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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาพลกัษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร สาํหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้

ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง

น้อย 1 ครัง้ จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ส่วนสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชส้ถติใินการทดสอบโดยใช ้ค่าท ี

สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของ

เพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง             

25-34 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

15,001-20,000 บาท 

 ลูกคา้มทีศันคติต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารอยู่ในระดบัด ีและลูกคา้มคีวามไวว้างใจโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั พบว่า 

 ภาพลกัษณ์ดา้นสนิค้าและบรกิาร ด้านตราสนิค้า ด้านผู้บรหิาร ด้านความมัน่คง ด้านอาคารสถานที่ และ

ดา้นชื่อเสยีงองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของลกูคา้ในดา้นระยะเวลาการเป็นลกูคา้กบัธนาคารกสกิรไทย โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  ภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้และบรกิาร และดา้นตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของลกูคา้ในดา้นความถี่

ในการใช้บรกิารภายในระยะเวลา 3 เดอืน โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ภาพลกัษณ์ในดา้นความมัน่คงมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมของลกูคา้ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารภายใน

ระยะเวลา 3 เดอืน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

คาํสาํคญั: ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจ พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ธนาคาร 
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Abstract 

 

 This research aimed to study the relationship between corporate image, trust and consumers’ 

usage service behavior on KASIKORNBANK Public Company Limited in Bangkok metropolis.  Sample size in 

this research was 400 customers using service one time or over at KASIKORNBANK Public Company 

Limited in Bangkok metropolis.  Questionnaire was the tool for data collecting.  The statistics for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, the t-test, one way analysis of variance, and Pearson 

product moment correlation coefficient.  

 Research results were as follows: 

 Most samples were female, aged between 25 and 34 years old, being single, holding Bachelor’s 

degree, working as private company employees, and earning average monthly income between Baht 15,001 

and 20,000.  

 Customers had attitude towards overall Bank’s corporate image at the good level and customers 

had attitude towards overall trust at the high level.   

 The result image of hypotheses testing are found as follows: 

 Image in the dimensions of products & services, brand, executive, stability, building, and reputation 

had low positively related to customers’ behavior in the dimension of time duration of being 

KASIKORNBANK’s customer at statistical significance of 0.01 level. 

  Image in the dimensions of products & services and brand had low positively related to customers’ 

behavior in term of visiting frequency within three months at statistical significance of 0.01 level. 

 Image in the dimensions of stability had low positively related to customers’ behavior in term of 

visiting frequency within three months with statistical significance of 0.05 level. 

 

Keywords:  Image, Confidence, Behavior Service, Banking 

 

บทนํา 

 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง ที่เกดิขึน้ในปจัจุบนัน้ี ย่อมทําให้พฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภคมคีวามเปลีย่นแปลงไป อาจเกดิมาจากทศันคต ิความเชื่อ ความสนใจ และความเป็นไปของสงัคม (สารสมัพนัธ์

ฉบบัเดอืนมนีาคม 2557 ปีที ่6 ฉบบัที ่16: 4) แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2557  ยงัขึน้กบัทางออกของปญัหาการเมอืง 

ท่ามกลางความขดัแยง้ทีย่ดืเยือ้และปมปญัหาทีห่าทางออกไดย้ากมากขึน้ของการเมอืงไทย ทําใหเ้สน้ทางการฟ้ืนตวั

ของการบรโิภคภาคเอกชนยงัคงมคีวามไม่แน่นอน (เพราะเดมิกม็ปีระเดน็กงัวลจากภาระค่าครองชพี/หน้ีครวัเรอืนอยู่

ก่อนแลว้) ขณะที ่การเร่งการเบกิจ่าย เมด็เงนิงบประมาณของภาครฐั กค็งทําไดค้่อนขา้งจํากดัในบางภาคส่วนเช่นกนั 

นอกจากน้ี การท่องเทีย่วทีเ่คยเป็นแรงหนุนหลกัของ เศรษฐกจิไทย กอ็าจไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมอืงที่

เริม่สง่ผลต่อจาํนวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ขา้มาในไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และบรเิวณใกลเ้คยีงจากภาพดงักล่าว

ขา้งตน้ สะทอ้นว่า กจิกรรมทางเศรษฐกจิหลกัๆทัง้การบรโิภค-การลงทุนภาคเอกชน การผลติภาคอุตสาหกรรมและการ

สง่ออกของไทย น่าจะยงัอยู่ในภาวะหดตวัลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงต้นปี 2557 ดงันัน้ ศูนยว์จิยักสกิรไทย จงึประเมนิว่า 

สถานการณ์ทีท่า้ทายโมเมนตมัการฟ้ืนตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ อาจกดดนัใหอ้ตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย

ในช่วงครึง่แรกของปี 2557 ยงัคงอยู่ในระดบัตํ่าทีป่ระมาณรอ้ยละ 1.0 ก่อนจะมโีอกาสฟ้ืนตวัดขีึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั  

หากเงื่อนไขทางการเมอืงต่างๆ ทยอยปลดลอ็กไปได ้และภาคการสง่ออกของไทยเริม่ไดร้บัอานิสงสอ์ย่างเตม็ทีม่ากขึน้
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จากทศิทางเศรษฐกจิประเทศคู่คา้สาํหรบัภาพรวมของปี 2557 นัน้ ศนูยว์จิยักสกิรไทย คาดว่าเศรษฐกจิไทยอาจเตบิโต

ราวรอ้ยละ 3.0 (กรอบคาดการณ์ทีร่อ้ยละ2.2-3.7) โดยมแีรงหนุนหลกัจากภาคการส่งออกทีน่่าจะพลกิกลบัมาขยายตวั

ไดต้ามเสน้ทางการฟ้ืน ตวัของเศรษฐกจิโลก อย่างไรกด็คีงต้องยอมรบัว่า ความไม่ชดัเจนของบทสรุปทางการเมอืงใน

ประเทศยงัคงเป็นเงื่อนไขสาํคญัทีก่ําหนดกรอบการฟ้ืนตวัของการใชจ้่ายในประเทศ และแนวโน้มเศรษฐกจิ ไทยในปี 

2557 ในขณะที ่ตวัแปรอื่นๆ อาท ิภาระค่าครองชพีหน้ีครวัเรอืน ภาวะภยัแลง้ซึง่มผีลต่อรายไดเ้กษตรกร และทศิทาง

เศรษฐกจิประเทศคู่คา้ กอ็าจเพิม่แรงกดดนัต่อภาพเศรษฐกจิในปีน้ีดว้ยเช่นกนั 

 จะเหน็ไดว้่าผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมพีฤตกิรรมการใชเ้งนิหรอืบรโิภคสนิคา้เปลีย่นแปลงไป โดยใหค้วามสาํคญั

