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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิ
และคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คอื 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง , ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
บรกิารธนาคารออมสนิ, ส่วนที ่3 ขอ้มูลดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิ, ส่วนที ่4 
ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน และส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความภักดีของลูกค้าต่อ
ธนาคารออมสนิ โดยเป็นการส ารวจแบบออนไลน์ เกบ็รวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคอื ลูกคา้
ทีเ่คยใชบ้รกิารธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายทีอ่าศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
เป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถิตกิารหาค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบความสมัพนัธใ์นลกัษณะของ
การส่งผลต่อกนัระหว่างคุณภาพการให้บรกิาร และ ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ กบั ความ
ภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

mailto:6324103825@rumail.ru.ac.th


 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1.คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน ในจังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่สงูสุดคอืความเชื่อถอืไวว้างใจได ้รองลงมาคอืความเชื่อมัน่ต่อลูกคา้  รองลงมาคอืความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ รองลงมาคือการตอบสนองต่อลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ 
ตามล าดบั  2.ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
และหากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสงูสุดคอืดา้นสถานที่ รองลงมาคอืดา้น
การให้บรกิาร รองลงมาคอืด้านความมัน่คง และด้านตราสนิค้า ตามล าดบั  3.ความภกัดขีอง
ลูกค้าธนาคารออมสินในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และหาก
พจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื พฤติกรรมการบอกต่อ รองลงมาคอื
ความตัง้ใจซื้อ รองลงมาคือความอ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน ตามล าดบั             
4.คุณภาพการให้บรกิาร ด้านความเป็นรูปธรรมของ การบรกิาร, ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้, 
ด้านความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า และ ด้าน การดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความภกัดขีองลูกค้าธนาคาร
ออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05     
5.ภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิ ด้านตราสนิค้าและโดยภาพรวม ส่งผลต่อความภกัดขีองลูกค้า
ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 

 

ค าส าคญั : คุณภาพการใหบ้รกิาร, ภาพลกัษณ์, ความภกัด,ี ธนาคารออมสนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to study on effects from image of Government 
Savings Bank and service quality on loyalty of customers in Mueang District, Chiang Rai 
Province. The tool used for data collection is questionnaire that is divided into 5 parts, 
namely, Part 1: Personal Particulars of the Samples, Part 2: Behaviors of the Use of 
Services from Government Savings Bank, Part 3: Service Quality of Government Savings 
Bank, Part 4: Images of Government Savings Bank and Part 5: Loyalty of Customers of 
Government Savings Bank. The survey is conducted online for collecting data from 
samples who are 400 customers who have used services in the area of Mueang District, 
Chiang Rai Province. The data are analyzed by using statistic values frequencies, 
percentages, standard deviations and multiple regression analysis technique for testing 
the correlation in the manner of mutual effects on each other between image of 
Government Savings Bank and loyalty of customers of Government Savings Bank.  
 The findings from the research are as follows. 1. The overall service quality of 
Government Savings Bank in Chiang Rai Province is the high level. Considered 
separately, it is discovered that the category with the highest mean is trustworthy, followed 
by the categories of the response to customers and the care, respectively. 2. The overall 
image of Government Savings Bank is in the high level. Considered separately, the 
category with the highest mean is service provision, followed by the categories of stability 
and trademark, respectively. 3. The overall loyalty of customers of Government Savings 
Bank in Mueang District, Chiang Rai Province is in the high level. Considered separately, 
the categories with the grape vine behavior, followed by the intention to buy, followed by 
the categories of price sensitivity and complaining behavior, respectively.  4. Quality of 
services in terms of tangibility of services, trustworthiness, confidence for customers and 
care have effects on loyalty of customers of Government Savings Bank in Mueang District, 
Chiang Rai Province in the overview, significantly 5. Images of Government Savings Bank 
in terms of trademark and the overview affect the loyalty of customers of Government 
Savings Bank in Mueang District, Chiang Rai Province in the overview, significantly 

