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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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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันโลกไดเปลี่ยนแปลงไปสูยุคโลกาภิวัตนที่มีการพัฒนาทั้งทางดานเทคโนโลยีการ
สื่อสารอยางรวดเร็ว การเปดการคาเสรีกับหลายๆประเทศที่เตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ดานเศรษฐกิจการเงินที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ผสมกับเทคโนโลยีที่เติบโตอยางตอเนื่อง
ไมสิ้นสุด ทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมาก ในการหลอเลี้ยงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย จะตองอาศัยสถาบันการเงินตางๆในประเทศเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจโดยบทบาทท่ี
สําคัญของสถาบันการเงิน คือเปนสื่อกลางในการระดมเงินออมจากประชาชน มาจัดสรรใหแก      
ผูตองการสินเชื่อ ในการกูยืมเพ่ือการบริโภค การลงทุน การประกอบการธุรกิจ  จากบทบาทหนาที่
ดังกลาวจึงเกิดการแลกเปล่ียน และหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อกลาวถึงสถาบัน
การเงินนั้นสถาบันการเงินแบงออกเปนสามประเภทใหญดังนี้  ประเภทแรกคือธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธนาคารกลาง) ประเภทที่สองคือธนาคารพาณิชยตาง ๆ เชน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนตน ประเภทท่ีสามคือธนาคารท่ีตั้งขึ้น
เฉพาะกิจ (สวนใหญเปนธนาคารของรัฐ) เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอิสลามเปนตน 

 ในการดําเนินชีวิตประจําวันในยุคโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลง ไปอยางรวดเร็ว มีการนํา
เทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชอํานวยความสะดวกมากข้ึน อีกท้ังผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาและมีแนวโนมในการคาดหวังและความตองการตอการบริการท่ีสูงขึ้น ผูบริโภคมีความอดทน
และเวลานอยลง ตองการความสะดวกสบายและสิทธิพิเศษในการรับบริการ เพ่ือสรางความประทับใจ
ใหแกผูบริโภค(ลูกคา)ธนาคารพาณิชยตางๆมีการแขงขันกันอยางมากทั้งในเร่ืองรักษาฐานลูกคาเกา
และหาลูกคาใหม มีการนํากลยุทธและเทคโนโลยีตางๆมาใชเพ่ือใหทันตามยุคโลกาภิวัฒนทําใหลูกคา
เกิดความงายและสะดวกในการในการทําธุรกรรมและการใชบริการของธนาคาร ลูกคามีทางเลือกที่
หลากหลายมากขึ้นธนาคารจึงหันมาใสใจในดานบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาทุกระดับใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดสรางความประทับใจแกลูกคาและใหลูกคามี
ความจงรักภักดีในการใชบริการธนาคารพาณิชยเหลานั้น ธนาคารพาณิชยตาง ๆ ในประเทศไทยจึงให
ความสําคัญกับภาพลักษณที่ดีในการสงเสริมการบริการและจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญตาง ๆ เพ่ือ
ดึงดูดใจลูกคา โดยออกผลิตภัณฑตาง ๆ มากมายตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกระดับตาม
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ความเหมาะสม  ทําใหเกิดการแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยที่รุนแรงตามการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2488 ปจจุบันเปน
สถาบันการเงินอันดับ 5 ของประเทศไทย และเปนธนาคารท่ีใหบริการทางการเงินอยางครบวงจรแก
ทั้งลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจจากสภาวะการแขงขันทางการตลาดสูง ธนาคารกรุงศรีอยุธยาไดรับ
ผลกระทบจากการแขงขันของธุรกิจธนาคารอยางรุนแรง จึงตองมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงาน
เพ่ือใหกาวทันความเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ภายใตการบริหารงานที่วา เรื่องเงิน เรื่องงาย 

(Make Life Simple) จึงจําเปนตองสรางภาพลักษณท่ีดี และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมชองทาง
ในการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคาใหมีความสะดวกและรวดเร็ว การรักษาฐานลูกคาเดิมและหา
ฐานลูกคาใหมจึงเปนเรื่องสําคัญ 

 การพัฒนาดานภาพลักษณตางๆของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการที่ดีเลิศ  เนนการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มี
การบริการธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ มาชวยเพ่ิมชองทางในการทํา
ธุรกรรมใหงายและสะดวกข้ึน บุคลากรผูปฎิบัติหนาที่มีความเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบริการ 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีความนาเชื่อถือ ชวยสนับสนุนใหธนาคารมีภาพลักษณท่ีดี ลูกคาเกิดความจงรักภักดี
และอยากมาใชบริการในครั้งตอไป ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการรับรู
ภาพลักษณธนาคารท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณคุณภาพการใหบริการ  
 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; 

2.2 เพ่ือศึกษาการรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2.3 เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2.4 เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานของธนาคาร 

2.5 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมที่มีตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา     

2.6 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมท่ีมีตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา     
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3. สมมุติฐานการวิจัย 
3.1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มี

อิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 
3.1.1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

ดานบุคลากร มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 
3.1.2 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

ดานสภาพแวดลอม มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 
3.1.3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

ดานความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 
3.1.4 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

ดานเทคโนโลยี มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 
3.1.5 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 
3.2 การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา    

3.3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มี
อิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   

3.3.1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 
ดานบุคลากร มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  

3.3.2 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 
ดานสภาพแวดลอม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  

3.3.3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 
ดานความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา 

3.3.4 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 
ดานเทคโนโลยี มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา 

3.3.5 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 
ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  

3.4 การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนตัวแปรกลาง
ของการรับรูภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมl 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
 ศึกษาการรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 กลุมที่ 1 การทดสอบอิทธิพลของภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาดานบุคลากร ดาน
สภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี และดานความรับผิดชอบตอสังคม ที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของพนักงาน 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในดานตาง ๆ ประกอบดวย 
ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี และดานการสงเสริมการตลาด 

 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการใหบริการของพนักงาน 

 กลุมท่ี 2 การทดสอบอิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มีตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย การดูแลเอาใจใสลูกคา , การ
ตอบสนองความตองการลูกคา,ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 
 ตัวแปรตาม ไดแกความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา 
 กลุมที่ 3 การทดสอบอิทธิพลของภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาดานบุคลากร ดาน
สภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี และดานความรับผิดชอบตอสังคม ที่มีตอความ
จงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในดานตางๆประกอบดวย ดาน
บุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี และดานการสงเสริมการตลาด 

 ตัวแปรตาม ไดแก  ความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา 
 ขอบเขตเชิงประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเมือง
จังหวัดนครปฐมจํานวน 5 สาขา ไดแก สาขานครปฐม สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร) สาขาราชวิถี สาขาบิ๊กซีนครปฐม และสาขาพระประโทนแตเนื่องจากไมทราบ
ขนาดของประชากรที่แนนอนและไมทราบคาสัดสวนของประชากรแตทราบวามีประชากรท่ีใชบริการ
จํานวนมากจึงกําหนดขนาด (n) โดยใชสูตรของคอแครน (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549: 74) โดยสุม
ตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) จํานวน 400 คน 
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 ขอบเขตระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 ถึงเดือนเมษายน 
 พ.ศ. 2558 โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
 
5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
6.นิยามศัพทเฉพาะ 

6.1 ภาพลักษณของธนาคาร (BANK IMAGE) หมายถึง การรับรู ความรูสึกหรือความนึก
คิดท่ีมีตอธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกคาที่ใชบริการ ซึ่งอาจเปนภาพลักษณดานบวกและภาพลักษณ
ดานลบก็ได ตามประสบการณและความคาดหวังสวนบุคคลที่ไดรับจากการรับรูการใชบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยกําหนดการรับรูภาพลักษณของธนาคารทั้ง 6 ดาน ดังนี้ 

6.1.1 ภาพลักษณดานบุคลากร (PERSONNEL) หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานและ 
ผูที่เก่ียวของของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีความรูความสามารถ ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี มี
บุคลิกภาพที่ดี มีกริยามารยาทและมีความสัมพันธอันดีกับลูกคาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความพรอม
และเพียงพอตอการใชบริการ 

6.1.2 ภาพลักษณดานสภาพแวดลอม (ENVIRONMENTAL) หมายถึง ทําเลที่ตั้งมี
ความเหมาะสม มีการจัดบรรยากาศท่ีดี สะอาดเรียบรอย มีบริเวณกวางขวาง และสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในธนาคาร จัดเตรียมเกาอ้ี น้ําดื่ม สถานที่จอดรถ และหองน้ําใหเพียงพอ 

ภาพลักษณของธนาคาร 
 
- ดานบุคลากร 
- ดานสภาพแวดลอม 
- ดานความนาเชื่อถือ 
- ดานเทคโนโลยี 
- ดานการสงเสรมิการตลาด 

 

คุณภาพการใหบริการ 
 

- การดูแลเอาใจใสลูกคา 
- การตอบสนองความตองการ  
ลูกคาไดถูกตอง 
- ความสะดวก รวดเร็วในการ
ใหบริการ 
 

 

 

ความจงรักภักดีตอการใช
บริการของลูกคา 
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6.1.3 ภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ (RELIABILITY) หมายถึง การบริการท่ีมี
คุณภาพ  มีมาตรฐานในการบริการ ถูกตอง  มีประสิทธิภาพทําใหลูกคาไววางใจและมีความเชื่อถือมี
การใหบริการที่เปนไปอยางสม่ําเสมอสรางความม่ันใจใหลูกคาที่มาใชบริการ 

6.1.4 ภาพลักษณดานเทคโนโลยี (TECHNOLOGY) หมายถึง มีการบริการที่หลากหลาย
และครบวงจรโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพ่ือใหการบริการมีความรวดเร็ว เขาถึงงาย ชวย
อํานวยความสะดวกแกลูกคาบริการเครื่องฝากถอนและเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ  และเพ่ิมชอง
ทางการทําธุรกรรมทางการเงินผานเทคโนโลยีตางๆ โทรศัพทและอินเทอรเน็ต 

6.1.5 ภาพลักษณดานการสงเสริมการตลาด (MARKETING) หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมการประชาสัมพันธของธนาคารทั้งทางตรงและทางออม ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดทําเพ่ือ
เปนการติดตอสื่อสารหรือใหขอมูลจากส่ือตางๆหลากหลายชองทาง เพ่ือใหเกิดความสนใจหรือความ
ตองการในการซื้อการจัดกิจกรรมที่นาสนใจและไดรับสิทธิพิเศษ การออกบูธและกิจกรรมสงเสริมการขาย 

6.2 คุณภาพการใหบริการ(SERVICE QUALITY)หมายถึง การบริการลูกคาในรูปแบบ
ตางๆของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนการบริการท่ีดีทําใหเกิดความประทับใจ ตรงกับความตองการ
หรือความคาดหวังของผูใชบริการ ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดความจงรักภักดีตอการ
บริการ มีปจจัยที่ศึกษาคือททททททททททททททท 

6.2.1 การดูแลเอาใจใสลูกคา (CUSTOMER CARE) หมายถึง การใหความสนใจกับ
ลูกคา ใหเกียรติลูกคาที่มาใชบริการบริการลูกคาดวยความเสมอภาคละเทาเทียมกัน  เอาใจใสและ
ชวยแกปญหาใหลูกคาตามความเหมาะสม จดจําลูกคาและมีการติดตามลูกคาอยางตอเนื่อง  

6.2.2 การตอบสนองความตองการลูกคา (CUSTOMER RESPONSE) หมายถึงการ
ใหบริการใหถูกตองกับความตองการของลูกคา เขาใจถึงความตองการของลูกคาและสนใจตอบสนอง
ความตองการดังกลาว ไมทํากิจกรรมอ่ืนขณะปฏิบัติงาน มีการแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนสูงสุดตอ
ลูกคา เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมและตรงตามความตองการของลูกคาท่ีแตกตางของลูกคาแตละคน 

6.2.3 ความสะดวก รวดเร็ว (EASINESS) หมายถึง การบริการตองเปนไปอยาง
สะดวกและรวดเร็วไมทําใหลูกคาตองรอคอยนานหรือการติดตอระหวางลูกคากับธนาคารตองเปนไป
อยางสะดวก 

6.3 ความจงรักภักดีตอการใชบริการ (CUSTOMER LOYALTY) หมายถึง เปนทัศนคติ
ดานบวกที่มีตอการบริการและความประทับใจของลูกคาผูใชบริการท่ีจะสนับสนุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
โดยการแนะนําบอกตอบุคคลอ่ืนและการกลับเขามาใชบริการซํ้าอีก ซึ่งมีผลตอความไววางใจและ
ความเชื่อมั่นผูกพันธของลูกคาท่ีมีตอธนาคารในระยะยาว 
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7.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา แกปญหาปรับปรุงคุณภาพการบริการ ใหกับลูกคา
ผูใชบริการใหเกิดประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

7.2 เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมใหธนาคารพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดใน
ธุรกิจธนาคารใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในสภาวการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ
รักษาฐานลูกคาอยางสม่ําเสมอตอเนื่องหรือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด 

7.3 เพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสรางบรรทัดฐานภาพลักษณที่ดีของธนาคาร ใหมีคุณภาพ
การบริการที่ดีและเปนไปตามมาตรฐานของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตอไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอการ
ใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ซึ่งในบทนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาม
รายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ขอมูลทั่วไประบบธนาคารพาณิชย 
 2. ขอมูลทั่วไปธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) 
 3. แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณการบริการ 
 4. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
 5. แนวคิดเก่ียวกับความจงรักภักดี 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.ขอมูลทั่วไประบบธนาคารพาณิชย 
 ความเปนมาของธนาคารพาณิชย 
 สราวุธ สุริยวงศ (2549: 7-9) กลาววา คําวา ธนาคารพาณิชย (Commercial Bank) ตาม
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 การธนาคารพาณิชย หมายถึง การประกอบ
ธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว และใช
ประโยชนเงินนั้นในทางหน่ึงหรือหลายทาง เชน ใหสินเชื่อ ซื้อขายต๋ัวแลกเงิน หรือตราสารเปล่ียนมือ
อื่นใด และซื้อขายเงินปริวรรตตางประเทศ (http://www.Krungsri.com) ธนาคารพาณิชย
เปนธนาคารท่ีรับฝากเงินจากประชาชนท่ัวไปและกูยืมเงินจากตางประเทศแลวนําเงินนั้นไปใหนักธุรกิจ 
ผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมกูยืมไปลงทุน ธนาคารพาณิชยแหงแรกในประเทศไทย เปน
ธนาคารตางประเทศชื่อธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2431 ธนาคาร
พาณิชยที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยในระยะแรกลวนเปนธนาคารพาณิชยตางประเทศทั้งสิ้น จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและสงเสริมการคาตางประเทศโดยเฉพาะ และจากวัตถุประสงคสงผลตอการ
กลายเปนมาตรฐานการธนาคารพาณิชยของไทยปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากธนาคารพาณิชยของไทย 
มุงใหสินเชื่อแกการคาระหวางประเทศเปนสําคัญ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหธนาคารพาณิชยมีบทบาท 
ไมไดมากเทาท่ีควรในการสงเสริมกิจกรรมภายในประเทศ ธนาคารพาณิชยที่เปนของคนไทยตั้งขึ้นเปน
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ครั้งแรกเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2499 ชื่อแบงคสยามกัมมาจล จํากัด ซึ่งเปล่ียนชื่อเปนธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2482 

 สรุปไดวา ความเปนมาของธนาคารพาณิชย แหงแรกในประเทศไทยน้ัน เปนธนาคาร
ตางประเทศชื ่อธนาคารฮองกงและเซี ่ยงไฮ จัดตั้งขึ ้นเมื ่อวันที ่ 2 ธันวาคม 2431 ตอมา ในป  
พ.ศ. 2499 ไดจัดตั้งธนาคารพาณิชยของคนไทยชื่อแบงคสยามกัมมาจล จํากัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2482 

 ความสําคัญของธนาคาร 
 ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอระบบ
การเงินและเศรษฐกิจของประเทศ เปนแหลงระดมทุนใหแกธุรกิจโดยทั่วไปสําหรับการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาและเติบโตซึ่งจะสงผลตอเน่ืองถึงการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารพาณิชยมีสวน
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกับท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก็ชวยผลักดัน
ใหธนาคารพาณิชยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นดวย ธนาคารพาณิชยจึงเติบโตขึ้นพรอมกับการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามกิจการธนาคารพาณิชยเปนธุรกิจประเภทหน่ึงเชนเดียวกับ
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่ตองมีการแขงขันและพัฒนารูปแบบการทําธุรกิจใหหลากหลายข้ึนการทําธุรกิจธนาคาร
พาณิชยไมเพียงตองการแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยดวยกันและสถาบันการเงินอ่ืน หากแตการ
ขยายขอบเขตการทําธุรกิจธนาคารพาณิชยยังมีขอจํากัดจากระเบียบขอบังคับของธนาคารแหง
ประเทศไทยซ่ึงมีหนาที่ตรวจสอบคุมการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยโดยตรง เนื่องจากธนาคาร
พาณิชยเปนสถาบันที่มีความสําคัญตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว เชน ปจจุบันภาวะการแขงขันของธนาคารพาณิชยก็ขยายกวางขึ้นตามไปดวย 
เกิดชองทางการระดมทุนในรูปแบบใหมๆ ที่ไมตองผานธนาคารพาณิชย ขณะเดียวกันโลกธุรกิจมีการ
พัฒนารูปแบบวิธีการท่ีซับซอนมากขึ้น ซึ่งธนาคารพาณิชยจําเปนตองคิดคนการใหบริการและการทํา
ธุรกิจเพ่ือสนองตอบตอโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใตขอบเขตของขอกําหนดซึ่งไมเปดชองทางให
มากนัก ทําใหการทําธุรกิจธนาคารพาณิชยดูจะประสบกับความยากลําบากมากข้ึน 

 สรุปไดวา ธนาคารพาณิชยมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะธนาคาร
พาณิชยเปนแหลงระดมทุนใหแกธุรกิจของประเทศ โดยทั่วไปสําหรับใชในการลงทุนเพ่ือพัฒนาและ
เตบิโตซึ่งจะสงผลตอเนื่องถึงการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ และกิจการธนาคารพาณิชยดําเนิน
ธุรกิจเหมือนธุรกิจทั่วไปและถูกควบคุมการดําเนินงานโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

 บทบาทและความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอระบบเศรษฐกิจไทย 

 ธนาคารพาณิชยมีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
1. ชวยใหเกิดการออมขึ้นในระบบโดยผูออมจะไดรับผลตอบแทน 
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2. เปนแหลงเงินทุนที่หาไดงาย สะดวก และมีคาใชจายที่เหมาะสมการออมเงิน และการ
ใหกูยืมในระบบธนาคารพาณิชยทําใหเกิดกลไกทางการเงิน กระตุนการจางงาน และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การใชแหลงเงินออมภายในประเทศแทนการกูยืมเงินจากตางประเทศ ชวย
ปองกันไมใหเกิดปญหาเมื่อมีความผันผวนในตลาดการเงินอีกดวย 

3. ธนาคารพาณิชยสามารถชวยกลั่นกรองโครงการและลูกคาที่มากูยืมไดในชั้นตน วาเปน
โครงการหรือธุรกิจที่มีความมั่นคงหรือไม เกิดผลตอบแทนท่ีชัดเจนหรือไม เทากับชวยดูแลความเส่ียง
ไวชั้นหนึ่งกอน 

4. ธนาคารพาณิชยมีเครื่องมือคุมครองความเสี่ยงใหแกลูกคา โดยเฉพาะลูกคาที่ตอง
เผชิญหนากับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบ้ียในตลาด ทําใหนักธุรกิจกลาที่จะ
ดําเนินธุรกิจตอไป เนื่องจากไดจายคาธรรมเนียมซ้ือบริการหรือเคร่ืองมือคุมครองความเส่ียงแลว 

5. รัฐบาลใชธนาคารพาณิชยเปนชองทางในการออกมาตรการทางการเงินหลายลักษณะ 
เชน การกําหนดใหสาขาธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอรอบนอกปลอยสินเชื่อสูทองถิ่น เพ่ือเพ่ิม
อุปทานการใชเงินในพื้นท่ีหางไกลความเจริญ และสรางรายไดใหแกประชาชนทองถิ่น 

 สรุปไดวา บทบาทและความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอระบบเศรษฐกิจไทยมีดังนี้ คือ
สงผลใหเกิดการออมข้ึนในระบบธนาคาร เปนแหลงระดมเงินทุนที่หาไดงาย สะดวก และมีคาใชจายท่ี
เหมาะสมการออมเงิน ชวยกลั่นกรองโครงการและลูกคาที่มากูยืมไดในชั้นตน เปนเคร่ืองมือคุมครอง
ความเสี่ยงใหแกลูกคา และรัฐบาลใหธนาคารพาณิชยเปนชองทางในการออกมาตรการทางการเงิน
หลาย ๆ ลักษณะ เปนตน 

 

2. ขอมูลทั่วไปธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 มีสํานักงาน
แหงแรกตั้งอยู ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของประเทศไทย และเริ่มเปด
ดําเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2488 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ตอจากนั้นไดกอตั้ง
สํานักงานกรุงเทพฯ ขึ้นภายในปเดียวกัน ณ มุมถนนราชวงศ และยายที่ทําการสํานักงานกรุงเทพฯ มา
อยูถนนอนุวงศและถนนลําพูนไชยในป 2491 และ 2493 ตามลําดับ การดําเนินกิจการของธนาคาร
เจริญกาวหนาและมั่นคง ธนาคารไดรับพระบรมราชานุญาติรับพระราชทานตราครุฑมาประดิษฐาน ณ 
ธนาคารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2513 ตอมาในปเดียวกันธนาคารไดยายสํานักงานใหญมาอยูที่ถนน
เพลินจิต เพ่ือตอบสนองผูใชบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้น ในวันที่ 26 กันยายน 2520 ธนาคารไดจดทะเบียน
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวันที่ 28 กันยายน 2536 ธนาคารได
จดทะเบียนการแปรสภาพธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และในเดือนธันวาคม 2539 ธนาคารไดยายที่ทําการสํานักงานใหญแหงใหม 
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ซึ่งเปนที่ทําการสํานักงานใหญในปจจุบัน ตั้งอยู เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 ณ 
สิ้น มิ.ย. 2549 ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวของธนาคารเพ่ิมขึ้นเปน 28,718 ลานบาท ธนาคารได
จดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันที่ 26 กันยายน 2520 
และธนาคารไดจดทะเบียนการแปรสภาพธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด ใน
วันที่ 28 กันยายน 2536 ธนาคารไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเรียกชําระเปน 10, 000 ลานบาท และเปน 
28, 704 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2541 และเดือนสิงหาคม 2546 ตามลําดับ ตอมาในป 2549 
ธนาคารได GE Money เปนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยอาศัยจุดแข็งในการทําธุรกิจของทั้งสองฝาย  
ผสานเปนพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญใหธนาคารกาวสูการเปนธนาคารชั้นแนวหนาของไทย ดวยมาตรฐาน
บริการทางการเงินระดับสากล ซึ่ง GE Capital Asia Pacific Ltd. แจงเขาลงทุนซื้อหุนสามัญใหมของ
ธนาคาร และ GE Capital International Holdings Corporation (GECIH) เขาถือหุนธนาคารครบ 
2,000 ลานหุนในเดือนกันยายน 2550 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนชําระ
แลวจํานวน 58,159 ลานบาท 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มีสาขาเปดดําเนินการมากเปนอันดับ 5 ของ
ธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ โดยมีสาขาเปดดําเนินการทั่วประเทศ 533 สาขา ประกอบดวยสาขาใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 241 สาขา และสาขาภูมิภาค 289 สาขา นอกจากนี้ในตางประเทศ 
ธนาคารมีสาขาอยู 3 แหง คือ สาขาฮองกง สาขาเวียงจันทน และ สาขาหมูเกาะเคยแมน  
 โดยวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด (The Bank of 

Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd:BTMU) ซึ่งเปนบริษัทในเครือท่ีมีผูถือหุน 100% คือกลุมมิตซูบิชิ ยูเอฟ
เจ ไฟแนนเชียล กรุป (Mitsubishi UFJFinancial Group:MUFG) กลุมสถาบันการเงินที่ใหญที่สุดใน
ญี่ปุนและเปนหนึ่งในกลุมสถาบันการเงินที่ใหญที่สุดและมีความหลากหลายในผลิตภัณฑและบริการ
ทางการเงินที่สุดในโลก ไดเปนผูถือหุนรวมกับกลุมรัตนรักษแทนท่ีกลุมจีอี 
 นโยบายดานการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มีบริการทางการเงินทั้งลูกคารายยอย ลูกคา
ประเภทธุรกิจ และลูกคาทั่วไปเพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของลูกคา
อยางครบวงจร โดยผานเครือขายสาขาของธนาคารท่ัวประเทศ ซึ่งมีผลิตภัณฑและการบริการดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑดานเงินฝาก คือ การใหบริการดานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย บัญชีเงินฝากประจํา 

2. ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ คือ การใหบริการดานสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ, สนิเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย,

สินเชื่อหมุนเวียนสวนบุคคล, เงินเบิกเกินบัญชี, การออกหนังสือค้ําประกัน และการออกตั๋วเงิน 
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3. การบริการดานการโอนเงิน คือ การใหบริการโอนเงินภายในธนาคารและระหวาง
ธนาคาร เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากประเภทตาง ๆ ผานชองทางตาง ๆ ของธนาคาร เชน เคานเตอรของ
ธนาคาร,ธนาคารทางอิเล็กทรอนิก, อินเตอรเน็ต, เครื่องเอทีเอ็ม 

4. การบริการดานการชําระคาสินคาและการบริการ คือ การใหบริการชําระคาสาธารณูปโภค 
(คานํ้าประปา, คาไฟฟา, คาโทรศัพท)  

5. การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารเงิน เชน ผลิตภัณฑดานประกัน การจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ การซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลและ ตั๋วเงินคลัง 

6. การบริการดานบริการอ่ืน ๆ คือ การใหบริการดานอ่ืน เชน การออกหนังสือรับรอง
ฐานะทางการเงิน, บริการเขาบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ, บริการดานปริวรรตเงินตราตางประเทศ, การ
ออกและรับรองสเตทเมนท  
 ปจจุบันธนาคารไดกําหนดชองทางในการทําธุรกรรมหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหลูกคาของ
ธนาคารเลือกใชชองทางการทําธุรกรรมกับธนาคารเพ่ือใหเกิดความสะดวกและสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาซึ่งถือเปนนโยบายสําคัญของธนาคารที่ตองการใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
ดังนี้ 