กบั คุณภาพสนิคา้ แบรนด ์ความคุน้เคย ภาพลกัษณ์ ส่วนลด ความนินม และความสะดวก รวมถงึการใหบ้รกิารมาก

ขึน้ อกีทัง้การแข่งขนัของธนาคารพาณิชย์มสีงูมากและมแีนวโน้มการแข่งขนัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จากภาวะเศรษฐกจิและ

การเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป และการทีม่ธีนาคารต่างชาตเิขา้มาร่วมลงทุนหรอืดําเนินกจิการในประเทศไทย มกีารใชเ้งนิ

ลงทุนทีส่งู มกีารจดัการระบบทีท่นัสมยั ปรบัเปลีย่นตลอดเวลาเพื่อตอบสอนองความต้องการของผูบ้รโิภค หากธุรกจิที่

ตอ้งการอยู่รอดจาํเป็นตอ้งมกีารสาํรวจระดบัความพงึพอใจของลกูคา้เพื่อนําไปพจิารณาในการคน้หารูปแบบสนิคา้และ

การใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 ตลอดระยะเวลา 68 ปีทีธ่นาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยท์ีม่บีทบาทสาํคญัในการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ถอืไดว้่าเป็นธนาคารระดบัแนวหน้าที ่มุ่งมัน่พฒันาองคก์ร และผลติภณัฑ ์เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการบรกิารสูค่วามเป็นเลศิแก่ลกูคา้ ดงัคําขวญัทีก่ล่าวว่า “ บรกิารทุกระดบั

ประทบัใจ ”  

 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาในขา้งต้นทําให้ ผู้วิจยัเลง็เห็นความสําคญัในเรื่องภาพลกัษณ์องค์กรและความ

ไวว้างใจทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นธนาคารทีมุ่่งเน้นการให้บรกิารลูกคา้เพื่อให้เกดิความพงึพอใจสูงสุดสําหรบั

ผูใ้ชบ้รกิารโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนัน้มสีาขาที่ใหบ้รกิารครบคลุมทุกพืน้ที่กว่า 291 สาขา และมปีระชากร

กระจุกตวัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมาก เพื่อจะได้นําขอ้เสนอแนะต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรบัปรุง

แกไ้ขดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และสรา้งความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิารหรอืกาํลงัตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร

กบัทางธนาคาร ทัง้ยงัใชเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันากลยุทธแ์ละสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ในปจัจุบนัและทีม่แีนวโน้มจะใชบ้รกิารในอนาคตต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์องคก์รกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจกบัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระหรอืตวัแปรต้น (Independent Variables) มอียู่ 3 ตวัแปรดงัน้ี 

                1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

   1.1.1  เพศ 

           1.1.1.1 ชาย 
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           1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 อายุ 15-24 ปี 

    1.1.2.2 อายุ 25-34 ปี 

    1.1.2.3 อายุ 35-44 ปี 

    1.1.2.4 อายุ 45 ปี ขึน้ไป 

   1.1.3  สถานภาพ 

           1.1.3.1 โสด 

           1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

           1.1.3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4  ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  อาชพี 

     1.1.5.1 ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.5.3 ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 

    1.1.5.4 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

    1.1.5.5 พ่อบา้น / แม่บา้น 

    1.1.5.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ...................... 

   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.6.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท   

    1.1.6.2 15,001 - 20,000 บาท 

    1.1.6.3 20,001 - 30,000 บาท    

    1.1.6.4 30,001 - 40,000 บาท 

    1.1.6.5 40,001 บาท ขึน้ไป 

  1.2  ภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

  1.3  ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพ      

มหานคร 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากัด 

(มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ลูกคา้ที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายได้ แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) ของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 2.  ภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3.  ความไว้วางใจในบรกิารของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บรกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผูว้จิยัไดนํ้าความรู ้แนวคดิและทฤษฎจีากผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการอา้งองิ และเป็นแนวทางในการ

กาํหนดกรอบความคดิ ดงัน้ี 

 1. ดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

ต่อเดอืน ใชท้ฤษฎขีอง ทศันี ทองสว่าง (2537) โดยกล่าวว่า ประชากรศาสตร ์หมายถงึ คนซึง่มลีกัษณะในแต่ละบุคคล

ทีม่คีวามแตกต่างกนั  โดยมอีงคป์ระกอบของประชากร 

 2. ดา้นภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นต่างๆ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวความคดิของ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529) เพื่อใช้

วดัความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มต่ีอธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความสมัพนัธ์กบั

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 2. สินค้า หรือตราองค์การ 3. ความปลอดภัย มลภาวะ และเทคโนโลยี 4. การมีส่วน

เสรมิสรา้งเศรษฐกจิสงัคม 5. พนักงานและผูบ้รหิาร 6. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 7. การจดัการ 8. กฎหมาย ระเบยีบ

ขอ้บงัคบั 9. สถานทีท่าํงาน 10. องคก์ารทีเ่จรญิกา้วทนัโลก 11. การบรกิาร และความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ 12. ระบบ

บรหิารและฝา่ยจดัการทีส่งูดว้ยประสทิธภิาพ 13. การทาํคุณประโยชน์ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่สว่นรวม และ 14.ภาพลกัษณ์

ดา้นความมัน่คงและน่าเชื่อถอื เพื่อใชว้ดัระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ผูว้จิยัไดนํ้าหลกัแนวคดิของนักวชิาการทัง้หลายมาประยุกต์ใชใ้นการกําหนดกรอบในการศกึษา ทัง้น้ีไดพ้จิารณาวจิยั

เฉพาะภาพลกัษณ์ธนาคาร 7 ด้าน คอื  ดา้นสนิคา้และบรกิาร ดา้นตราสนิค้า ด้านพนักงาน ดา้นผูบ้รหิาร ดา้นความ

มัน่คง ด้านอาคารสถานที่ ดา้นชื่อเสยีงขององค์กร ซึ่งภาพลกัษณ์ดงักล่าวนัน้ มคีวามสําคญัต่อการประกอบกจิการ

ธนาคารพาณิชย ์และลกูคา้ธนาคารสามารถรบัรูไ้ดเ้มื่อเขา้มาใชบ้รกิาร โดยเชื่อว่าภาพลกัษณ์นัน้มคีวามสมัพนัธอ์ย่าง

ลกึซึ้งต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีจะชกันําใหบุ้คคลนัน้มพีฤตกิรรมในทางบวกแก่องคก์าร ไม่ว่าพูด 

เอ่ยถงึ การสนบัสนุนธุรกจิดว้ยการเป็นลกูคา้รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ธนาคารใหด้ยีิง่ขึน้ 

 3. ดา้นความไวว้างใจใชแ้นวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความไวว้างใจของ Covey. (2007) โดยกล่าวว่า 

