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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกีย่ วกับอิทธิพลของภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
และคุณภาพการให้บริการทีม่ ผี ลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง, ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารออมสิน, ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน , ส่วนที่ 4
ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน และส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความภักดีของลูกค้าต่อ
ธนาคารออมสิน โดยเป็ นการสารวจแบบออนไลน์ เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้า
ทีเ่ คยใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตกิ ารหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของ
การส่งผลต่อกันระหว่างคุณภาพการให้บริการ และ ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน กับ ความ
ภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลการศึก ษาวิจ ัย พบว่ า 1.คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารของธนาคารออมสิน ในจัง หวัด
เชีย งราย โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดับ มาก และหากพิจารณาเป็ นรายด้าน จะพบว่ า ด้า นที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือความเชื่อถือไว้วางใจได้ รองลงมาคือความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า รองลงมาคือความ
เป็ น รู ป ธรรมของการบริก าร รองลงมาคือ การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า และการดู แ ลเอาใจใส่
ตามลาดับ 2.ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านสถานที่ รองลงมาคือด้าน
การให้บริการ รองลงมาคือด้านความมันคง
่ และด้านตราสินค้า ตามลาดับ 3.ความภักดีของ
ลูกค้าธนาคารออมสินในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และหาก
พิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พฤติกรรมการบอกต่อ รองลงมาคือ
ความตัง้ ใจซื้อ รองลงมาคือความอ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน ตามลาดับ
4.คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็ นรูปธรรมของ การบริการ, ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้,
ด้านความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า และ ด้าน การดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
ออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
5.ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ด้านตราสินค้าและโดยภาพรวม ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า
ธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05
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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

บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันการเงินมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ภายหลัง
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและมีการเปิ ดเสรีทางการเงิน ธนาคารต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวตั น์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธนาคารต่างชาติและสถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร
โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร รวมทัง้ การเน้นเป้ าหมายทางการตลาดรายย่อย เพื่อให้บริการ
ในรูปแบบธนาคารครบวงจรมากยิง่ ขึน้ การแข่งขันยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ด้วยเหตุน้จี งึ ทาให้
แต่ละองค์กรพยายามหาหนทางทีจ่ ะทาให้สามารถดาเนินการต่อไปได้ จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ธนาคารออมสินก็เป็ นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งทีม่ กี ารสร้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยธนาคารออมสินมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ทีม่ รี ฐั บาล
เป็ นประกัน มีเป้ าหมายเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทางการเงินทีม่ คี ุณค่า ตอบโจทย์
ด้านการเงินของทุกกลุ่มลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็ นทีจ่ ดจาและโดดเด่นมาก
ขึน้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยเช่นกัน นามาซึง่ ความพึง
พอใจสูงสุดของผูใ้ ช้บริการ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการ
ภาพลักษณ์องค์กร เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันและสร้างความแตกต่าง อาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความคิดทาให้เกิดการรับรู้ การ
เข้าใจในสิง่ ต่างๆ ประกอบกันขึน้ เป็ นพฤติกรรม ดังนัน้ ภาพลักษณ์จงึ มีความเกีย่ วข้องกับจิตใจ
โดยตรง นอกจากภาพลักษณ์องค์กรแล้วยังมีองค์ประกอบทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งทีจ่ ะช่วยสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและสร้างความแตกต่างได้ คือ คุณภาพการให้บริการเป็ นสิง่ ที่
ตอบสนองความคิดเห็นของลูกค้าในทิศทางบวกผ่านการ สาหรับธนาคารออมสินได้มกี าร
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ได้มกี าร
กาหนด New Strategic Positioning ขึน้ เพื่อใช้สาหรับการปรับเปลีย่ นองค์กรสูก่ ารเป็ น Social
Bank
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสินทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในด้า น
ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการได้อย่างชัดเจน เหมาะสม รวมถึงพัฒนาการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากทีส่ ดุ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน
2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน
3. เพื่อศึกษาความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการทีม่ ผี ลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
ออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทีม่ ผี ลต่อความภักดีของลูกค้า
ธนาคาร ออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. คุณภาพการให้บริการมีอทิ ธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
2. ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินมีอทิ ธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ตัวแปร
1.1 ตัวแปรอิสระ
1.1.1 คุณภาพการให้บริการ ได้แก่
- ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้
- การตอบสนองต่อลูกค้า
- ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า
- การดูแลเอาใจใส่
1.1.2 ภาพลักษณ์ของธนาคาร ได้แก่
- ด้านตราสินค้า
- ด้านความมันคง
่
- ด้านการให้บริการ
- ด้านสถานที่
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความภักดีของลูกค้า ประกอบด้วย พฤติกรรมการบอกต่อ ,
ความตัง้ ใจซื้อ, ความอ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าที่เคยใช้บริการธนาคารออมสินใน
จังหวัดเชียงรายทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถทราบจานวน
ที่แน่ นอนของผู้ทเ่ี คยใช้บริการ จึงได้ใช้สูตรการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของ

