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ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
An Image of Government Saving Bank, Royal Park Branch, Muang district,
Ratchaburi province
ณฐิฌา สนิทรักษา

บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์การวิจยั /การศึ กษาในการวิจยั เพือศึ กษาลักษณะประชากรทีมีผลต่อภาพลักษณ์ ของ
ธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การบริ การกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆของธนาคารออมสิ น สาขารอยัล
พาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล สถิ ติที ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มู ล คื อ ค่ า ร้ อยละ ค่า เฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ค่า ที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย
เพียร์ สัน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสถิติทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุในช่วง 26 - 30 ปี และ 31
ปี ขึนไป การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด รายได้ตากว่
ํ า 15,000 บาท อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว มี
ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การบริ การ ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การ และด้านพนักงานให้บริ การ อยู่ในระดับมากทีสุ ด ส่ วนด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ ายและบริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การ อยูใ่ นระดับ
มาก มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารออมสิ นใน 4 ด้า น ได้แก่ ด้า นการรั บ รู ้ ด้า นความรู ้ ด้า น
ความรู ้สึก และด้านการกระทํา อยูใ่ นระดับมาก นอกจากนียังพบว่า ลูกค้าของธนาคารออมสิ นทีมีเพศและ
สถานภาพสมต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นไม่แตกต่างกัน ส่ วนลูกค้า ของธนาคารออมสิ นทีมี
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และอาชี พ ต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การมีความสัมพันธ์
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ของกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ และด้านความรู ้ ส่ วนด้านการจัดจําหน่ายและบริ การ
ไม่มีความสัมพันธ์ของกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ และด้านความรู ้ ส่ วนปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ายและบริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ให้บริ การมีความสัมพันธ์ของกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก และด้านการกระทํา
คําสําคัญ : ภาพลักษณ์/ธนาคารออมสิ นราชบุรี

Abstract
The purposes of this research were to study the demographic aspects affecting to the image of
Government Savings Bank, Royal Park branch, Muang district, Ratchaburi province and to study the
relationships between the marketing mix factor and the image of Government Savings Bank, Royal Park
branch, Muang district, Ratchaburi province. The population on this research was customers having the
transactions at Government Savings Bank, Royal Park branch, Muang district, Ratchaburi province. The
sample group was 400 customers doing the transactions at Government Savings Bank, Royal Park branch,
Muang district, Ratchaburi province by using the questionnaire as a tool for collecting data. Statistics used
for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, the analysis of T-test, one-way ANOVA,
the analysis of the difference of each pair, the analysis of Pearson simply relationships by using SPSS for
Windows Version 11.5.
The results were found that most sample group was more male than female; their age was 2630 years old and beyond 31 years old; their educational level was the bachelor degree; their marriage
status was single; their minimum income was 15,000 baht; their career was the private business. The
opinions on 7 marketing mix factors were found that the products, the service, and the people were the
highest opinions; the price, the place and service, the process, and the physical evidence were the high
opinions. 4 sides of the opinions on the image of Government Savings Bank were found that the
perceptual component, the cognitive component, the affective component, and the active component were
the high opinions. Besides, it was found that customers who had the different genre and the marriage
status had the different image of Government Savings Bank; customers who had the different age,
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educational level, the salary, and the career had the different image of Government Savings Bank. The
marketing mix factor, the product and service, the price, the promotion, the process, the people, the
physical evidence related to the image of Government Savings Bank in terms of the perceptual component
the cognitive component. The marketing mix factor, the product and service, the price, the place and
service, and the physical evidence did not related to the image of Government Savings Bank in terms of
the affective component and active component.