1. เคานเตอรบริการของธนาคาร เปนชองทางการใชบริการที่ไดรับความและยังเปนชอง
ทางการใหบริการที่มีปริมาณลูกคามาใชบริการมากท่ีสุด 

2. เครื่องเอทีเอ็ม (automatic teller machine-ATM) สามารถทํารายการฝากเงิน-ถอน
เงิน รายการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากของลูกคาที่มีอยูกับธนาคาร สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี 
ชําระคาสินคาและบริการ และรายการโอนเงินระหวางธนาคารผานระบบ ATM  

3. โทรศัพท1572 (Call center) เปนบริการท่ีธนาคารอํานวยความสะดวกแกลูกคาใน
การสอบถามขอมูลเก่ียวกับบัญชีเงินฝากของตนเอง สอบถามเร่ืองอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู อัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศและบัตรเครดิต เปนตน 

4. เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (deposit machine) ปจจุบันยังไมนํามาใชแพรหลายทุก
ธนาคาร เปนเครื่องท่ีติดตั้งรวมกับเครื่องเอทีเอ็ม ใหความสะดวกกับลูกคานอกสถานที่ทําการของ
ธนาคาร โดยลูกคาสามารถนําเงินที่จะฝากใสซองประเภทธนบัตรในชองรับฝากใหเครื่องทําการตรวจ
นับแยกประเภทธนบัตรพรอมทั้งตรวจธนบัตรปลอม 

5. บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเชน โทรศัพท, Internetเปนตน โดยลูกคาตองสมัคร
เปนสมาชิกกับธนาคาร ลูกคาจะไดรับรหัสผานและแสดงตัวตนของลูกคาโดยสามารถทํารายการ
ธุรกรรมตางๆดวยตนเองเชน รายการฝากเงิน-ถอนเงิน รายการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากของ
ลูกคาท่ีมีอยูกับธนาคาร สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี ชําระคาสินคาและบริการ และรายการโอนเงิน
ระหวางธนาคาร  
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 จากการศึกษาขอมูลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยเห็นวาธนาคารกรุงศรี
อยุธยาน้ันเปนสถาบันการเงินขนาดใหญของประเทศที่มีความนาเชื่อถือ ใหความสําคัญกับการดําเนิน
ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความครบถวนของขอมูลท่ีจําเปนตอ
การวิจัย จึงเปนเหตุผลสําคัญใหผูวิจัยเลือกทําการศึกษาวิจัยกับธนาคารแหงนี้ 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณการบริการ 
 นิยามของภาพลักษณ (Image) 

 คําวา Image นั้น บางคนอาจใชแทนดวยคําวา ภาพพจน แตตามความหมายของ 
คณะกรรมการบัญญัติศัพท ราชบัณฑิตยสถาน แปลวา ภาพลักษณ หรือ จินตภาพ แตอยางไรก็ตาม 
ลวนแตหมายถึงคําเดียวกันทั้งสิ้น โดยท้ังนั้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานป 2525 ไดให
ความหมายของคําวาภาพลักษณไววาเปนภาพที่เกิดจากความนึกคิด การมีทัศนคติที่ดีตอสถาบัน 
องคกร นอกจากน้ีไดมีนักวิชาการใหความหมายของคําวา Image ตลอดจนความหมายของคําวา
ภาพลักษณและภาพพจนไวมากมาย อาทิ 

 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2537) กลาววา ภาพลักษณเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของคนที่เห็น
หนวยงานเปนภาพในลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมาจากส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับหนวยงาน
นั้น ทั้งท่ีประจักษและไมประจักษ  

 เสรี วงษมณฑา (2541) ไดใหคําจํากัดความของคําวาภาพลักษณ (ภาพพจน) วาภาพลักษณ
คือขอเท็จจริง(Objective facts) บวกกับการประเมินสวนตัว (Personal judgement) แลว
กลายเปนภาพท่ีฝงใจอยูในความรูสึกนึกคิดของบุคคลอยูนานแสนนานยากท่ีจะเปล่ียนแปลงซึ่งอาจจะ
แตกตางไปจากสภาพความเปนจริงได เพราะวาภาพพจนนั้นไมใชเรื่องของขอเท็จจริง (Reality) เพียง
อยางเดียว แตเปนเร่ืองของการรับรู (Perception) ที่มนุษยเอาความรูสึกสวนตัวเขาไปปะปนอยูใน
ขอเท็จจริงดวย 

 วิรัช  ลภิรัตนกุล (2532) กลาวถึงคําวาภาพลักษณในดานวิชาการประชาสัมพันธวา 
หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ(mental picture) ของคนเรา อาจจะเปนภาพท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม
มีชีวิตก็ได เชน ภาพที่มีตอบุคคล(person) องคการ (organization) สถาบัน (institution) เปนตน 
และภาพดังกลาวนี้อาจจะเปนภาพที่สิ่งเหลานั้นกลาวคือ บุคคล องคการ สถาบัน หรือสิ่งใดส่ิงหน่ึง
สรางใหเกิดขึ้นแกจิตใจเรา หรืออาจเปนภาพที่เรานึกสรางเองก็ได 
 ประเภทของภาพลักษณ 
 ภาพลักษณที่พูดกันในวงการธุรกิจ การตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ พอจะ
จําแนกได ดังนี้  (วารีทิพย  อินทวิพันธุ, 2544) 
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1. ภาพลักษณซอน (Multiple Image) เปนภาพลักษณที่ไดมาจากสมมติฐานท่ีวาบุคคล
ในสังคมน้ันมาจาก “รอยพอ พันแม” มาจากแหลงตาง ๆ มีความรู ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษาและอ่ืน ๆ ที่ตางกัน โดยเฉพาะมีความรูและประสบการณตอองคการตางกัน ดังน้ัน
จะหวังวา สมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณขององคการหนึ่งเหมือนกันจึงเปนไปไมไดยิ่งไปกวานี้ ในตัว
บุคคลหนึ่งก็อาจมีทั้งภาพลักษณในทางบวก (ตอเรื่องหน่ึง) และภาพลักษณในทางลบ(ตออีกเรื่องหน่ึง) 
ไดเชนกัน 

2. ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงในปจจุบัน 
ซึ่งอาจเปนภาพลักษณเชิงลบหรือบวกก็ได จะเปนภาพลักษณที่ เกิดมาโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนาก็
ตาม หนาที่ของผูบริหารจะตองหาภาพลักษณปจจุบันใหได เมื่อพบภาพลักษณที่ไมดีจะไดปรับเปลี่ยน
ใหดีขึ้น หรือพบภาพลักษณท่ีผิดเพี้ยนจากสิ่งที่ตองการก็อาจนําไปพิจารณาตัดสินใจตอไปได 

3. ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปรียบไดกับเวลาที่คนเราสองกระจกก็จะเห็น
ภาพของตัวเองในกระจก ในภาพนั้นเขาอาจมองวาสวย สงางาม หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตาม
ความคดิของเขา ซึ่งอาจตรงกับความเปนจริงหรือไมก็ได เชนเดียวกับท่ีผูบริหารหรือนักประชาสัมพันธ
อาจมองวาองคการไดทําโนนทํานี่ดีมากแลว ภาพลักษณขององคการนาจะเปนภาพลักษณที่ดี ซึ่ง
ความจริงจะเปนเชนใดนั้นก็เปนอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ประชาชนกลุมเปาหมายอาจจะมองอะไรแตกตางไป
จากผูบริหารก็ได 

4. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณที่ผูบริหารหรือนัก
ประชาสัมพันธตองการใหเปนอยางนั้น เชน ถาเปนองคการก็เปนองคการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 
หรือถาเปนบุคคลก็อาจจะเปนคนที่มีความเสียสละ ชวยเหลือสังคม เปนตน การกําหนดความ
ปรารถนานี้ เปรียบเสมือนการกําหนดเปาประสงคของงานท่ีเราจะไดเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาประสงคนั้น ๆ 

5. ภาพลักษณสูงสุดที่ทําได (Optimum Image) หมายถึง ภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตระหนักในความจริงและการมีความเขาใจ การรับรูของผูรับขาวสาร อุปสรรคของการใชสื่อมวลชนท่ี
เราควบคุมได และสภาพแวดลอมที่ยากจะควบคุม รวมถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการสราง
ภาพลักษณที่พึงปรารถนาได ดังนั้นภาพลักษณชนิดนี้จึงเปนภาพลักษณท่ีผูเกี่ยวของรูจักประมาณตน
และตัวแปรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ จนไมทําใหการกําหนดภาพลักษณท่ีพึงปรารถนามีความสูงสงมากเกิน
ความเปนจริง 

6. ภาพลักษณที่ถูกตอง และไมถูกตอง (Correct and Incorrect Image) เปน
ภาพลักษณอีกลักษณะหน่ึงซึ่งเปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นไมตรงกับความเปนจริง อาจเปนเพราะเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (ขาวลือ,อุบัติเหตุ) หรือกระบวนการสื่อสาร หรือการรับรูของผูรับสาร และเม่ือ
เกิดภาพลักษณที่ไมถูกตองแลว ก็จําเปนตองมีการแกไขภาพลักษณใหถูกตองตอไป ภาพลักษณที่
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ถูกตองน้ีคลายกับภาพลักษณปจจุบัน แตจะตางกันท่ีภาพลักษณที่ถูกตองไดมีการปรับเปลี่ยนจาก
ภาพลักษณที่ไมถูกตองมากอนระยะหน่ึงแลว 

7. ภาพลักษณสินคา/บริการ (Product/Service Image) สินคาหรือบริการก็มี
ภาพลักษณของตัวเองสินคาบางอยางอาจมีภาพลักษณที่ไมคอยดี เชน บุหรี่ แตสินคาบางอยางกลับมี
ภาพลักษณในทางตรงกันขามแมวาสินคาจะมีภาพลักษณในเชิงลบหรือบวกหรือจากสังคม 

8. ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เปนภาพลักษณที่คลายกับภาพลักษณสินคา 
แตในกรณีนี้เปนตราสินคาหรือยี่หอสินคา ซึ่งจะมีผลตอความรูสึกของผูบริโภคมาก เชน ถาใชตรา
ดอกบัว จะใหความรูสึกวาสินคาชนิดนี้เชย ไมทันสมัย ในขณะท่ี ถาเปลี่ยนเปน Lotus ซึ่งแปลวา
ดอกบัวเหมือนกัน แตจะใหความรูสึกวาทันสมัยขึ้น 

9. ภาพลักษณองคการ (Corporate Image) เปนภาพลักษณขององคการใด องคการหน่ึง 
โดยเนนภาพรวมนั้นหมดขององคการ รวมถึงสินคา ตราสินคา ระบบการบริหารความมั่นคง บุคลากร 
ความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ 

10. ภาพลักษณสถาบัน (Institutional Image) มีลักษณะคลายกับภาพลักษณองคการ 
เพียงแตมุงมองเฉพาะตัวบริษัทไมมองในเชิงธุรกิจการคา นอกจากบทบาทและพฤติกรรมเพียงอยาง
เดียวสําหรับการศึกษาภาพลักษณใหม คุณภาพการใหบริการมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้จัดเปนประเภทภาพลักษณองคการ 
(Corporate Image) ซึ่งเปนภาพลักษณใหมลูกคา ธนาคารฯ สํานักงานใหญมีตอภาพลักษณองคการ
ของธนาคารฯ หลังจากการใชกลยุทธในการสรางภาพลักษณใหม (Re - Brand) เพ่ือสรางความ
นาเชื่อถือ เปนที่รูจักและสามารถรักษาลูกคากลุมเดิมไวได อันจะเปนปจจัยสําคัญเพ่ือความไดเปรียบ
ทางการแขงขันกับธนาคารพาณิชยอื่น ๆ และความอยูรอดของกิจการตอไป 

 ภาพลักษณองคการ (Corporate Image) 

 ภาพลักษณองคการ (Corporate Image) คือผลของการรับรูเกี่ยวกับองคกร มีความ
สลับซับซอนคลุมเครือและเปนนามธรรมมากกวาภาพลักษณของบุคคลหรือวัตถุ ภาพลักษณของ
องคการมักเอนเอียงไปในทางลบมากกวาทางบวก เพราะเก่ียวของกับจิตวิทยาของมนุษยจํานวนมาก
และโดยเฉพาะอยางยิ่งจิตวิทยามวลชนภาพลักษณที่ดีขององคการเปนพ้ืนฐานของการสรางความ
เชื่อมั่น การสรางความเขาใจและยอมรับสนับสนุนการดําเนินงานขององคการชวยแกไขปญหาในยาม
วิกฤตไดภาพลักษณขององคการที่สังคมตองการในความเห็นของ ดร.อํานวย วีรวรรณ นักวิชาการที่มี
ประสบการณการทํางานทั้งภาครัฐและเอกชน (สุมนา วรสูตร, 2540) 

1. เปนองคการที่เจริญกาวหนาทันโลก 

2. มีบริการและสัมพันธอันดีกับลูกคา 
3. มีระบบบริหารและฝายจัดการที่สูงดวยประสิทธิภาพ 
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4. ทําคุณประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกสวนรวม 

5. ปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายของบานเมือง 
6. มีความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูง 

 โดยสรุปก็คือ เปนภาพลักษณดานบวกเกี่ยวกับความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจ 
การบริการความทันสมัยทางเทคโนโลยี ความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้ ในสังคมปจจุบันที่
สถานการณตาง ๆ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะความแปรปรวนทางเศรษฐกิจการเงิน 
ภาพลักษณที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับองคการอีกประการหนึ่งก็คือ ความมั่นคงแข็งแรงของ กิจการ
นั่นเอง 
 ความหมายของภาพลักษณองคกร 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีผูใหความหมายของภาพลักษณองคกรไว
ดังนี้ 
 พรทิพย พิมลสินธุ (2550: 96) ไดใหความหมายไววา ภาพลักษณองคกร หมายถึง
ภาพลักษณองคกรใดองคกรหน่ึงโดยเนนภาพรวมทั้งหมดขององคกร โดยรวมถึงสินคา ยี่หอสินคา
ระบบการบริหารบริษัท ความมั่นคง การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ 

 จิราภรณ สีขาว (2549: 15-16) ไดใหความหมายไววา ภาพลักษณองคกร หมายถึง ภาพรวม
ทั้งหมดขององคกรที่บุคคลรับรู จากประสบการณ หรือมีความประทับใจตลอดจนความรูสึกที่มีตอ
หนวยงานหรือสถาบัน โดยการกระทําหรือพฤติกรรมองคกรการบริหารผลิตภัณฑการบริหาร และการ
ประชาสัมพันธจะเขามามีบทบาทตอภาพลักษณองคกรดวย  

 ใจทิพย ศรีประกายเพ็ชร (2537: 25) ไดใหความหมายไววาภาพลักษณขององคกร 
หมายถึง ภาพลักษณที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
องคการตาง ๆ ไดรับความสนใจจากสาธารณชนและมวลชนมากขึ้น ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
การสื่อสารและสื่อสารมวลชน ทําใหคนในสังคมตาง ๆ รับทราบขาวสารเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกได
อยางกวางขวาง ทุกคนตองการรับรูและมีสวนเก่ียวของในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปนประโยชนใน
การตัดสินใจ ถาองคการใดมีภาพลักษณท่ีดีก็จะไดรับความเชื่อถือไววางใจและการสนับสนุนรวมมือให
องคการนั้นประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน แตถาองคการใดมีภาพลักษณที่ไมดี ยอมไดรับการ
ตอตานและการดูหมิ่นเกลียดชัง ภาพลักษณจึงเปนรากฐานแหงความมั่นค งขององคการ ถามี
ภาพลักษณที่ดีแมมีวิกฤตการณเกิดขึ้นก็สามารถแกไขไดงาย เสมือนหนึ่งรางกายของคนท่ีแข็งแรงมี
ภูมิคุมกันโรคหากไดรับเชื่อโรคหรือมีอาการเจ็บปวย อาการก็จะไมรายแรงและหายเร็วกวาปกติ 
 สรุปไดวา ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององคกร 
โดยรวมถึงสินคา ยี่หอสินคา ระบบการบริหารขององคการ ความมั่นคงขององคการ และความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการท่ีบุคคลไดรับรูจากประสบการณตรง หรือมีความรูสึก ตลอดจนความ
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ประทับใจที่มีตอหนวยงานหรือองคการ ซึ่งภาพลักษณมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของ
องคการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เปนตน 

 ความสําคัญของภาพลักษณองคกร 
 พรทิพย พิมลสินธุ (2550: 94-95) ไดกลาววา ภาพลักษณเปนพ้ืนฐานที่องคการขนาด
ใหญทุกแหงตองใหความสําคัญ เพราะภาพลักษณเปนเรื่องของการสรางสรรค (Creation) ที่ตองใช
ระยะเวลาในการสรางอยางยาวนานและตอเนื่อง เพ่ือใหบุคคลเก็บเปนภาพประทับใจ จากการไดรับรู
ไดเห็นไดมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ แลวเก็บสะสมไวเปนภาพที่ดีเปนความรูสึกท่ีดี ดังนั้นสิ่งที่
ปรากฏใหเห็นจึงเปรียบเสมือนบุคลิกเฉพาะของตัวขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อภาพลักษณนั้น 
จะมีความสัมพันธอยางตอเนื่องลึกซึ้งกับพฤติกรรม อันสงผลตอการบริหารการดําเนินธุรกิจนั่นเอง 
 ในยุคที่โลกของเรากาวสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization) การติดตอสื่อสารสามารถ
เชื่อมโยงถึงกันอยางใกลชิด ดวยศักยภาพของการสื่อสารมวลชน และความกาวลํ้านําสมัยของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหขอมูลและเหตุการณขาวสารตาง ๆ เผยแพรสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง
รวดเร็ว คนในสังคมมีความต่ืนตัวจากขาวสารที่ไดรับทั้งดานดีและดานไมดีจากแหลงหลายสื่อทุกคน
ตองการขอมูลขาวสารเพ่ือใชประโยชนในการประกอบอาชีพ ใชในการตัดสินใจและดําเนินชีวิตประจําวัน 
ดังนั้นหากองคการใดมีภาพลักษณที่ดี มั่นคงถาวรและมีการพัฒนาใหดีขึ้นตลอดเวลาองคกรก็ยอม
ไดรับความนิยมชมชอบความเชื่อมั่นไวใจและไดรับการยอมรับสนับสนุน จากประชาชนเม่ือมี
วิกฤติการณเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรง องคกรที่มีภาพลักษณดีก็ยอมไมได รับ
ผลกระทบที่รุนแรงเทาองคกรที่มีภาพลักษณที่ไมดี และประชาชนทั่วไปก็อาจจะตอตานเมินเฉยหรือ
เกลียดชังองคกรที่มีภาพลักษณท่ีไมดีนั้น 

 นอกจากน้ีองคกรตาง ๆ ในปจจุบันจะมีลักษณะเปนสาธารณะหรือเปนองคกรของมวลชน
มากขึ้น การสรางภาพลักษณที่ดีเพ่ือตอบสนองความตองการของมหาชนจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับองคกร การท่ีบุคคลน้ันมีภาพลักษณที่ดีตอองคกรหน่ึงก็จะชักนําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมใน
ทางบวกแกองคกร ไมวาจะเปนการพูดถึง เอยถึง การสนใจเขารวมกิจกรรม การสนับสนุนการงาน
ดวยการเปนลูกคาหรือใชบริการ 
 ในบรรดาองคกรธุรกิจตาง ๆ ที่มีในปจจุบัน อาจกลาวไดวาธนาคารพาณิชยเปนกิจการที่
จําเปนตองพึงพาอาศัยภาพลักษณมากที่สุด เพราะความสําเร็จของธนาคารพาณิชยขึ้นอยูกับศรัทธา
และความเช่ือมั่นของประชาชน ธนาคารพาณิชยดําเนินธุรกิจโดยอาศัยเงินฝากจากมหาชนแลวนําไป
ปลอยสินเชื่อเพ่ือประโยชนกําไรในขั้นตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่สถาบันการเงินประสบ
ปญหารอบดาน มีการแขงขันสูงทามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําอยางเชนนี้ทุกวันภาพลักษณและ
ศรัทธาจากประชาชนจึงยอมมีคาเปนทรัพยสินที่สําคัญตอกิจการธนาคารพาณิชยเปนอยางมาก 
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 ตามท่ีเคยกลาวมาแลววา ภาพลักษณเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของบุคคล 
ภาพลักษณเปนเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งในทางที่ดีและเลว การเกิดวิกฤติการณที่สงผลกระทบตอ
ภาพลักษณองคกร การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากท่ีบุคคลไดรับขอมูลขาวสารใหม ๆ  แปลก ๆ หรือเกิด
จากการท่ีบุคคลไมไดรับขาวสารใด ๆ เปนเวลานาน หรือการมีขาวสารอ่ืนมาแทนที่ ความรูสึกของ
บุคคลก็อาจเปลี่ยนแปลงไป เกิดเปนภาพใหมขึ้นมาในใจลบลางภาพเดิม ๆ ที่เคยมีอยูได การรับรู
ขาวสารตาง ๆ นี้อาจรับรูไดจากประสบการณโดยตรง การไดรูไดสัมผัสจากการบอกเลาของครอบครัว 
ญาติมิตร เพ่ือนฝูง หรือไดรับจากสื่อมวลชนก็ได 
 ดวยเหตุนี้ธนาคารพาณิชยจึงมีความจําเปนตองสรางและรักษาภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นใน
ใจประชาชน เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจ เกิดความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร ซึ่ง
จะชวยใหธนาคารพาณิชยดําเนินธุรกิจไปไดอยางมั่นคงไมสั่นคลอน สามารถฟนฝาอุปสรรคมรสุม
เศรษฐกิจที่กําลังเผชิญอยูนี้ไปไดอยางดียิ่งขึ้น และตองหมั่นคอยศึกษาตรวจสอบติดตามประเมิน 
ภาพลักษณดวยวาเปลี่ยนแปลงไปหรือไมจากการท่ีเหตุการณบานเมืองสถานการณแวดลอมภายนอก
เปลี่ยนแปลงไป หากมีผลกระทบตอภาพลักษณองคกรจะไดทราบวารุนแรงแคไหนและแนวทางการ
แกไขจะเปนอยางไร  

 สรุปไดวา ภาพลักษณองคกรมีความสําคัญ เพราะภาพลักษณเปนเร่ืองของการสรางสรรค
ที่ตองใชระยะเวลาในการสรางอยางยาวนานและตอเนื่อง เพ่ือใหบุคคลเก็บเปนภาพประทับใจ จาก
การไดรับรูไดเห็นไดมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ แลวเก็บสะสมไวเปนความรูสึกท่ีดี ดังนั้นสิ่งที่
ปรากฏใหเห็นจึงเปรียบเสมือนบุคลิกเฉพาะของตัวขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อภาพลักษณนั้น 
จะมีความสัมพันธอยางตอเน่ืองลึกซึ้งกับพฤติกรรมอันสงผลตอการบริหารการดําเนินธุรกิจนั่นเอง 
 ประเภทของภาพลักษณองคกร 
 ศศิธร ชินราช (2551: 27-28) ไดจําแนกภาพลักษณขององคกร ออกเปนประเภทสําคัญ ๆ 
ไว 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ภาพลักษณของบริษัท (Corporate Image) คือภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มี
ตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง ภาพลักษณดังกลาวนี้จะหมายรวมไปถึงดานการบริหาร
หรือการจัดการ (Management) ของบริษัทแหงนั้นดวย และหมายรวมไปถึงสินคาผลิตภัณฑ  
(Product) และบริการ (Service) ที่บริษัทนั้นจําหนาย ฉะนั้นคําวาภาพลักษณของบริษัท (Corporate 

Image) จึงมีความหมายคอนขางกวางและยังหมายรวมถึงตัวหนวยงานธุรกิจ ฝายจัดการและสินคา
หรือบริการของบริษัทแหงนั้นดวย 

2. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร (Institution Image) คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสถาบัน หรือองคกร ซึ่งโดยมากมักจะเนนไปทางดานสถาบันหรือองคกรเพียงอยาง
เดียว ไมรวมถึงสินคาหรือบริการท่ีจําหนาย จึงมีความหมายที่แคบลงมาจาก Corporate Image 
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3. ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ (Product / Service Image) คือภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของประชาชนที่มีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงตัวองคกรหรือบริษัท  

4. ภาพลักษณที่มีตอสินคาตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการคา
(Trademark) ใดเครื่องหมายการคาหนึ่ง สวนมากมักจะใชในดานการโฆษณา (Advertising) และการ
สงเสริมการจําหนาย (Sales Promotion) เชน จะซื้อกางเกงยีนสใชสักตัวหนึ่ง แตกางเกงยีนสมีขาย
มากมายหลายย่ีหอเกลื่อนกลาด ผูซื้อที่มี Brand Image ที่ดีตอยี่หอใดก็มักมีแนวโนมท่ีจะซื้อยี่หอนั้น ๆ 
ทัง้ที่บางทีกางเกงยีนสยี่หออ่ืน อาจมีคุณภาพดีกวายี่หอที่เลือกซื้อก็ได 
 สรุปไดวา ประเภทของภาพลักษณองคกร แบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 1) ภาพลักษณ
ของบริษัท เปนภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนที่มีตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง 
2) ภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร 3) ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ และ 4) ภาพลักษณที่มีตอ
สินคาตราใดตราหนึ่ง เปนตน 

 การเกิดข้ึนของภาพลักษณขององคการ 
 พรทิพย พิมลสินธุ (2550: 140) ไดใหทัศนะวา เครื่องมือในการสรางภาพลักษณก็คือ 
วิธีการประชาสัมพันธที่ปลอยใหเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ อาจทําใหไดภาพลักษณที่ไมครบถวนไมเปน
ระบบและอาจผิดพลาดไดงาย ดังนั้นภาพลักษณขององคการจึงจําเปนตองมีการบริหารซ่ึงเครื่องมือที่
สําคัญในการบริหารก็คือการประชาสัมพันธนั่นเอง กลาวโดยสรุปแลวภาพลักษณขององคกรอาจ
เกิดข้ึนได 2 ทางดวยกัน คือ 