ความไวว้างใจเป็นปจัจยัทีส่าํคญั เป็นอาวุธอนัทรงพลงัในการแขง่ขนั ทาํใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่ในตวัสนิคา้ ผูว้จิยัจงึ

ใชแ้นวคดิน้ีเพื่อใชว้ดัระดบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 4. ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ใช้แนวความคิดและทฤษฎีใช้แนวคิดทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์               

และคณะ (2539) โดยกล่าวว่า เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึ

ลกัษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้รโิภคผูว้จิยัจงึใช้แนวคดิน้ี เพื่อใช้วดัพฤตกิรรมและ

แนวโน้มในการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 สําหรบังานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผู้วจิยัได้นํางานวจิยัของ ยุทธการ คล้ายโอภาส (2552) และศศอร อนิทวงศ ์

(2554) มาใชใ้นการศกึษาวจิยัเน่ืองจากมคีวามใกลเ้คยีงกนักบังานวจิยัชิน้น้ี ในส่วนของภาพลกัษณ์องคก์รประกอบไป

ดว้ยภาพลกัษณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสนิค้าและบรกิาร ดา้นตราสนิค้า ด้านพนักงานด้านผู้บรหิาร ด้านความมัน่คง 

ด้านอาคารสถานที่ และด้านชื่อเสยีงขององค์กร ซึ่งเป็นตวัแปรอิสระเพื่อมาใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม และ

เลอืกใชแ้นวคดิในสว่นของความไวว้างใจ จากงานวจิยัของ จริะดา นวรุ่งเรอืง (2552) และศริษิา ตนัตโิกลวทิย ์(2552) 

ซึง่เป็นตวัแปรอสิระอกีหน่ึงตวั ทีใ่ชส้ําหรบัออกแบบแบบสอบถามเกีย่วกบัความไว้วางใจของผู้ใช้บรกิารกบัธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) และในดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างน้อย 1 ครัง้ 

เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) มจีํานวนมาก และมกีารใช้บรกิารทีห่ลากหลาย เช่น ดา้น

เงนิฝาก (ประจาํ, ออมทรพัย,์ กระแสรายวนั) ดา้นสนิเชื่อ (กูบ้า้น, เช่าซือ้รถยนต)์ และการใชบ้รกิารดา้นอื่นๆ เช่น การ

ชาํระค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ดงันัน้จงึไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้ใช้บรกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

อย่างน้อย 1 ครัง้ และเน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากการคํานวณ

โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่าง ที่ไม่ทราบค่าจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ที่ร้อยละ 95    

(ศรเีพญ็ ทรพัยม์นชยั. 2555) 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบั ภาพลกัษณ์องค์กรและความไว้วางใจทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูประชากรศาสตรข์องลกูคา้ทีเ่คยมาใชบ้รกิาร พบว่า 

 เพศ ลกูคา้ทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.0 รองลงมา

เป็นเพศชาย จาํนวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 ตามลาํดบั 

 อายุ ลูกคา้ทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 25-34  จํานวน 189  คดิเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมา 

คอื อายุ 35-44 ปี จาํนวน 91 คดิเป็นรอ้ยละ 22.8  อายุ 15-24 ปี จาํนวน 72  คดิเป็นรอ้ยละ  18.0 และ อายุ 45 ปี ขึน้

ไป จาํนวน 48 คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ สถานภาพ ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

จาํนวน 225 คดิเป็นรอ้ยละ 56.2 และสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 175 เป็นรอ้ยละ 43.8 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ลกูคา้ทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 279 คดิเป็นรอ้ย

ละ 69.8 รองลงมา คอื การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 63 คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 และ การศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

จาํนวน 58 คดิเป็นรอ้ยละ 14.4 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ลูกคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 191 คดิเป็นร้อยละ 

47.8 รองลงมาคอื ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ จาํนวน 73 คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ จํานวน 70 คดิ

เป็น 17.5 และนกัเรยีน/นกัศกึษา พ่อบา้น/แม่บา้น/อาชพีอสิระ จาํนวน 66 คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 ตามลาํดบั 

 รายได้ต่อเดือน ลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 127 

คดิเป็นรอ้ยละ 31.8 รองลงมาคอื รายไดต่้อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 112 คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 รายไดต่้อ

เดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 จํานวน 121 คดิเป็นรอ้ยละ 25.2 และรายไดต่้อเดอืน 30,001 บาท ขึน้ไป จํานวน 

60 คดิเป็นรอ้ยละ 15 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วย ด้านสนิคา้และบรกิาร ดา้นตราสนิค้า ดา้นพนักงาน ดา้นผูบ้รหิาร ด้านความมัน่คง ดา้นอาคารสถานที ่

และดา้นความมชีื่อเสยีงขององคก์ร 
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 ด้านสินค้าและบริการ โดยรวมของธนาคารกสกิรไทย ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า ลูกค้ามทีศันคติต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.10 โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัด ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ธนาคารมีการพัฒนาและปรับป รุง รูปแบบการให้บริการธุ รกรรมทางการ เ งิน ใหม่ อยู่ เ สมอ   

(www.tvburabha.co.th) ธนาคารมบีรกิารธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ใหเ้ลอืกใชบ้รกิารหลากหลายรูปแบบ และธนาคาร

จดัให้มบีริการธุรกรรมทางการเงนิที่เหมาะกบัความต้องการของท่านโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 4.09 และ 4.08 

ตามลาํดบั 

 ด้านตราสินค้า โดยรวมของธนาคารกสกิรไทย ของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ลูกคา้

มทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์ของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 

โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัดมีาก โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ลูกค้าจดจําตราสนิค้าของธนาคารได้ สญัลักษณ์และสปีระจําธนาคาร (สีเขยีว) มีความโดดเด่น ทําให ้           

จดจาํง่าย และธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารทีม่ชีื่อเสยีงดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28  4.23 และ 4.21 

ตามลาํดบั 

 ด้านพนักงาน โดยรวมของธนาคารกสกิรไทย ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า             

ลกูคา้มรีะดบัทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์ของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.04 โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัด ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 พนักงานมบีุคลกิภาพที่ด ีน่าเชื่อถือ พนักงานมอีธัยาศยัไมตรแีละเต็มใจในการให้บรกิาร และท่านได้รบั

บรกิารทีด่จีากพนกังานโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07  4.05 และ 4.00 ตามลาํดบั 

 ด้านผูบ้ริหาร โดยรวมของธนาคารกสกิรไทยของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ลูกคา้มี

ระดบัทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์ของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 

โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัด ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ผูบ้รหิารของธนาคารมวีสิยัทศัน์และมนีโยบายในการดําเนินธุรกจิทีส่ามารถแข่งขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื ผูบ้รหิาร