Keywords : Image / Government Saving Bank / Ratchaburi

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กิ จ การการออมสิ น ได้เ ริ มขึ นในประเทศไทยเมื อปี พ.ศ.2456 ตามพระราชประสงค์ข อง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที 6 ทรงเห็ นคุ ณประโยชน์ของการออมทรั พย์ เพือให้
ประชาชนรู ้จกั การประหยัด การเก็บออม มีสถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองของประชาชน ให้ปลอดภัย
จากโจรผูร้ ้าย จึงทรงริ เริ มจัดตังคลังออมสิ นทดลองขึน โดยทรงพระราชทานนามแบงค์วา่ “ลีฟอเทีย” ในปี
พ.ศ. 2450 เพื อทรงใช้ ศึ ก ษาและสํ า รวจนิ สั ย คนไทยในการออมเบื องต้น เพื อให้ ค ลัง ออมสิ น ได้เ ป็ น
ประโยชน์เกื อกูลเผือแผ่ไปถึ งราษฎรโดยทัวกัน พระองค์จึงได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ดาํ เนิ นการ
จัดตัง “คลังออมสิ น” ขึน ในสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระราชทาน
พระบรมราชานุ ญาตประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคลังออมสิ น พ.ศ. 2456” ประกาศใช้ในวันที 1 เมษายน
พ.ศ. 2456 ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที 7 ทรงมีพระราชดําริ เห็ น
ควรโอนกิจการคลังออมสิ นให้ไปอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข กิจการได้เริ มแพร่ หลาย
และเป็ นทีนิยมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ งนับได้วา่ กิจการคลังออมสิ นในช่วงระยะนีเติบโตขึนมาก จึง
เรี ยกได้วา่ เป็ น“ยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลังออมสิ นแห่ งประเทศไทย” ต่อมาภายหลังเมือสงครามโลก
ครังที 2 ยุติลง รัฐบาลได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์และความสําคัญของคลังออมสิ นทีมีต่อการ
พัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะของคลังออมสิ นขึนเป็ นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล ดําเนิ นธุ รกิ จ
ภายใต้ “พระราชบัญญัติธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2489” มีการบริ หารงานโดยอิสระภายใต้การควบคุ มของ
คณะกรรมการ ซึ งได้รับการแต่งตังจาก รัฐมนตรี วา่ การ กระทรวงการคลัง เริ มดําเนิ นธุ รกิ จในรู ปธนาคาร
ออมสิ นตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2490 และคําว่า “คลังออมสิ น” ก็ได้เปลียนเป็ นคําว่า “ธนาคารออมสิ น” นับแต่
บัดนันเป็ นต้นมา (ธนาคารออมสิ น 2553)
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ปั จจุ บ นั ธนาคารออมสิ นมี ค วามก้า วหน้า ในการดํา เนิ นงานหลายด้า น อาทิ การเป็ นสถาบัน
การเงิ นที มันคงเพือการออม ด้านการขยายเครื อข่ายการให้บริ การ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่กบั การดูแลสิ งแวดล้อมของประเทศตลอดมา พร้อมทังการพัฒนาองค์กร
การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบสาขา และการนํา ระบบการทํางานด้วยเทคโนโลยี ที ทันสมัยเพือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ วมากยิงขึนปั จจุบนั ธนาคารออมสิ นมีสาขามากกว่า
1,141 สาขาทัวประเทศ ในจังหวัดราชบุ รีมีธนาคารออมสิ นทังหมด 13 สาขา ครอบคลุ มทุ กอําเภอของ
จังหวัดราชบุรี และเนื องจากอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื อง ทาง
ธนาคารออมสิ นภาค 4 จึงได้พิจารณาพืนทีในจังหวัดราชบุรีมีศกั ยภาพในทุกๆ ด้านจึงได้เปิ ดธนาคารออม
สิ นสาขาใหม่รอยัลพาร์ คขึ น โดยเป็ นสาขาที 4 ของอําเภอเมื องจังหวัดราชบุ รี เพือเป็ นการอํานวยความ
สะดวกในการให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างทัวถึงมากยิงขึน โดยได้เปิ ดทําการในวันที 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เมือ
ธนาคารต่าง ๆ มีการแข่งขันทีรุ นแรงขึนและตลาดกลับกลายมาเป็ นตลาดของผูบ้ ริ โภค การสร้างภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ คในยุคของการเริ มต้นจึงมีความสําคัญอย่างมาก
ภาพลักษณ์ขององค์การ หรื อภาพลักษณ์ของบริ ษทั (Corporate Image)เป็ นคําทีนิ ยมเรี ยกกันใน
แวดวงวิชาการจนเป็ นที ยอมรับโดยทัวไป หรื ออีกนัยหนึ งนันหมายถึ ง กิ ตติศพั ท์ขององค์การ (Corporate
Reputation) นันเองในแวดวงการบริ ห ารธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ คํา ว่ า ภาพลัก ษณ์ ถู ก นํา มาพิ จ ารณาเป็ น
องค์ประกอบประการหนึ งในการบริ หาร ช่ วยเอื อให้องค์การธุ รกิ จดําเนิ นไปได้อย่างก้าวหน้าและมันคง
โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับธุ รกิ จขนาดใหญ่ซึงเกี ยวพันกับกลุ่มประชาชนจํานวนมาก และยิงไปกว่านันใน
ทางการบริ ห ารธุ ร กิ จยัง อาจตี ค่ า ได้ว่า ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ทั เปรี ย บเสมื อนสิ น ทรั พ ย์ อันมี ค่ า ซึ งยากจะ
ประเมินออกมาเป็ นตัวเลขทางบัญชี ได้ การมีภาพลักษณ์ ทีดี (Good Image) เป็ นการเพิมทรัพย์สินให้แก่
องค์ก ร โดยภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รจะมี ผ ลต่ อการรั บ รู ้ ข องลู ก ค้า อยู่หลายประการ ภาพลัก ษณ์ องค์ก รมี
ผลกระทบต่อทัศนคติของคนในองค์กร องค์กรทีมีภาพลักษณ์ทีดีทาํ ให้พนักงานในองค์กรมีความภูมิใจตังใจ
ในทํางาน เพือให้บริ การทีดี มีคุณภาพแก่ลูกค้า จะเห็ นได้ว่าการมีภาพลักษณ์ องค์กรทีดี มีส่วนส่ งเสริ มให้
องค์กรสามารถแข่งขันในโลกธุ รกิจปั จจุบนั ได้ คงต้องยอมรับกันว่าภาพลักษณ์องค์กรเป็ นสิ งสําคัญต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิ จอย่างยิง เพราะจะทําให้ผูท้ ีเกียวข้อง ลูกค้า ผูถ้ ื อหุ ้น พันธมิตรทางธุ รกิ จ ฯลฯ เกิ ดความเชื อถื อ
ศรัทธาเชื อมันในองค์กรซึ งจะส่ งผลกระทบถึ งตัวสิ นค้าและบริ การทีองค์กรดําเนิ นธุ รกิจอยู่ ในทางธุ รกิ จ
ถือว่าภาพลักษณ์องค์กรเป็ นปั จจัยหลักของความสําเร็ จ (Key Success Factor) ในการดําเนิ นธุ รกิจ อย่างหนึ ง
เหมือนกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึ กษา ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัล
พาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือจะสํารวจความคิดเห็นของลูกค้าเกียวกับการรับรู ้
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ภาพลัก ษณ์ องค์ก รของธนาคารออมสิ น สาขารอยัล พาร์ ค อํา เภอเมื อง จัง หวัดราชบุ รี รวมถึ ง การสร้ า ง
ความสั ม พันธ์ ก ับ ลู ก ค้า เพื อพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์และพัฒนาการให้บ ริ ก ารของธนาคารให้ดียิงขึ น สามารถ
ตอบสนองพฤติ กรรมการใช้บริ การของกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายของธนาคาร โดยหวังผลให้ธนาคารสามารถ
ขยายฐานลู ก ค้า ใหม่ เพิ มมากขึ น พร้ อมกับ รั ก ษาฐานลู ก ค้า เดิ ม ของธนาคารไว้ไ ด้ด้วย ผลลัพ ธ์ ที ได้จาก
การศึกษา สามารถทีนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง พัฒนา ส่ งเสริ มการสร้างภาพลักษณ์องค์กรธนาคาร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับธนาคารต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั /การศึกษา
1.เพื อศึ ก ษาลัก ษณะประชากรที มี ผลต่ อภาพลักษณ์ ข องธนาคารออมสิ น สาขารอยัล พาร์ ค
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2.เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การบริ การกับภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประโยชน์ ทคีP าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.ทําให้ทราบถึงลักษณะประชากรทีมีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2.ทําให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทีมีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารออม
สิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3.เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา และปรับปรุ งภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ การวิจยั /การศึกษา
1.ขอบเขตด้ านเนือU หา
การวิจยั เรื องภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็ นการ
วิจยั ศึกษาลักษณะประชากรทีมีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับภาพลักษณ์ของธนาคาร
ออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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2.ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆของ
ธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้แก่
1. นักเรี ยน / นิสิต / นักศึกษา
2. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานบริ ษทั เอกชน
4. ธุ รกิจส่ วนตัว
ซึ งมีจาํ นวนเฉลีย 9,000 คนต่อเดือน

ผลการวิจยั /ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ “ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี” ได้ดงั นี
ส่ วนทีP 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา
1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 57.0 และเพศหญิงคิดเป็ น
ร้ อยละ 43.0 โดยลู กค้าส่ วนใหญ่มีอายุในช่ วง 26 - 30 ปี และ 31 ปี ขึ นไป คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 เท่า ๆ กัน
รองลงมาคือ มีอายุในช่วง 21 - 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.8 อายุในช่วง 15 - 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.3 โดยส่ วน
ใหญ่จะศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ ระดับตํากว่ามัธยมศึกษาตอน คิดเป็ นร้อย
ละ 33.3 ระดับสู งกว่าปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และระดับอนุ ปริ ญญา / ปวส. มี คิดเป็ นร้อยละ 14.0 โดย
ส่ วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรส / อยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็ นร้อยละ
41.5 และสถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 7.0 โดยส่ วนใหญ่จะมีรายได้ตากว่
ํ า 15,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.8 รองลงมาคือ มีรายได้ 30,001 บาทขึนไป คิดเป็ นร้ อยละ 20.8 มีรายได้อยู่ในช่ วง
15,001 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และมีรายได้อยูใ่ นช่วง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.5
โดยส่ วนใหญ่จะมีอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ มีอาชี พนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 24.5 มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 มีอาชี พข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิด
เป็ นร้อยละ 21.0 และมีอาชีพอืนๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.8
2. ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดบริการบริการ
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.11เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออม
สิ นมีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.21 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรม
ด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดได้แก่ ธนาคารได้ให้บริ การลูกค้าด้านเงิน
ฝากและสิ นเชื อหลากหลายประเภทตามลูกค้า และธนาคารมีผลิตภัณฑ์และการให้บริ การทางการเงิ นกับ
ลูกค้าได้อย่างทันสมัย โดยมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.59 และ 4.26 และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริ การของธนาคารมีความน่าเชื อถือและมีความปลอดภัย และธนาคารมีผลิตภัณฑ์
และการบริ การทางด้านการเงินเพือตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.03 และ 3.96
ตามลําดับ
2.2 ด้ านราคา พบว่า ลู กค้าที มาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมี ความ
คิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.11 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดได้แก่ ธนาคารมีเอกสารแสดงให้เห็ นอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื ออัตราดอกเบียทัง