Keywords: Service Quality/ Image/ Loyalty/ Government Savings Bank 



บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 สถาบนัการเงนิมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการเงนิของประเทศ ภายหลงั
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและมกีารเปิดเสรีทางการเงิน ธนาคารต้องมกีารปรบัตัวให้สอดคล้องกบั
กระแสโลกาภวิตัน์ เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัธนาคารต่างชาตแิละสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร 
โดยมกีารปรบัโครงสร้างองค์กร รวมทัง้การเน้นเป้าหมายทางการตลาดรายย่อย เพื่อให้บรกิาร
ในรูปแบบธนาคารครบวงจรมากยิง่ขึน้ การแขง่ขนัยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ดว้ยเหตุนี้จงึท าให้
แต่ละองค์กรพยายามหาหนทางทีจ่ะท าใหส้ามารถด าเนินการต่อไปได ้จงึมุ่งเน้นที่จะสรา้งแผน
กลยุทธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้  
 ธนาคารออมสนิกเ็ป็นสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่งทีม่กีารสรา้งแผนกลยทุธท์างการตลาด
เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั โดยธนาคารออมสนิมสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิ ทีม่รีฐับาล
เป็นประกนั มเีป้าหมายเดนิหน้าสรา้งสรรคน์วตักรรมบรกิารทางการเงนิทีม่คีุณค่า ตอบโจทย์
ดา้นการเงนิของทกุกลุ่มลกูคา้ และสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นทีจ่ดจ าและโดดเด่นมาก
ขึน้ รวมถงึพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ยเช่นกนั น ามาซึง่ความพงึ
พอใจสงูสุดของผูใ้ชบ้รกิาร ความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัและความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร  
 ภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัอย่างหนึง่ทีจ่ะช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิ
การแขง่ขนัและสรา้งความแตกต่าง อาศยัประสบการณ์ ความรู ้ความคดิท าใหเ้กดิการรบัรู ้การ
เขา้ใจในสิง่ต่างๆ ประกอบกนัขึน้เป็นพฤตกิรรม ดงันัน้ ภาพลกัษณ์จงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัจติใจ
โดยตรง นอกจากภาพลกัษณ์องคก์รแลว้ยงัมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัอกีอย่างหนึ่งทีจ่ะช่วยสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัและสรา้งความแตกต่างได ้คอื คุณภาพการใหบ้รกิารเป็นสิง่ที่
ตอบสนองความคดิเหน็ของลูกคา้ในทศิทางบวกผ่านการ ส าหรบัธนาคารออมสนิไดม้กีาร
ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารและภาพลกัษณ์มาอย่างตอ่เนื่อง อาทเิช่น ไดม้กีาร
ก าหนด New Strategic Positioning ขึน้ เพื่อใชส้ าหรบัการปรบัเปลีย่นองคก์รสูก่ารเป็น Social 
Bank   

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาเรื่อง คุณภาพการใหบ้รกิารและภาพลกัษณ์
ของธนาคารออมสนิทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย ซึง่ขอ้มูลทีไ่ดส้ามารถน าไปใชใ้นการวางแผนปรบัปรุงและพฒันาองคก์รในดา้น
ภาพลกัษณ์และคุณภาพการใหบ้รกิารไดอ้ย่างชดัเจน เหมาะสม รวมถงึพฒันาการวางแผน     
กลยุทธท์างการตลาดใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มากทีส่ดุ 
 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิ 
 2. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ 
 3. เพื่อศกึษาความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 
 4. เพื่อศกึษาอทิธพิลของคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อความภกัดขีองลูกคา้ธนาคาร
 ออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 5. เพื่อศกึษาอทิธพิลของภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิทีม่ผีลต่อความภกัดขีองลกูคา้
 ธนาคาร ออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. คุณภาพการใหบ้รกิารมอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลกูคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอ
 เมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 2. ภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิมอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน 
 อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
1. ตวัแปร 

1.1 ตวัแปรอสิระ  
1.1.1 คุณภาพการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่  

- ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร - ความเชื่อถอืไวว้างใจได ้
- การตอบสนองต่อลูกคา้   - ความเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ 
- การดูแลเอาใจใส ่

1.1.2 ภาพลกัษณ์ของธนาคาร ไดแ้ก่  
- ดา้นตราสนิคา้   - ดา้นความมัน่คง 
- ดา้นการใหบ้รกิาร  - ดา้นสถานที ่

1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภกัดขีองลูกคา้ ประกอบดว้ย พฤตกิรรมการบอกตอ่, 
ความตัง้ใจซื้อ, ความออ่นไหวต่อราคา และพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ลูกค้าที่เคยใช้บรกิารธนาคารออมสนิใน

จงัหวดัเชยีงรายทีอ่าศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ซึง่ผูว้จิยัไม่สามารถทราบจ านวน
ที่แน่นอนของผู้ทีเ่คยใช้บรกิาร จงึได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ทราบขนาดของ



ประชากร โดยก าหนดความเชื่อมัน่ที ่95 % ความผดิพลาดไม่เกนิ 5 % จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยั 400 คน การสุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) 
3. เนื้อหา 

การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิและคุณภาพการ
ใหบ้รกิารทีม่ผีลตอ่ความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
4. ระยะเวลา 