ของธนาคารมคีวามโดดเด่น ดา้นชื่อเสยีงเมื่อเทยีบกบัธนาคารอื่นๆ และผูบ้รหิารของธนาคารเป็นทีรู่จ้กัของท่านเป็น

อย่างด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99  3.95 และ 3.80 ตามลาํดบั 

 ด้านความมัน่คง โดยรวมของธนาคารกสกิรไทย ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ลูกค้ามรีะดบัทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.16 โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัด ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ลกูคา้เชื่อมัน่ในการประกอบธุรกจิของธนาคาร ธนาคารสามารถดําเนินธุรกจิแข่งขนักบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ

ได้เป็นอย่างดใีนสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั และธนาคารมคีวามมัน่คงในการดําเนินธุรกจิ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19  

4.17 และ 4.11 ตามลาํดบั 

 ด้านอาคารสถานท่ี โดยรวมของธนาคารกสกิรไทย ของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 

ลูกค้ามรีะดบัทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.20 โดยเมื่อพจิารณารายขอ้ไดด้งัน้ี 

 ในระดบัดมีาก คอื มคีวามเชื่อมัน่ในการประกอบธุรกจิของธนาคาร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 และในระดบั

ด ีคอื ธนาคารมคีวามมัน่คงในการดาํเนินธุรกจิ และธนาคารสามารถดาํเนินธุรกจิแขง่ขนักบัสถาบนัการเงนิอื่นๆไดเ้ป็น

อย่างดใีนสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั เท่ากนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19   

 ด้านความมีช่ือเสียงขององคก์ร โดยรวมของธนาคารกสกิรไทย ของผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง พบว่า ลูกค้ามรีะดบัทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัด ี 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 โดยเมื่อพจิารณารายขอ้ไดด้งัน้ี 
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 ในระดบัดมีาก คอื ธนาคารเป็นทีย่อมรบัดา้นการทาํธุรกรรมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต เช่น K-Mobile Banking 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 ในระดบัด ีคอื ธนาคารมบีทบาทดา้นการช่วยเหลอืสงัคมและเป็นบรษิทัทีม่คีวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม (CSR) และธนาคารมีชื่อเสยีงในด้านการจดักิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น สนิเชื่อเพื่อ 

SMEs โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 และ 4.13 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) มี

ทัง้หมด 6 ขอ้  

 พบว่าผลการวเิคราะหข์อ้มูลระดบัความไว้วางใจของผู้ใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ลูกคา้มคีวามไว้วางใจ โดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.93 โดยเมื่อพจิารณารายขอ้ไดด้งัน้ี 

 ลกูคา้มคีวามไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ทุกขอ้อยู่ในระดบัด ีโดยเชื่อมัน่ว่า

ธนาคารมีความแขง็แกร่งและมัน่คงด้านการเงิน เชื่อมัน่ว่าธนาคาร มกีารปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี

เชื่อมัน่ว่าธนาคารมกีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ เชื่อมัน่ว่าธนาคารสามารถดแูลและใหบ้รกิารดา้นการเงนิกบั

ท่านไดเ้ป็นอย่างด ีเชื่อมัน่ว่าธนาคารสามารถใหบ้รกิารกบัท่านโดยไม่มขีอ้ผดิพลาด และ เชื่อมัน่ว่าธนาคารสามารถ

จ่ายผลตอบแทนในรปูแบบดอกเบีย้ใหก้บัลกูคา้ในอตัราทีเ่หมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05  4.01  3.97  3.92 3.83 

และ 3.83 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ประกอบดว้ย ระยะเวลาในการใชบ้รกิาร ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ความถี่ในการใชบ้รกิารภายในระยะเวลา  

3 เดอืนทีผ่่านมา ประเภทของบรกิารทีใ่ชม้ากที่สุด ช่วงเวลาของวนัทีส่ะดวกในการใชบ้รกิารธนาคารมากทีสุ่ด และ

เหตุผลทีส่าํคญัทีส่ดุทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิารของธนาคาร 

 ระยะเวลาในการใช้บริการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ลูกคา้ใชบ้รกิารตํ่าสุด 2 เดอืน สงูสุด  

28 ปี โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 4 ปี 

 ความถ่ีในการใช้บริการภายในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผา่นมา ลูกคา้ใชบ้รกิารตํ่าสุด 1 ครัง้ สงูสุด 31 ครัง้ 

โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 4 ครัง้ 

 ประเภทของบริการท่ีใช้มากท่ีสุด ลูกค้าที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ ธนาคาร

อเิลก็ทรอนิกสเ์ช่น เครื่อง ATM จํานวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 รองลงมา คอื  บรกิารดา้นเงนิฝาก 135 จํานวน 

คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 บรกิารดา้นสนิเชื่อ 48 จาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 และ บรกิารชาํระเงนิกู ้ชาํระค่าสนิคา้ หรอืชําระ

ค่าบรกิารอื่นๆอ 41 จาํนวน คดิเป็นรอ้ยละ 10.2ตามลาํดบั 

 ช่วงเวลาของวนัท่ีสะดวกในการใช้บริการธนาคารมากท่ีสุด ลูกคา้ทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

สะดวกในการใชบ้รกิารในช่วงเวลาตัง้แต่ 8:30-12:00 น. จํานวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 รองลงมา คอื ช่วงเวลา

ตัง้แต่ 15.01-18.00 น. จํานวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ช่วงเวลาตัง้แต่ 18.01-20.00 น. จํานวน 90 คน คดิเป็น  

รอ้ยละ 22.5 และช่วงเวลาตัง้แต่ 12.01-15.00 น. จาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 ตามลาํดบั 

 เหตุผลท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีตดัสินใจใช้บริการของธนาคาร ลูกค้าที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้

เหตุผลทีส่าํคญัทีส่ดุทีต่ดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของธนาคาร คอื ทําเลทีต่ัง้สาขาใหค้วามสะดวก จํานวน 172 คน คดิเป็น

ร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ ปริมาณสาขามีจํานวนมาก จํานวน 63คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 การบริการที่ดี จํานวน           

49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.2  ความมัน่คง จํานวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 ภาพลกัษณ์  จํานวน 34 คน คดิเป็น         

ร้อยละ 8.5 รายการส่งเสริมการขายและอื่นๆ เช่น มีบญัชีเงินเดือนกบัธนาคารกสกิรไทย จํานวน 20 คน คิดเป็น           

รอ้ยละ 5.0 เท่ากนั ตามลาํดบั 
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ภาพลกัษณ์องคก์รและความไวว้างใจทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลูกค้าที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ อนัประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั(มหาชน) ของ

ลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 1.  ลูกค้าที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเลอืกใช้บรกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั(มหาชน) ใน

ดา้นความถี่ในการใช้บรกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดอืน แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05      

จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ในดา้น

ความถี่ในการใช้บริการกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดือนมากกว่าเพศหญิง อาจเน่ืองมาจากเพศชายเป็นผู้นํา

