบริการของ
ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานของ
ธนาคาร 5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณธนาคารกรุงศรอียุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมท่ี
มีตอความจงรักภกัดีตอการใชบริการของลูกคา 6) เพือ่ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
และบุคลากรธนาคารกรุงศรีอยธุยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ท่ีมีตอความจงรักภักดีตอการใช
บริการของลูกคา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  คือ ลูกคาท่ีใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและทดสอบสมมติฐาน
ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงายและแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา  1) ภาพลักษณของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) คุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก 
3) ความจงรกัภักดีตอการใชบริการของลูกคาในภาพรวมอยูในระดับมากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยามีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูคุณภาพการใหบรกิาร การรับรู
คุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา และภาพลักษณ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยามีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา นอกจากนี้
ยังพบวา การรับรูคุณภาพการใหบริการเปนตัวแปรกลางระหวางภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา โดยผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาการรับรูคุณภาพการ
ใหบริการเปนตัวแปรกลางแบบ Partial Mediator อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้สามารถนําไปปรับปรุง
การพัฒนาภาพลักษณของธนาคารและคุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตอไป 
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 The objectives of this research were 1) to study Bank of Ayudhaya image in 

MueangDistrict, NakhonPathom Province 2) to study the staff perception for service 

quality of Bank of Ayudhaya in Mueang District, NakhonPathom Province 3) to study the 

customer loyalty towards Bank of Ayudhaya in Mueang District, NakhonPathom Province 

4) to study the influence of Bank of Ayudhaya image in Mueang District, NakhonPathom 

Province towards the staff service quality 5) to study the influence of Bank of Ayudhaya 

image in Mueang District, NakhonPathom Province towards the customer loyalty 6) to 

study the influence of staff service quality towards the customer loyalty of Bank of 

Ayudhaya in Mueang District, NakhonPathom Province. A sample was 400 customers of 

Bank of Ayudhaya in Mueang District, NakhonPathom Province. Questionair was an 

instrumentation. Data was analyzed using percentage, mean, standard deviation and 

correlation coefficient. Hypothesis was test using Simple Regression Analysis and 

Multiple Regression Analysis. The results were found that 1) Bank of Ayudhaya image 

was in high level 2) The service quality was in high level 3) The customer loyalty was in 

high level. The results of hypothesis test were found that Bank of Ayudhaya image was 

a positive influence towards the perception of service quality, the perception of service 

quality was a positive influence towards the customer loyalty, and Bank of Ayudhaya 

image was a positive influence towards the customer loyalty.  Besides, the perception 

of service quality was a mediating variable between Bank of Ayudhaya image and 

customer loyalty. They showed that the perception of service quality was a Partial 

Mediator. However, this research can take to improve bank image and service quality of 

Bank of Ayudhaya.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน 
เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประธานการสอบวิทยานิพนธ อาจารย  ดร.สวรรยา 
ธรรมอภิพล และกรรมการ อาจารย ดร.พิมพาภรณ พ่ึงบุญพานิชย ที่กรุณาเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และเปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองใหกับผูวิจัยเปนอยางดี 
จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของการศึกษา เปนกําลังใจใหกับผูวิจัยเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา เพ่ือนพนักงาน ลูกคา  บมจ.ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทุกทานที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ และใหความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
 สุดทายนี้ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนแก บมจ.ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินธุรกิจ และการสรางลักษณของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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