เงินฝากและเงินกูอ้ ย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.40 และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากได้แก่
อัตราค่าธรรมเนี ยมในการทําธุ รกรรมทางการเงินของธนาคารมีความเหมาะสม ธนาคารมีอตั ราดอกเบียเงิน
ฝากและเงินกูใ้ ห้เลือกได้หลากหลาย และอัตราดอกเบียเงินฝากและเงินกูข้ องธนาคารมีความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.17, 3.96 และ 3.92 ตามลําดับ
2.3 ด้ านการจั ดจํ าหน่ ายและบริ การ พบว่า ลู กค้า ที มาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของ
ธนาคารออมสิ นมีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการจัดจําหน่ายและ
บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.12 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้าทีมาทํา
ธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากทีสุ ดได้แก่ ธนาคารมีช่องทางการ
ให้บริ การทางการเงิ นทีหลากหลาย เช่ น ผ่านทางตู ้ ATM, รถเคลื อนที, ทางอินเทอร์ เน็ต, เคาร์ เตอร์ ของ
ธนาคาร โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.32 และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากได้แก่ ธนาคารมีช่องทาง
บริ การรับฝากชําระผ่านตัวแทนให้บริ การ เพือให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การได้สะดวกสบายผ่านจุดให้บริ การ
ทัวประเทศ ธนาคารมีช่องทางบริ การทางการเงิ นผ่านตู ้ ATM ของธนาคารออมสิ น ทีครอบคลุ มทุกพืนที
และธนาคารมีช่องทางการให้บริ การลูกค้าฝากเงิน ถอดเงิน โอนเงินและชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การทีง่ายและ
รวดเร็ ว โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.12, 4.04 และ 4.00 ตามลําดับ
2.4 ด้ านการส่ งเสริมการตลาด พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออม
สิ นมีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่
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ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.15 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ
ของธนาคารออมสิ นมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดได้แก่ ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกียวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การของธนาคาร โดยมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.43 และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากได้แก่ ธนาคารมี พ นักงานให้คาํ แนะนําผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การเพื อส่ ง เสริ ม การขายหรื อการบริ การ
ธนาคารมี โปรโมชันพิเศษเพือจูงใจลู กค้าให้ฝากเงิ นหรื อกู้เงิ นอย่างต่อเนื อง และธนาคารมี การแจกของ
สมนาคุณให้กบั ลูกค้าในโอกาสสําคัญ ๆ ของธนาคาร โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.13, 4.03 และ 4.00 ตามลําดับ
2.5 ด้ านกระบวนการให้ บริการ พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออม
สิ นมีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.14 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง
ๆ ของธนาคารออมสิ นมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากที สุ ดได้แก่ มี ความรวดเร็ วในการให้บริ การ โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.36 และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากได้แก่ มีความชัดเจนในการอธิ บาย ชีแจง
แนะนําให้กบั ลูกค้า บริ การลูกค้าด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และธนาคารมีการปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการทํางานให้ทนั สมัยและเป็ นระบบอย่างต่อเนื อง โดยมี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.12, 4.10 และ 3.97
ตามลําดับ
2.6 ด้ านพนักงานให้ บริ การ ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมี
ความคิดเห็ นเกี ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.21 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง
ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพการแต่งกายและท่าทาง
ของพนักงานทีให้บริ การมีความเหมาะสม และความสุ ภาพ กิ ริยามารยาท ของพนักงานทีให้บริ การ โดยมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.42 และ 4.40 และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากได้แก่ พนักงานมีทกั ษะและ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา และความเอา
ใจใส่ กระตื อรื อร้ นและความพร้ อมในการให้บริ การของพนักงาน โดยมี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.10 และ 3.93
ตามลําดับ
2.7 ด้ านสภาพแวดล้ อมในการให้ บริ การ พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของ
ธนาคารออมสิ นมีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านสภาพแวดล้อมใน
การให้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.83 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้า
ทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากได้แก่ ทําเลทีตังของธนาคาร
สะดวกต่ อการมาใช้บ ริ ก าร ธนาคารมี เครื องมื อและอุ ป กรณ์ ที ทันสมัย ในการให้บ ริ ก ารลู ก ค้า อย่า งมี
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ประสิ ทธิ ภาพ ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยทีดี และธนาคารมีสถานทีจอดรถเพียงพอสําหรับผูม้ าใช้
บริ การ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.06, 4.05, 3.91 และ 3.29 ตามลําดับ
3. ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น
จากการวิจยั พบว่า ลู กค้าที มาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัล
พาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.04 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