ครอบครวัและมหีน้าทีห่ารายไดใ้หก้บัครอบครวั มกีารเขา้สงัคมกบักลุ่มเพื่อนหรอืกจิกรรมนอกบา้นมากกว่าเพศหญงิ

ทําให้มีความถี่ในการใช้บริการมากกว่า ส่วนเพศหญิงนัน้จะมหีน้าที่คอยเป็นผู้สนับสนุนสามีซึ่งเป็นผู้นําครอบครวั         

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เศกสรรค ์สอนโส (2553: 129) พบว่า เพศชายมคีวามสนใจและความจําเป็นทีจ่ะนําเงนิ

ไปใชจ้่ายในเรื่องทีแ่ตกต่างกนั จงึทาํใหม้คีวามถีใ่นการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 2. ลูกคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั(มหาชน) ของ

ลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้กบัธนาคารกสกิรไทย อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลูกคา้ทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก

ลกูคา้ในกลุ่มน้ีเป็นลกูคา้กบัทางธนาคารมานานกว่าลกูคา้กลุ่มอื่นๆ เน่ืองจากเป็นกลุ่มช่วงอายุทีอ่ยู่ในวยักลางคน ดว้ย

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานและรายได ้ย่อมสงูกว่ากลุ่มอื่นๆ และการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารต่างๆทางดา้นการเงนิ ดงันัน้คนใน

กลุ่มวัยน้ี จึงการพิจารณาในผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร เช่นการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี การออมเงินใน         

วยัเกษยีณ เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41) กล่าวว่า อายุ (Age) การจะทํา

ให้ผู้ที่มีอายุแตกต่างกนัเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้มคีวามยากง่ายแตกต่างกนัผู้ที่มอีายุมากกจ็ะเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่า             

ซึง่การ ชกัจูงจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนนัน้จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนลูกค้าที่มอีายุแตกต่างกนั            

มพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั(มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ในดา้นความถี่ในการใช้บรกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดอืนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่อีายุระหว่าง 25–34 ปี มคี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ เน่ืองมาจากลกูคา้กลุ่มน้ีอยู่ในวยัหนุ่มสาว

เพิง่เริม่เขา้สู่วยัทํางาน มเีงนิเดอืนกําลงัเริม่สร้างครอบครวั จงึมคีวามถี่ค่อนขา้งสูงในการใช้บรกิารกบัธนาคารกสกิร

ไทย จํากดั (มหาชน) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มลฤด ี คงกระพนัธ ์(2556) ไดท้ํากานวจิยัเรื่อง ทศันคตดิา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร และความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ ทีใ่ชบ้รกิาร ธนาคารกรุงเทพจากดั (มหาชน) อําเภอเมอืง 

จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศกึษา พบว่าลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถาม มอีายุระหว่าง 25-34 ปี มกีารทําธุรกรรมทางการ

เงนิกบัธนาคารกรุงเทพโดยเฉลีย่ 1-5 ครัง้ต่อเดอืนและเป็นลกูคา้ของธนาคารกรุงเทพมาแลว้ระยะเวลา 1-5 ปี แสดงให้

เหน็ว่า ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารกรุงเทพ อยู่ในวยัทํางานซึง่อาจเริม่มกีารสรา้งฐานะทางการเงนิ มกีารเกบ็ออม         

หรอืมกีารชาํระค่าสนิคา้และบรกิารต่างๆ มากขึน้ จงึมกีารใชบ้รกิารธนาคารมากขึน้ 

 3. ลกูคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันในด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้ากับธนาคารกสกิรไทย ที่ระดับ

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการให้บริการธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดทุ้กสถานภาพ เพราะไม่ว่าลูกคา้จะมสีถานภาพเป็นเช่นไรกส็ามารถ

ใชบ้รกิารกบัธนาคารได ้ไม่ว่าจะฝากเงนิ ถอนเงนิ หรอืทาํธุรกรรมต่างๆ ดงันัน้ ลกูคา้ลูกคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั
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ในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้กบัธนาคารกสกิรไทย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริะดา นวรุ่งเรอืง (2552) ไดท้ําการ

วจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ของธนาคารทีส่่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บรกิารธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) สํานักงาน

ใหญ่ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามไว้วางใจในการใช้บรกิารธนาคาร ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ไม่แตกต่างกนั  

 สว่นลกูคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในด้านความถี่ในการใช้บรกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3เดอืน           

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

มคีวามความถี่ในการใช้บรกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดอืน มากกว่าลูกค้าที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั 

เน่ืองจากลกูคา้ทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่มกัมกีารใชจ้่ายโดยไม่ต้องคํานึงถงึครอบครวัมากนัก การ

ใช้จ่ายสะดวก จงึมคีวามความถี่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดอืน มากกว่าลูกค้าทีม่สีถานภาพ

สมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งคาํกล่าวของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539) ไดก้ล่าวไวว้่า “การแบ่งส่วนตลาดตาม

ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร และช่วยกําหนด

เป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมาย

นัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึ และมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย” 

 4. ลกูคา้ทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้กบัธนาคารกสกิรไทย ทีร่ะดบันัยสาํคญั

ทางสถติ ิ0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรพีฤตกิรรมในการ

เลอืกใช้บรกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ในด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้ากบัธนาคารกสกิรไทย สูงกว่า

ลกูคา้ทมีรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีเน่ืองมาจากลกูคา้ทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมกีารคดิ วเิคราะห์

ขอ้มลูของสถาบนัการเงนิเป็นอย่างด ีสถาบนัการเงนิใดมผีลตอบแทนทีด่ ีสนิคา้ทีห่ลากหลาย ตอบโจทยค์วามต้องการ

ของลกูคา้ไดก้ม็กัจะมกีารใชบ้รกิารทีย่าวนานกว่า ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีสอดคลอ้งคํากล่าวของ 

ปรมะ สตะเวทนิ (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า คนทีม่กีารศกึษาสงู หรอืมคีวามรูด้จีะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการทีจ่ะเป็นผูร้บัสาร

ทัง้น้ีเพราะคนเหล่าน้ีมคีวามรูก้วา้งขวางในหลายเรื่อง, มคีวามเขา้ใจศพัทม์าก และมคีวามเขา้ใจสารไดด้ ีแต่คนเหล่าน้ี

มกัจะเป็นคนทีไ่ม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ  สว่นลกูคา้ทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคาร

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคาร

ภายในระยะเวลา 3 เดือน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยลูกค้าที่มีระดับ

การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย ในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้กบัธนาคาร

กสกิรไทยสงูกว่าลกูคา้ทีม่รีะดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ีเน่ืองมาจากลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญา

ตรยี่อมประกอบอาชพีทีม่รีายไดส้งู มกีารคดิตดัสนิใจในการออมเงนิ หรอืลงทุนในผลติภณัฑข์องธนาคาร เช่นกองทุน

รวมประเภทต่างๆ จงึอาจจะเป็นไปได้ที่ความถี่ในการใช้บรกิารกบัธนาคารสูงกว่าลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาตร ีซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤตตกิา คําสยีา (2556) ได้ทําการวจิยัเรื่อง ความ           

พงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์พบว่า โดย

กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารต่อระยะเวลาทีเ่ปิดโครงการน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภค

ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงู 

ย่อมมกีารแสวงหาสิง่ที่ดสีําหรบัตนเอง มกีารรบัสื่อมาก จงึต้องการมาใช้บรกิารในสถานที่ ที่มคีวามแตกต่างและ

ทนัสมยัอย่างเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ในเรื่ององคป์ระกอบดา้นการศกึษา  
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 5. ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นระยะเวลาการเป็นลกูคา้กบัธนาคารกสกิรไทย ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ พบว่าลูกคา้ที่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิร

ไทย ในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้กบัธนาคารกสกิรไทยมากกว่าลูกคา้ทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา/พ่อบา้น/แม่บา้น 

และอาชีพอิสระ เน่ืองมาจากพนักงานเอกชนได้รบัผลตอบแทนเป็นเงินเดือนซึ่งบญัชีเงินเดือนเป็นบญัชีที่เปิดกบั

ธนาคารกสกิรไทย หรอืมกีารรบัรูข้า่วสารการลงทุน การออมเงนิ และใหค้วามสนใจในขอ้มลูทางการเงนิกบัทางธนาคาร

หรอืสถานบนัการเงนิต่างๆ มากกว่าอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา/พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชพีอสิระ ส่วนลูกค้าที่มอีาชพี

แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารกบัธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ความถี่ในการใช้บรกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดอืน แตกต่างกนัในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกค้ากบัธนาคาร

กสกิรไทย ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่าลูกคา้ทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทยในความถีใ่นการใชบ้รกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดอืน มากกว่า

ลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพอิสระ เน่ืองมาจากลูกค้าที่ประกอบอาชีพพนักงาน

บรษิทัเอกชนอาจมกีารพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อนร่วมงาน การแต่งกายเพื่อยกระดบัตวัเองในการเขา้สงัคม การลงทุนทาง

การเงนิ ซึง่ลูกคา้อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนจงึมคีวามถี่การใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย ภายในระยะเวลา 3 เดอืน 

มากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพอิสระ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศอร อินทวงศ ์

(2554) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์และการบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ทีม่ผีลต่อความภกัด ีของลูกคา้ธนาคารกสกิร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลกูคา้ทีม่อีาชพี นกัเรยีน/นักศกึษา/อื่นๆ เช่นแม่บา้น มคีวามภกัด ี

น้อยกว่าลูกค้าที่มีอาชีพรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิและพนักงานบรษิัทเอกชน เน่ืองมากจากลูกค้ากลุ่มน้ีไม่มี

รายไดเ้ป็นของตวัเองสว่นใหญ่มคีวามภกัดตีํ่ากว่า ลกูคา้ทีม่อีาชพีและรายไดเ้ป็นของตวัเอง กส็ามารถตดัสนิใจไดด้ว้ย

ตวัเองเป็นสว่นใหญ่  

 6. ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้กบัธนาคารกสกิรไทย ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่าลกูคา้ทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไปมพีฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้กบั

ธนาคารกสกิรไทยมากกว่าลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่า 15,000 – 30,000 บาท ในส่วนลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดอืน ที่ระดบันัยสาํคญั

ทางสถติ ิ0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวพ้บว่าลกูคา้ทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

กบัธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคาร

ภายในระยะเวลา 3 เดอืน มากกว่าลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่า 15,000 – 30,000 บาท เน่ืองมาจากลูกคา้ใน

กลุ่มน้ีมรีายไดท้ี่สงู มกีําลงัในการจบัจ่ายใชส้อยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดงันัน้ลูกค้าทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไปมี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาการ

เป็นลูกค้ากบัธนาคารกสกิรไทย และ ในด้านความถี่ในการใช้บรกิารกบัธนาคารภายในระยะเวลา 3 เดอืน มากกว่า

ลูกค้าที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่า 15,000 – 30,000 บาท ซึง่สอดคล้องกบัคํากล่าวของ ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 

116) กล่าวว่า รายไดข้องคนย่อมเป็นเครื่องกําหนดความต้องการของคนตลอดจนกําหนดความคดิของคนเกีย่วกบัสิง่

ต่างๆ และพฤตกิรรมต่างๆ การแนะนําใหช้าวนาทีย่ากจนหนัมาใชเ้ครื่องจกัรแทนววัควายในการทํานานัน้ คงยากกว่า

การแนะนําใหค้นทีม่รีายไดม้ากๆ ซือ้เครื่องซกัผา้หรอืรถยนตค์นัใหม่ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกสกิร

ไทย จํากดั (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านสนิค้าและบรกิาร ด้านตราสนิค้า ด้าน

พนกังาน ดา้นผูบ้รหิาร ดา้นความมัน่คง ดา้นอาคารสถานที ่และดา้นชื่อเสยีงองคก์ร 

 จากการศกึษาภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย 

จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้ากับธนาคารกสิกรไทย มี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมติฐานทีไ่ด้ตัง้ไว้ คอืภาพลกัษณ์ด้านสนิค้าและบรกิาร ดา้นตราสนิค้า ด้านผู้บรหิาร ด้านความมัน่คง ด้านอาคาร

สถานที่ และด้านชื่อเสยีงองคก์ร และในส่วนดา้นความถี่ในการใช้บรกิารกบัธนาคารกสกิรไทย ภายในระยะเวลา 3 

เดอืน มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 และ ระดบั 

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้คอืภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้และบรกิาร ดา้นตราสนิคา้ และในดา้นความมัน่คง  

ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ ดงัที่ วิรจั ลภิรตันกุล (2538: 81-83) ได้กล่าวว่า “ภาพลกัษณ์ของบริษัท 

(Corporate image) คือภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง 

ภาพลกัษณ์ดงักล่าวน้ีจะหมายรวมไปถงึดา้นการบรหิารหรอืการจดัการ (management) ของบรษิทัแห่งนัน้ดว้ย และ

หมายรวมไปถงึสนิคา้ผลติภณัฑ ์(Product) และบรกิาร (Service) ทีบ่รษิทันัน้จําหน่าย ฉะนัน้ คําว่าภาพลกัษณ์ของ

บรษิทั (Corporate image) จงึมคีวามหมายค่อนขา้งกวา้งและยงัหมายรวมถงึตวัหน่วยงานธุรกจิ ฝา่ยจดัการและสนิคา้