1. ภาพลักษณท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ภาพลักษณท่ีเกดิขึ้นเองโดยธรรมชาติเปนภาพลักษณ
ที่เกิดขึ้นจากการที่คนทั่วไปรับรูเรื่องราวตาง ๆ ขององคการ จากนโยบายการดําเนินงานดานตาง ๆ 
ตามปกติ โดยที่บุคคลจะมีความหมายและสรุปรวมยอดจากส่ิงที่เขาไดยิน ไดเห็นและรับรูเกี่ยวกับ
องคการทั้งหมดไมวาจะเปนคุณภาพของผลิตภัณฑบริการขององคการบุคลิกภาพของผูบริหารอัธยาศัย
ของพนักงานแบบฉบับในการบริหารนโยบายการรับบุคลากร ความกาวหนาในการนําเทคโนโลยีเขา
มาใชภาพลักษณที่เกิดขึ้นโดยวิธีนี้อาจผิดไปจากความเปนจริงได เนื่องจากสิ่งที่บุคคลรับรูอาจแตกตาง
จากสิ่งที่เปนจริงได เชน องคการอาจดําเนินการทุกกลุมใหมวลแหงกฎหมาย มีการใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมและบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ แตอาจพบวาคนบางกลุมเห็นวาองคการ
เปนองคการท่ีเอาเปรียบมุงแสวงหาแตกําไรไมใหความสนใจตอสังคมเลย เปนตน 

2. ภาพลักษณที่เกิดจากการปรุงแตงภาพลักษณที่เกิดจากการปรุงแตงเปนภาพลักษณที่
เกิดจากการท่ีองคการใชกระบวนการในการสรางภาพลักษณ เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ตองการไมวา
ภาพลักษณนั้นจะเปนสิ่งที่จริงหรือไมก็ตาม หรือในกรณีที่บุคคลทั่วไปมีภาพลักษณที่ผิดไปจากสิ่งท่ี
เปนจริงขององคการก็อาจมีการพยายามแกไข โดยเผยแพรเรื่องราวการกระทําที่ถูกตองออกไป
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อยางสมํ่าเสมอ เพื่อลดภาพลักษณที่ไมจริงนั้นใหเกิดภาพลักษณที่ถูกตอง ก็ถือวาเปนการปรุงแตง
ภาพลักษณเชนกันภาพลักษณที่สรางขึ้นขององคการควรอยูบนพ้ืนฐานของความจริง คือองคการมี
นโยบายและการกระทําท่ีเหมาะสมดวย ซึ่งถาทุกสวนขององคการทํางานประสานสอดคลองเปนหนึ่ง
เดียวหรือถาขาวสารจากทุกสวนขององคการเปนไปในลักษณะเดียวกัน และการดําเนินงานของ
องคการไปในทางที่ดีแลว ก็จะทําใหองคการมีภาพลักษณในทางท่ีดีตามไปดวย แตหากองคการให
ขาวสารในทางท่ีดีที่ขัดแยงกับการกระทําขององคการแลวอาจทําใหคนเชื่อถือไปไดระยะเวลาหน่ึง
เทานั้นและเม่ือความจริงปรากฏขึ้นคนก็จะเส่ือมความเชื่อถือไมไววางใจอีกตอไป ในที่สุดองคการก็       
ไมสามารถท่ีจะดํารงอยูตอไป 

 สรุปไดวา การเกิดขึ้นของภาพลักษณขององคการเกิดขึ้นได 2 ทางดวยกัน คือ 1)ภาพลักษณ
ที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการท่ีคนทั่วไปรับรูเรื่องราวขององคการ เชน 
จากนโยบายการดําเนินงานดานตาง ๆ ตามปกติ และ 2) ภาพลักษณที่เกิดจากการปรุงแตง เปน
ภาพลักษณที่เกิดจากการท่ีองคการใชกระบวนการในการสรางภาพลักษณ เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่
ตองการไมวาภาพลักษณนั้นจะเปนสิ่งที่จริงหรือไมก็ตาม เปนตน 

 กระบวนการเกิดภาพลักษณ 
 การเกิดภาพลักษณเปนขั้นตอนตอจากกระบวนการรับรู เมื่อบุคคลมีการรับรูและมีการ
ตีความหมายออกมาตามความนึกคิดของบุคคลแลว ความประทับใจ ( Impression) ซึ่งเปนการรับรู
อีกระดับหนึ่งที่เก่ียวกับความทรงจําตอสิ่งที่ไดรับรูนั้นทําใหเกิดภาพลักษณขึ้น 

 พรทิพย วรกิจโภคาทร  (2537) ไดอธิบายแนวคิดการเกิดภาพลักษณไวชัดเจนวา เมื่อ
ปจเจกบุคคลไดรับเหตุการณภายนอกมายังตัวเองนั้นเหตุการณยังไมสามารถสรางใหเห็นภาพไดทันที 
แตตองมีข้ันตอนซึ่งพอจัดแบงไดดังนี้  

1. เหตุการณและสิ่งแวดลอม (Event and Environment) คนเราน้ันเปนสมาชิกของ
สังคม ซึ่งในสังคมก็มีเหตุการณทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและอ่ืน ๆ 
เกิดขึ้นมากมาย แตมีเพียงบางสวนของเหตุการณหรือบางเหตุการณเทานั้นที่บุคคลจะรับเขามายัง
ตัวเราได และในบรรดาเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้จะมีคุณคาดานดีหรือเลว แตสภาพแวดลอมที่อยูกับ
เหตุการณและอยูโดยรอบเรากลับมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคานั้นเหลานั้นทั้งกอนและหลังการรับรู
ตลอดจนมีอิทธิพลตอความสมบูรณหรือการหดหาย และระยะเวลาของความจําในเหตุการณนั้น ๆ ดวย 

2. ชองทางการสื่อสาร (Communication Channel) ในบรรดาเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทั้งหลายจะสามารถเขาสูเราไดโดยชองทางการสื่อสารซึ่งไดแก การไดยิน ไดเห็น ไดสัมผัส ไดลิ้มรส 
และไดกลิ่น ซึ่งแตละชองทางเหลานี้ก็ยังมีประสิทธิภาพทางดานการรับความสมบูรณของเหตุการณ
แตกตางกันไป ยิ่งกวาน้ันตัวเนื้อหาสาระ วิธีการจัดขาวสาร และโครงสรางของเหตุการณซึ่งมีผูจัดสง
มานี้ก็มีความสัมพันธกับชองทางการสื่อสารดวย กลาวโดยสรุปชองทางการสื่อสารจะเปนชองทางแรก
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ของการรับรูเหตุการณซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในข้ันตอนน้ีคุณสมบัติของ “ขาวสาร” และตัว 
“สื่อ” ยอมมีความสําคัญท่ีสุด 

3. องคประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Elements) เกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารโดยเฉพาะการรับรูของผูรับสารนั้น Berlo ไดกลาวรวมสามทศวรรษวาองคประกอบทั้ง 
5ของแตละบุคคล คือทักษะของการส่ือสาร ทัศนคติ ความรู ระบบสังคม และวัฒนธรรม ตางมี
อิทธิพลตอการสื่อสาร เราจะมองภาพเปนรูปรางเชนไร จะเปนภาพที่มีความหมายไมเหมือนคนอ่ืน 
หรือมีความนิยมชมชอบ หรือไมสนใจ หรืออะไรก็ตามข้ึนอยูกับองคประกอบทั้ง 5 นี้เปนสําคัญ ดังนั้น
ถึงแมวาเหตุการณจากภายนอกจะผานชองทางการส่ือสาร และเขาสูตัวเราแลวก็ตาม จะมีความหมาย
อะไรหรือไม องคประกอบเหลานี้จะเปนคําตอบที่ดีมากกวาอยางอ่ืน 

4. การรับรูและความประทับใจ (Perception and Impression) ภาพลักษณจะไม
สามารถเกิดขึ้นไดทันทีเมื่อเหตุการณไดผานเขามาทางชองทางการส่ือสาร และองคประกอบเฉพาะ
บุคคลท้ัง 5 จะเปนตัวที่พินิจพิจารณาเหตุการณนั้นกอน โดย “การรับรู” (Perception) ซึ่งเปนตัว
แปลงเหตุการณใหเปนไปใน “ความหมายตามความคิดของบุคคลน้ัน” หรือเรียกวาเปนไปตามความ
ลําเอียงเฉพาะบุคคลก็ไมผิดนัก สวนความประทับใจ ( Impression) มีความสําคัญในการรับรูอีก
ลักษณะหนึ่งโดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพและปริมาณของความทรงจํา ถาประทับใจมาก (ไมวาจะบวก
หรือลบ) ก็จะมีความทรงจํา จดจําไดมากและนาน และเมื่อสรางเปนภาพลักษณอะไรข้ึนไดแลวก็จะ
เปนภาพลักษณท่ีเจือจางไดชากวาการที่มีความประทับใจนอย หรือไมมีความประทับใจเลยภาพลักษณที่
เกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีกลาวมาน้ี จะมีการผันแปรเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาท้ังนี้เนื่องมาจากการ
ไดรับรูขอมูลใหมเกี่ยวกับองคการน้ัน ๆ และหรือไมไดรับขอมูลขาวสารเลย นอกจากนี้ทั้งกระบวนการ
อันไดแก ชองทางการสื่อสาร องคประกอบเฉพาะบุคคล การรับรู และความประทับใจ และสภาพ
สิ่งแวดลอมเปนตัวแปรที่สําคัญของการปรับเปลี่ยนและปรุงแตงภาพลักษณในอนาคตตอไปเร่ือย ๆ
การเกิดภาพลักษณในฐานะปจเจกบุคคลน้ีจะพบวา บุคคล การรับรูของบุคคล องคประกอบของการ
สื่อสารและแมแตสภาพแวดลอมตางก็มีอิทธิพลทั้งสิ้น ภาพลักษณที่พึงปรารถนาอาจไมเปนเชนนั้นก็
ได ทั้งนี้เพราะมีตัวแปรเขามาเก่ียวพันมาก ดังนั้นหนาที่ขององคการคือตองจัดหาระบบอะไรก็ตามมา
ชวยสรางเหตุการณใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ และการจัดการการส่ือสารใหเปนไปอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

 ความสําคัญของภาพลักษณ 
 ภาพลักษณเปนพื้นฐานที่องคการขนาดใหญทุกแหงตองใหความสําคัญ เพราะภาพลักษณ
เปนเร่ืองของการสรางสรรค (Creation) ที่ตองใชระยะเวลาในการสรางอยางยาวนานและตอเนื่อง
เพ่ือใหบุคคลเก็บเปนภาพประทับใจ จากการไดรับรู ไดเห็น ไดมีประสบการณในเร่ืองตาง ๆ แลวเก็บ
สะสมไวเปนภาพที่ดี เปนความรูสึกท่ีดี 
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 ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏใหเห็นจึงเปรียบเสมือนบุคลิกเฉพาะตัวขององคการ โดยเฉพาะอยางย่ิง
เมื่อภาพลักษณนั้นจะมีความสัมพันธอยางตอเนื่องลึกซ้ึงกับพฤติกรรม อันสงผลตอการบริหารการ
ดําเนินธุรกิจนั่นเองนอกจากน้ีองคการตาง ๆ ในปจจุบันจะมีลักษณะเปนสาธารณะหรือเปนองคกร
ของมวลชนมากขึ้น การสรางภาพลักษณท่ีดีเพ่ือตอบสนองความตองการของมหาชนจึงจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับองคการ การที่บุคคลมีภาพลักษณที่ดีตอองคการหนึ่งจะชักนําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมใน
ทางบวกแกองคการไมวาจะเปนการพูดถึง เอยถึง การสนใจเขารวมกิจกรรม การสนับสนุนกิจการดวย
การเปนลูกคาหรือใชบริการ สําหรับธนาคารพาณิชยก็อาจกลาวไดวาเปนกิจการที่จําเปนตองพ่ึงพา
อาศัยภาพลักษณมากที่สุด เพราะความสําเร็จของธนาคารพาณิชยขึ้นอยูกับศรัทธาและความเชื่อม่ัน
ของประชาชน ธนาคารพาณิชยดําเนินธุรกิจโดยอาศัยเงินฝากจากประชาชนแลวนําไปปลอยสินเชื่อ
เพ่ือกําไรในขั้นตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่สถาบันการเงินประสบปญหารอบดาน มีการแขงขัน
สูงทามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําอยางเชนทุกวันนี้ ภาพลักษณและศรัทธาจากประชาชนจึงยอมมี
คาเปนทรัพยสินที่สําคัญตอกิจการธนาคารพาณิชยอยางมาก 

 ตามที่ไดกลาวมาแลววา ภาพลักษณเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของบุคคล 
ภาพลักษณจึงเปนเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งในทางท่ีดีข้ึนและเลวลง การเกิดวิกฤตท่ีสงผลกระทบ
ตอภาพลักษณองคการ และมีผลสะทอนไปถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชนก็อาจทําใหประชาชน
เปลี่ยนใจได การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการท่ีบุคคลไดรับรูขอมูลขาวสารใหม ๆ แปลก ๆ หรือเกิดจาก
การที่บุคคลไมไดรับรูขาวสารใด ๆ เปนเวลานาน หรือการมีขาวสารอ่ืนมาแทนท่ี ความรูสึกของบุคคล
ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเกิดเปนภาพใหมขึ้นมาในใจและลบลางภาพเดิมๆที่เคยมีอยูได การรับรูขาวสาร
ตางๆนี้อาจรับรูไดจากประสบการณโดยตรง การไดรูสัมผัสจากการบอกเลาของครอบครัว ญาติมิตร 
เพ่ือนฝูงที่ใกลชิด หรือไดรับจากสื่อมวลชนก็ได 
 ดวยเหตุนี้ธนาคารพาณิชยจึงมีความจําเปนตองสรางและรักษาภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้น
ในใจประชาชนเพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจ เกิดความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีตอองคการ 
ซึ่งจะชวยใหธนาคารพาณิชยดําเนินธุรกิจไปไดอยางมั่นคงไมสั่นคลอน สามารถฟนฝาอุปสรรคมรสุม
เศรษฐกิจที่กําลังเผชิญอยูนี้ไปไดอยางดียิ่งขึ้น และตองหมั่นคอยศึกษาตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
ภาพลักษณของธนาคารอยูตลอดเวลา ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรมีหลายประการ 
บางอยางเกิดข้ึนจากองคการเอง อาทิ (สุมนา วรสูตร, 2540) 

1. ขาวลือ เปนวิกฤตการณที่หนักหนวงสําหรับองคการ โดยเฉพาะขาวลือในเชิงทําลาย 
เพราะจะกระพือแพรสะพัดรวดเร็วมาก คนที่ไดรับขาวตอก็จะระบายสีเพ่ิมเติม และคนจํานวนมากจะ
ไมเขาใจวาเปนเรื่องจริงหรือเท็จ เพราะเปนขาวท่ีไมมีตนตอ องคการหลายแหงมักเกิดวิกฤตการณ
เพราะขาวลือ 
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2. พฤติกรรมองคการเชิงลบ เชน การบริหารไมมีประสิทธิภาพ บริการไมสะดวก        
ไมรับผิดชอบตอหนาที่เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่กระทบตอความรูสึกของประชาชน หากองคการไมปรับปรุง
แกไขก็จะเปนการทําลายภาพลักษณที่ดีขององคการได 
 หลักสําคัญในการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกหนวยงาน 

 การสรางภาพลักษณที่ดี (Favorable Image) ใหแกหนวยงาน องคการ สถาบันควร
ยึดถือหลักตอไปนี้ 

1. คนหาจุดดี และจุดบกพรอง แหงภาพลักษณของหนวยงานท่ีมีอยูแลวในปจจุบันอัน
เปนการศึกษาวิเคราะห เพ่ือหาลูทางและการวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป การคนหานี้อาจทํา
ไดโดยการรวบรวมทัศนคติทาที และความรูสึกนึกคิดของกลุมประชาชนเปาหมาย รวมถึงอาจใชการ
สํารวจวิจัยเขาประกอบดวยเพ่ือใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับความจริง 

2. วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ ที่องคการสถาบันตองการจะสรางให
เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชน เชน อาจถามตนเองวา สถาบันคือใคร ทําอะไร และสถาบันตองการที่
จะใหประชาชนมีภาพลักษณไปในทางใด หรือตองการใหมีความรูสึกนึกคิด ทาทีตอหนวยงาน สถาบัน
อยางไร หลังจากนั้นก็นํามาพิจารณาประกอบการวางแผนเพ่ือดําเนินงานขึ้นตอไป 

3. คิดหัวขอเพื่อใชในการสรางภาพลักษณแกประชาชน ซึ่งหัวขอ เหลานี้ คือเนื้อหา
ขาวสาร ที่เราจะใชเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน หัวขอเหลานี้อาจใชเปนคําขวัญ หรือ
ขอความสั้น ๆ ที่กินความและชวนจดจํา สิ่งสําคัญก็คือหัวขอเหลานี้ตองมีประสิทธิภาพในการดึงดูด
ความสนใจ และมีอิทธิพลโนมนาวชักจูงในประชาชนใหเกิดภาพลักษณตามที่เราตองการ 

4. ใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยางกวางขวาง ซึ่งอาจใชสื่อมวลชนตาง ๆ เขาชวย
ประกอบ เชน หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน รวมทั้งการใชการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ 
เชน จุลสารโปสเตอร แผนปลิวแผนพับ เปนตน 

 ธนาคารพาณิชยกับการสรางภาพลักษณองคกร 
 การสรางภาพลักษณนั้น เปนพื้นฐานขององคการธุรกิจขนาดใหญทุกแหง จะตองให
ความสําคัญ โดยเฉพาะธนาคารซ่ึงเปนสถาบันการเงินที่ตั้งมั่นอยูไดโดยอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจและ
ศรัทธาจากมหาชนดวยแลว การสรางภาพลักษณของธนาคารใหดีที่สุดในจิตสํานึกของลูกคา ผูมาใช
บริการและมหาชนท่ัวไป จึงเปนเรื่องใหญและสําคัญยิ่ง ถาธนาคารสามารถสรางภาพลักษณที่ดีที่สุด
ไวในใจลูกคา ประชาชนก็เทากับไดวางรากฐานขององคการไวอยางแนนหนา แมเมื่อเกิดปญหาหรือ
วิกฤติการณใด ๆ ก็ยอมไมสั่นคลอนจนเกินไป และสามารถแกไขใหลุลวงไดอยางรวดเร็ว (พรทิพย 
พิมลสินธุ, 2550: 91-92) 
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 โดยทั่วไปถือกันวาภาพลักษณนั้นเกิดจากประสบการณของบุคคลน้ัน ๆ เองภาพลักษณจึง
เปนความรูหรือความรูสึกที่คนสรางขึ้น ซึ่งตางจากความรูอ่ืน ๆ ที่ตองอาศัยการเรียนรูจากตํารา กลาว
อีกนัยหนึ่งคือ ภาพลักษณเปนเร่ืองของการสรางสรรค ซึ่งตองใชเวลาในการสรางอยางยาวนานและ
ตอเนื่อง เพ่ือใหสิ่งที่ปรากฏใหเห็นหรือรูสึกนั้นไมนอยกวาความเปนจริงภาพลักษณของธนาคารท่ี
ปรารถนาใหเกิดขึ้น ประกอบดวย 6 ประการคือ 

1. เปนธนาคารที่มีการประกอบการถูกตองตามกฎเกณฑท่ีรัฐกําหนดไว 
2. เปนธนาคารที่มีระบบการควบคุมและตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปนธนาคารที่มีระบบการกระจายเงินทุนไปในสภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสม 

4. เปนธนาคารที่ถึงพรอมดวยระบบงานดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. เปนธนาคารที่สามารถสรางความเขาใจอันดีใหกับบุคคลทุกระดับท้ังในและนอก
องคการ 

6. เปนธนาคารที่พรอมเขาไปมีสวนรวมสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 เมื่อธนาคารปรารถนาที่จะสรางภาพลักษณเชนวานี้ขึ้นในความรูสึกนึกคิดของมหาชนน่ัน
หมายถึงวาธนาคารจะตองมุงมั่นดําเนินการไปตามเปาหมาย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เมื่อส ราง
ภาพลักษณที่ดีไดแลว ก็จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรักษาภาพลักษณนั้นไวใหยืนยงคงอยูตลอดไปไมให
เสียหายไปโดยเหตุอันไมควร เพราะกวาจะสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นไดนั้น มิใชทํากันไดงาย ๆ ซึ่ง
วิธีการรักษาภาพลักษณที่ดีที่สุด ก็คือการดํารงดําเนินธุรกิจของธนาคารไวใหอยูในกรอบและกฎเกณฑ
อันเปนระเบียบขอบังคับของกฎหมายบานเมือง พรอมทั้งถูกตองตามทํานองคลองธรรมท่ีดีงามดวย 
และหากธนาคารสามารถสรางภาพลักษณและรักษาภาพลักษณที่ดีของธนาคารไวใหสดใสสวยงามอยู
ในความรูสึกนึกคิดของมหาชนทั่วไปไดตลอดเวลา หรือพูดงาย ๆ วาสามารถจับหัวใจของมหาชนไวได
แลว เรื่องท่ีจะตองมาคอยตามแกภาพลักษณก็แทบจะไมมีความหมาย เพราะเช่ือแนวายากจะเกิดข้ึน 

 กลาวโดยสรุป ภาพลักษณเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จในธุรกิจดานธนาคาร สิ่งท่ีทําให
ธนาคารแตละแหงแตกตางกันออกไปก็คือภาพลักษณของธนาคารเอง ภาพลักษณเปนสิ่งท่ีสามารถ
เกิดข้ึนกับสถาบันทุกแหง เพียงแตจะเปนภาพท่ีเลือนรางหรือชัดเจน เปนภาพท่ีดีหรือเลวเทานั้นดวย
สภาพการแขงขันในปจจุบันมีความซับซอนในขาวสารขอมูลเพ่ือการส่ือสาร ตลอดจนความคงอยูของ
สถาบัน โดยไดรับความสําเร็จความสุขและความรวมมือ สถาบันจึงจําเปนตองมีการปรุงแตง
ภาพลักษณแทนการปลอยใหภาพลักษณเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยสามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ
ของธนาคารพาณิชย เปนการสรางภาพลักษณเพ่ือใหธนาคาร ซึ่งเปนสถาบันการเงินขนาดใหญ ไดรับ
ความไววางไว เชื่อมั่นและรูสึกปลอดภัยในการใชบริการ โดยธนาคารพาณิชยทุกแหงมุงมั่นที่จะสราง
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ภาพลักษณที่ดี มีความมั่นคง ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดภาพลักษณของธนาคารท่ีดี ควรมี 6 ประการท่ีสําคัญ 
ไดแก 1) ภาพลักษณดานบุคคลากร ที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน 2) ภาพลักษณ
ดานสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการใชบริการ มีความปลอดภัย 3) ภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ
ความมีชื่อเสียงของสถาบันการเงิน 4) ภาพลักษณดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
5)ภาพลักษณดานการสงเสริมการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ และเปนธนาคารท่ีพรอมเขาไปมี
สวนรวมสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือสังคม เปนตน 

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 217) ไดกลาววาการใหบริการเปนสิ่งสําคัญในการ
ตอสูกับคูแขงขันในท่ีนี้จะแยกพิจารณาเปน 2 กรณีคือ 

1. กลยุทธการเสนอบริการกอนการขาย (pre-sales service strategy) ผูผลิตเครื่องมือ
ตางๆจะตองออกแบบเคร่ืองมือและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายเชนผูผลิต
คอมพิวเตอรจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและการใชบริการแนะนํา
และติดตั้งเปนตนจากการสํารวจความตองการของลูกคาในเครื่องที่ใชสําหรับอุตสาหกรรมพบวามี
บริการที่ตองการเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 
  1.1 ความเชื่อถือในการขนสง (delivery reliability) 

  1.2 การแจงราคาบริการโดยฉับพลัน (prompt qoutation) 

  1.3 คําแนะนําดานเทคนิค (technical advice) 

  1.4 การใหสวนลด (discount) 

  1.5 บริการหลังการขาย (after sales service) 

  1.6 การเสนอขาย (sales representation) 

  1.7 ความสะดวกในการติดตอ (ease of contact) 

  1.8 การรับประกันสินคา (replacement quarantee) 

  1.9 การมีเครือขายมากของผูผลิต (wide range of manufacturer) 

  1.10 การใหบริการออกแบบสินคา (pattern design) 

  1.11 การใหสินเชื่อ (credit) 

  1.12 การทดสอบการใชงาน (test facilities) 

2. กลยุทธการเสนอบริการหลังการขาย (postsale service strategy) ผูผลิตสินคาพวก
เครื่องมือตองพิจารณาตัดสินใจวาจะมีการบริการหลังการขายอะไรบางที่จะเสนอใหกับลูกคาเชน
บริการดูแลรักษาและซอมแซมบริการฝกอบรมและอ่ืนๆเปนตนโดยผูผลิตมีทางเลือกปฏิบัติได  3 ทาง
คือ 
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  2.1 ผูผลิตเปนผูใหบริการเหลานั้นเอง 
  2.2 ผูผลิตกําหนดใหผูจัดจําหนายและผูขายเปนผูใหบริการ 
  2.3 ผูผลิตกําหนดบุคคลที่สามเปนผูใหบริการ 
 กุลธนธนาพงศธร (วสันต  กระโจมทอง, อางอิงจาก กุลธน  ธนาพงศธร, 2538: 34) ได
กลาววา หลักการใหบริการไดแก 

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญกลาวคือประโยชนและ
บริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญหรือทั้งหมดมิใชเปนการ
จัดใหแกบุคคลใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 

2. หลักการความสมํ่าเสมอกลาวคือการใหบริการนั้นๆตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอมิใชทําๆหยุดๆตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติงาน 

3. หลักความเสมอภาคบริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูใชบริการทุกคนอยางเสมอหนาและ
เทาเทียมกันไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมอ่ืนๆอยางเห็นได
ชัดเจน 

4. หลักความประหยัดคาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากเกินกวาที่จะรับได 
5. หลักความสะดวกบริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะท่ีปฏิบัติไดงาย

สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนักทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูบริการและ
ผูรับบริการมากจนเกินไป 

 แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการลูกคา 
 ชวลิตวานิชทวีวัฒน (2545) ไดกลาวถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการ
ลูกคาไววา 