ประชากร โดยกาหนดความเชื่อมันที
่ ่ 95 % ความผิดพลาดไม่เกิน 5 % จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั 400 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3. เนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาเกีย่ วกับอิทธิพลของภาพลักษณ์ธนาคารออมสินและคุณภาพการ
ให้บริการทีม่ ผี ลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4. ระยะเวลา
เริม่ ตัง้ แต่ วันที่ 27 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพบริการ
กล่าวอย่างสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ระดับของการรับรูจ้ ากการใช้
บริการการให้ขอ้ มูลทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้า และทาการประเมินโดยแสดงออกผ่าน
ความพึงพอใจและความถีต่ อ่ การเข้ามาใช้บริการ และขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพการบริการ
โดยสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ จาแนกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
2. ความเชื่อถือไว้วางใจ
3. การตอบสนองต่อลูกค้า
4. การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า
5. การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ หมายถึง ผลรวม ระหว่างข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว และจดจาผ่าน
ความรูส้ กึ นึกคิด อาจมีความแตกต่างหรือเหมือนกับภาพความเป็ นจริง เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคล
ทีม่ กั สร้างขึน้ เอง โดยการค้นคว้าหาความรู้ การคิดสิง่ ต่างๆ ทาให้เกิดการเข้าใจในสิง่ ต่างๆ
ภาพลักษณ์จะเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยสร้างความได้เปรียบต่างๆเชิงการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ และ
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดเรือ่ งภาพลักษณ์องค์กรของ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ทีอ่ ธิบายเกีย่ วกับ
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ มาพัฒนาโดยเลือกเฉพาะด้านทีผ่ มู้ าใช้บริการรับรูไ้ ด้ทนั ทีเมื่อเข้า
มาใช้บริการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ด้านตราสินค้า 2. ด้านความมันคง
่ 3. ด้านการ
ให้บริการ และ 4. ด้านสถานที่ มาใช้เป็ นตัวแปรในการกาหนดกรอบแนวคิดและสร้าง
แบบสอบถามต่อไป