หรอืบรกิารของบรษิทัแห่งนัน้ดว้ย” อกีทัง้ วุฒ ิสุขเจรญิ (2555: 342) ไดก้ล่าวไวว้่า “การสรา้งตราสนิคา้ (Branding) 

นับไดว้่าเป็นปจัจยัสาํคญัในการเสรมิสรา้งธุรกจิใหแ้ขง็แกร่งและสามารถเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื” สอดคลอ้งกบัคํากล่าว

ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 215) กล่าวว่า “ตราสนิคา้ (Brands) หมายถงึ ชื่อ (Name) คํา (Term) 

สญัลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรอืสว่นประสมของสิง่ดงักล่าวเพื่อระบุถงึสนิคา้และบรกิารของผูข้ายราย

ใดรายหน่ึงหรอืกลุ่มผู้ขาย เพื่อแสดงถงึลกัษณะทีแ่ตกต่างจากคู่แข่งขนั” นอกจากน้ีแนวคดิเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ทีพ่งึ

ปรารถนาของ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2536: 47) ไดอ้ธบิายถงึภาพลกัษณ์ขององคก์ารทีด่นีัน้ควรจะครอบคลุมเน้ือหา

ไวห้ลากหลายประการดว้ยกนั หรอือาจจะนําไปปรบัแต่งใหแ้ตกต่างกนัออกไปกข็ึน้อยู่กบัสภาพขององคก์าร และจุดยนื 

(Position) ขององคก์ารนัน้ๆ กล่าวโดยภาพรวมควรประกอบไปดว้ย ความสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สนิคา้

หรือตราองค์กร ความปลอดภัย มลภาวะ และเทคโนโลยี การมีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจสงัคม พนักงาน ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม การจดัการ กฎหมาย ระเบยีบขอ้ลงัคบั สถานทีท่าํงาน องคก์ารทีเ่จรญิกา้วทนัโลก การบรกิาร และ

ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ ระบบบรหิารและฝา่ยจดัการทีส่งูดว้ยประสทิธภิาพ การทาํคุณประโยชน์ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่

ส่วนรวม และภาพลกัษณ์ของความมัน่คงและน่าเชื่อถือ ควรเน้นสําหรบัสถาบนัการเงนิ นอกจากน้ีแล้วคุณภาพการ

บรกิารเองกเ็ป็นสิง่สาํคญัมากสาํหรบัสถาบนัการเงนิเพราะจะดงึดดูลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิาร หากธนาคารใดมกีารบรกิารทีด่ ี

มขีอ้มูลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถใหค้ําแนะนําในการทําธุรกรรมไดอ้ย่างถูกต้อง ลูกค้าเองกจ็ะเกดิความเชื่อถอืในตวั

ธนาคาร อย่างที ่ปิยพร กลัน่กลิน่ (2544: 58-65) ได้ให้ความเหน็ว่าธุรกจิทีม่หีน้าที่หลกัด้านการบรกิารอย่างเช่น 

สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท เป็นงานลกัษณะบรกิารแก่ประชาชนดา้นขา่วสาร สาระและความรู ้ดงันัน้ภาพของธุรกจิ

บริการจะต้องมีการจดัการภายในของตนเองที่มีประสิทธิภาพดีในด้านวตัถุประสงค์ขององค์การ นโยบายในการ

บริหารงานชัดเจน รูปแบบบริหารองค์การที่ดี และหน่วยงานภายในต้องมีศักยภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมถึง

ประสบการณ์ขององคก์ารนัน้ในความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเพื่อใหเ้กดิภาพทีศ่รทัธาในสายตาประชาชนทีใ่ชบ้รกิาร เพื่อ

สร้างความสามารถในการแข่งขนั ดงันัน้เมอืต้องการผลติสนิค้าหรอืให้เกดิการบรกิารที่ดมีคีุณภาพตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าภายนอกได้ หรอือย่างน้อยในระดบัที่เท่ากบัความคาดหวงัของลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รบัสนิค้าหรือ

บรกิารไปแลว้จะเกดิความพงึพอใจ และอาจเกดิการบอกกล่าวจากปากต่อปากสู่ผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ในอนาคตของ

องคก์ารนัน้ๆ เมื่อมคีวามพงึพอใจมากขึน้ จะเกดิการใชบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง เมื่อมกีารใชอ้ย่างต่อเน่ืองระยะหน่ึงกจ็ะ

เกดิความจงรกัภกัดต่ีอธุรกจินัน้ๆ ก่อใหธุ้รกจินัน้มลีูกคา้มกีําไรจากการประกอบการ ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ในการ
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บรกิารทีแ่สดงใหผู้อ้ื่นเป็นทีป่รากฏได ้เช่น กบัคู่แขง่ กบัลกูคา้ทีค่าดว่าจะเป็นลกูคา้ในอนาคต หรอืแก่ลกูคา้ปจัจุบนัเหน็

ได ้อนัจะสง่ผลถงึการตดัสนิใจใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ความไว้วางใจในบรกิารของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) มคีวามสมัพนัธ ์กบั 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการศกึษาความไวว้างใจในบรกิารของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาการ

เป็นลูกค้ากบัธนาคารกสกิรไทยและในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย ภายในระยะเวลา 3 เดอืน 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  เน่ืองจากธนาคารกสกิรไทยเพิง่เริม่จบักลุ่มลูกคา้บุคคลเพิม่มากขึน้ จากเดมิจะ

มุ่งเน้นลูกคา้ประเภทนิตบิุคคล ดงัจะเหน็ได้จากช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาธนาคารเริม่เขา้มาบุกตลาดสาํหรบัลูกค้าบุคคล 

อย่างเช่นการสนับสนุนสนิเชื่อเพื่อ SMEs การทําโฆษณาส่งเสรมิการขายร่วมกบัรา้นสะดวกซื้อเพื่อคนในวยัทํางาน 

หรอืแมแ้ต่การเขา้ร่วมกบัรา้นอาหารในการใหโ้ปรโมชัน่ต่างๆ จงึยงัทําใหลู้กค้ากลุ่มบุคคลทัว่ไปยงัคงต้องใชเ้วลาใน

การศกึษาเพื่อใหเ้กดิความไวว้างใจมากยิง่ขึน้ และทางธนาคารเองกต็อ้งสรา้งภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจในทุกๆ ดา้น

เพื่อใหลู้กคา้ทุกคน ทุกประเภทเกดิความไวว้างใจในธนาคารมากขึน้ และเขา้ไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ จนทําใหลู้กค้า 

เกดิความไวว้างใจและนึกถงึธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นอนัดบัแรกหากต้องการใชบ้รกิารทางดา้นการเงนิ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ Covey (2007) กล่าวว่า ความวางใจถอืว่าเป็นปจัจยัสาํคญัสาํคญัยิง่กว่าทีเ่คยเป็นมาใน