เริม่ตัง้แต่ วนัที ่27 มนีาคม 2565 จนถงึวนัที ่11 กรกฎาคม 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพบรกิาร 
 กล่าวอย่างสรุปไดว้่า คุณภาพการใหบ้รกิาร หมายถงึ ระดบัของการรบัรูจ้ากการใช้
บรกิารการใหข้อ้มูลทีต่รงตามความตอ้งการของลูกคา้ และท าการประเมนิโดยแสดงออกผ่าน
ความพงึพอใจและความถีต่อ่การเขา้มาใชบ้รกิาร และขัน้ตอนการประเมนิคุณภาพการบรกิาร 
โดยสรา้งเครื่องมอืวดัคุณภาพการบรกิาร จ าแนกเป็น 5 ดา้น ดงันี้  
 1. ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร  
 2. ความเชื่อถอืไวว้างใจ  
 3. การตอบสนองต่อลูกคา้  
 4. การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้  
 5. การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 
 ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ผลรวม ระหว่างขอ้เทจ็จรงิกบัการประเมนิส่วนตวั และจดจ าผ่าน
ความรูส้กึนึกคดิ อาจมคีวามแตกต่างหรอืเหมอืนกบัภาพความเป็นจรงิ เป็นความรูส้กึของบุคคล
ทีม่กัสรา้งขึน้เอง โดยการคน้ควา้หาความรู ้การคดิสิง่ต่างๆ ท าใหเ้กดิการเขา้ใจในสิง่ต่างๆ 
 ภาพลกัษณ์จะเป็นสิง่ทีช่่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบต่างๆเชงิการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิ และ
ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิเรือ่งภาพลกัษณ์องคก์รของ ดร.เสร ีวงษ์มณฑา ทีอ่ธบิายเกีย่วกบั
องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ มาพฒันาโดยเลอืกเฉพาะดา้นทีผู่ม้าใชบ้รกิารรบัรูไ้ดท้นัทเีมื่อเขา้
มาใชบ้รกิาร ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื 1. ดา้นตราสนิคา้ 2. ดา้นความมัน่คง 3. ดา้นการ
ใหบ้รกิาร และ 4. ดา้นสถานที ่มาใชเ้ป็นตวัแปรในการก าหนดกรอบแนวคดิและสรา้ง
แบบสอบถามต่อไป 

 



3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความภกัด ี
ความจงรกัภกัด ีคอื ทศันคตขิองลูกคา้ทีม่ตีอ่สนิคา้และบรกิารซึง่ตอ้งน าไปสู่

ความสมัพนัธใ์นระยะยาว เป็นการเหนีย่วรัง้ลูกคา้ไวก้บัองคก์ร และปัจจยัทีใ่ชว้ดัความภกัดตีอ่
ตราสนิคา้โดยใชเ้กณฑ์พฤตกิรรมความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค ดงัตอ่ไปนี้ 

1. พฤตกิรรมการบอกต่อ หมายถงึ การสื่อถงึหรอืบอกต่อทีเ่กีย่วกบัผูข้ายสนิคา้และการ
ใหบ้รกิารของสนิคา้นัน้ว่ามคีวามภกัดมีากเพยีงใด 

2. ความตัง้ใจซื้อ หมายถงึ เป็นการเลอืกซื้อสนิคา้เป็นสิง่แรก โดยทีไ่ม่มคีวามลงัเลหรอื
อยากเปลีย่นแปลงสนิคา้ 

3. ความอ่อนไหวต่อราคา หมายถึง เป็นการที่ผู้มาใช้บรกิารไม่มคีวามหวัน่ไหวต่อการ
ขึน้ราคาหรอืลดราคาของสนิคา้นัน้ 

4. พฤติกรรมการร้องเรียน หมายถึง เมื่อเจอสินค้าที่ไม่มคีุณภาพหรือสินค้ามปัีญหา
สามารถรอ้งเรยีนต่อองคก์รหรอืผูข้ายสนิคา้นัน้ได้ 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
 การศกึษาวจิยัเรือ่ง คุณภาพการใหบ้รกิารและภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิทีม่ี
อทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิ ใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ผูว้จิยัได้
น าเสนอวธิกีารด าเนินการวจิยัตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ลกูคา้ที่เคยใชบ้รกิารธนาคารออมสนิในจงัหวดั
เชยีงรายทีอ่าศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ซึง่ผูว้จิยัไม่สามารถทราบจ านวนที่
แน่นอนของผูท้ีเ่คยใชบ้รกิาร จากการค านวณจะไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่งประมาณ 385 
ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้จากความไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัจะเกบ็ขอ้มูลเพิม่เตมิจากจ านวน ดงักล่าวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ดงันัน้ วจิยัจะเกบ็กลุม่ตวัอย่าง
เป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง 
2. วธิกีารสุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการท าการวจิยัครัง้ค านวณโดยใชว้ธิกีารค านวณหาขนาดตวัอยา่งใน
กรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน โดยใชส้ตูรของ W.G. Cochran (Cochran,1977) 
การสุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) 
 