3.1 ด้ านการรั บรู้ พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็นเกียวกับปั จจัยภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 4.08 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดได้แก่ ท่านรับรู ้วา่ สลากออมสิ นเป็ นผลิตภัณฑ์ทีนิ ยมสู งสุ ดของประชาชน โดยมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.37 และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากได้แก่ ท่านรับรู ้ ถึงสิ นเชื อเพือการศึกษา
ของธนาคารออมสิ น เป็ นสิ นเชื อทีสามารถช่ วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั ประชาชน ท่านรับรู ้ การ
ตรวจผลสลากออมสิ นผ่าน SMS และท่านรับรู ้ ถึงสิ นเชื อเพือธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของ
ธนาคารออมสิ น สามารถช่วยทําให้ผปู ้ ระกอบการ ดําเนิ นธุ รกิจ ได้อย่างต่อเนื อง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.02,
3.99 และ 3.93 ตามลําดับ
3.2 ด้ านความรู้ พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็ นเกี ยวกับปั จจัยภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 4.09 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดได้แก่ สลากออมสิ น เป็ นรู ปแบบหนึ งของการออมทรัพย์ ทีให้ท่านฝากเงินกับ
ทางธนาคาร รับดอกเบียตามอัตราทีกําหนด พร้อมมีสิทธิ• ลุน้ รางวัลต่างๆมากมาย โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.23
และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากได้แก่ สี ชมพูคือสี ประจําธนาคารออมสิ น ตราสัญลักษณ์ของ
ธนาคารออมสิ นสามารถบ่งบอกถึงความมันคงและร่ มเย็น และ ธนาคารออมสิ นจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ธนาคาร
ออมสิ นเพือศึกษาประวัติความเป็ นมาของธนาคาร โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.18, 4.05 และ 3.90 ตามลําดับ
3.3 ด้ านความรู้ สึก พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็นเกียวกับปั จจัยภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.03 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดได้แก่ ท่านรู ้ สึกผูกพันกับธนาคารออมสิ นตังแต่เด็ก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.30
และข้อทีลูกค้ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากได้แก่ ท่านรู ้สึกประทับใจต่อการบริ การของพนักงานธนาคาร

1051

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ออมสิ น ท่านรู ้ สึกถึงความปลอดภัยเมือใช้บริ การฝากเงิ นกับธนาคารออมสิ น และท่านรู ้ สึกไม่ชอบเมือมี
บุคคลอืนพูดถึงธนาคารออมสิ นในด้านลบ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.14, 3.95 และ 3.72 ตามลําดับ
3.4 ด้ านการกระทํา พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็นเกียวกับปั จจัยภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.97 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อทีลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากได้แก่ ธนาคารออมสิ นมีการบริ หารจัดการทีดี พนักงานของธนาคารออมสิ นมีการ
ให้บริ การทีดี ธนาคารออมสิ นเป็ นธนาคารรับผิดชอบต่อสังคม และธนาคารออมสิ นมีการประชาสัมพันธ์ทีดี
โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.09, 3.96, 3.95 และ 3.89 ตามลําดับ
ส่ วนทีP 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมานเพือP ทดสอบสมมติฐาน
1. ปั จจัย ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส
รายได้เฉลียต่อเดือน และอาชีพ ทีต่างกันมีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ได้แก่ การรับรู ้ ความรู ้ ความรู ้สึก
และการกระทํา แตกต่างกัน
1.1 ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นทีมีเพศต่างกัน มีภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิ น แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี t-Test สรุ ปผลได้ดงั นี
1.1.1 เพศต่างกัน มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ ไม่แตกต่างกัน
ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.1.2 เพศต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ ไม่แตกต่างกัน ซึ ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.1.3 เพศต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก ไม่แตกต่างกัน
ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.1.4 เพศต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา ไม่แตกต่างกัน
ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.2 ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นทีมีอายุต่างกัน มีภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิ น แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Brown-Forsythe และ F-Test สรุ ปผลได้
ดังนี
1.2.1 อายุต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความแตกต่างเป็ นรายคู่ได้แก่
ลูกค้าทีมีอายุ 15 – 20 ปี มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีอายุ 26 – 30 ปี และ
ลูกค้าทีมีอายุ 15 – 20 ปี มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีอายุ 31 ปี ขึนไป
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1.2.2 อายุต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ ไม่แตกต่างกัน ซึ ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.2.3 อายุต่างกัน มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ สึก แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความแตกต่างเป็ นรายคู่
ได้แก่ ลูกค้าทีมีอายุ 15 – 20 ปี มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก มากกว่าลูกค้าทีมีอายุ 26 –
30 ปี และลูกค้าทีมีอายุ 15 – 20 ปี มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก มากกว่าลูกค้าทีมีอายุ 31
ปี ขึนไป
1.2.4 อายุต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา ไม่แตกต่างกัน
ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.3 ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Brown-Forsythe สรุ ปผลได้
ดังนี
1.3.1 ระดับการศึ กษาต่า งกัน มี ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรั บ รู ้
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ได้แก่ ลูกค้าทีมีระดับการศึกษาตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้าน
การรับรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
1.3.2 ระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารออมสิ น ด้า นความรู ้
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ได้แก่ ลูกค้าทีมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ น้อยกว่า
ลูกค้าทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
1.3.3 ระดับการศึ ก ษาต่า งกัน มี ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ สึ ก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ได้แก่ ลูกค้าทีมีระดับการศึกษาตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้าน
ความรู ้ สึ ก มากกว่า ลู ก ค้า ที มี ร ะดับ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญา / ปวส. และลู ก ค้า ที มี ร ะดับ การศึ ก ษาตํากว่ า
มัธยมศึกษาตอนปลายมีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ สึกมากกว่าลูกค้าทีมี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
1.3.4 ระดับการศึกษาต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา ไม่
แตกต่างกัน ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
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1.4 ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นทีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี F-Test สรุ ปผลได้ดงั นี
1.4.1 สถานภาพสมรสต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ ไม่
แตกต่างกัน ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.4.2 สถานภาพสมรสต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ ไม่
แตกต่างกัน ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.4.3 สถานภาพสมรสต่างกัน มี ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ สึก
ไม่แตกต่างกัน ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.4.4 สถานภาพสมรสต่างกัน มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา
ไม่แตกต่างกัน ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.5 ลู กค้าที มาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นที มี รายได้เฉลี ยต่อเดื อน
ต่างกัน มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Brown-Forsythe
สรุ ปผลได้ดงั นี
1.5.1 รายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ได้แก่ ลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนตํากว่า 15,000 บาท มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการ
รับรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดื อน 15,001 - 20,000 บาท, ลูกค้าทีมีรายได้เฉลี ยต่อเดือนตํากว่า
15,000 บาท มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 30,000 บาท และลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้าน
การรับรู ้ น้อยกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 30,001 บาทขึนไป
1.5.2 รายได้เฉลี ยต่อเดื อนต่างกัน มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ได้แก่ ลู กค้าที มีรายได้เฉลี ยต่อเดื อนตํากว่า 15,000 บาท มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้าน
ความรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนตํากว่า 15,000 บาท และลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 20,000 บาท มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ น้อยกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลี ยต่อเดื อน 30,001
บาทขึนไป
1.5.3 รายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ได้แก่ ลู กค้าที มีรายได้เฉลี ยต่อเดื อนตํากว่า 15,000 บาท มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้าน
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ความรู ้สึก มากกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท, ลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001
- 20,000 บาท มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ น้อยกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 20,001
- 30,000 บาท และลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดื อน 15,001 - 20,000 บาท มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น
ด้านการรับรู ้ น้อยกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 30,001 บาทขึนไป
1.5.4 รายได้เฉลี ยต่ อ เดื อนต่ า งกัน มี ภ าพลัก ษณ์ ข องธนาคารออมสิ น ด้า นการ
กระทํา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ได้แก่ ลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนตํากว่า 15,000 บาท มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
ด้านการกระทํา มากกว่าลูกค้าทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท
1.6 ลู ก ค้า ที มาทํา ธุ ร กรรมด้า นต่ า ง ๆ ของธนาคารออมสิ น ที มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Brown-Forsythe และ F-Test
สรุ ปผลได้ดงั นี
1.6.1 อาชี พต่างกัน มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ แตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 ซึ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที ตังไว้ โดยมี ความแตกต่างเป็ นรายคู่
ได้แก่ ลูกค้าทีมีอาชี พนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา มี ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ มากกว่า
ลูกค้าทีมีอาชี พข้าราชการ / รัฐวิสาหกิ จ และลูกค้าทีมีอาชี พนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา มีภาพลักษณ์ ของ
ธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีอาชีพอืน ๆ
1.6.2 อาชี พต่างกัน มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ แตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที ตังไว้ โดยมี ความแตกต่างเป็ นรายคู่
ได้แก่ ลูกค้าทีมีอาชี พนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา มีภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ มากกว่า
ลูกค้าทีมีอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ, ลูกค้าทีมีอาชีพนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา มีภาพลักษณ์ของธนาคาร
ออมสิ น ด้านความรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีอาชี พอืน ๆ, ลูกค้าทีมีอาชี พข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจมีภาพลักษณ์ของ
ธนาคารออมสิ น ด้า นความรู ้ มากกว่า ลู ก ค้า ที มี อาชี พ อื น ๆ, ลู ก ค้า ที มี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชนมี
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีอาชีพอืน ๆ และลูกค้าทีมีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัวมี
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ มากกว่าลูกค้าทีมีอาชีพอืน ๆ
1.6.3 อาชี พต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก ไม่แตกต่าง
กัน ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
1.6.4 อาชี พต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา ไม่แตกต่าง
กัน ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
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2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และ
ด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ได้แก่
การรั บ รู ้ ความรู ้ ความรู ้ สึ ก และการกระทํา จากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยวิ ธี ค่ า สถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ•
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน สรุ ปผลได้ดงั นี
2.1 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมใน
การให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ• สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.33, 0.38, 0.37, 0.34, 0.33 และ 0.32 ตามลําดับ
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าลูกค้ามีปัจจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การ มากขึน จะทําให้
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้เพิมขึน ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
การจัดจําหน่ายและบริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้
2.2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้าน
ความรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ• สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.27, 0.29 และ
0.23 ตามลําดับ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา และเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน และปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริ การมี
ความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ• สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.33, 0.36 และ 0.34 ตามลําดับ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ปานกลาง และเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน ส่ วนปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการจัด
จําหน่ายและบริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้
2.3 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้าน
พนักงานให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ•สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.33 และ 0.31 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร และด้า นสภาพแวดล้อ มในการให้ บ ริ ก าร มี
ความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดย
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มีค่าสัมประสิ ทธิ• สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.30, 0.29, 0.26 และ 0.30 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา
และเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการจัดจําหน่ ายและ
บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้สึก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ• สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.12 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2.4 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร มี
ความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิ ทธิ• สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.32 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และเป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ายและบริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมใน
การให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ• สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.30, 0.19, 0.19, 0.27, 0.26 และ 0.25 ตามลําดับ
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

อภิปรายผล/ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั “ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี” มี
ประเด็นสําคัญทีนํามาอภิปรายผล ดังนี
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ น
พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย และมีอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว ซึ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ปา
จารี ย ์ (ปาจารี ย ์ ภัทรวาณี , 2553, 43-48) ได้ศึกษาเรื องภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น สาขาดอนตูม จังหวัด