อดตี ทีทุ่กคนเหน็พอ้งต้องกนัว่า“ความเรว็สู่ตลาด” นับเป็นอาวุธทรงพลงัในการแข่งขนัความวางใจตํ่าก่อใหเ้กดิแรง

เสยีดทาน ไม่ว่าจะเกดิจากพฤตกิรรมไรจ้รยิธรรม หรอืจรยิธรรมทีข่าดไรฝี้มอื ความวางใจตํ่าเป็นต้นทุนสงูทีสุ่ดในชวีติ

และในองคก์ร รวมทัง้ครอบครวั เป็นตวัการขอวาระซ่อนเร้น การเล่นการเมอืง ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล การตัง้ตวั

เป็นศตัรูกนัระหว่างแผนก แนวคดิชนะ/แพ ้การสื่อสารป้องกนัตวั แกต้วั ทุกเรื่องลดความเรว็แห่งความวางใจ ความ

วางใจตํ่าทาํใหทุ้กอย่างชา้ลง ทุกการตดัสนิใจ ทุกการสื่อสาร ทุกความสมัพนัธค์วามวางใจสงูเพิม่ความเรว็ ซึง่สตเีฟน

ชี้ให้เหน็ว่า หวัใจสําคญัของการสร้างความวางใจคอื “ผลลพัธ์” ผลลพัธ์สร้างความภกัดต่ีอแบรนด์ ผลลพัธ์จุดแรง

บนัดาลใจและจุดประกายให้เกดิวฒันธรรมสู่ชยัชนะ การผลติผลลพัธ์ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ นอกจากลูกค้าจะแวะเวยีน

กลบัมาหาซํ้าอกียงัแนะนําบอกเล่าใหผู้อ้ื่นไดท้ราบ ดงันัน้ ลกูคา้ของคุณจะกลายเป็นผูส้ง่เสรมิการขายชัน้ยอด เป็นฝ่าย

ขายและฝ่ายการตลาด ยิง่ไปกว่านัน้ ผลลพัธจ์ะได้ความเชื่อมัน่จากนักบรหิารและพนักงานผลลพัธต่์อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

นําเอาซพัพลายเออรม์าร่วมเป็นหุน้สว่นเชงิกลยุทธ ์ซึง่ถอืว่าสาํคญัยิง่ในตลาดใหม่ ตลาดโลกทีม่คีนงานทรงภูมคิวามรู ้

เช่นเดยีวกบัคํากล่าวของ ดนัย จนัทรเ์จา้ฉาย. (2552: 85) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นเป็นตวัแปรสาํคญัต่อทุกสิง่ทุก

อย่างที่เราทําอยู่ ทุกๆ การตดิต่อสื่อสาร การดําเนินธุรกจิ การค้าขาย การตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์รวมถึง

ผลลพัธจ์ากการกระทาํนัน้ๆ “ความไวว้างใจ” คอื ตน้ทุนทางธุรกจิทีจ่าํเป็นและสาํคญัมากกว่าตน้ทุนดา้นการเงนิ เพราะ

ต่อใหม้เีงนิลงทุนมากมายมหาศาล หากไม่ไดร้บัความไวว้างใจจากสงัคม 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศกึษาเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์องค์กรในด้านต่างๆ ให้มากขึน้ รวมถึงความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อใหธ้นาคารสามารถนําขอ้มูลทีไ่ดร้บัไปพฒันาภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ ใหด้ขีึน้ 

เพื่อใหธ้นาคารสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 2.  ควรทําการศกึษาเพิม่เติมในการสรา้งความไวว้างใจและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) เพื่อใหลู้กค้ามกีารรบัรูท้ี่ดเีกีย่วกบัธนาคาร ซึ่งจะทําให้ลูกคา้เกดิความไว้วางใจมากยิง่ขึน้ จนเป็นที่

หน่ึงในใจลกูคา้หากตอ้งการใชบ้รกิารทางดา้นการเงนิ 
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 3.  ควรศกึษาความต้องการของลูกคา้ทุกกลุ่มเป้าหมายใหม้คีวามละเอยีดลกึซึง้ รบัรูถ้งึความต้องการของ

ลกูคา้ ซึง่จะไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์พื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างแทจ้รงิ เขา้ใจลูกคา้ มากกว่าทีลู่กคา้เขา้ใจ

ตวัเอง ซึง่จะทาํใหล้กูคา้มคีวามรูส้กึเหนือความคาดหวงัและเกดิความประทบัใจในธนาคาร 

 4.  ควรทําการวจิยัอย่างต่อเน่ืองเพื่อศกึษาและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) ใหม้คีวามเขม้แขง็ และสามารถแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้น้ีต้องมคีวามยัง่ยนื

ควบคู่กนัไปดว้ย 

 5.  ควรทําการศกึษาถึงประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานในองค์กรเพื่อให้ทราบถึงทศันคติ ความ

เขา้ใจในงาน และความถนดัของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องการบรกิาร เพื่อทําใหพ้นักงานสามารถปฏบิตังิาน

ดา้นการบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เตม็ใจใหบ้รกิาร และปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี

ให้เกดิขึ้น และจะส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บรกิารของลูกค้าในระยะยาว ดงัสโลแกนที่ว่า “บริการทุกระดบั

ประทบัใจ” 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จ ลุ ล่วงด้วยดี เ น่ืองจากความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง  จาก                

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีท่่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ในการใหค้ําปรกึษา ให้

คาํแนะนํา และขอ้เสนอแนะทีด่ ีตลอดจนไดต้รวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการทาํสารนิพนธ์

ครัง้น้ี จนดาํเนินการเสรจ็สมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.วริทรา ศิริสุทธิกุล           

อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ และ

คณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรุงสารนิพนธ์ให้มีความถูกต้อง

ครบถว้น และกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณคณาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิ ์ประสาทวชิาความรู ้ทีท่ําใหส้ามารถนําความรูม้าปรบัใชก้บั

ชวีติจรงิได ้

 ผู้วิจยัขอขอบคุณครอบครัวที่ค่อยเป็นแรงผลกัดนัในทุกๆก้าว และได้มอบสิ่งที่ดีที่สุด นัน้คือการศึกษา            

ซึง่เป็นทรพัยส์มบตัทิีล่ํ้าค่าและเป็นสิง่ทีต่ดิตวัไปตลอดชวีติ 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้ MBA รุ่น 15 ทุกๆ ท่านทีค่อยเป็นผูใ้หค้ําปรกึษา และคําแนะนําในการทํา 

สารนิพนธ ์ขอบคุณสาํหรบัมติรภาพและกาํลงัใจทีม่ใีหก้นัเสมอมา 

 สุดท้ายน้ี ผู้วิจยัขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลยัทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวก  

พรอ้มมติรภาพ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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