3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดี
ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกค้าทีม่ ตี อ่ สินค้าและบริการซึง่ ต้องนาไปสู่
ความสัมพันธ์ในระยะยาว เป็ นการเหนีย่ วรัง้ ลูกค้าไว้กบั องค์กร และปั จจัยทีใ่ ช้วดั ความภักดีตอ่
ตราสินค้าโดยใช้เกณฑ์พฤติกรรมความตัง้ ใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการบอกต่อ หมายถึง การสื่อถึงหรือบอกต่อทีเ่ กีย่ วกับผูข้ ายสินค้าและการ
ให้บริการของสินค้านัน้ ว่ามีความภักดีมากเพียงใด
2. ความตัง้ ใจซื้อ หมายถึง เป็ นการเลือกซื้อสินค้าเป็ นสิง่ แรก โดยทีไ่ ม่มคี วามลังเลหรือ
อยากเปลีย่ นแปลงสินค้า
3. ความอ่อนไหวต่อราคา หมายถึง เป็ นการที่ผู้มาใช้บริการไม่มคี วามหวันไหวต่
่
อการ
ขึน้ ราคาหรือลดราคาของสินค้านัน้
4. พฤติกรรมการร้องเรียน หมายถึง เมื่อเจอสินค้าที่ไม่มคี ุณภาพหรือสินค้ามีปัญหา
สามารถร้องเรียนต่อองค์กรหรือผูข้ ายสินค้านัน้ ได้
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินทีม่ ี
อิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั ได้
นาเสนอวิธกี ารดาเนินการวิจยั ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ลูกค้าที่เคยใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัด
เชียงรายทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถทราบจานวนที่
แน่นอนของผูท้ เ่ี คยใช้บริการ จากการคานวณจะได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างประมาณ 385
ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ จากความไม่ครบถ้ว นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลเพิม่ เติมจากจานวน ดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ดังนัน้ วิจยั จะเก็บกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง
2. วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการทาการวิจยั ครัง้ คานวณโดยใช้วธิ กี ารคานวณหาขนาดตัวอย่างใน
กรณีทไ่ี ม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน โดยใช้สตู รของ W.G. Cochran (Cochran,1977)
การสุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

3. การสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยเป็ นการสารวจแบบออนไลน์ (Online Survey) โดยรายละเอียดใน
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคล ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างเป็ น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความภักดีของลูกค้าต่อธนาคารออมสินในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
4. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และเมื่อได้ค่า IOC มากกว่า 0.50 ซึง่ หมายถึงข้อ
คาถามทีว่ ดั ตรงตามเนื้อหา สามารถนาแบบสอบถามไปใช้ได้ จากนัน้ นาข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ โดยเมื่อทาการหาค่า Cronbach's Alpha แล้วได้ 0.974 ซึง่
มากกว่า 0.7 จึงผ่านเกณฑ์ขอ้ กาหนด สามารถนาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่ อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั เรื่อง คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินที่
มีอทิ ธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท ดังนี้
5.1 ข้อมูลด้านปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เคยใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5.2 ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data)
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องและข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
6.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
- ใช้อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ปัจจัยส่วน บุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง
- ใช้อธิบายลักษณะพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงรายของกลุม่ ตัวอย่าง
- ใช้อธิบายข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน

- ใช้อธิบายข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน
- ใช้อธิบายข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
6.2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างคุณภาพการให้บริการ และ ภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิน กับ ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท
2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ใช้บริการ
ด้านเงินฝาก ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการคือ 12.01 – 15.30 น. ความถีใ่ นการใช้บริการคือ 1-2 ครัง้ ต่อ
เดือน และ 3-4 ครัง้ ต่อเดือนเท่ากัน และเดินทางมาใช้บริการคนเดียว
3. คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน ในจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับ มาก และหากพิจ ารณาเป็ น รายด้า นจะพบว่ า ด้า นที่มีค่ า เฉลี่ย สูง สุ ด คือ ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ รองลงมาคือความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า รองลงมาคือความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
รองลงมาคือการตอบสนองต่อลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ ตามลาดับ
4. ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านสถานที่ รองลงมาคือด้าน
การให้บริการ รองลงมาคือด้านความมันคง
่ และด้านตราสินค้า ตามลาดับ
5. ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ พฤติกรรมการ
บอกต่อ รองลงมาคือความตัง้ ใจซื้อ รองลงมาคือความอ่อนไหวต่อราคาและพฤติกรรมการ
ร้องเรียน ตามลาดับ
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 คือ คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อ
ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม
พบว่าตัวแปรคุณภาพการให้บริการ 4 ด้านคือ ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ, ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้, ด้านความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า และ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความภักดี

ของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม ได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 คือ ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินมีอทิ ธิพล
ต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม
พบว่าตัวแปรภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน 2 ด้าน คือ ด้านตราสินค้าและภาพลักษณ์ธนาคารออม
สินโดยภาพรวม ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวม ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการศึกษาทีส่ รุปว่า คุณภาพการให้บริการมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อความ
ภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยคุณภาพการให้บริการมี
อิทธิพล 4 ด้านคือ ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ, ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้, ด้าน
ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า และ ด้านการดูแลเอาใจใส่ เป็ นผลให้ลูกค้ายังคงเลือกใช้บริการกับ
ธนาคารออมสินและมีความภักดีในการใช้บริการเพิม่ มากขึน้ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) ทีก่ ล่าวไว้ว่าแนวคิดคุณภาพบริการเป็ นสิง่ ทีผ่ ู้
ประกอบธุรกิจควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดย มุ่งเน้นถึงความพึงพอใจของลูกค้าหรือ
ผูใ้ ช้บริการเป็ นหลัก ซึง่ ความสาคัญของคุณภาพบริการในเชิงคุณภาพประกอบด้วย การสร้าง
ความพอใจและความจงรักภักดีให้ผใู้ ช้บริการ รวมถึงการให้บริการทีม่ คี ุณภาพย่อมทาให้
ผูใ้ ช้บริการรูส้ กึ พึงพอใจและประทับใจในบริการทีอ่ งค์กรได้มอบให้แ ละจากความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการนี้เองถือเป็ นส่วนสาคัญในการตัดสินใจกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อๆไปของ
ผูใ้ ช้บริการ ซึง่ การกลับมาใช้บริการซ้านัน้ จะนามาสู่ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการต่อไป
2. สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการศึกษาทีส่ รุปว่า ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อ
ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพลักษณ์ธนาคาร
ออมสินมีอทิ ธิพล 2 ด้านคือด้านตราสินค้าและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินโดยภาพรวม เมื่อ
ผูใ้ ช้บริการมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ในด้านต่างๆแล้วจะนึกถึงธนาคารออมสิน เป็ นอันดับแรก ผล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ขอเสรี วงษ์มณทา (2541) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์มี
ความสาคัญต่อการประสบผลสาเร็จ ซึง่ สามารถแบ่งความสาคัญของภาพลักษณ์ได้เป็ น 2
ประเด็น คือ 1. สามารถกาหนดทิศทางพฤติกรรมรอบตัวของบุคคลทีม่ สี งิ่ เหล่านัน้ หากมี
ความคิดไปในทางทีด่ กี จ็ ะส่งผลให้สงิ่ ๆนัน้ ๆ ดีตามไปด้วย และ 2. ช่วยเพิม่ คุณค่าของสินค้าและ

บริการซึง่ ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้า ทัง้ นี้สามารถอธิบายได้ว่าภาพลักษณ์จะเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในด้านต่างๆให้กบั ธุรกิจ และหากองค์กรมีภาพลักษณ์ทด่ี ี มีการ
พัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านต่างๆให้ดขี น้ึ อยูเ่ ป็ นประจา จะส่งผลให้ความภักดีของลูกค้า
ต่อธนาคารเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือพฤติกรรมการ
บอกต่อ รองลงมาคือความตัง้ ใจซื้อ มี รองลงมาคือความอ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการ
ร้องเรียน ตามลาดับ ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการสร้างความภักดีของลูกค้าให้ดขี น้ึ ธนาคารควรมีการ
ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดขี น้ึ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการซ้าอีก
จะส่งผลทาให้ลกู ค้าเกิดความผูกพันและภักดีตอ่ ธนาคาร
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
การทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างมากขึน้ อาจขยายไปพืน้ ที่
อื่นๆ เพื่อความหลากหลายและครอบคลุมของข้อมูลให้มากยิง่ ขึน้ และควรมีการศึกษาปั จจัยอืน่ ๆ
ทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อธนาคารออมสิน อาทิ ความคาดหวัง หรือการรับรู้ เป็ นต้น
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