 
 



3. การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอมูลเพื่อการศกึษาวจิยั คอื แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยเป็นการส ารวจแบบออนไลน์ (Online Survey) โดยรายละเอยีดใน
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้  
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุม่ตวัอย่างเป็น  
 ส่วนที ่2 ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย  
 ส่วนที ่3 ขอ้มูลดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย  
 ส่วนที ่4 ขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย  
 ส่วนที ่5 ขอ้มูลดา้นความภกัดขีองลูกคา้ตอ่ธนาคารออมสนิในอ าเภอเมอืง จงัหวดั
 เชยีงราย  
4. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
 ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามตรวจสอบคณุภาพดา้นความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 
ค านวณหาค่าดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) และเมื่อไดค้่า IOC มากกว่า 0.50 ซึง่หมายถงึขอ้
ค าถามทีว่ดัตรงตามเนื้อหา สามารถน าแบบสอบถามไปใชไ้ด ้จากนัน้น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม
มาตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ โดยเมื่อท าการหาค่า Cronbach's Alpha แลว้ได ้0.974 ซึง่
มากกว่า 0.7 จงึผ่านเกณฑข์อ้ก าหนด สามารถน าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจรงิต่อไป 
5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการวจิยัเรื่อง คุณภาพการใหบ้รกิารและภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิที่
มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิ ใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ดงันี้ 
 5.1 ขอ้มูลดา้นปฐมภูม ิ(Primary Data)  
 เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่
เคยใชบ้รกิารธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายทีอ่าศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  
 5.2 ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data)  
 เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการรวบรวมศกึษาคน้ควา้จากหนังสอื วารสาร บทความ งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งและขอ้มูลผ่านอนิเตอรเ์น็ต  
6. การวเิคราะหข์อ้มูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก ่ 
 6.1 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
- ใชอ้ธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตรปั์จจยัส่วน บุคคล ของกลุ่มตวัอย่าง  
- ใชอ้ธบิายลกัษณะพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงรายของกลุม่ตวัอยา่ง  
- ใชอ้ธบิายขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิ  



- ใชอ้ธบิายขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ  
- ใชอ้ธบิายขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวัด
เชยีงราย  
 6.2 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างคุณภาพการใหบ้รกิาร และ ภาพลกัษณ์
ของธนาคารออมสนิ กบั ความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  

 

ผลการวิจยั 
 

 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
10,001 – 20,000 บาท  
 2. ขอ้มูลพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารออมสนิ ในจงัหวดัเชยีงราย ส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร
ดา้นเงนิฝาก ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารคอื 12.01 – 15.30 น. ความถีใ่นการใชบ้รกิารคอื 1-2 ครัง้ต่อ
เดอืน และ 3-4 ครัง้ต่อเดอืนเท่ากนั และเดนิทางมาใชบ้รกิารคนเดยีว  
 3. คุณภาพการให้บรกิารของธนาคารออมสนิ ในจงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ รองลงมาคอืความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า รองลงมาคอืความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 
รองลงมาคอืการตอบสนองต่อลูกคา้  และการดูแลเอาใจใส่ ตามล าดบั  
 4. ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
และหากพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสงูสุดคอืดา้นสถานที่ รองลงมาคอืดา้น
การใหบ้รกิาร รองลงมาคอืดา้นความมัน่คง และดา้นตราสนิคา้ ตามล าดบั  
 5. ความภกัดขีองลูกค้าธนาคารออมสนิในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก และหากพจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื พฤตกิรรมการ
บอกต่อ รองลงมาคือความตัง้ใจซื้อ รองลงมาคือความอ่อนไหวต่อราคาและพฤติกรรมการ
รอ้งเรยีน ตามล าดบั  
 6. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 คือ คุณภาพการให้บริการมอีิทธพิลต่อ
ความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  
 ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายโดยภาพรวม 
พบว่าตวัแปรคุณภาพการใหบ้รกิาร 4 ดา้นคอื ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร, ดา้นความ
เชื่อถือไว้วางใจได้, ด้านความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า และ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความภกัดี



ของลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 คอื ภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิมอีทิธพิล
ต่อความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
  ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายโดยภาพรวม 
พบว่าตวัแปรภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิ 2 ดา้น คอื ดา้นตราสนิคา้และภาพลกัษณ์ธนาคารออม
สนิโดยภาพรวม ส่งผลต่อความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย
โดยภาพรวม ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการศกึษาสามารถอภปิรายไดด้งันี้ 
1. สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผลการศกึษาทีส่รุปว่า คุณภาพการใหบ้รกิารมอีทิธพิลในทางบวกต่อความ
ภกัดขีองลกูคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยคุณภาพการใหบ้รกิารมี
อทิธพิล 4 ดา้นคอื ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร, ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจได้, ดา้น
ความเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ เป็นผลใหลู้กคา้ยงัคงเลอืกใชบ้รกิารกบั
ธนาคารออมสนิและมคีวามภกัดใีนการใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ ผลดงักลา่วมคีวามสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2549) ทีก่ล่าวไวว้่าแนวคดิคุณภาพบรกิารเป็นสิง่ทีผู่้
ประกอบธุรกจิควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก โดย มุ่งเน้นถงึความพงึพอใจของลูกคา้หรอื
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกั ซึง่ความส าคญัของคุณภาพบรกิารในเชงิคุณภาพประกอบดว้ย การสรา้ง
ความพอใจและความจงรกัภกัดใีหผู้ใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพย่อมท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึพงึพอใจและประทบัใจในบรกิารทีอ่งคก์รไดม้อบใหแ้ละจากความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารนี้เองถอืเป็นส่วนส าคญัในการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ตอ่ๆไปของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้านัน้จะน ามาสู่ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารต่อไป  
2. สมมตฐิานขอ้ที ่2 ผลการศกึษาทีส่รุปว่า ภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิมอีทิธพิลในทางบวกตอ่
ความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิใน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพลกัษณ์ธนาคาร
ออมสนิมอีทิธพิล 2 ดา้นคอืดา้นตราสนิคา้และภาพลกัษณ์ธนาคารออมสนิโดยภาพรวม เมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ในดา้นต่างๆแลว้จะนึกถงึธนาคารออมสนิ เป็นอนัดบัแรก ผล
ดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัขอเสร ีวงษ์มณทา (2541) ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์มี
ความส าคญัต่อการประสบผลส าเรจ็ ซึง่สามารถแบ่งความส าคญัของภาพลกัษณ์ไดเ้ป็น 2 
ประเดน็ คอื 1. สามารถก าหนดทศิทางพฤตกิรรมรอบตวัของบุคคลทีม่สีิง่เหลา่นัน้ หากมี
ความคดิไปในทางทีด่กีจ็ะสง่ผลใหส้ิง่ๆนัน้ๆ ดตีามไปดว้ย และ 2. ช่วยเพิม่คุณคา่ของสนิคา้และ



บรกิารซึง่ส่งผลใหเ้กดิการซื้อซ ้า ทัง้นี้สามารถอธบิายไดว้่าภาพลกัษณ์จะเป็นสิง่ทีช่่วยสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัในดา้นต่างๆใหก้บัธุรกจิ และหากองคก์รมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีมกีาร
พฒันาภาพลกัษณ์ขององคก์รในดา้นต่างๆใหด้ขีึน้อยูเ่ป็นประจ า จะสง่ผลใหค้วามภกัดขีองลูกคา้
ต่อธนาคารเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
 ความภกัดขีองลูกคา้ธนาคารออมสนิในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก และหากพจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืพฤตกิรรมการ
บอกต่อ รองลงมาคอืความตัง้ใจซื้อ ม ีรองลงมาคอืความอ่อนไหวต่อราคา และพฤตกิรรมการ
รอ้งเรยีน ตามล าดบั ดงันัน้เพือ่เป็นการสรา้งความภกัดขีองลูกคา้ใหด้ขีึน้ ธนาคารควรมกีาร
ปรบัปรุงการบรกิารลูกคา้ใหด้ขีึน้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าอกี 
จะส่งผลท าใหล้กูคา้เกดิความผูกพนัและภกัดตีอ่ธนาคาร  
2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 การท าวจิยัครัง้ต่อไปควรขยายขอบเขตการศกึษาใหก้วา้งมากขึน้ อาจขยายไปพืน้ที่
อื่นๆ เพื่อความหลากหลายและครอบคลุมของขอ้มูลใหม้ากยิง่ขึน้และควรมกีารศกึษาปัจจยัอืน่ๆ 
ทีส่่งผลต่อความภกัดตี่อธนาคารออมสนิ อาท ิความคาดหวงั หรอืการรบัรู ้เป็นตน้  
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