1. การสรรหาพนักงานที่เหมาะสม (Recruit the Right Employees) เนื่องจากตอง
ติดตอกับลูกคาโดยตรงพนักงานจึงตองมีทั้งทักษะในการบริการมีทัศนคติที่ดีตอการบริการและมี
คุณลักษณะสวนบุคคลที่เหมาะสมเชนมีกิริยาวาจาที่สุภาพมีน้ําเสียงเหมาะสมเปนตน 

2. การฝกอบรมพนักงานที่เหมาะสม (Train Employees Properly) ไดแกการฝกใช
เครื่องไมเครื่องมือตางๆอุปกรณเทคนิคการใชภาษาท่ีถูกตองตลอดจนการรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนา 

3. การใหความรูแกลูกคา (Educate the Customer) ลูกคาควรจะทราบวาจะใชบริการ
อยางไรอาจจัดทําในรูปของเอกสารแจกหรือแนบไปกับสินคาเทคนิคเชนคูมือเปนตนสําหรับการ
บริการขนาดใหญจําเปนตองมีเคาเตอรของพนักงานบริการลูกคาเพ่ือใหขอมูลหรือความรูแกลูกคาได
อยางถูกตอง 

4. การใหความรูแกพนักงาน (Educate All Customer) พนักงานตองรูจักแกไขปญหา
ของลูกคามากกวาที่จะคิดวาปญหาของลูกคาเปนเรื่องนารําคาญเน่ืองจากลูกคาถือเปนแหลงขอมูลที่ดี
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ที่สุดพนักงานตองชวยกันเปล่ียนแปลงลูกคาท่ีมีทัศนคติที่ไมดีตอบริษัทชวยกันคนหาปญหาที่จะ
เกิดข้ึนเพื่อใหลูกคามีประสบการณท่ีดีกับเรา 

5. ประสิทธิภาพตองมาที่หนึ่งรองลงมาคือความพิถีพิถัน (Be Efficient First, Nice 

Second)วัตถุประสงคอยางหน่ึงของการบริการลูกคาคือการชวยแกปญหาใหกับลูกคามากกวาการ
แสดงความเห็นใจแกลูกคาในขณะท่ีการเย่ียมเยียนลูกคาอยางสม่ําเสมอจะทําใหทราบถึงทัศนคติของ
ลูกคาตอบริษัทและยังชวยขจัดขอสงสัยสับสนหรือความโกรธของลูกคา 

6. การบริการที่เปนมาตรฐานและตอบสนองอยางเปนระบบ (Standardize Service 

Response Systems) ไดแกการนําเครื่องมือหรือแบบฟอรมเขามาชวยในการรับเรื่องของลูกคาหรือ
การติเตียนจากลูกคานอกจากนี้การสามารถตอบสนองปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็วยังแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริการดวย 

7. การพัฒนานโยบายราคา (Develop a Pricing Policy) เนื่องจากการบริการท่ีมีคุณภาพ
ไมจําเปนตองฟรีเสมอไปบริษัทตองแยกแยะวาการใหบริการในรูปแบบใดไมตองเสียคาบริการหรือ
ตองเสียคาบริการการบริการบางอยางเปนประเพณีวาไมตองมีการเสียคาใชจายเชนการสอบถามเบอร
โทรศัพทการตรวจสอบยอดบัญชีเปนตน 

8. เกี่ยวของกับผูรับชวงตอหากจําเปน (Involve Subcontractors if Necessary) 

เนื่องจากในบางครั้งการอาศัยผูรับชวงตอที่มีความชํานาญในการบริการจะชวยใหสามารถตอบสนอง
ลูกคาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาการบริการดวยตนเองเชนตัวแทนขายต๋ัวเครื่องบินของ
สายการบินเปนตน 

9. การประเมินผลการบริการลูกคา (Evaluate Customer Service) อาจกําหนด
ชวงเวลาในการทําเชนทุกๆ 1 ปเปนตนอาจสงแบบสํารวจไปยังลูกคาแลวใหลูกคาสงกลับมาวิธีนี้นิยม
ใชกันอยางแพรหลายในธุรกิจโรงแรมคือวางแบบสํารวจใบเล็กๆไวบนโตะเขียนหนังสือเพ่ือความ
สะดวกในการตอบของลูกคา 

10. การยืนยนัผลการทํางานที่ดี (Affirm Good Work) ควรบันทึกรูปแบบของการบริการ
ที่ลูกคาเห็นวาดีเอาไวเพ่ือรักษาไวใหนานที่สุดและควรใหรางวัลแกพนักงานที่มีความคิดริเริ่ม 

11. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการบริการท่ียังมีขอบกพรองอยู (Take Corrective 

Actions toImprove Defective Customer Service) เชนการฝกอบรมพนักงานเพ่ิมเติมการ
ปรับเปล่ียนตําแหนงงานใหเหมาะสมการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและสุดทายการจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้นกอนที่จะลุกลามใหญโต 

 เทคนิควิธีปฏิบัติในการบริการท่ีประสบผลสําเร็จ 

 วิเชียร  ขันธหัตถ (อางอิงจาก วีระพล เอ่ียมโสภา, 2547: 25) ไดใหเทคนิควิธีปฏิบัติใน
การบริการที่ประสบผลสําเร็จไวดังนี้ 
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1. สถานที่สะอาดสะดวกสบายและสวยงาม 

2. เตรียมตนเองใหพรอมสุขภาพกายสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ 

3. ตรงเวลาอาจเร่ิมงานกอนเวลาไดถาลูกคาสําคัญมารออยู 
4. มีความกระตือรือรนที่จะบริการยิ้มทักทายหรือสบตา 
5. สามารถใหรายละเอียดแกลูกคาอยางเหมาะสม 

6. ใหความสะดวกแกลูกคา 
7. ตอบสนองความตองการของลูกคาไมแสดงอาการเบื่อหนายใหลูกคาเห็นถาจะตอง

เปลี่ยนแปลงการขอรับบริการจากลูกคาและอยูในวิสัยที่สามารถกระทําไดโดยไมผิดกฎระเบียบ 

8. เมื่อมีงานแทรกเขามาในระหวางปฏิบัติงานถาตองทิ้งงานบริการท่ีกําลังทําใหลูกคาตอง
แจงใหลูกคาทราบวาใครเปนผูใหบริการแทนตน 

9. เมื่อลูกคาเขามารับบริการพรอมกันใหเลขตามลําดับกอน -หลังและสงความอาทรถึง
ลูกคาท่ีกําลังรออยูโดยสงยิ้มหรือทักทายเพ่ือแสดงวารับทราบวาลูกคารออยู 

10. กรณีเกิดปญหาขอขัดแยงกับลูกคาให 
10.1 อดทนอดกลั้นและเปดโอกาสใหลูกคาพูดเพ่ือทราบถึงปญหาและพยายามหา

หนทางแกปญหานั้นๆ 

10.2 ถาไมสามารถแกไขปญหานั้นไดดวยตนเองใหนําเขาพบหวหนา 
10.3 ถาลูกคาโกรธมากและรบกวนผูอื่นพยายามชักจูงลูกคาไปยังหองอ่ืนเพ่ือสราง

ภาพพจนที่ดีใหแกหนวยงานl  

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดกลาวถึงแนวคิดในการวัดคุณภาพของการใหบริการ 
(Berry et al., 1985; Zeithaml and Bitner, 1996) วา ในการวัดคุณภาพของการใหบริการลูกคา
จะวัดจากองคประกอบของคุณภาพการใหบริการ และผลลัพธที่เกิดจากการท่ีลูกคาประเมินคุณภาพ
ของการบริการที่ลูกคาไดรับเรียกวา คุณภาพของการบริการที่ลูกคารับรู (Perceived Service 

Quality) ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคาทําการเปรียบเทียบ บริการท่ีคาดหวัง (Expected Services) 

กับบริการท่ีรับรู (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขารับบริการแลว
นั่นเองในการวัดคุณภาพของใหการบริการลูกคา จะวัดจากองคประกอบของคุณภาพในการบริการ ซึ่ง
มี 5 ขอ ไดแก 

1. สิ่งที่สัมผัสได (Tangibles) ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ อุปกรณ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ ที่จอดรถ หองน้ํา รวมทั้งการแตงกายของ
พนักงาน 
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2. ความนาเชื่อถือและไววางใจ (Reliability) เปนความสามารถในการมอบบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามสัญญา หรือควรจะเปนอยางถูกตองและตรงตามวัตถุประสงค
ของบริการ เชน ธนาคารตองรักษาเงินในสมุดบัญชีใหอยูครบทุกบาททุกสตางค 

3. ความรวดเร็ว ในการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) เปนความรวดเร็วและ
ตั้งใจที่จะชวยเหลือลูกคาโดยใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนาน เห็นลูกคาแลวตองรีบตอนรับให
การชวยเหลือ 

4. การรับประกัน/ความมั่นใจ (Assurance) เปนการรับประกันวาพนักงานที่ใหบริการมี
ความรู ความสามารถ และความสุภาพ 

5. การดูแลเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy) เปนการดูแลเอาใจใสการใหบริการ
อยางตั้งอกต้ังใจ เนนการใหบริการและการแกปญหาใหลูกคาเปนรายบุคคล 

 Parasuraman และคณะ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1994) ไดกําหนด
เครื่องมือในการวัดคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) ประกอบดวย  
 รูปลักษณ (Tangibles) ประกอบดวย 1) ความทันสมัยของอุปกรณ 2) สภาพแวดลอม
ของสถานที่ใหบริการ 3) การแตงกายของพนักงาน 4) เอกสารเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการบริการ 
 ความนาเชื่อถือและไววางใจ (Reliability) ประกอบดวย 1) ความสามารถของพนักงาน
ในการใหบริการไดตรงตามท่ีสัญญาไว 2) การเก็บรักษาขอมูลของลูกคาและการนําขอมูลมาใชในการ
ใหบริการแกลูกคา 3) การทํางานไมผิดพลาด 4) การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือใหพรอมใชงานเสมอ
5) การมีจํานวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการการตอบสนองลูกคา (Responsiveness) ประกอบดวย 

1. มีระบบการใหบริการที่ใหบริการไดรวดเร็ว 
2. ความพรอมของพนักงานในการใหคําแนะนําปรกึษาแกลูกคา 
3. ความรวดเร็วในการทํางานของพนักงาน 

4. ความพรอมของพนักงานในการใหบริการลูกคาทันทีที่ตองการการรับประกัน/ความมั่นใจ 
(Assurance) ประกอบดวย 1) ความรูความสามารถของพนักงานในการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
บริการ 2) การสรางความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการรับบริการ 3) ความมีมารยาทและความสุภาพ
ของพนักงาน 4) พฤติกรรมของพนักงานในการสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการของธนาคารการ
ดูแลเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy) ประกอบดวย 

4.1 การใหความสนใจและเอาใจใสลูกคาแตละคนของพนักงานบริการ 
4.2 เวลาในการเปดใหบริการและใหความสะดวกแกลูกคา 
4.3 โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของกิจการ 
4.4 ความสนใจลูกคาอยางแทจริงของพนักงาน 

4.5 ความสามารถในการเขาใจความตองการเฉพาะของลูกคาชัดเจน 
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 คุณภาพบริการของลูกคาวาจะตองพิจารณาระดับความพึงพอใจที่ลูกคาไดรับจากปจจัย
คุณภาพตาง ๆ ตลอดเวลาท่ีใชบริการจนกระทั่งเสร็จกระบวนการรับบริการ คุณภาพของการบริการ
จึงประกอบไปดวย ความเชื่อถือในมาตรฐานการใหบริการ ความเชื่อถือไดในการใหบริการ เปน
ความสามารถในการสงมอบบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาที่ไดกําหนดหรือบอกกลาว
แกลูกคาไว ลูกคาจะเกิดความเชื่อถือและไววางใจเมื่อไดรับการบริการท่ีตรงตามความตองการและ
ถูกตอง ซึ่งจะกอใหเกิดความจงรักภักดีในที่สุด สิ่งท่ีสัมผัสไดของการบริการ ไดแก อาคาร สถานที่ 
อุปกรณ เครื่องมือ เชน ตัวอาคารมีลักษณะโดดเดนเปนเอกลักษณ หองน้ําสะอาด การแตงกายของ
พนักงาน รวมถึงการใหบริการของพนักงานดวย การตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งจะตอง
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันทีเมื่อลูกคาตองการดวยความรวดเร็ว ไมใหลูกคารอ
คิวนาน และตองกุลีกุจอตอนรับเมื่อลูกคาเดินเขามาใชบริการ ซึ่งความรวดเร็วจะตองมาจากพนักงาน
และกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ความไววางใจในการใหบริการ หมายถึง พนักงานบริการ
ที่มีความรูความสามารถและมีมนุษยสัมพันธ ตลอดจนมีจริยธรรมในการใหบริการ เพ่ือสรางความ
มั่นใจใหกับลูกคาวาจะไดรับบริการตามมาตรฐานและปลอดภัย และการใหความสําคัญกับ ลูกคา           
ผูบริการควรจะศึกษาความตองการของลูกคาแตละราย ใหความสนใจดูแลเอาใจใสและตอบสนอง
ความตองการดวยความเต็มใจ Lovelock (2000: 266) 

 Parasuraman and Barry (1985: 44) ไดทําการ Focus interview เพ่ือศึกษาส่ิงที่ลูกคาให
ความสําคัญในการประเมินคุณภาพการบริการ โดยเลือกตัวอยางจากผูที่ใชบริการจาธุรกิจ 4 ประเภท 
ไดแกธุรกิจธนาคาร (retail banking) ธุรกิจบัตรเครดิต (credit card) ธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย 
(securities brokerage) และธุรกิจซอมบํารุง (product repair and maintenance) ผลการศึกษา
พบวา เกณฑที่ลูกคาใชบริการประเมินคุณภาพการบริการ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาตัวกําหนด
คุณภาพการบริการ (determinants of service quality) ประกอบดวย 10 ประการ คือ 

1. ความเชื่อถือได (reliability) เปน การปฏิบัติงานไดอยางสม่ําเสมอ ไมมีขอผิดพลาด
และการใหบริการไดตรงตามเวลาที่ระบุ 

2. การตอบสนอง (responsiveness) เปน ความเต็มใจและความพรอมของพนักงานใน
การใหบริการอยางรวดเร็วโดยลูกคาไมตองรอคอย เชน ใหบริการแกลูกคา ณ เคานเตอรฝากถอนเงิน
ไดทั้นทีทันใด เปนตน อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือรน เปนพฤติกรรมท่ีดีอยางยิ่งในงาน
บริการ หากผูใหบริการเฉื่อยชาแลวยอมมีลักษณะที่ทําใหลูกคาหมดศรัทธา และไมคาดหวังท่ีจะไดรับ
บริการอยางทันทวงที บุคคลหรือองคกรท่ีขาดความกระตือรือรน นอกจากทําใหภาพลักษณเสียไป
แลวยังเปนผลใหการบริการลาชาและผิดเวลาหรือไมทันกําหนดที่ควรจะเปน 

3. ความรูความชํานาญ (competence) เปนการที่ผูใหบริการมีความรูความสามารถ และ
ทักษะที่ปฏิบัติงานดานบริการเปนอยางดี เชน พนักงานธนาคารไดรับการฝกอบรมใหมีความสามารถ 
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ในการปฏิบัติงานใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี เปนตน เนื่องจากผูใหบริการตองมีปฏิสัมพันธทั้ง
โดยทางตรงและโดยทางออมกับบุคคลตาง ๆ ซึ่งมีภูมิหลังท่ีหลากหลาย ทั้งมีความตองการใชบริการ
ในรูปแบบที่แตกตางกัน ลูกคาสวนใหญก็มีการติดตอสัมพันธดวยตามปกติ แตบางรายอาจนําปญหา
มาสูผูใหบริการทั้งท่ีเปนปญหาอันเกิดจากลูกคาและปญหาที่เกิดจากผูใหบริการเอง ฉะนั้นผูใหบริการ
จึงตองมีความสามารถท่ีหลากหลาย พรอมที่จะปรับเปลี่ยนการใหบริการไดหลายรูปแบบตามที่ลูกคา
แตละรายตองการ และเม่ือเกิดปญหาขึ้นก็สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา อีกทั้งคิดหาวิธีแกไข
เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและสบายใจได 

4. การเขาถึงบริการ (access) เปนความสะดวกในการเขาพบหรือติดตอกับผูใหบริการ
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงเวลาที่เปดดําเนินการ สถานท่ีตั้ง รวมทั้งวิธีการอํานวยความสะดวกแกลูกคาในการ
เขาพบหรือติดตอกับผูใหบริการ เชน มีสถานที่ตั้งอยูในทําเลที่สะดวกแกการไปติดตอเปนตน 

5. อัธยาศัย (courtesy) เปนการที่ผูใหบริการมีกิริยาและวาจาสุภาพเรียบรอย มีมารยาท
งดงาม ใหความเปนมิตรและนับถือในตัวลูกคา ซึ่งโดยธรรมชาติแลวลูกคาทุกคนตองการติดตอกับผูให
บริการที่มีกิริยามารยาทสุภาพ คําพูดฟงแลวรื่นหู และรังเกียจผูที่มีกิริยาแข็งกระดางพูดจากาวราว
หยาบคาย ดังนั้นการใหบริการเปนการใหความชวยเหลือผูอ่ืนใหเกิดความพึงพอใจ ผูใหบริการจึงตอง
เปนผูมีกิริยามารยาท และวาจาสุภาพเพื่อใหลูกคามีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการ การท่ี
บุคลากรในองคกรมีความสุภาพออนนอมวาจาไพเราะยอมเปนเครื่องเชิดหนาชูตา เปนภาพลักษณที่ดี
ของหนวยงานนั้น นอกจากน้ีการแสดงออกถึงความมีมารยาทการรูจักที่ต่ําที่สูง ที่ชอบที่ควร นับเปน
สิ่งสําคัญท่ีผูใหบริการตองตระหนักรูและประพฤติปฏิบัติอยางระมัดระวัง หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ก็
จะนําความเสียหายมาสูหนวยงานอยางมาก 

6. การสื่อสาร (communication) เปนการใหขอมูลแกลูกคาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รับฟง
ความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะและคําติชมของลูกคาท่ีเก่ียวกับการบริการขององคกร ดวยเหตุผล
ที่วาการใหความรูและสารสนเทศเก่ียวกับการใหบริการเปนสวนสําคัญของงานบริการและเปนงานขั้น
พ้ืนฐานที่ผูใหบริการทุกคนตองทําในแตละหนาที่ ดังนั้นผูใหบริการตองแสวงหาความรู เกี่ยวกับงาน
บริการของตนใหมากท่ีสุด โดยใหรูแจง รูจริงอยางถองแท เพ่ือจะไดอธิบายหรือใหคําชี้แจง ชวยเหลือ
แกลูกคาผูมารับบริการไดเปนอยางดี 

7. ความนาเชื่อถือ (credibility) เปนความซื่อสัตยและความเชื่อถือไดขององคกรรวมทั้ง
บุคลากรผูใหบริการ เชน องคกรมีชื่อเสียง มีภาพลักษณที่ดี เปนที่ไววางใจได เปนตน การใหบริการท่ี
ดีและมีคุณภาพ ตองเปนการใหความชวยเหลือลูกคาอยางถูกตอง ตรงไปตรงมาไมบิดพลิ้วหรือใชเลห
กลฉอฉล เนื่องจากลูกคาทุกคนตองการติดตอขอรับบริการจากองคกร และบุคลากรที่ซื่อสัตย รักษา
คําพูด ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตยจึงเปนที่ปรารถนาของลูกคาทุกคน 
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8. ความมั่นคง (security) เปนการใหบริการท่ีปราศจากอันตราย โดยไมมีความเสี่ยงหรือ
ความเคลือบแคลงใด ๆ เชน การใชเครื่องมืออุปกรณที่มีความถูกตอง เปนที่ยอมรับในการใหบริการมี
ระบบการเก็บรักษาสินทรัพย ตลอดจนขอมูลของลูกคาไดเปนอยางดี เปนตนเนื่องจากธุรกิจบริการ
บางประเภทมีความเก่ียวของกับทรัพยสินของลูกคา ดังนั้นการใหบริการที่คํานึงถึงความปลอดภัย 
ปราศจากอันตรายตาง ๆ ยอมเปนที่พึงปรารถนาของลูกคาผูใชบริการ 

9. การเอาใจใส (understanding) หมายถึง ความพยายามที่จะเขาถึงความตองการของ
ลูกคา และใหความสําคัญแกลูกคาทุกคน 

10. การสรางสิ่งที่จับตองได (tangibles) เปนลักษณะท่ีสามารถมองเห็นไดจากภายนอก
ของบุคลากร อุปกรณที่ใหบริการ รวมถึงสื่อตาง ๆ ที่เผยแพรออกไป วามีความเหมาะสมการประกอบ
ธุรกิจบริการใหประสบผลสําเร็จนั้นจะตองสามารถนําเสนอการบริการท่ีมีmodes ซึ่งไดระบุถึง
ประเด็นตาง ๆ ที่จะตองใหความสําคัญในการใหบริการแกลูกคา เพ่ือไดคุณภาพดีตรงตามที่ลูกคา
คาดหวัง 
 สรุปไดวาการบริการเปนสิ่งสําคัญยิ่งในงานขายหรืองานบริการดานตาง ๆ เพราะการ
บริการคือ การใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก หรือการทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอลูกคาดวย
ความเต็มใจแตบางคร้ังสิ่งที่เราสงมอบบริการไปน้ันอาจจะไมตรงกับวัตถุประสงคของผูรับบริการได 
จึงทําใหลูกคาเกิดความไมพอใจและไมกลับมาใชบริการของเราอีกตอไป จะทําใหเกิดการสูญเสียลูกคาได  
ดังนั้นในการบริการที่ดีจะตองมีการดูแลเอาใจใสลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาไดถูกตอง มี
ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการอีก 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณธนาคารกับคุณภาพการบริการนั้น ผูวิจัยสรุป
ไดวาธนาคารมุงในการสรางภาพลักษณที่ดี เพ่ือใหผูใชบริการรับรูถึงการเปล่ียนแปลงการใหบริการ
ของธนาคาร ที่สามารถใหบริการอยางรวดเร็วพรอมไปกับผลิตภัณฑที่ทันสมัย  เปนการบริการท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมไดอยางตรงตามความตองการ ทั้งนี้ธนาคาร
ไดจัดกิจกรรม และจัดทําสื่อโฆษณาเพื่อเสริมสรางภาพลักษณของธนาคารกับกลุมลูกคาและ
สาธารณชน หากลูกคามีความประทับใจตอภาพลักษณที่ดีของธนาคารชวยสงผลใหคุณภาพการ
บริการดีตามไปดวย เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตลอดจนความนาเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑ
และบริการของธนาคารผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
 สมมุติฐานที่ 1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ  
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยามีอิทธิพลตอคุณภาพใหการบริการ 
 

5. แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี 
 ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549: 27) กลาววา ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกคาที่มี
ตอสินคา และบริการ ซึ่งตองนําไปสูความสัมพันธในระยะยาว เปนการเหน่ียวรั้งลูกคาไวกับองคกร 
ความจงรักภักดีไมไดเปนเพียงพฤติกรรมการซ้ือซํ้าเทานั้น แตยังครอบคลุมความหมายไปถึงความรูสึก
นึกคิด และความสัมพันธในระยะยาวดวย ซึ่งการซื้อซ้ําของลูกคาไมไดหมายความวาจะมีความ
จงรักภักดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซื้อซํ้าอาจเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน เชน มีทําเลท่ีตั้งอยูใกล
ที่พักอาศัยหรือท่ีทํางานของลูกคา ลูกคามีความคุนเคยสินคาหรือบริการมีราคาต่ํากวาคูแขงขันรายอ่ืน 
เกิดจากความผิดพลาดของคูแขงขัน และความสัมพันธหรือความประทับใจในอดีตของลูกคาที่มีตอ
สินคาหรือบริการ เปนตน 

 โอลิเวอร (Oliver, 1999: 34) กลาววาความจงรักภักดีคือขอผูกมัดอยางลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ํา
หรือใหการอุปถัมภสินคาหรือบริการที่พึงพอใจอยางสม่ําเสมอในอนาคตซึ่งลักษณะการซ้ือจะซื้อซ้ําใน
ตราสินคาเดิมหรือชุดของตราสินคาเดิมการเปล่ียนพฤติกรรมนี้จะไดรับอิทธิพลจากสถานการณที่มี
ผลกระทบและศักภาพของความพยายามทางการตลาด 

 ฮอวคินสและคอนีย (Hawkins and Coney, 2001, อางถึงใน ชญานิน บุหลันพฤกษ, 2549: 

47) กลาววาความจงรักภักดีในตราสินคานอกจากหมายถึงการซื้อตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งอยาง
สม่ําเสมอแลวยังรวมถึงสาเหตุที่ลึกซึ้งมากข้ึนกวานั้นนั่นคือการซ้ือสินคาในตราสินคาลักษณะดังกลาว
เกิดข้ึนเนื่องจากมีความรูสึกทางอารมณตอตราสินคารวมอยูดวยดังนั้นเม่ือลูกคาไดรับรูมูลคาจริงจาก
สินคาหรือบริการและรูสึกพึงพอใจจะมีผลตอการเพ่ิมการใชสินคาการซ้ือซ้ําและความจงรักภักดีใน

ภาพลักษณของธนาคาร 
 
- ดานบุคลากร 
- ดานสภาพแวดลอม 
- ดานความนาเชื่อถือ 
- ดานเทคโนโลยี 
- ดานการสงเสริมการตลาด 

คุณภาพการใหบริการ 
 

- การดูแลเอาใจใสลูกคา 
- การตอบสนองความ   
  ตองการลูกคาไดถูกตอง 
- ความสะดวก รวดเร็วใน
การใหบริการ 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

ตราสินคาซึ่งสามารถนําไปสูการบงชี้บุคลิกภาพของลูกคาเพราะปฏิกิริยาตอบโตจากตราสินคาและ
การเสริมแรงจากตราสินคาเพียงในบางสวนเปนลักษณะของภาพลักษณที่เกี่ยวของกับตนเองความ
จงรักภักดีตอตราสินคาพบไดโดยทั่วไปสําหรับสินคาที่มีตราสินคาติดตลาดจนเปนสัญลักษณที่มีความ
โดดเดนลูกคาที่มีความจงรักภักดีไมคอยหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อ
นอกจากนั้นแลวกลยุทธการตลาดของคูแขงขันเชนคูปอง สวนลดแมจะดึงดูดใจใหกลุม ลูกคาผู
จงรักภักดีไปจากสินคาเดิมแตจะเปนเพียงเพราะผลประโยชนที่จะไดรับจากการสงเสริมการขายซ่ึงจะ
กลับมาซื้อตราสินคาเดิมเมื่อการสงเสริมการขายน้ันสิ้นสุดลงและจะใหอภัยไดหากตราสินคาที่จงรักภักดี
นั้นเกิดความบกพรองเก่ียวกับสินคาหรือบริการอีกดวยลูกคาที่มีความจงรักภักดีในตราสินคาจะเปน
แหลงที่ใหขอมูลดวยคําบอกเลาตอบุคคลอ่ืน ซึ่งถือวาเปนการเพ่ิมคุณคาใหกับองคกรโดยการสื่อสาร
แบบปากตอปากในเชิงบวกของลูกคาที่มีความจงรักภักดีจะสามารถทําใหปริมาณลูกคาในอนาคต
เพ่ิมข้ึนดังนั้นลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีในตราสินคาจะชวยสรางผลกําไรใหกับองคกรไดมากกวาลูกคา
ที่มีการซื้อซํ้า 

 ความจงรักภักดีของผูใชบริการ (Customer Loyalty) เปนระดับความสัมพันธระหวาง
ผูใชบริการและสถานประกอบการที่ใหบริการโดยผูใชบริการที่จงรักภักดีจะใหบริการสถานประกอบ
แหงใดแหงหนึ่งเพียงแหงเดียวโดยไมคํานึงถึงสถานประกอบการรายอ่ืน (ศิริวรรณเสรีรัตน, 2550: 

160) ซึ่งความจงรักภัคดีของผูใชบริการนั้นสามารถแบงได 4 ระดับ (Kotler, 2002: 151) ดังนี้ 
(1) HardcoreLoyals คือผูใชบริการท่ีมีความจงรักภักดีตอสถานบริการเพียงแหงเดียวเทานั้น (2) Split 

Loyalsคือผูใชบริการท่ีมีความจงรักภักดีตอสถานบริการท่ีใช 2 ถึง 3 แหง (3) Shifting Loyals คือ
ผูใชบริการที่เปล่ียนจากสถานบริการแหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่งและ (4) Switchers คือผูใชบริการท่ีไมมี
ความจงรักภักดีตอสถานบริการใด 

 ความจงรักภักดีของผูใชบริการนั้นเปนผลมาจากผูใชบริการที่มีความพึงพอใจจากการใช
บริการหลายๆคร้ังและสั่งสมจนกลายเปนความจงรักภักดีการท่ีจะทําใหผูใชบริการจงรักภักดีนั้นตอง
เริ่มตนจากการสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องผูประกอบการไมสามารถสรางคว าม
จงรักภักดีของผูใชบริการใหเกิดข้ึนไดหากผูใชบริการไมรูสึกพึงพอใจ 

 ความจงรักภักดีและความพึงพอใจของผูใชบริการน้ันมีความตางกันคือความพึงพอใจของ
ผูใชบริการมีลักษณะเชิงพลวัตมากกวาคือความพึงพอใจของผูใชบริการมีความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลาในขณะท่ีความจงรักภักดีของผูใชบริการจะมีความเสถียรมากกวา
หากมีการเปลี่ยนแปลงตองอาศัยระยะเวลาเนื่องจากความจงรักภักดีของผูใชบริการเปนความรูสึกที่
ประทับใจในการบริการหรือตราสินคาตลอดจนความสัมพันธอันดีระหวางสถานบริการกับผูใชบริการ
หรือผูใหบริการกับผูใชบริการซึ่งมักเปลี่ยนแปลงชากวาความพึงพอใจ (สมิตสัชณุกร, 2550: 29) 
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 ความจงรักภักดีของผูใชบริการนั้นมีแนวคิดหรือวิธีการวัดแบงได 3 ดานคือการวัดดาน
พฤติกรรมการวัดดานเจตคติและการวัดแบบผสม  (Bowen and Chen, 2001: 213; ศิริวรรณ 
เสรีรัตน, 2550: 161-162 ; สมิต  สัชฌุกร, 2550: 29-30) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวัดดานพฤติกรรม (Behavioral Measurement) สังเกตจากพฤติกรรมการซ้ือซ้ํา
อยางตอเน่ืองอยางไรก็ตามพฤติกรรมการซ้ือซํ้าอาจเกิดขึ้นจากหลายปจจัยและมิไดเกิดจากความ
จงรักภักดีแตเพียงอยางเดียวเทานั้นเชนการใชบริการธนาคารในหมูบานที่ตนอาศัยอยูเปนประจําทั้งที่
ไมไดเกิดจากความรูสึกประทับใจแตเหตุผลเปนเพราะธนาคารอยูใกลและมีอยูเพียงแหงเดียวและหาก
มีธนาคารใหมเปดอยูใกลกันผูใชบริการก็อาจจะเปลี่ยนไปใชธนาคารที่เปดใหมก็อาจเปนได 

2. การวัดดานเจตคติ (Attitudinal Measurement) เปนการวัดอารมณความรูสึกของ
ผูใชบริการวามีความผูกพันหรือมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของการบริการพรอมที่จะรวมกิจกรรมท่ี
จัดเตรียมไวแมวาจะวัดไดยากแตก็สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบางอยางท่ีผูใชบริการแสดงออกมา
เชนการแนะนําธนาคารท่ีตนใชบริการใหกับบุคคลท่ีตนรูจักการกลาวชมเชยใหผูอ่ืนฟงหรือการกลาว
ปกปองเม่ือผูอื่นติเตียนธนาคารที่ตนจงรักภักดี 

3. การวัดแบบผสม (Composite Measurements) โดยรวมเอาแนวคิดการวัดท้ังสอง
แบบขางตนมาใชรวมกันเชนผูใชบริการมีแนวโนมจะเปลี่ยนไปใชธนาคารอ่ืนหรือความถี่ในการใช
บริการเปนตนโดยคําถามท่ีนักการตลาดนิยมนํามาใชวัดระดับความจงรักภักดีของผูใชบริการสวนใหญ
ประกอบดวย 3 คําถามคือ (1) ทานมีแนวโนมการใชบริการน้ีซ้ําหรือไมในอนาคต (2) ทานจะแนะนํา
ใหบุคคลท่ีตนรูจักใชบริการของเราหรือไมในอนาคตและ (3) ในภาพรวมทานมีความพึงพอใจในการ
บริการของเรามากนอยเพียงใด 

กลาวโดยสรุป ความจงรักภักดีของลูกคา คือ ความต้ังใจและพฤติกรรมของลูกคาที่ผูกพัน
กับการซื้อสินคาหรือบริการท่ีตนเองพึงพอใจอยางสม่ําเสมอ โดยความภักดีของลูกคานั้นจะมีสวน
เกี่ยวของทั้งพฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ รวมถึงผูใหบริการ และ
องคกรผูใหบริการ เมื่อลูกคาเกิดทัศนคติที่ดี และความสัมพันธที่ดีในระยะยาวระหวางลูกคากับองคกร
แลว จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือซ้ําที่สม่ําเสมอ รวมถึงพฤติกรรมการบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน และ
การมีสวนรวมในการปกปองสินคา บริการ และองคกรผูใหบริการที่ตนเองพึงพอใจดังกลาวท 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความจงรักภักดีนั้น ผูวิจัยสรุปได
วาคุณภาพการใหบริการ (service quality) คือ ความสามารถในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด คุณภาพของการบริการเปนสิ่งสําคัญที่สุดท่ีจะสรางความแตกตาง
ของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงได การเสนอคุณภาพการใหบริการท่ีตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการ
เปนสิ่งที่ตองกระทํา หากการบริการมีคุณภาพเปนที่นาพึงพอใจ ลูกคามีความรูสึกประทับใจ และ
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อยากกลับมาใชบริการกับธนาคารอีกเกิดความความจงรักภักดีตอธนาคารในระยะยาว ตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 2 การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา    
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดเรื่องคุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ 
 

 นอกจากน้ันแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณของธนาคารและคุณภาพการใหบริการน้ัน  
ผูวิจัยยังไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณของธนาคารกับจงรักภักดีตอการใช
บริการของลูกคา ผูวิจัยสรุปไดวาหากลูกคาเกิดความประทับใจตอภาพลักษณของธนาคารในทางบวก 
ลูกคาเกิดทัศนคติที่ดีตอธนาคาร มีความพึงพอใจตอธนาคารและมีความสัมพันธที่ดีตอธนาคารใน
ระยะยาว จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอการใชบริการ เกิดความประทับใจและอยากกลับมาใช
บริการอีก รวมถึงพฤติกรรมการบอกตอไปยังบุคคลอ่ืนอีกดวยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 สมมุติฐานที่  3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   
 

 

 

 

   

 

คุณภาพการใหบริการ 
 

- การดูแลเอาใจใสลูกคา 
-การตอบสนองความ
ตองการลูกคาไดถูกตอง 
- ความสะดวก รวดเร็วใน
การใหบริการ 

 
 
 

ความจงรักภักดีตอการใช
บริการของลูกคา 
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดเรื่องภาพลักษณของธนาคารมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ 
 

 จากการทบทวนงานวรรณกรรมดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย
เรื่องอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณภาพ
การใหบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยบูรณาการ
แนวคิดของงานวิจัยที่มีความสอดคลองเชิงเหตุและผล ทั้งนี้ผูวิจัยมีความเชื่อวาผลลัพธของการรับรู
ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในดานตางๆประกอบดวย ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม 
ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี และดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานและบุคลากรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา
ที่ใชบริการของธนาคาร ซึ่งผลของการศึกษาของผูวิจัยหลายทาน มีผลการวิจัยสอดคลองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 4 การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนตัว
แปรกลาง ของการรับรูภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลักษณของธนาคาร 
 
- ดานบุคลากร 
- ดานสภาพแวดลอม 
- ดานความนาเชื่อถือ 
- ดานเทคโนโลยี 
- ดานการสงเสริมการตลาด 

 
 
 

ความจงรักภักดีตอการใช
บริการของลูกคา 
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    ภาพกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  
 

ภาพที่ 5 ภาพกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 หทัยภัทร พินิจลาภประเสริฐ (2550) ทําการศึกษาความคิดเห็นของลูกคาตอการบริการ
ของบริษัทบัตรกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบางกะปผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของ
ลูกคาตอการบริการของบริษัทบัตรกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบางกะปโดยรวมลูกคามี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่ลูกคามีความคิดเห็นตองาน
บริการมากที่สุดคือดานสถานท่ีใหบริการรองลงมาคือดานการใหบริการและดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
โดยในดานสถานที่ใหบริการลูกคามีความคิดเห็นวาความสะอาดของสถานท่ีโตะใหบริการและอุปกรณ
ตางๆในดานการใหบริการลูกคามีความคิดเห็นวาการใหความสําคัญ (ใหเกียรติ) และในดานเจาหนาที่
ผูใหบริการลูกคามีความคิดเห็นวาความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ลูกคาสอบถามไดอยางชัดเจน 

 กันยารัตน รุณทรัพย (2551) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพในการใหบริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะหสํานักงานใหญ เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคาและศึกษาประเภทการใหบริการของ
ธนาคารที่มีผลตอคุณภาพ การใหบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ โดยมีกลุม
ตัวอยาง 400 คน ผลการวิจัยพบวาลักษณะท่ัวไปของผูใชบริการท่ีตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ สวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงมากกวา 40 ปมีสถานภาพสมรสมีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,000–20,000 บาท ผลการวิจัยขอมูล
เกี่ยวกับการใชบริการประเภทตางๆพบวา ผูใชบริการสวนใหญใชบริการดานเงินกูสําหรับผูซื้อบาน
ทั่วไปดานเงินฝากประเภทออมทรัพยใชบริการดานชําระคาสาธารณูปโภคโดยวิธีชําระผานหนา

ภาพลักษณของธนาคาร 
 
- ดานบุคลากร 
- ดานสภาพแวดลอม 
- ดานความนาเชื่อถือ 
- ดานเทคโนโลยี 
- ดานการสงเสรมิการตลาด 

คุณภาพการใหบริการ 
 

- การดูแลเอาใจใสลูกคา 
-การตอบสนองความ
ตองการลูกคาไดถูกตอง 
- ความสะดวก รวดเร็วใน
การใหบริการ 
 

 
 
 

ความจงรักภักดีตอการ
ใชบริการของลูกคา 
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เคานเตอรธนาคาร ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห
สํานักงานใหญ พบวาธนาคารมีคุณภาพในการใหบริการดาน ความไววางใจได ดานความรับผิดชอบ 
ดานความสามารถดานการเขาถึงบริการดานความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี ดานการติดตอสื่อสาร ดาน
ความนาเชื่อถือดานความปลอดภัยดานความเขาใจและรูจักลูกคาจริงและดานสิ่งที่สามารถสัมผัสได
บริการที่เปนรูปธรรมมีระดับคุณภาพมาก ผลการทดสอบสมมติฐานดานประชาการศาสตรพบวา
ผูใชบริการที่มีเพศอายุสถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพ
ในการใหบริการท่ีแตกตางกันจากการศึกษาเรื่องคุณภาพในการใหบริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะหสํานักงานใหญ ทําใหทราบวาส่ิงที่ลูกคาตองการในการเขามาใชบริการกับธนาคาร คือ 
คุณภาพการใหบริการที่มีประสิทธิภาพซึ่งข้ึนอยูกับการบริการที่นาเชื่อถือ ความปลอดภัยและไววางใจ
ไดเมื่อใชบริการหรือทําธุรกรรมกับธนาคาร และการเขาถึงลูกคาดวยความเปนมิตร สุภาพ มีอัธยาศัย
ไมตรีของพนักงาน 

 วรรณภาพร สุทธิพันธ (2551) ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่กําหนดความตองการใชบัตรเด
บิต: กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ี
กําหนดความตองการใชบัตรเดบิตของลูกคาคือปจจัยดานราคาบัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทยราคา
บัตรเดบิตของธนาคารอ่ืนอายุรายไดของลูกคาความพึงพอใจตอราคาความพึงพอใจตอภาพลักษณ
และชื่อเสียงของธนาคารโดยราคาบัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทยมีความสัมพันธในทิศทางผกผันกับ
ความตองการถือบัตรเดบิตสวนปจจัยอ่ืนซึ่งไดแกปจจัยดานราคาบัตรเดบิตของธนาคารอ่ืนอายุรายได
ของลูกคาความพึงพอใจตอราคาความพึงพอใจตอภาพลักษณและชื่อเสียงของธนาคารมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับความตองการถือบัตรเดบิตซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวณปญหาที่เกิดจาก
การใชบัตรเดบิตของบมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางคือปญหาในกรณีบัตร
เดบิตสูญหายมีโอกาสสูงที่จะเกิดความเส่ียงตอการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้เนื่องจากบัตรเดบิตเปนบัตร
ที่สามารถใชซื้อสินคาแทนเงินสดไดสวนอุปสรรคคือการถูกทําลายบัตรหากบัตรถูกยึดที่ตูเอทีเอ็มตาง
ธนาคารซึ่งทําใหลูกคาตองเสียคาใชจายในการทําบัตรใหม 
 จีรศักดิ์ บุญชวลิต (2553) ศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทรัพยากรบุคคลกรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยจํากัด  (มหาชน) สาขายอยเทสโกโลตัสเพชรบูรณ
การศึกษาน้ีพบวา บมจ.ธนาคารกรุงไทยยังมีสวนท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารซ่ึงสวนท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรใหสามารถมีผลการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถสรางผลตอบแทนแกธนาคารและผูมีสวนเกี่ยวของกับธนาคารตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรที่สําคัญก็คือทรัพยากรบุคคลในองคกรดังนั้นการศึกษาเพ่ือหากลยุทธ
และการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของธนาคารจึงเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางมาก 
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 ภัทรพร เฉลิมบงกช (2553) ไดศึกษาทัศนคติตอธนาคารสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑการเงิน: กรณีศึกษาผูใชบริการ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญและหาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอธนาคาร สวนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑการเงินของผูใชบริการ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
ลูกคาที่เขามาใชบริการธนาคารท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามจํานวน 400 คน ผลการวิจัยทํา
ใหทราบวา ผูใชบริการใหความสําคัญ ดานความมีชื่อเสียงหรือภาพลักษณและดานสถานที่หรือสาขา
ของธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑหรือการ
บริการ และดานกระบวนการใหบริการ ตามลําดับ 

 จินดา เขื่อนพันธ (2554) ทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของผูบริโภค
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจังหวัดเชียงใหมการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต 2) เพ่ือศึกษาปจจัย
ดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต 3) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคในการใชบัตร
เครดิตการทดสอบสมมติฐานทําใหทราบวาลักษณะสวนบุคคลทั้งดานเพศอายุสถานภาพระดับ
การศึกษาอาชีพและรายไดเฉล่ียที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบัตร
เครดิตสวนปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตทุกปจจัยมีความสําคัญอยูใน
ระดับมากท้ังหมดโดยใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในลําดับแรกสุดในขณะเดียวกันปญหาและ
อุปสรรคในการใชบัตรเครดิตทุกปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมากโดยใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ราคาเชนเดียวกันศ 

 บทสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ในชวงระยะเวลา 2550-2554 พบวาการสรางภาพลักษณ
ที่ดีของธนาคารควรใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการควบคูกัน เพราะเปนปจจัยที่สําคัญทําให
ลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอการใชบริการกับธนาคาร การบริการท่ีเปนเลิศสรางความพึงพอใจสูงสุด
แกใหลูกคาและการสรางภาพลักษณที่ดีของธนาคารเปนองคประกอบสําคัญที่จะเพ่ิมฐานลูกคาใหกับ
ธนาคาร การพัฒนาคุณภาพการบริการใหมีมาตรฐานลูกคาเกิดความประทับใจ อยากกลับมาใช
บริการซํ้า โดยการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา มีความเขาใจลูกคาแตละบุคคลวาลูกคามีความตองการ
อะไรโดยผูใหบริการจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาทันที  คือผูใหบริการตองมีความพรอม
ใหบริการแกลูกคาเสมอ การปฏิบัติงานอยางรวดเร็วดวยความเต็มใจ เชน ถาลูกคามีปญหา ไมควรให
ลูกคารอนาน  ไมควรปดหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคคลอ่ืน  ไมควรพูดจาดวยอารมณรุนแรง หาก
ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจตอการบริการของธนาคารลูกคาอาจไมกลับมาใชบริการกับธนาคารอีก 
ดังนั้นการบริการที่เปนเลิศทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและไววางใจที่จะเลือกใชบริการและ ซ้ือ
ผลิตภัณฑของธนาคารเพ่ิมข้ึน ภาพลักษณและคุณภาพการบริการท่ีดีจึงเปนสําคัญของลูกคาที่มา
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เลือกใชบริการกับทางธนาคาร จะทําใหลูกคาเกิดความรูสึกอยากกลับมาใชบริการซ้ําและแนะนําบอก
ตอใหกับผูอื่นมาใชบริการได 
 จากการทบทวนงานวิจัยดังกลาวผูวิจัยจึงนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยโดย
บูรณาการแนวคิดของงานวิจัยที่มีความสอดคลองเชิงเหตุและผลท้ังนี้ผูวิจัยมีความเชื่อวาผลลัพธของ
ภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยามีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยาและสงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอการใช
บริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เปนการวิจัยประยุกตโดยอาศัยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย  
2. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง  
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
5. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
6. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย  
7. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล  
8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 
1. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitatve  Research) โดยเนนการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการสํารวจลูกคาที่ใชบริการธนาคารกรุ งศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ทั้งหมด 5 สาขาไดแก สาขานครปฐม สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) 
สาขาราชวิถ ีสาขาบิ๊กซีนครปฐม และสาขาพระประโทน เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณ
ธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคาธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยางเพ่ือการ
วิเคราะหและแสดงผลการวิจัย 
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2. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแกลูกคาที่มาใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 สาขา ไดแก สาขานครปฐม สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร) สาขาราชวิถี สาขาบิ๊กซีนครปฐม และสาขาพระประโทน 
 กลุมตัวอยาง 
 เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาด
ตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคา
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549: 74) 
 ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และ
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามท่ี
เงื่อนไขกําหนด คือไมนอยกวา 384 ตัวอยางดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 
สาขา ชื่อสาขา จํานวน(คน) 

1 สาขานครปฐม 80 คน 
2 สาขามหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร)  80 คน 

3 สาขาราชวิถี 80 คน 

4 สาขาบิ๊กซีนครปฐม 80 คน 

5 สาขาพระประโทน 80 คน 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยพิจารณาจากแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคของการวิจัยแลวจึงนํามาสรางเปนคําถามโดยแบงขอมูล
ออกเปน6 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามจะเปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
เปนขอมูลทั่วไปทางดานประชากรศาสตรมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดแบบคําตอบหลาย
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ตัวเลือก (Multiple choices) จํานวน 6ขอโดยแตละขอคําถามจะมีระดับการวัดขอมูลประเภทพรอม
ทั้งรายละเอียด คือ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple 

choices) จํานวน 5  ขอ  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามจะเปนคําถามเก่ียวกับภาพลักษณของธนาคารในการบริการดาน
ตาง ๆ จํานวน 5 ดานคือ ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี ดาน
การสงเสริมการตลาดโดยเปนแบบสอบถามที่มีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) ลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตรประเมินคาแบบลิเคิรต  (Likert’s scale)  5  ระดับจํานวน 19 ขอ 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามจะเปนคําถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 3 ดาน คือ การดูแล
เอาใจใสลูกคา, การตอบสนองความตองการลูกคา, ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ โดยเปน
แบบสอบถามที่มีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมิน
คาแบบลิเคิรต  (Likert’s Scale)  5  ระดับจํานวน12ขอ 

 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามความจงรักภักดีตอการบริการ โดยเปนแบบสอบถามที่มีใหเลือก
หลายคําตอบ (Multiple choices) ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคาแบบลิเคิรต  (Likert’s 

Scale) 5 ระดับจํานวน 5  ขอ  
 โดยตอนท่ี 3 -5 จะเปนลักษณะแบบสอบถามใหคะแนนรวม (Rating scale method: 

Likert scale guestion) ซึ่งจะเปนคําถามในทางบวกทั้งหมด เนื่องจากตัวแปรมีความสัมพันธกันใน
ดานบวก ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน
ประกอบดวย 

 เห็นดวยอยางยิ่ง  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

 เห็นดวย   เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

 ไมแนใจ   เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

 ไมเห็นดวย   เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางย่ิง  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน 
 
การกําหนดเกณฑเฉล่ียของระดับความเห็น โดยใชเกณฑประเมิน ดังตอไปน้ี 

 อันตรภาคชั้น (Interval)  =     พิสัย (Range) 

       จํานวนชั้น (Class) 

     =       5 - 1 = 0.80  

               5 
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4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพลักษณของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามงานวิจัยโดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. ศึกษาหลักการวิธีการสรางเคร่ืองมือตามโครงสรางของลิเคิรท (Likert) โดยกําหนด
ขอบเขตเนื้อหาสาระใหครอบคลุมวัตถุประสงคมากท่ีสุด 

3. สรางแบบสอบถามโดยใหครอบคลุมกรอบแนวคิดพรอมทั้งเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแกไข 

 
5. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยm 
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)j 
 เสนอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบเที่ยงความตรง  (Content  Validity)  ของแบบสอบถามในแตละขอวาตรงตามจุดมุงหมาย  
และ สอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม  จากนั้นไดนํามาปรับปรุงแกไขและดําเนินการในข้ันตอไป  
หาคา  IOC  (ดัชนีความสอดคลองของคําถาม index of item  objective congruence)  

 จากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-objective Congruency:IOC) คาดัชนี IOC ที่คํานวณได
มากกวาหรือเทากับ 0.5 (IOC≥0.5) ถือวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัดได 
ดังนั้น ผูวิจัยจะคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปหากขอคําถามใดมีคาไมถึงเกณฑ 
0.5 แตมีความจําเปนตองใชขอคําถามน้ันเพ่ือใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัด จะนําขอคําถามน้ันไป
ปรับปรุงแกไขอีกคร้ังตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิโดยไดคาIOC เทากับ1.0 (ประสพชัย พสุนนท, 
2555: 224) 

 จากการนําแบบสอบถามท่ีไดหลังจากผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจสอบและนํามาคํานวณ
เพ่ือตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอทั้งหมด 36ขอ โดยมีขอคําถามที่ผาน
เกณฑการพิจารณาโดยมีคามากกวา 0.5 จํานวนทั้งหมด36ขอ 
 การตรวจสอบความเช่ือม่ันของเครื่องมือ (Reliability)H 

 หลังจากไดดําเนินการวิเคราะหความเที่ยงตรงของเน้ือหาของแบบสอบถามแลว ผูวิจัยได
ทําการทดลอง (try-out) กับผูใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเมืองจังหวัดนครปฐม
จํานวน จํานวน 30 ชุด แลวนําผลการทดสอบมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (alpha coefficient) 

ดวยวิธีของครอนบัช (Cronbach’s alpha) โดยคาที่ไดจะตองมากกวาหรือเทากับ 0.7 เครื่องมือนี้จึง
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สามารถนําไปใชสําหรับการรวบรวมขอมูล ซึ่งไดคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดใน
เรื่องอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณภาพ
การใหบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 ผูวิจัยกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขไป
ทดสอบความเชื่อมั่น (Pre–Test) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ชุด แลวนําไป
วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยกําหนดความเช่ือมั่นที่ 95% (α = 0.05) ระดับ
ความถูกตอง (Validity) และกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% โดยมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficiant) ของ (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด,2545: 99) โดยผลการ
ทดสอบคาความเชื่อมั่นของคําถามแตละดาน พบคาของ Cronbach Alpha มีคาอยูในชวง 0.875– 0.953 

(แสดงขอมูลดังตารางที่ 2)ซึ่งคาความเชื่อมั่นควรอยูในระดับที่ 0.71–1.00 แบบสอบถามจึงจะสามารถ
นําไปใชไดและมีความเชื่อมั่นสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, อางถึงใน เจนวิทย สิทธิวงศ, 2555: 95)ว 
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 

 เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนั้นสามารถวัดไดกับโครงสรางหรือคุณลักษณะ
ตามทฤษฎีของสิ่งน้ัน ๆ นั่นคือ ตองสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตาง ๆ ตรงตามพฤติกรรมที่เปน
เปาหมายของสิ่งที่ตองการจะวัด ซึ่งเปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA) ทําใหไดคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือในการวัดเรื่องภาพลักษณของ
ธนาคาร5 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อ ถือ ดานเทคโนโลยี ดานการ
สงเสริมการตลาดคุณภาพการใหบริการและความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคาพบวามีคา 
Factor Loading มีคาอยูในชวง0.819 – 0.957โดยคาน้ําหนักองคประกอบจะตองมีคาตั้งแต 0.4 ขึ้น
ไป (Nunnally and Bernstein, 1994, อางถึงใน Jadesadalug and Ussahawanchakit, 2009: 
47) 
 

ตารางที่ 2 คาน้ําหนักองคประกอบ และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

Factor Loading (Cronbach’s Alpha) 
ภาพลักษณของธนาคาร     

ดานบุคลากร 0.862 – 0.910 0.894 

ดานสภาพแวดลอม 0.819 – 0.903 0.940 

ดานความนาเชื่อถือ 0.872 – 0.902 0.953 
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ตารางที่ 2 คาน้ําหนักองคประกอบ และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (ตอ) 
 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

Factor Loading (Cronbach’s Alpha) 
ดานเทคโนโลยี 0.890 – 0.897 0.875 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.887 – 0.926 0.886 

คุณภาพการใหบริการ   

การดูแลเอาใจใสลูกคา 0.869 – 0.930 0.884 

การตอบสนองความตองการลูกคาได
ถูกตอง 0.879 – 0.913 

0.886 

ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 0.921 – 0.957 0.894 

ความจงรักภักดีตอการใชบริการของ
ลูกคา 0.849 – 0.917 

0.924 

 
 
6. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชทั้งขอมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิในการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะไดจากแบบสอบถามที่ผานการทดสอบความเชื่อถือ
ได โดยที่ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามนี้ไปแจกใหกับกลุมตัวอยางตามสาขาของธนาคารกรุงศรีที่ถูกเลือก
แลวทั้ง 5 สาขา จํานวน 400 ชุด  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จะไดจากการคนควาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
ตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่มีผูทําการศึกษาไวแลว 
 
7. ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. ขอความอนุเคราะหจากผูจัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม ทั้ง 5 สาขาเพ่ือขอความรวมมือเก็บขอมูลในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความครบถวนและความสมบูรณของ
แบบสอบถาม เพ่ือทําการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 
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8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามท้ัง 400 ชุด 

2. นําขอมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสและใหคะแนนตามเกณฑกําหนด 

3. นําคะแนนไปวิเคราะหทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 

4. นําเสนอผลการศึกษาตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการศึกษาโดยใชตาราง
และการพรรณนาวิเคราะห  
 สถิติพื้นฐาน 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามจุดประสงคของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 6 ตอน ตามลําดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลโดยการนําขอมูลมาคํานวณ
วิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาเฉล่ีย และคารอยละ 
 ตอนท่ี  2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดย
การนําขอมูลมาคํานวณ วิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยามีลักษณะ
เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale)โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใช
คาเฉลี่ย (x̄) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับคุณภาพการบริการมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา (Rating scale) โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาเฉลี่ย ( x̄) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอการบริการมีลักษณะเปนแบบมาตร
สวนประมาณคา (Rating scale) โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาเฉลี่ย ( x̄) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนท่ี 6 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดย
วิธีวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย
กําหนดคานัยสําคัญ (Significance) ที่ระดับคา p<.05 หรือระดับคาความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 
รอยละ  95 
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ตารางที่ 3 การแสดงคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานของการศึกษา สถิติที่ใช 

สมมติฐานที่ 1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ
คุณภาพการใหบริการ 

สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression 

Analysis) 

สมมติฐานที่ 2 การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีอิทธิพลเชิงบวก
ตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   

สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression 

Analysis) 

สมมติฐานที่ 3การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา    

สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression 

Analysis) 
สมมติฐานที่ 4การรับรูคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาเปนตัวแปรกลาง ของการรับรูภาพลักษณและความ
จงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

สมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression 

Analysis) 

 

 การทดสอบความเปนตัวแปรกลาง (Testing for mediation) 4 ขั้นตอน ตามแนวความคิด
ของ (Baron and Kenny, 1986) ซึ่งมีสมการท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่  4 การทดสอบความเปนตัวแปรกลาง 
 
 การวิเคราะห แสดงความสัมพันธ 

ขั้นที่ 1 

การวิเคราะหการถดถอยอยางงายดวย X ทํานาย Y เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามY = B0 +B1X + e 

               h 
 

    X                   Y 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยอยางงายดวย X ทํานาย M เพ่ือ

ทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรกลาง M = B0 + B1X + e. 

               f 
 
     X                 M 
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ตารางที่  4 การทดสอบความเปนตัวแปรกลาง (ตอ) 
 
 การวิเคราะห แสดงความสัมพันธ 
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยอยางงายดวยการคาดการณ M และ Y 

เพ่ือทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรกลางกับตัว
แปรตาม Y = B0+B1M+e. 

               g 
 
     M                Y 

ขั้นที่ 4 
การวิเคราะหการถดถอยอยางงายดวยการคาดการณ M และ Y  

Y = B0 + B1X + B2M + e 

               h 
 

   X       M          Y 
                   g 

 

 วัตถุประสงคของข้ันตอนท่ี 1-3 คือ การสรางความสัมพันธที่เปนศูนย ระหวางตัวแปรที่มี
อยู ถามีตัวแปรหน่ึงหรือมากกวาหนึ่งของความสัมพันธเหลานี้ ไมมีนัยสําคัญ (non-sig) จะสรุปไดวา 
ไมมีความเปนตัวแปรกลางหรือไมมีแนวโนม 

 การดําเนินการขั้นตอนที่ 4 รูปแบบของการเปนตัวแปรกลางบางสวนถาผลของตัวแปร
กลาง(M) (เสนทาง g) มีนัยสําคัญทางสถิติหลังจากการควบคุมตัวแปรอิสระ (X) คือตัวแปรอิสระ (X) 
ไมไดมีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรกลางเมื่อมีการควบคุมตัวแปรกลาง (M) แลวตัวแปรอิสระ (X) 

ยังคงมีนัยสําคัญ (เชนนี้ทั้ง X และ M มีนัยสําคัญในการทํานาย Y) จะสรุปไดวามีความเปนตัวแปร
กลางบางสวน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู
ภาพลักษณธนาคารท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดสุมตัวอยางจาก
ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลแสดงไวเปนลําดับ ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ตอนท่ี 3  ภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ตอนท่ี 4  คุณภาพการใหบริการ 
 ตอนท่ี 5 ความจงรักภักดีตอการใชบริการ 
 ตอนท่ี 6  การทดสอบสมมติฐาน 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N  แทน  จํานวนพนักงานกลุมตัวอยาง 
            x̄   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D.  แทน   เบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 

 R   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ 

 β   แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในสมการท่ีอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 a  แทน คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 SEest  แทน คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ  
(Standard error of estimation) 

 Adjusted R2 แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 
 *  แทน มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 **  แทน มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 Sig.  แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ  
 IM  แทน ภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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 HR  แทน ภาพลักษณธนาคารดานบุคคลากร 
 EN  แทน ภาพลักษณธนาคารดานสภาพแวดลอม 
 RB  แทน ภาพลักษณธนาคารดานความนาเชื่อถือ 
 IT  แทน ภาพลักษณธนาคารดานเทคโนโลยี 
 MK  แทน ภาพลักษณธนาคารดานการสงเสริมการตลาด 

  SQ  แทน คุณภาพการใหบริการ 
 TC  แทน คุณภาพการใหบริการดานการดูแลเอาใจใสลูกคา 
 RP  แทน     คุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการลูกคาได 

    ถูกตอง 
FA   แทน คุณภาพการใหบรกิารดานความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 

 LO  แทน ความจงรักภักดีตอการใชบริการ 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จากลูกคาธนาคารกรุงศรี
อยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  จํานวน 400 คน จําแนกตามขอมูลท่ัวไป  ไดแก  เพศ  
อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  โดยใชสถิติคารอยละ  (Percentage) 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงในตารางที่ 5 ดังนี้ 
 

ตารางที่  5  แสดงคาเฉลี่ย รอยละของขอมูลทั่วไปจากลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จําแนกตาม
ลักษณะของกลุมตัวอยาง 

(n = 400 คน) 
ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

เพศ 
     ชาย                                        
     หญิง 

 
160 

240 

 

40.00 

60.00 

รวม 400 100.00 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  5  แสดงคาเฉลี่ย รอยละของขอมูลทั่วไปจากลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จําแนกตาม
ลักษณะของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

(n = 400 คน) 
ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

อายุ  
      ต่ํากวา 25 ป          
      25-35 ป 
      36-45 ป         
      46 ปขึ้นไป 

 
60 

234 

65 

41 

 
15.00 

58.50 

16.25 

10.25 

รวม 400 100.00 

ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

สถานภาพ 

     โสด 

     สมรส 

     หยาราง/หมาย 

 

305 

86 

9 

 

76.25 

21.50 

2.25 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา 
     ต่ํากวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 

110 

247 

43 

 

27.50 

61.75 

10.75 

รวม 400 100.00 

อาชีพ 

     นักเรียน/นักศึกษา 
     พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
     ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     อ่ืนๆ 

 

31 

197 

88 

82 

2 

 

7.75 

49.25 

22.00 

20.50 

0.50 

รวม 400 100.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  5  แสดงคาเฉลี่ย รอยละของขอมูลทั่วไปจากลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จําแนกตาม
ลักษณะของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

(n = 400 คน) 
ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
     ต่ํากวา 10,000 บาท 

     10,000-20,000 บาท 

     20,001-30,000 บาท 

     30,001-40,000 บาท 

     มากกวา 40,000 ขึ้นไป 

 

 

48 

204 

70 

43 

35 

 

 

12.00 

51.00 

17.50 

10.75 

8.75 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางที่  5 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สามารถอธิบายไดดังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาเปน 
เพศชายจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ตามลําดับ 

 ดานอายุพบวาสวนใหญมีอายุ 25-35 ป จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.50 รองลงมา
มีอายุระหวาง 36-45ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 ต่ํากวา 25 ป  มีจํานวน 60 คน คิดเปน
รอยละ 15.00 และอายุระหวาง 46 ปขึ้นไป มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 ตามลําดับ 

 ดานสถานะภาพ พบวาสถานภาพสวนใหญ มีสถานภาพโสดจํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 
76.25 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50 และมีสถานภาพหยาราง/
หมาย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ 

 ดานระดับการศึกษาพบวาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจํานวน 
247 คน คิดเปนรอยละ 61.75 รองลงมามีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 110 คน คิดเปน
รอยละ 27.50 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 

ตามลําดับ 

 ดานอาชีพพบวาสวนใหญเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 
49.25 รองลงมาคืออาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0  อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75  และอาชีพอ่ืนๆจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายไดระหวาง 10 ,000-20,000 บาท จํานวน 204 
คน คิดเปนรอยละ 51.00 รองลงมามีรายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 17.50   รายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 รายไดระหวาง 
30,001-40,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 และมีรายไดมากกวา 40,000 ขึ้นไป
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 ตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

 การวิเคราะหขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ เมือง 
จังหวัดนครปฐมของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จําแนกตามขอมูลทั่วไป  ไดแก  รูปแบบสาขาที่ใช
บริการ  ประเภทบริการของธนาคาร  ชองทางที่ใชบริการ สาเหตุที่ใชบริการ  ระยะเวลาในการเปน
ลูกคา  โดยใชสถิติคารอยละ  (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงในตารางที่ 6 

ดังนี ้
 

ตารางที่  6 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม                                                                                             

   (n = 400 คน) 
การใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
จํานวน รอยละ 

รูปแบบสาขาท่ีทานใชบริการบอยที่สุด   

สาขาเต็มรูปแบบ เปดใหบริการจันทร-ศุกร 262 65.50 

สาขาในหางเปดบริการทุกวัน 138 34.50 

รวม 400 100.00 

 ดานสินเชื่อ 47 8.77 

ดานชําระสินคาและบริการ 141 26.30 

ดานเงินฝาก/ถอน/โอนเงิน 316 58.96 

ดานประกัน 23 4.29 

ดานตางประเทศ/แลกเปลี่ยนเงินตรา 7 1.31 

ดานอื่นๆ 2 0.37 

รวม 536 100.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  6 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม (ตอ)                                                                                         

   (n = 400 คน) 
การใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
จํานวน รอยละ 

ชองทางท่ีทานเลือกใชบริการ   

เคานเตอรบริการ 342 50.23 

ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท1572 (Call center) 46 6.75 

อินเตอรเน็ต/โทรศัพทมือถือ   199 29.22 

เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ 94 13.80 

รวม 681 100.00 

การใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จํานวน รอยละ 

สาเหตุที่ทานใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา   

สาขาอยูใกลบาน 192 42.20 

จุดบริการเคร่ืองอัตโนมัติดวยตนเองมีหลากหลาย 96 21.10 

บัญชีเงินเดือนผานธนาคาร 66 14.50 

มีบริการที่หลากหลายตอบสนองความตองของลูกคา 97 21.32 

ความมั่นคง/มีชื่อเสียงของธนาคาร 1 0.22 

อ่ืนๆ 3 0.66 

รวม 455 100.00 

ระยะเวลาในการเปนลูกคา   

นอยกวา 6  เดือน 65 16.25 

มากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป 88 22.00 

1-5 ป 128 32.00 

มากกวา 5 ปขึ้นไป 119 29.75 

รวม 400 100.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 6 จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวาการใชบริการของลูกคาธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานรูปแบบสาขาที่ทานใชบริการบอยที่สุดสวนใหญ
เปนสาขาเต็มรูปแบบ เปดใหบริการจันทร-ศุกร จํานวน 262 คนคิดเปน รอยละ 65.50 รองลงมา
สาขาในหางเปดบริการทุกวันจํานวน 138 คนคิดเปนรอยละ 34.50 

 ดานประเภทบริการของธนาคารท่ีทานใชอยูในปจจุบันพบวาการใชบริการของลูกคา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานประเภทบริการของธนาคารที่ทานใช
อยูในปจจุบันสวนใหญเปนบริการดานเงินฝาก/ถอน/โอนเงินจํานวน 316 คนคิดเปน รอยละ 58.96

รองลงมาบริการดานชําระสินคาและบริการจํานวน 141 คนคิดเปนรอยละ 26.30 บริการดานสินเชื่อ
จํานวน 47 คิดเปนรอยละ 8.77  บริการดานประกันจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 4.29 บริการ
ดานตางประเทศ/แลกเปลี่ยนเงินตราจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 1.31 และบริการดานอ่ืน ๆ จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 0.37 ตามลําดับ 

 ดานชองทางท่ีเลือกใชบริการสวนใหญเปนเคานเตอรบริการจํานวน 342 คนคิดเปน รอยละ 
50.23 รองลงมาคือชองทางที่ใชบริการอินเตอรเน็ต/โทรศัพทมือถือ  จํานวน 199 คนคิดเปนรอยละ 

29.22 ชองทางท่ีใชบริการเครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ13.80 และ
ชองทางท่ีใชบริการศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท 1572 (Call center) จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
6.75 ตามลําดับ 

 ดานสาเหตุที่ทานใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสวนใหญ เปน สาขาอยูใกลบาน 

จํานวน 192 คนคิดเปน รอยละ 42.20 รองลงมามีบริการที่หลากหลายตอบสนองความตองของลูกคา 
จํานวน 97 คนคิดเปนรอยละ 21.32 จุดบริการเครื่องอัตโนมัติดวยตนเองมีหลากหลายจํานวน 96 คน
คิดเปนรอยละ 21.10 บัญชีเงินเดือนผานธนาคารจํานวน 66 คนคิดเปนรอยละ 14.50 สาเหตุที่ใช
บริการอ่ืนๆจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 0.66 และความมั่นคง/มีชื่อเสียงของธนาคารจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 0.22 ตามลําดับ 

 ดานระยะเวลาในการเปนลูกคาสวนใหญเปนลูกคามา 1-5 ปจํานวน 128 คนคิดเปนรอย
ละ 32.0 รองลงมาระยะเวลามากกวา 5 ปขึ้นไปจํานวน 119 คนคิดเปนรอยละ 29.75 ระยะเวลา
มากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 1 ปจํานวน 88 คนคิดเปนรอยละ 22.00 และระยะเวลานอยกวา 6  เดือน
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 ตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 การวิเคราะหเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวน 5 

ดานไดแก ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือดานเทคโนโลยี ดานการสงเสริม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การตลาด จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมจํานวน 400 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางที่ 7 ดังนี้ 
 

ตารางที่  7  แสดงขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรูภาพลักษณ
การบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

(n = 400 คน) 
ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ดานบุคลากร 4.20 0.74 มาก 

2.ดานสภาพแวดลอม 4.08 0.78 มาก 

3.ดานความนาเชื่อถือ 4.31 0.68 มากท่ีสุด 

4.ดานเทคโนโลยี 4.18 0.73 มาก 

5.ดานการสงเสริมการตลาด 4.18 0.77 มาก 

ภาพรวม 4.19 0.65 มาก 
 

  จากตารางท่ี 7 ผลที่ไดจากการศึกษา แสดงคาเฉลี่ยของขอมูลภาพลักษณการบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีผลรวมคาเฉลี่ยท่ี 4.19 (S.D.= 0.65) จัดอยูในระดับมาก ซึ่งเปนระดับความ
คิดเห็นของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมในระดับมีความพึงพอใจตอ
ภาพลักษณธนาคารในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานความ
นาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.31 (S.D.= 0.68) รองลงมาคือ ปจจัยดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.20 

(S.D.= 0.74) และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานสภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ย 4.08 (S.D.= 0.78) จัดอยู
ในระดับมากตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแตละดานดังตารางที่ 8-12 
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ตารางที่  8 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความคิดเห็นภาพลักษณการบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดานบุคลากร 

 (n = 400 คน) 
ภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา x̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานบุคลากร 
1. พนักงานมีความรู ความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนํา  

 

4.10 

 

0.85 มาก 

2. พนักงานมีมารยาท มีความสัมพันธที่ดี เปนกันเอง ยิ้ม
แยม ทักทาย 

4.19 0.89 มาก 

3. พนักงานมีบุคลิกดี การแตงกายเหมาะสม เรียบรอย 4.31 0.76 มากท่ีสุด 

4. ความเพียงพอและความพรอมของพนักงานที่ใหบริการ 4.21 0.86 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.20 0.74 มาก 
  
 จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาน
บุคลากร อยูในระดับมาก (x̄=4.20, S.D.= 0.74) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว สามารถลําดับ
ระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี ่ยสูงที่สุดดานบุคลากร คือ พนักงานมีบุคลิก ดี การแตงกาย
เหมาะสม เรียบรอย (x̄=4.31, S.D.= 0.76) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ  ความเพียงพอและ
ความพรอมของพนักงานที่ใหบริการ  (x̄=4.21, S.D.= 0.86) อยูในระดับมากที่สุด พนักงานมีมารยาท 
มีความสัมพันธที่ดี เปนกันเอง ยิ้มแยม ทักทาย (x̄=4.19, S.D.= 0.89) อยูในระดับมาก และพนักงาน
มคีวามรู ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนํา (x̄=4.10, S.D.= 0.85) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

ตารางที่  9 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความคิดเห็นภาพลักษณการบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดานสภาพแวดลอม 

(n = 400 คน) 
ภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานสภาพแวดลอม 

1. ทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมและสะดวกในการใชบริการ 
 

4.08 

 

0.89 

 
มาก 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกที่นั่งรอรับ
บริการ น้ําดื่มและหนังสือพิมพ  

4.11 0.88 มาก 

   ส
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ตารางที่  9 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความคิดเห็นภาพลักษณการบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดานสภาพแวดลอม (ตอ) 

(n = 400 คน) 
ภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

3. มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.94 0.98 มาก 

4. สถานที่สะอาดเรียบรอย เปนสัดสวน มีปายบอกประเภท
การบริการ 

4.19 0.84 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.78 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาน
สภาพแวดลอมอยูในระดับมาก (x̄=4.08, S.D.= 0.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว สามารถ
ลําดับระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานสภาพแวดลอม คือ สถานที่สะอาดเรียบรอย เปน
สัดสวน มีปายบอกประเภทการบริการ (x̄=4.19, S.D.= 0.84) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ   ความ
เพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีนั่งรอรับบริการ น้ําดื่มและหนังสือพิมพ  (x̄=4.11, S.D.= 0.88) 

อยูในระดับมาก ทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมและสะดวกในการใชบริการ (x̄=4.08, S.D.= 0.89) อยูใน
ระดับมาก และมีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ (x̄=3.94, S.D.= 0.88) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

ตารางที ่10 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความคิดเห็นภาพลักษณการบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดานความนาเชื่อถือ 

                  (n = 400 คน) 
ภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานความนาเชื่อถือ 

1. มีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยํา เชื่อถือได 
 

4.32 

 

0.76 มากท่ีสุด 

2. เปนธนาคารที่มีชื่อเสียงและมีความม่ันคง 4.30 0.78 มากท่ีสุด 

3. มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4.24 0.75 มากท่ีสุด 

4. มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ ไมหาผล 
ประโยชนในทางมิชอบ 

4.38 0.77 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.31 0.68 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาน
ความนาเชื่อถืออยูในระดับมากที่สุด (x̄=4.31, S.D.= 0.68) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวสามารถ
ลําดับระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานความนาเชื่อถือ คือ  มีความซ่ือสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่ ไมหาผล ประโยชนในทางมิชอบ (x̄=4.38, S.D.= 0.77) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ    มีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยํา เชื่อถือได (x̄=4.32, S.D.= 0.76) อยูในระดับมากท่ีสุด เปน
ธนาคารที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง (x̄=4.30, S.D.= 0.78) อยูในระดับมากที่สุด และ มีกฎ ระเบียบ 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (x̄=4.24, S.D.= 0.75) อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ ทททททท 

 

ตารางที่  11 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความคิดเห็นภาพลักษณการบริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดานเทคโนโลยี 

                         (n = 400 คน) 
ภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานเทคโนโลยี 

1. เครื่องมืออุปกรณที่ใชมีความทันสมัย เขาถึงไดงาย 
 

4.25 

 

0.80 มากท่ีสุด 

2. มีเครื่องฝาก/ถอน/ปรับสมุดอัตโนมัติ 4.18 0.82 มาก 

3. มีการบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท 
มือถือหรืออินเทอรเน็ต 

4.12 0.84 มาก 

ภาพรวม 4.18 0.73 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาน
เทคโนโลยีอยูในระดับมาก (x̄=4.18, S.D.= 0.73) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว สามารถลําดับ
ระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดดานเทคโนโลยี คือ เครื่องมืออุปกรณที่ใชมีความทันสมัย 
เขาถึงไดงาย (x̄=4.25, S.D.= 0.80) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา มีเครื่องฝาก/ถอน/ปรับสมุด
อัตโนมัติ (x̄=4.18, S.D.= 0.82) อยูในระดับมาก และ มีการบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพทมือถือหรืออินเทอรเน็ต (x̄=4.12, S.D.= 0.84) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่  12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความคิดเห็นภาพลักษณการบริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดานการสงเสริมการตลาด 

(n = 400 คน) 
ภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานการสงเสริมการตลาด 

1. การประชาสัมพันธมีความทันสมัย นาสนใจ 
 

4.23 

 

0.81 มากท่ีสุด 

2. การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มีความหลากหลาย 4.15 0.88 มาก 

3. การประชาสัมพันธมีความชัดเจน ถูกตอง เขาใจงาย 4.17 0.83 มาก 

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 4.17 0.86 มาก 

ภาพรวม 4.18 0.77 มาก 

 

 จากตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาน
การสงเสริมการตลาด ในระดับมาก (x̄=4.18, S.D.= 0.77) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว สามารถ
ลําดับระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานการสงเสริมการตลาด คือ การประชาสัมพันธมีความ
ทันสมัย นาสนใจ (x̄=4.23, S.D.= 0.81) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขาย (x̄=4.17, S.D.= 0.86) อยูในระดับมาก กับการประชาสัมพันธมีความชัดเจน ถูกตอง เขาใจงาย 
(x̄=4.17, S.D.= 0.83) อยูในระดับมาก และ การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มีความหลากหลาย 
 (x̄=4.15, S.D.= 0.88)อยูในระดับมาก ตามลําดับ jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  
 การวิเคราะหเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการจํานวน 3 ดาน ไดแก การดูแลเอาใจใสลูกคา 
การตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตอง ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ จากขอมูลผูตอบ
แบบสอบถามลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจํานวน 400 คน โดยใช
สถิติคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางที่ 13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 13 แสดงขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรูคุณภาพ
การใหบริการ ในภาพรวม 

                         (n = 400 คน) 
คุณภาพการใหบริการ x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.การดูแลเอาใจใสลูกคา 4.19 0.76 มาก 

2.การตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตอง 4.13 0.79 มาก 

3.ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 4.17 0.76 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.73 มาก 

 

 จากตารางที่ 13 ผลท่ีไดจากการศึกษา แสดงคาเฉลี่ยของขอมูลคุณภาพการใหบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีผลรวมคาเฉลี่ยที่ 4.16 (S.D.= 0.73) จัดอยูในระดับมาก ซึ่งเปนระดับความ
คิดเห็นของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมในระดับมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานการ
ดูแลเอาใจใสลูกคามีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.19 (S.D.= 0.76) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ปจจัยดาน
ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.17 (S.D.= 0.76) อยูในระดับมาก และปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตองมีคาเฉลี่ย 4.13 (S.D.= 0.79) จัดอยู
ในระดบัมาก ตามลําดับโดยมีรายละเอียดแตละดานดังตารางที่ 14-16  
 

ตารางที่  14  แสดงขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการ
ใหบริการ ดานการดูแลเอาใจใสลูกคา              

(n = 400 คน) 
คุณภาพการใหบริการ x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

การดูแลเอาใจใสลูกคา 
1. การใหเกียรติลูกคาท่ีใชบริการ 

 

4.29 

 

0.79 มาก 

2. พนักงานมีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ 4.21 0.83 มาก 

3. บริการลูกคาดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน 4.18 0.84 มาก 

4. พนักงานเอาใจใสและแกปญหาของทานอยางดี 4.14 0.84 มาก 

5. พนักงานจดจําลูกคาและมีการติดตามลูกคาอยาง
ตอเนื่อง 

4.15 0.91 
มาก 

ภาพรวม 4.19 0.76 มาก 
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 จากตารางที่ 14 ความคิดเห็นของคุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาน
การดูแลเอาใจใสลูกคา ในระดับมาก (x̄=4.19, S.D.= 0.76) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวสามารถ
ลําดับระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานดูแลเอาใจใสลูกคา คือ การใหเกียรติลูกคาที่ใชบริการ  
(x̄=4.29, S.D.= 0.79) อยูในระดับมาก รองลงมา พนักงานมีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ
(x̄=4.21, S.D.= 0.83) อยูในระดับมาก บริการลูกคาดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน (x̄=4.18, 

S.D.= 0.84) อยูในระดับมาก พนักงานจดจําลูกคาและมีการติดตามลูกคาอยางตอเนื่อง (x̄=4.15, 

S.D.= 0.91) อยูในระดับมาก และพนักงานเอาใจใสและแกปญหาของทานอยางดี (x̄=4.14, 

 S.D.= 0.84) อยูในระดับมากตามลําดับ 
 
ตารางที่  15  แสดงขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการ

ใหบริการ ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา 
 (n = 400 คน) 

คุณภาพการใหบริการ x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 
การตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตอง 

1.พนักงานใหการชวยเหลือแนะนําท่ีเปนประโยชน
สูงสุดแกลูกคา 

 

4.17 

 

0.88 มาก 

2.พนักงานเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมและตรงตาม
ความตองการของลูกคา 

4.15 0.84 มาก 

3.พนักงานไมทํากิจกรรมอ่ืนขณะปฏิบัติงาน 4.07 0.98 มาก 

4.พนักงานเขาใจความตองการที่แตกตางของลูกคา 
แตละบุคคล 

4.11 0.80 มาก 

ภาพรวม 4.13 0.79 มาก 

 
 จากตารางที่ 15 ความคิดเห็นของคุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาน
การตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตอง ในระดับมาก ( x̄=4.13, S.D.= 0.79) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว สามารถลําดับระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานการตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตอง คือ 
พนักงานใหการชวยเหลือแนะนําท่ีเปนประโยชนสูงสุดแกลูกคา ( x̄=4.17, S.D.= 0.88) อยูในระดับ
มาก รองลงมา พนักงานเสนอทางเลือกที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของลูกคา  (x̄=4.15, 
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S.D.= 0.84) อยูในระดับมาก พนักงานเขาใจความตองการท่ีแตกตางของลูกคาแตละบุคคล ( x̄=4.11, 

S.D.= 0.80) อยูในระดับมาก และ พนักงานไมทํากิจกรรมอ่ืนขณะปฏิบัติงาน (x̄=4.07, S.D.= 0.98)

อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

ตารางที่  16  แสดงขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ 
ดานความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 

(n = 400 คน) 
คุณภาพการใหบริการ x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 
1.ระยะเวลาในการใหบริการแตละข้ันตอน 
เปนไปดวยความเหมาะสม รวดเร็ว 

 

4.15 

 

0.80 มาก 

2.พนักงานบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง 4.18 0.80 มาก 

3.ทานไดรับความสะดวกในการเขาถึงการ
ใหบริการ 

4.17 0.81 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.76 มาก 

 

 จากตารางที่ 16 ความคิดเห็นของคุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาน
ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการในระดับมาก ( x̄=4.17, S.D.= 0.76) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว สามารถลําดับระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานดานความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ คือ 
พนักงานบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง (x̄=4.18, S.D.= 0.80) อยูในระดับมาก รองลงมา ทาน
ไดรับความสะดวกในการเขาถึงการใหบริการ (x̄=4.17, S.D.= 0.81) อยูในระดับมาก และระยะเวลา
ในการใหบริการแตละข้ันตอน เปนไปดวยความเหมาะสม รวดเร็ว (x̄=4.15, S.D.= 0.80) อยูในระดับ
มาก ตามลําดับ  
 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอการใชบริการจากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 การวิเคราะหเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอการใชบริการจากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจํานวน 400 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางท่ี 17 ดังนี้ 
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ตารางที่  17 แสดงขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความจงรักภักดีตอ
การบริการ  

(n = 400 คน) 
ความจงรักภักดีตอการใชบริการ x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ทานชอบพูดถึงธนาคารในดานดีกับบุคคลภายนอก 4.06 0.85 มาก 

ทานจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการ 4.04 0.89 มาก 

ทานมีความประทับใจท่ีจะใชบริการกับธนาคาร
ตลอดไป 

4.10 0.90 มาก 

หากธนาคารมีการนําเสนอบริการใหมๆทานมี
แนวโนมที่ใชบริการ 

4.14 0.86 มาก 

ธนาคารนี้มีความหมายและความสําคัญกับทานมาก 3.98 0.96 มาก 
ภาพรวม 4.07 0.80 มาก 

 

 จากตารางท่ี 17 ผลที่ไดจากการศึกษา แสดงคาเฉลี่ยของขอมูลความจงรักภักดีตอการใช
บริการ มีผลรวมที่ (x̄=4.07, S.D.= 0.80) ซึ่งเปนระดับความคิดเห็นของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมในระดับมีความจงรักภักดีตอการใชบริการมาก โดยเมื่อพิจารณา
ในผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานหากธนาคารมีการนําเสนอบริการใหมๆทานมีแนวโนมที่ใช
บริการ สูงสุดคือ (x̄=4.14, S.D.= 0.86)อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานมีความประทับใจท่ีจะใช
บริการกับธนาคารตลอดไป (x̄=4.10, S.D.= 0.90) อยูในระดับมาก ทานชอบพูดถึงธนาคารในดานดี
กับบุคคลภายนอก ( x̄=4.06, S.D.= 0.85)ทานจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการ ( x̄=4.04,  

S.D.= 0.89) อยูในระดับมาก และธนาคารนี้มีความหมายและความสําคัญกับทานมาก ( x̄=3.98, 

S.D.= 0.96) อยูในระดับมาก ตามลําดับ  
 

ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 

     สมมติฐานการศึกษาที่ 1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 
  สมมติฐานการศึกษาท่ี 2 การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของ
ลูกคา  
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     สมมติฐานการศึกษาที่ 3  การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   
  สมมติฐานการศึกษาที่ 4 การรับรูคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เปนตัวแปรกลางของการรับรูภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการ ของลูกคา ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

 กอนทําการวเิคราะหผูวิจัยทําการทดสอบ คุณสมบัติตางๆ วาขอมูลเหมาะสมกับเทคนิค
การวิเคราะหเสนทาง (Path analysis) หรือไม ดวยการทดสอบคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Coefficient Correlation) ระหวางกลุมตัวแปร การหาเมตริกความสัมพันธ ระหวางตัวแปรแตละคู 
ก็เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สูงจนเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ (Multicolli 

nearity) ในการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ โดยถาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองสูง กลาวคือ มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา .75 หรือ .80 ทั้งในทางบวกและทางลบ ( r > ± .75 หรือ 
r ± .80) ใหตัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธต่ํากับตัวแปรตามออก (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543)  
ดังตารางที่ 18 

 

ตารางที่  18 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวางการ
รับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่มีตอคุณภาพการใหบริการและความจงรักภักดี                       

(n = 400 คน) 
ตัวแปร HR EN RB IT MK SQ LO VIF 

x̄ 4.20 4.08 4.31 4.18 4.18 4.16 4.07  

(S.D) 0.74 0.78 0.68 0.73 0.77 0.73 0.80  

HR        3.685 

EN .731** 

(.000) 

      2.623 

RB .825** 

(.000) 

.705** 

(.000) 

     4.255 

IT .703** 

(.000) 

.700** 

(.000) 

.758** 

(.000) 

    2.905 
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ตารางที่  18 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวางการ
รับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่มีตอคุณภาพการใหบริการและความจงรักภักดี 
(ตอ)                                                                                 

(n = 400 คน) 
ตัวแปร HR EN RB IT MK SQ LO VIF 

MK .672** 

(.000) 

.656** 

(.000) 

.730** 

(.000) 

.703** 

(.000) 

   2.520 

SQ .762** 

(.000) 

.654** 

(.000) 

.733** 

(.000) 

.643** 

(.000) 

.747** 

(.000) 

   

LO .684** 

(.000) 

.577** 

(.000) 

.635** 

(.000) 

.613** 

(.000) 

.714** 

(.000) 

.829** 

(.000) 

  

*p<0.05, **p<0.01 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  
 จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาจากนั้นผู วิจัยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางกลุมตัวแปร
ที่ไดมาวิเคราะหรวมกับการหาคาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสูงจนเกินไป ปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicollinearity) 

โดยพิจารณา ประกอบการทดสอบคาความทนทาน (Tolerance) และคา VIF (Variance inflation 

factors) ของตัวแปรแตละตัวเพราะปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปรจะไมเกิดขึ้น ถาคาความ
ทนทานมากกวา 0.1 (Hair et al, 1995, อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท , 2552: 132) และคา 
VIF ไมเกิน 10 (Belsley, 1991, อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552: 132) พบวา ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  0.613-0.829 และ
คา VIF ของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 2.161-4.255 มีคานอยกวา 10 แสดงวา ตัวแปรอิสระไมพบ
ปญหาสหสัมพันธกัน (Multicollinearlity) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม พบวามีความสัมพันธกัน จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multi Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางแสดงในตารางท่ี 

19 ดังนี้ 
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ตารางที่ 19  การทดสอบความสัมพันธคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการ ในภาพรวม 

 (n=400คน) 
 

ตัวแปร 
ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

คุณภาพการใหบริการ  

t 

 

p-value คา
สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

(β) 

คา 
ความคลาด
เคลื่อน 

 

คาคงท่ี (a) 0.41 0.13 3.06 0.002** 

ดานบุคลากร 0.37 0.05 7.11 0.000** 

ดานสภาพแวดลอม 0.05 0.04 1.24 0.21400 

ดานความนาเชื่อถือ 0.11 0.06 1.89 0.05800 

ดานเทคโนโลยี -0.02 0.04 -0.44 0.65400 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.36 0.04 8.55 0.000** 

F=171.539, P=0.01 , Adjusted R2=0.68 

  
 จากตารางที่ 19 การวิเคราะหการรับรูภาพลักษณที่มีตอคุณภาพการใหบริการดวยการ
วิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) 

พบวา การรับรูภาพลักษณธนาคารดานบุคลากรมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพการใหบริการ   
(β =0.37, p<0.01) การรับรูภาพลักษณธนาคารดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกตอ
คุณภาพการใหบริการ (β =0.36, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1  และ 1.5 

 สวนการรับรูภาพลักษณธนาคารดานสภาพแวดลอมไมมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพการ
ใหบริการ (β =0.05, p>0.01) การรับรูภาพลักษณธนาคารดานความนาเชื่อถือไมมีอิทธิพลทางบวก
ตอคุณภาพการใหบริการ (β=0.11, p>0.01) และการรับรูภาพลักษณธนาคารดานความเทคโนโลยี 
ไมมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพการใหบริการ (β =-0.02, p>0.01) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 
1.2,1.3 และ 1.4 
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ตารางที่ 20 การทดสอบความสัมพันธคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของการรับรูคุณภาพการใหบริการที่มีตอ
จงรักภักดีตอการใชบริการ ในภาพรวม 

(n=400คน) 
 

ตัวแปร 
คุณภาพการใหบริการ 

จงรักภักดีตอการใชบริการ  

t 

 

p-value คา
สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

(β) 

คา 
ความคลาด
เคลื่อน 

 

คาคงท่ี (a) 0.32 0.13 2.51 0.012** 

การดูแลเอาใจใสลูกคา 0.15 0.06 2.40 0.017** 

การตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตอง 0.46 0.06 7.48 0.000** 

ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 0.27 0.05 4.80 0.000** 

F=297.008, P=0.01 , Adjusted R2=0.69 

 

 จากตารางที่ 20 การวิเคราะหการรับรูคุณภาพการใหบริการท่ีมีผลตอความจงรักภักดีตอ
การใชบริการ ดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช
เทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา การรับรูคุณภาพการใหบริการดานการดูแลเอาใจใสลูกคามีอิทธิพล
ทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β =0.15, p<0.01) การรับรูคุณภาพการใหบริการดาน
การตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตองมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ 
(β =0.46, p<0.01) และการรับรูคุณภาพการใหบริการดานความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β =0.27,p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ 
สมมติฐานท่ี 2 
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ตารางที่ 21  การทดสอบความสัมพันธคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่มีตอ
ความจงรักภักดีตอการใชบริการ ในภาพรวม 

(n=400คน) 
 

ตัวแปร 
ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ความจงรักภักดี 
ตอการใชบริการ 

 

t 

 

p-value 

คา
สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

(β) 

คา 
ความคลาด
เคลื่อน 

 

คาคงท่ี (a) 0.37 0.17 2.20 0.028** 

ดานบุคลากร 0.41 0.06 6.22 0.000** 

ดานสภาพแวดลอม -0.01 0.05 -.260 0.795 

ดานความนาเชื่อถือ -0.08 0.07 -1.05 0.294 

ดานเทคโนโลยี 0.09 0.06 1.52 0.128 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.47 0.05 8.86 0.000** 

F=112.534, P=0.01 , Adjusted R2=0.58 

  
 จากตารางที่ 21 การวิเคราะหภาพลักษณธนาคารที่มีตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ 
ดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา 
(Enter) พบวา การรับรูภาพลักษณธนาคารดานบุคลากรมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอการ
ใชบริการ (β =0.41, p<0.01) การรับรูภาพลักษณธนาคารดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพล
ทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β =0.47, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.1  
และ 3.5 

 สวนการรับรูภาพลักษณธนาคารดานสภาพแวดลอมไมมีอิทธิพลทางบวกตอความ
จงรักภักดีตอการใชบริการ (β =-0.01, p>0.01) การรับรูภาพลักษณธนาคารดานความนาเชื่อถือไมมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β =-0.08, p>0.01) และการรับรูภาพลักษณ
ธนาคารดานความเทคโนโลยีไมมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β =0.09, 

p>0.01)  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.2, 3.3 และ 3.4 
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ตารางท่ี 22 ผลการทดสอบอิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยาเปนตัวแปรกลางของการรับรูภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการของ
ลูกคา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 

การทดสอบอิทธิพล R Adjusted R 

Square 

Beta 

ขั้นตอนที่ 1 
การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ
คุณภาพการใหบริการ 

 

0.82 

 

0.68 

 

0.72* 

ขั้นตอนที่ 2 
การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  

 

0.83 

 

0.69 

 

0.90* 

ขั้นตอนที่ 3 
การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความ
จงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   

 

0.76 

 

0.58 

 

0.89* 

ขั้นตอนที่ 4 
การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  
การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความ
จงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   
 

 

0.83 

 

 

 

0.83 

 

0.69 

 

 

 

0.69 

 

0.74* 

 

 

 

0.23* 

 

 จากตารางที่ 22 การวิเคราะหการรับรูคุณภาพการบริการของพนักงานและบุคลากร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนตัวแปรกลางของการรับรูภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการ
ของลูกคา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชการวิเคราะหแบบพหุคุณ 
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โดยปฏิบัติตามสถิติทดสอบของ(Baron and Kenny, 1986) ในการทดสอบอิทธิพล 4 ขั้นตอน พบวา
ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและคุณภาพการใหบริการ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งเทากับ 0.72 การรับรูคุณภาพการใหบริการและความ
จงรักภักดีตอการใชบริการมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ซึ่งเทากับ 0.90 การรับรูภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งเทากับ 0.89 และเมื่อควบคุมตัวแปรกลาง 
คือ การรับรูคณุภาพการใหบริการทําใหภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยามีอิทธิพลตอความจงรักภักดี
ลดลง แตยังคงมีนัยสําคัญพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งเทากับ 0.23 จึงสรุปไดวาการรับรู
คุณภาพการใหบริการเปนตัวแปลกลางแบบ PARTIAL MEDIATOR (ตัวแปรสงผานแบบบางสวน) 
 

ตารางที่ 23 ผลการทดสอบอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอการ
ใชบริการผานคุณภาพการใหบริการ  
 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบ
สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพล
เชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานบุคลากร มีอิทธิพล
เชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β=0.37, p<0.01) 

สมมติฐานท่ี 1.2 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานสภาพแวดลอม มี
อิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(β=0.05, p>0.01) 

สมมติฐานท่ี 1.3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานความนาเชื่อถือ มี
อิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(β=0.11, p>0.01) 

สมมติฐานท่ี 1.4 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานเทคโนโลยี มีอิทธิพล
เชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(β=-0.02, p>0.01) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 

ตารางที่ 23 ผลการทดสอบอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอการ
ใชบริการผานคุณภาพการใหบริการ (ตอ) 
 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบ
สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1.5 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานการสงเสริม
การตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β=0.36, p<0.01) 

สมมติฐานที่ 2 การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมี
อิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ
ของลูกคา  

ยอมรับสมมติฐาน 

(β=0.32, p<0.01) 

สมมติฐานที่ 3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพล
เชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานบุคลากร มีอิทธิพล
เชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   

ยอมรับสมมติฐาน 

(β=0.41, p<0.01) 

สมมติฐานท่ี 3.2 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานสภาพแวดลอม มี
อิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ
ของลูกคา   

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(β=-0.01, p>0.01) 

สมมติฐานท่ี 3.3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานความนาเชื่อถือ มี
อิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ
ของลูกคา   

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(β=-0.08, p>0.01) 

สมมติฐานท่ี 3.4 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดานเทคโนโลยี มีอิทธิพล
เชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา   

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(β=0.09, p>0.01) 
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ตารางที่ 23 ผลการทดสอบอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอการ
ใชบริการผานคุณภาพการใหบริการ (ตอ) 
 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบ
สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 3.5 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดานการสงเสริมการตลาด 
มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ
ของลูกคา   

ยอมรับสมมติฐาน 

(β=0.47, p<0.01) 

สมมติฐานที่ 4 การรับรูคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาเปนตัวแปรกลางของการรับรูภาพลักษณและ
ความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือ งจังหวัดนครปฐม 

ยอมรับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และ ขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอการ
ใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้เพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ในดานตางๆประกอบดวย  ดานบุคลากร  ดานสภาพแวดลอม  ดาน
ความนาเชื่อถือ  ดานเทคโนโลยี และดานการสงเสริมการตลาด เพ่ือศึกษาการรับรูคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานและบุคลากรธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   เพ่ือ
ศึกษาความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

ในดานตางๆประกอบดวย  ดานบุคลากร  ดานสภาพแวดลอม  ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี 
และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานของธนาคาร เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ในดานตางๆ
ประกอบดวย  ดานบุคลากร  ดานสภาพแวดลอม  ดานความนาเชื่อถือ  ดานเทคโนโลยี และดาน
ความการสงเสริมการตลาด ที่มีตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา และเพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มี
ตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดสุมตัวอยางจากลูกคาธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน  
 โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมดไปทดลองใช (Try Out) กับลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน เพ่ือคํานวณหาคาความเที่ยงตรง (Reliability) 

โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficent) ไดคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นมีคาอยูในชวง 0.875– 0.953 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหสถิติทาง
สังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (x̄) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดยวิธีวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  โดยกําหนดคานัยสําคัญ (Significance) ที่ระดับ
คา p <.05 หรือระดับคาความเชื่อมั่นทางสถิติที่รอยละ 95  โดยแบบสอบถามประกอบดวย 6 ตอน จึง
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 

 จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 240 คน คิดเปน
รอยละ 60.00 อายุสวนใหญมีอายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.50 
สถานภาพสวนใหญ มีสถานภาพโสดจํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 76.25 ระดับการศึกษาสวนใหญ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจํานวน จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.75 อาชีพสวนใหญ
เปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 รายไดเฉลี่ยตอเดือน    
สวนใหญมีรายไดระหวาง 10,000-20,000 บาท จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.00 

 ตอนที่ 2  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 ดานรูปแบบสาขาที่ทานใชบริการบอยที่สุดสวนใหญเปนสาขาเต็มรูปแบบเปดใหบริการ
จันทร-ศุกรจํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 65.50  
 ดานประเภทบริการของธนาคารท่ีทานใชอยูในปจจุบันสวนใหญเปนดานเงินฝาก/ถอน/
โอนเงินจํานวน 316 คน คิดเปนรอยละ 58.96 

 ดานชองทางที่ทานเลือกใชบริการสวนใหญเปนเคานเตอรบริการจํานวน 342 คน คิดเปน 

รอยละ 50.23  
 ดานสาเหตุที่ทานใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสวนใหญเปนสาขาอยูใกลบาน จํานวน 
192 คน คิดเปนรอยละ 42.20  
 ดานระยะเวลาในการเปนลูกคาสวนใหญเปนลูกคามา 1-5 ป จํานวน 128 คน คิดเปน
รอยละ 32.00  
 ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ผลรวมของขอมูลภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนระดับความ
คิดเห็นของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีความพึงพอใจตอ
ภาพลักษณธนาคารในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยดานความนาเชื่อถือมีความพึงพอใจสูงสุดและ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความพึงพอใจตํ่าสุด 
 ความคิดเห็นภาพลักษณดานบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ พนักงานมีบุคลิกดี การแตง
กายเหมาะสม เรียบรอยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ  ความเพียงพอและความพรอมของ
พนักงานที่ใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด สวนภาพลักษณดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือพนักงานมี
ความรู ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําอยูในระดับมาก 

   ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานสภาพแวดลอม คือ สถานท่ีสะอาดเรียบรอย เปน
สัดสวน มีปายบอกประเภทการบริการอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความเพียงพอของส่ิงอํานวย
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ความสะดวกที่นั่งรอรับบริการ น้ําดื่มและหนังสือพิมพอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดดานสภาพแวดลอม คือ มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพออยูในระดับมาก  
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานความนาเชื่อถือ คือ  มีความซ่ือสัตยสุ จริตในการ
ปฏิบัติหนาที่ ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีระบบการทํางานท่ี
ถูกตองแมนยํา เชื่อถือไดอยูในระดับมากที่สุด สวนความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดดานความนาเชื่อถือ 
คือมีกฎ ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 

 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดดานเทคโนโลยี คือ เครื่องมืออุปกรณที่ใชมีความทันสมัย 
เขาถึงไดงาย อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา มีเครื่องฝาก/ถอน/ปรับสมุดอัตโนมัติ อยูในระดับมาก 
สวนความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดานเทคโนโลยี คือ มีการบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพทมือถือหรืออินเทอรเน็ต อยูในระดับมาก 
 ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานการสงเสริมการตลาด คือ การประชาสัมพันธมีความ
ทันสมัย นาสนใจ อยู ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการและการ
ประชาสัมพันธมีความชัดเจน ถูกตอง เขาใจงาย อยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ดานการสงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มีความหลากหลายอยูในระดับมาก 
 ตอนที่ 4  สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 
 ผลรวมของขอมูลคุณภาพการใหบริการ ซึ่งเปนระดับความคิดเห็นของลูกคาธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการในระดับมาก โดย
พบวา ปจจัยดานการดูแลเอาใจใสลูกคามีคาเฉลี่ยสูงสุด และปจจัยดานการตอบสนองความตองการ
ลูกคาไดถูกตองมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 ดานการดูแลเอาใจใสลูกคามีคาเฉลี่ยที่  4.19 ซึ่งเปนระดับความคิดเห็นของลูกคาธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในระดับ
มาก โดยพบวา ปจจัยดานการใหเกียรติลูกคาท่ีใชบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดและปจจัยดานพนักงานเอาใจ
ใสและแกปญหาของทานอยางดีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 ดานการตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตองมีผลรวมที่ 4.13 ซึ่งเปนระดับความ
คิดเห็นของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยดานพนักงานใหการชวยเหลือแนะนําที่เปนประโยชน
สูงสุดแกลูกคามีคาเฉลี่ยสูงสุดและปจจัยดานพนักงานไมทํากิจกรรมอ่ืนขณะปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

 ดานความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการคามีผลรวมที่ 4.17 ซึ่งเปนระดับความคิดเห็น
ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยดานพนักงานบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตองมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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และปจจัยดานระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน เปนไปดวยความเหมาะสม รวดเร็วมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด 
 ตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอการบริการ 
 ผลรวมของขอมูลความจงรักภักดีตอการบริการ มีคาเฉลี่ยท่ี 4.07 ซึ่งเปนระดับความ
คิดเห็นของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความจงรักภักดีตอการ
บริการในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยดานหากธนาคารมีการนําเสนอบริการใหมๆทานมีแนวโนมที่ใช
บริการมีคาเฉล่ียสูงสุดและปจจัยดานธนาคารนี้มีความหมายและความสําคัญกับทานมากมีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด 
 ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานที่ 1 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของการรับรูภาพลักษณของธนาคาร มีอิทธิพลเชิงบวกจาก
คุณภาพการใหบริการ โดยมีคาความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 68 ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01  ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานและเม่ือแยกเปนรายดาน พบวา 

1. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
บุคลากร มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ (β =0.37, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 

2. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
สภาพแวดลอม ไมมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ (β=0.05, p>0.01) ดังนั้นจึงปฎิเสธ 
สมมติฐาน 

3. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
ความนาเชื่อถือ ไมมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ (β=0.11, p>0.01) ดังนั้นจึงปฎิเสธ 
สมมติฐาน 

4. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
เทคโนโลยี ไมมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ (β=-0.02, p>0.01) ดังนั้นจึงปฎิเสธ 
สมมติฐาน  

5. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
การสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ (β=0.36, p<0.01) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่  2 การรับรูคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ โดยมีคาความสามารถ
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ในการพยากรณไดรอยละ 69 ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 
เมื่อแยกเปนรายดาน พบวาการรับรูคุณภาพการใหบริการดานการดูแลเอาใจใสลูกคามีอิทธิพลทางบวก
ตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β=0.15, p<0.01) การรับรูคุณภาพการใหบริการดานการ
ตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตองมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β=0.46, 

p<0.01) และการรับรูคุณภาพการใหบริการดานความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการมีอิทธิพล
ทางบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β=0.27, p<0.01) 
  สมมติฐานที่ 3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของการรับรูภาพลักษณของธนาคารมีอิทธิพล
เชิงบวกจากความจงรักภักดีตอการใชบริการ โดยมีคาความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 58 ซึ่ง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานและเม่ือแยกเปนรายดาน พบวา 

1. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
บุคลากร มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β=0.41, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน 

2. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
สภาพแวดลอม ไมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β=-0.01, p>0.01) ดังนั้น
จึงปฎิเสธสมมติฐาน 

3. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
ความนาเชื่อถือ ไมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β=-0.08, p>0.01) ดังน้ัน
จึงปฎิเสธสมมติฐาน 

4. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
เทคโนโลยี ไมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการปฏิเสธสมมติฐาน (β=0.09, 

p>0.01) ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐาน 

5. การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ดาน
การสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ (β=0.47, p<0.01) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานk 
 สมมติฐานท่ี 4 การรับรูคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนตัวแปร
กลางของการรับรูภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ
ของการรับรูคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนตัวแปรกลางของการรับรู
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ภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการของลูกคา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โดยมีคาความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 69 ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01  ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารท่ี
สงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดขอคนพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยสามารถนํามาอภิปราย
ผลดังนี้ 
 ภาพลักษณของธนาคาร 
 ภาพลักษณของธนาคารทั้ง 5 ดานไดแก ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานความ
นาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี และดานการสงเสริมการตลาด  โดยปจจัยดานความนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ย 
สูงสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานสภาพแวดลอม การสราง
ภาพลักษณของธนาคารที่ดีนั้นเปนองคประกอบสําคัญที่จะเพ่ิมลูกคาใหกับธนาคาร ทําใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ อยากกลับมาใชบริการซํ้า โดยการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา มีความเข าใจถึงความ
ตองการของลูกคา โดยผูใหบริการจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาอยางถูกตอง รวดเร็ว  
และมีความพรอมในการใหบริการแกลูกคาเสมอ บริการอยางรวดเร็วและความเต็มใจ 

 ดานบุคลากร 
 พบวาลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจที่
พนักงานมีบุคลิกดี การแตงกายเหมาะสม เรียบรอย สวนท่ีทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงคือความรู ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําของพนักงาน
ในบางคร้ังอาจจะไมสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาไดทันใจ หรือพนักงานอาจมีความรูหรือทักษะใน
การแกปญหาไมเพียงพอ ทําใหลูกคาไมพึงพอใจ ธนาคารจึงควรเพ่ิมการอบรมพนักงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และเพ่ือใหพนักงานเกิดความใสใจในการใหบริการเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังควร
กําหนดใหพนักงานศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑหรือบริการประเภทตาง ๆ ของธนาคารอยูเสมอ 
เพ่ือที่จะไดใหรายละเอียดหรืออธิบายลูกคาใหเขาใจได เมื่อลูกคามีความเขาใจเปนอยางดีก็จะเพ่ิม
โอกาสในการท่ีลูกคาจะใชบริการธนาคารและเกิดความจงรักภักดีกับธนาคารตอไป 

 ดานสภาพแวดลอม 

 พบวาลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจใน
สถานที่สะอาดเรียบรอย เปนสัดสวน มีปายบอกประเภทการบริการ สวนที่ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมควรปรับปรุงคือท่ีจอดรถสําหรับลูกคาธนาคาร  ธนาคารบางสาขา
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อาจไมมีที่จอดรถหรือมีไมเพียงพอตอจํานวนลูกคา ไมไดรับความสะดวก ธนาคารจึงควรขยายพ้ืนที่
ของลานจอดรถใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
 ดานความนาเชื่อถือ 

 พบวาปจจัยดานความนาเชื่อถือมีความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  อยูในระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุดทุกดาน พิจารณาแตละดานพบวา ปจจัยดานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 
ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยํา 
เชื่อถือไดอยูในระดับมากที่สุด สวนความคิดเห็นที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดดานความนาเชื่อถือ คือมีกฎ ระเบียบ 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยผูวิจัยมีความคิดเห็นวาธนาคารพาณิชยตางมุงเนนการสรางภาพลักษณ
ความนาเชื่อถือ แสดงศักยภาพทางการเงินของธนาคารวามีความม่ันคงทําใหลูกคาเชื่อมั่น และ
ไววางใจเลือกใชผลิตภัณฑของธนาคาร และธนาคารกรุงศรีอยุธยาถือเปนธนาคารเกาแกระดับตน  ๆ
ของประเทศไทย ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตอภาพลักษณธนาคารดานความนาเชื่อถือมากท่ีสุด 

 ดานเทคโนโลยี 
 พบวาลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจใน
เครื่องมืออุปกรณท่ีใชมีความทันสมัย เขาถึงไดงาย สวนที่ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐมควรปรับปรุงคือมีการบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โทรศัพทมือถือหรือ
อินเทอรเน็ต สิ่งที่ควรปรับปรุง สาเหตุอาจเปนเพราะเทคโนโลยีตาง ๆ ดานชองทางอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพทมือถือหรืออินเทอรเน็ตยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก ลูกคาบางกลุมอาจไดรับขอมูลไมทั่วถึง
หรือไมไดรับความสะดวก ลูกคาอาจมีความกังวลหรือไมเขาใจการบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพทมือถือหรืออินเทอรเน็ต ทําใหธนาคารจะตองมีการประชาสัมพันธ หรือสงเสริมการบริการ
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสโทรศัพทมือถืออินเทอรเน็ตตอไป 

 ดานการสงเสริมการตลาด 

 พบวาลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจใน
การการประชาสัมพันธมีความทันสมัย นาสนใจ สวนที่ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐมควรปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากกวาท่ี
เปนอยูในปจจุบัน เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางสม่ําเสมอ 
ชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของธนาคารใหเขมแข็ง สรางภาพลักษณที่โดดเดนใหกับธนาคาร เพ่ือ
กระตุนและจูงใจของลูกคา 
 จากการผลการศึกษาภาพลักษณของธนาคารทั้ง 5 ดานไดแก ดานบุคลากร  ดาน
สภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี และดานการสงเสริมการตลาด  สอดคลองกับ
งานวิจัยของภัทรพร เฉลิมบงกช ( 2553) ไดศึกษา ทัศนคติตอธนาคารสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑการเงิน: กรณีศึกษาผูใชบริการ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) 
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จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญและหาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอธนาคารสวนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑการเงินของผูใชบริการ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
ลูกคาที่เขามาใชบริการธนาคารท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามจํานวน 400 คน ผลการวิจัย
พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญดานความมีชื่อเสียงหรือภาพลักษณและดานสถานท่ีหรือสาขาของ
ธนาคารมากที่สุด รองลงมาคือดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑหรือการ
บริการ และดานกระบวนการใหบริการ 
 คุณภาพการใหบริการ 
 ผลรวมของขอมูลคุณภาพการบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการในระดับมาก 
โดยพบวา ปจจัยดานการดูแลเอาใจใสลูกคามีคามีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานความสะดวก 
รวดเร็วในการใหบริการ และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการตอบสนองความตองการลูกคา ได
ถูกตอง จะเห็นไดวาการบริการเปนสิ่งสําคัญยิ่งในงานขายหรืองานบริการดานตาง ๆ เพราะการบริการ
คือ การใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก หรือการทําสิ่งที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจ
แตบางครั้งสิ่งที่เราสงมอบบริการไปนั้นอาจจะไมตรงกับวัตถุประสงคของผูรับบริการได จึงทําใหลูกคา
ไมพอใจและไมกลับมาใชบริการของเราอีกตอไป จะทําใหเกิดการสูญเสียลูกคาได  ดังนั้นในการบริการท่ีดี
จะตองตอบสนองความตองการของลูกคาได ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กันยารัตน รุณทรัพย (2551) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพในการใหบริการของ ธนาคารอาคาร
สงเคราะหสํานักงานใหญ เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคาและศึกษาประเภทการใหบริการของ
ธนาคารที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ โดยมีกลุม
ตัวอยาง 400 คน จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพในการใหบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห
สํานักงานใหญ ทําใหทราบวาสิ่งที่ลูกคาตองการในการเขามาใชบริการกับธนาคาร คือ คุณภาพการ
ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งขึ้นอยูกับการบริการท่ีนาเชื่อถือ ความปลอดภัยและไววางใจไดเมื่อใช
บริการหรือทําธุรกรรมกับธนาคาร และการเขาถึงลูกคาดวยความเปนมิตร สุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีของ
พนักงาน 

 ความจงรักภักดีตอการบริการย 

 ระดับความคิดเห็นของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมี
ความจงรักภักดีตอการใชบริการในระดับมาก เมื่อพิจารณาทีละดานแลวพบวา  ปจจัยดานหาก
ธนาคารมีการนําเสนอบริการใหมๆทานมีแนวโนมที่ใชบริการสูงสุด รองลงมาคือ ทานมีความ
ประทับใจที่จะใชบริการกับธนาคารตลอดไป และธนาคารน้ีมีความหมายและความสําคัญกับทานมาก 
โดยความจงรักภักดี คือ การที่ผูบริโภคหรือลูกคารักและศรัทธาในสินคาหรือบริการจนยากที่จะ
เปลี่ยนใจไปใชสินคาอ่ืน หรือบริการจากที่อ่ืน โดยเกิดจากความประทับใจของลูกคาเอง ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549: 27) กลาววา ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกคา
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ที่มีตอสินคาและบริการ ซึ่งตองนําไปสูความสัมพันธในระยะยาว เปนการเหนี่ยวรั้งลูกคาไวกับองคกร 
ความจงรักภักดีไมไดเปนเพียงพฤติกรรมการซ้ือซํ้าเทานั้น แตยังครอบคลุมความหมายไปถึงความรูสึก
นึกคิดและความสัมพันธในระยะยาวดวย ซึ่งการซื้อซ้ําของลูกคาไมไดหมายความวาจะมีความ
จงรักภักดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซื้อซ้ําอาจเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน เชน มีทําเลท่ีตั้งอยูใกล
ที่พักอาศัยหรือท่ีทํางานของลูกคา ลูกคามีความคุนเคยสินคาหรือบริการมีราคาต่ํากวาคูแขงขันรายอ่ืน 
เกิดจากความผิดพลาดของคูแขงขัน และความสัมพันธหรือความประทับใจในอดีตของลู กคาที่มีตอ
สินคาหรือบริการ เปนตน 

 สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรี
อยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตางๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการใหบริการ  
โดยอาจมีสาเหตุเพราะวา การรับรูภาพลักษณธนาคารมีความสัมพันธในเชิงบวกตอคุณภาพการ
ใหบริการ หากลูกคามีความรูสึกหรือความนึกคิดที่มีตอธนาคารเปนภาพลักษณดานบวกสงผลดีใหการ
รับรูคุณภาพการใหบริการดวย ภาพลักษณธนาคารกรุงศรีอยุธยาอาจเกิดขึ้นตามประสบการณการรับรู
และความคาดหวังสวนบุคคลที่ไดรับจากการใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของสุมนา วรสูตร (2540) ที่กลาววาธนาคารพาณิชยมีความจําเปนตองสรางและรักษา
ภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นในใจประชาชนเพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจ เกิดความเชื่อมั่นและ
มีทัศนคติที่ดีตอองคการ ซึ่งจะชวยใหธนาคารพาณิชยดําเนินธุรกิจไปไดอยางมั่นคงไมสั่นคลอน 
สามารถฟนฝาอุปสรรคมรสุมเศรษฐกิจที่กําลังเผชิญอยูนี้ไปไดอยางดียิ่งขึ้น และตองหมั่นคอยศึกษา
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินภาพลักษณของธนาคารอยูตลอดเวลา 
 สมมติฐานที่  2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดี
ตอการใชบริการ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะวาการรับรูคุณภาพการใหบริการความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความจงรักภักดีของลูกคา ถาหากลูกคาไดรับการรับรูคุณภาพการใหบริการท่ีดีมีความรูสึกพึงพอใจ
มาก ลูกคาก็จะมีความจงรักภักดีสูง และเม่ือลูกคาเกิดความไมพึงพอใจในบริการท่ีไดรับ ธนาคารควร
มีการแกไขปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดีขึ้น ดังนั้นจึงตองทําการวัดระดับคุณภาพการใหบริการ
และความพึงพอใจของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือการบริการใหมีคุณภาพ สรางความประทับใจแก
ลูกคา และตอบสนองความคาดหวังของลูกคาที่อาจจะเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาอีกดวย  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดกลาวถึงแนวคิดในการวัดคุณภาพของการใหบริการ 
(Berry et al., 1985; Zeithaml and Bitner, 1996) วา ในการวัดคุณภาพของการใหบริการลูกคา
จะวัดจากองคประกอบของคุณภาพการใหบริการ และผลลัพธที่เกิดจากการท่ีลูกคาประเมินคุณภาพ
ของการบริการท่ีลูกคาไดรับเรียกวา คุณภาพของการบริการท่ีลูกคารับรู (Perceived Service Quality) 

ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคาทําการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวัง (Expected Services) กับบริการท่ี
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รับรู (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเขารับบริการแลวนั่นเองในการวัด
คุณภาพของใหการบริการลูกคา 
 สมมติฐานที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยาใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในดานตาง ๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ
ของลูกคา เหตุที่เปนเชนนี้เพราะวาการรับรูการรับรูภาพลักษณของธนาคารความสัมพันธในเชิงบวก 
กับความจงรักภักดีของลูกคา ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอธนาคารไปสูความสัมพันธ
ในระยะยาวซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดโอลิเวอร (Oliver, 1999: 34) กลาววา ความจงรักภักดี คือ ขอ
ผูกมัดอยางลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ําหรือใหการอุปถัมภสินคาหรือบริการท่ีพึงพอใจอยางสม่ําเสมอในอนาคต 
ซึ่งลักษณะการซ้ือจะซื้อซ้ําในตราสินคาเดิม หรือชุดของตราสินคาเดิม การเปลี่ยนพฤติกรรมน้ีจะไดรับ
อิทธิพลจากสถานการณท่ีมีผลกระทบและศักภาพของความพยายามทางการตลาด  
 สมมติฐานที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูคุณภาพการบริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปนตัวแปรกลางของการรับรูภาพลักษณและความจงรักภักดีตอการใชบริการ
ของลูกคา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม  ซึ่งผลการทดสอบความเปนตัว
แปรกลาง แสดงใหเห็นวา การรับรูภาพลักษณธนาคารมีอิทธิพลเชิงบวกตอความจงรักภักดีตอการใช
บริการของลูกคา และในขณะเดียวกันหากมีการรับรูภาพลักษณผานคุณภาพการใหบริการก็จะชวย
สงเสริมใหลูกคาเกิดความความจงรักภักดีมากยิ่งขึ้น สาเหตุเพราะภาพลักษณ คือ สิ่งที่ลูกคารับรูจาก
การมองเห็น การบอกตอ จากประสบการณเดิมท่ีเกิดขึ้นทั้งในดานบวกและดานลบของลูกคา ดังนั้น
สิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับการทําธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ ตองใหความสําคัญกับการรับรูภาพลักษณ
ของผูบริโภค แกไขภาพลักษณไมดีขององคกร และยังสงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกรใหมั่นคงตอไป
ดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของธิชุตา ขวัญละมัย (2550: 36) การสรางความพึงพอใจใหลูกคาโดย
การปฏิบัติกับลูกคาเทาเทียมกันและบริการดวยใจจะทําใหลูกคาเกิดความไววางใจ เกิดความจงรักภักดีใน
สินคาและบริการน้ัน ๆ นอกจากนี้ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธที่แปรผันตามกันกับความ
จงรักภักดีของลูกคา ถาหากลูกคามีความรูสึกพึงพอใจมากลูกคาก็จะมีความจงรักภักดีสูง เชนกัน 
ดังนั้นเมื่อลูกคาเกิดความไมพึงพอใจในบริการท่ีไดรับ โดยทั่วไปจําเปนตองคนหาสาเหตุของความ      
ไมพอใจดังกลาวและแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น ดังนั้นจึงตองทําการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับปรุงแกไขสินคาและบริการใหมีคุณภาพ และเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของ
ลูกคาท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาอีกดวย  
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ประโยชนจากการวิจัย  
 1. ประโยชนเชิงการจัดการ 
  ผลจากการศึกษาอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารที่สงผลตอความจงรักภักดีตอ
การใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม สามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ สงเสริมการบริการที่เปน
เลิศใหแกลูกคาธนาคาร เพ่ิมศักยภาพในการใหบริการ และเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคม
อาเซียน อันจะนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงและการแขงขันจากคูแขงเพ่ิมมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับ
ปจจัยดังตอนี้ 

1.1 การบริการทีมุ่งลูกคาเปนสําคัญมากข้ึน เชน สํารวจความตองการของลูกคา ซึ่งทํา
ใหสามารถวางแผนทางกิจกรรมสงเสริมการขาย  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น
และใหบริการอยางครบวงจร 

1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาควรมีการสํารวจตลาดเพ่ือวิเคราะหคูแขงอยูเสมอ เชน การ
สํารวจธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แลวนําผลการศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ได เพ่ือปรับปรุงแผนและพัฒนากลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน และการแขงขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

1.3 ควรมีการจัดระบบในการติดตามผลและประเมินผลของคุณภาพการใหบริการ 
เพ่ือปรับปรุงภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยา คุณภาพการใหบริการตลอดจนจัดทําขอมูล
พ้ืนฐาน รวมทั้งการประเมินนโยบายและการนํานโยบายตาง ๆ ไปปฏิบัติเพ่ือเปนขอมูลในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน และโครงการตาง ๆ ใหมีมาตรฐานการบริการท่ีดี สรางภาพลักษณการบริการและ
คุณภาพการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาและการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
 2. ประโยชนเชิงทฤษฎี 
  งานวิจัยนี้กอใหเกิดประโยชนในเชิงทฤษฎี โดยการบูรณาการทางแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับภาพลักษณธนาคารเพื่อสรางกรอบแนวความคิดการวิจัยภาพลักษณ 5 ดานไดแก ดาน
บุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานความนาเชื่อถือ ดานเทคโนโลยี และดานการสงเสริมการตลาด 
คุณภาพการใหบริการซึ่งองคประกอบเหลานี้ ถือเปนปจจัยสําคัญตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ
ของลูกคา 
  การวิจัยครั้งนี้ทําใหเห็นแนวทางการกําหนดการวางแผน  และกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดในการพัฒนาความเปนเลิศของคุณภาพการใหบริการ และความจงรักภักดีของผูใชบริการ
เพ่ิมมากข้ึนและพัฒนาศักยภาพในการบริการของธนาคารใหมีประสิทธิภาพ  
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะประชากรที่ใชบริการลูกคาธนาคารกรุงศรี
อยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเทานั้น  หากมีโอกาสควรจะมีการศึกษาลูกคาธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอ่ืน ๆ ดวย เพื่อเปรียบเทียบในความเหมือนหรือแตกตางของอิทธิพลของการรับรู
ภาพลักษณธนาคารท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งขอมูลที่ไดเพ่ิมเติมนี้นาจะเปนประโยชน
ที่จะไดเขาใจในความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรี
อยุธยาอันนําไปสูการวางแผนงานกิจกรรมการตลาดใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่ใกลเคียงกัน
มากย่ิงขึ้นตอไป 

2. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณอาจไดขอมูลที่จํากัด ดังนั้นควรมีการศึกษาเชิงลึก 
หรือทํางานวิจัยเชิงคุณภาพตอไป เพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น นําไปพัฒนาปรับปรุง
ภาพลักษณของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ใหมีภาพลักษณที่ดี สงเสริมคุณภาพการใหบริการใหมี
มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงานใหมีคุณภาพสรางความประทับใจใหแก
ลูกคาของธนาคาร และสามารถแขงขันกับธนาคารอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

3. ควรมีการศึกษาธนาคารคูแขงในพ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ือสามารถประเมินความสามารถ
ทางการแขงขันและกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดมีประสิทธิภาพ 
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แบบสอบถาม 
งานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการรับรูภาพลักษณธนาคารท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการ 
ผานคุณภาพการใหบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐมแบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา อิทธิพลของการรับรู
ภาพลักษณธนาคารท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณภาพการใหบริการของลูกคา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แบบสอบถามฉบับนี้มี 6ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามคุณภาพการบริการ 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามความจงรักภักดีตอการบริการ 
ตอนท่ี 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

  คําตอบของทานเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอการศึกษาอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณ
ธนาคารท่ีสงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการผานคุณคุณภาพการใหบริการของลูกคาธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบ
แบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง อนึ่งผูวิจัยขอรับรองวาคําตอบของทานจะเปนความลับ
อยางสูงสุด และจะไมมีผลกระทบตอทานแตประการใดผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
น.ส.ญรัญรัตน มณฑีรรัตน 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและเอกชน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง       หนาขอความท่ีเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   
   ชาย    หญิง 
 

2.อายุ   
   ต่ํากวา 25ป           25-35ป        

 36-45ป          4 6ปขึ้นไป    
 

3.สถานภาพ  
   โสด          สมรส   

 หยาราง/หมาย   
 

4. ระดับการศึกษา  
       ต่ํากวาปริญญาตรี                ปริญญาตรี หรือเทียบเทา  

 สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป    
5.อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา   พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจทท 
     อ่ืนๆโปรดระบุ…………………. 

 
6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
      ต่ํากวา 10,000 บาท       10,000-20,000 บาท 
        20,001-30,000 บาท         30,001-40,000 บาท 
                          มากกวา 40,000 ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามขอมูลการใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอําเภอเมือง  
               จังหวัดนครปฐม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบที่ตรงกับการใชบริการของทานมากท่ีสุดเพียง
คําตอบ  เดียว 
1.รูปแบบสาขาท่ีทานใชบริการบอยที่สุด 
  สาขาเต็มรูปแบบ เปดใหบริการจันทร-ศุกร 
  สาขาในหางเปดบริการทุกวัน 
2. ประเภทบริการของธนาคารที่ทานใชอยูในปจจุบัน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ดานสินเชื่อ     ดานชําระสินคาและบริการ   

  ดานเงินฝาก/ถอน/โอนเงิน   ดานประกัน 

  ดานตางประเทศ/แลกเปลี่ยนเงินตรา  ดานอื่นๆโปรดระบุ…………………….. 

3.ชองทางที่ทานเลือกใชบริการ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  เคานเตอรบริการ    ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท1572 (Call center) 

  อินเตอรเน็ต/โทรศัพทมือถือ    เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ 

4. สาเหตุที่ทานใชบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   สาขาอยูใกลบาน   จุดบริการเครื่องอัตโนมัติดวยตนเองมีหลากหลาย 

   บัญชีเงินเดือนผานธนาคาร  มีบริการที่หลากหลายตอบสนองความตองของลูกคา 

   ความมั่นคง/มีชื่อเสียงของธนาคาร  อ่ืนๆโปรดระบุ………………………. 

5. ระยะเวลาในการเปนลูกคา 

    นอยกวา6  เดือน      มากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป 

    1-5 ป        มากกวา 5 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 3แบบสอบถามภาพลักษณการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความคิดของทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบ
เดียว 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

ดานบุคลากร 
1. พนักงานมีความรู ความสามารถในการให

คําปรึกษาแนะนํา  
     

2. พนักงานมีมารยาท มีความสัมพันธที่ดี เปนกันเอง 
ยิ้มแยม ทักทาย 

     

3. พนักงานมีบุคลิกดี การแตงกายเหมาะสม 
เรียบรอย 

     

4. ความเพียงพอและความพรอมของพนักงานท่ี
ใหบริการ 

     

ดานสภาพแวดลอม 
5. ทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมและสะดวกในการใช

บริการ 
     

6. ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีนั่งรอ
รับบริการ น้ําดื่มและหนังสือพิมพ  

     

7. มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ      
8. สถานที่สะอาดเรียบรอย เปนสัดสวน มีปายบอก

ประเภทการบริการ 
     

ดานความนาเชื่อถือ 
9. มีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยํา เชื่อถือได      
10. เปนธนาคารที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง      
11. มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน      
12. มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ ไมหาผล 

ประโยชนในทางมิชอบ 
     

   ส
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

ดานเทคโนโลยี 
13. เครื่องมืออุปกรณท่ีใชมีความทันสมัย เขาถึงไดงาย      
14. มีเครื่องฝาก/ถอน/ปรับสมุดอัตโนมัติ      
15. มีการบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

โทรศัพทมือถือหรืออินเทอรเน็ต 
     

ดานการสงเสริมการตลาด 
16. การประชาสัมพันธมีความทันสมัย นาสนใจ      
17. การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มีความ

หลากหลาย 
     

18. การประชาสัมพันธมีความชัดเจน ถูกตอง เขาใจ
งาย 

     

19. การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย      
 
 
 
 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามคุณภาพการบริการ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความคิดของทานมากที่สุดเพียงคําตอบ
เดียว 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

การดูแลเอาใจใสลูกคา 
20. การใหเกียรติลูกคาท่ีใชบริการ      
21. พนักงานมีความกระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ      
22. บริการลูกคาดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน      
23. พนักงานเอาใจใสและแกปญหาของทานอยางดี      
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

24. พนักงานจดจําลูกคาและมีการติดตามลูกคาอยาง
ตอเนื่อง 

     

การตอบสนองความตองการลูกคาไดถูกตอง 
25. พนักงานใหการชวยเหลือแนะนําที่เปนประโยชน

สูงสุดแกลูกคา 
     

26. พนักงานเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมและตรงตาม
ความตองการของลูกคา 

     

27. พนักงานไมทํากิจกรรมอ่ืนขณะปฏิบัติงาน      
28. พนักงานเขาใจความตองการที่แตกตางของลูกคา

แตละบุคคล 
     

ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 
29. ระยะเวลาในการใหบริการแตละข้ันตอน เปนไป

ดวยความเหมาะสม รวดเร็ว 
     

30. พนักงานบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง      
31. ทานไดรับความสะดวกในการเขาถึงการใหบริการ      
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ตอนที่ 5แบบสอบถามความจงรักภักดีตอการบริการ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความคิดของทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบ
เดียว 
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

ความจงรักภักดีตอการบริการ 
32. ทานชอบพูดถึงธนาคารในดานดีกับบุคคลภายนอก      
33. ทานจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการ      
34. ทานมคีวามประทับใจที่จะใชบริการกับธนาคาร

ตลอดไป 
     

35. หากธนาคารมีการนําเสนอบริการใหมๆทานมี
แนวโนมที่ใชบริการ 

     

36. ธนาคารนี้มีความหมายและความสําคัญกับทาน
มาก 

     

 
ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ขอขอบพระคุณ 
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