นครปฐม ซึ งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้า
และขัดแย้งกับงานวิจยั ของเขมกร (เขมกร เข็มน้อย, 2554, 81-83) ได้ศึกษาเรื องภาพลักษณ์ องค์กรและ
คุ ณภาพการบริ การที ส่ งผลต่ อความจงรั กภักดี ของลู กค้าธนาคารออมสิ น ในสั งกัดเขตสมุ ทรสาคร ซึ งผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นมีความคิดเห็ นเกี ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสม
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ทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านพนักงานให้บริ การอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทังนี อาจ
เป็ นเพราะว่า ธนาคารได้เปิ ดให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ด้า นเงิ นฝากและสิ นเชื อหลากหลายประเภทตามลู ก ค้า มี
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การทางการเงินกับลูกค้าได้อย่างทันสมัย ผลิ ตภัณฑ์และการบริ การของธนาคารมี
ความน่ าเชื อถื อและมี ความปลอดภัย ธนาคารมี ผลิ ตภัณฑ์และการบริ การทางด้านการเงิ นเพือตอบสนอง
ลูกค้าได้อย่างครบวงจร พนักงานทีให้บริ การมีความสุ ภาพ กิริยามารยาทเรี ยบร้ อย และพนักงานมีลกั ษณะ
บุ คลิ กภาพการแต่ง กายและท่ าทางที ให้บ ริ ก ารมี ความเหมาะสม จึ งส่ งผลให้ปัจจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านพนักงานให้บริ การอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ซึ งขัดแย้งกับ
งานวิจยั ของ วัชรี (วัชรี ดิ ถิเพ็ง, 2551, 40-44) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทางการตลาดที มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บ ริ ก ารสิ นเชื อของลู ก ค้า ธนาคารออมสิ นในจัง หวัดอุ ตรดิ ตถ์ ซึ งผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื อของลูกค้าธนาคารออมสิ นในจังหวัดอุตรดิ ตถ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก และขัดแย้งกับงานวิจยั ของ อรษา (อรษา ทิพย์เทียงแท้, 2557,
62-67) ได้ศึกษาเรื องส่ วนประสมทางการตลาดบริ การส่ งผลต่อการใช้บริ การธนาคารออมสิ น ในเขตอําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ งผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การส่ งผลต่อการ
ใช้บริ การธนาคารออมสิ น ในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร
อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ลูกค้าที มาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมื อง จังหวัด
ราชบุรี มีความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ลูกค้าให้ความคิดเห็ นภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ ด้านความรู ้ ด้านความรู ้ สึก
และด้านการกระทํา อยู่ใ นระดับมากทุ กด้าน ทังนี อาจเป็ นเพราะลู กค้า มี ก ารรั บรู ้ ว่าสลากออมสิ นเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีนิ ยมสู งสุ ดของประชาชน มีการรับรู ้ ถึงสิ นเชื อเพือการศึกษาของธนาคารออมสิ น เป็ นสิ นเชื อที
สามารถช่ วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั ประชาชน มีความรู ้ เรื องสลากออมสิ น เป็ นรู ปแบบหนึ งของ
การออมทรัพย์ ที ให้ลูกค้าฝากเงิ นกับทางธนาคาร รับดอกเบียตามอัตราที กําหนด พร้ อมมีสิทธิ• ลุ ้นรางวัล
ต่างๆ มากมาย มีความรู ้ สึกผูกพันกับธนาคารออมสิ นตังแต่เด็ก มีความรู ้ สึกประทับใจต่อการบริ การของ
พนักงานธนาคารออมสิ น ได้รับทราบถึงธนาคารออมสิ นมีการบริ หารจัดการทีดี และพนักงานของธนาคาร
ออมสิ นมี ก ารให้บริ ก ารที ดี จึ ง ส่ งผลให้ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารออมสิ น ด้า นการรั บ รู ้ ด้า นความรู ้ ด้า น
ความรู ้สึก และด้านการกระทํา อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเขมกร (เขมกร เข็มน้อย
, 2554, 81-83) ได้ศึกษาเรื องภาพลักษณ์ องค์กรและคุ ณภาพการบริ การทีส่ งผลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น ในสังกัดเขตสมุทรสาคร ซึ งผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น โดยรวมอยู่
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ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู ้ ด้านความรู ้ ด้านความรู ้สึก และด้านการกระทํา
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ปาจารี ย ์ (ปาจารี ย ์ ภัทรวาณี , 2553, 43-48) ได้ศึกษาเรื อง
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขาดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ งผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของธนาคาร
ออมสิ น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู ้ ด้านความรู ้สึก และด้านการ
กระทํา อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านความรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
4. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี กับปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ลู ก ค้า ที มาทํา ธุ รกรรมด้า นต่ า ง ๆ ของธนาคารออมสิ นที มี เ พศและสถานภาพสมต่ า งกัน มี
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นไม่แตกต่างกัน ส่ วนลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออมสิ นที
มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และอาชีพ ต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ปาจารี ย ์ (ปาจารี ย ์ ภัทรวาณี , 2553, 43-48) ได้ศึกษาเรื องภาพลักษณ์ของธนาคารออม
สิ น สาขาดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ งผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าทีมาทําธุ รกรรมด้านต่าง ๆ ของธนาคารออม
สิ นทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และอาชี พต่างกัน มีภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นไม่
แตกต่ า งกัน ส่ ว นลู ก ค้า ที มาทํา ธุ ร กรรมด้า นต่ า ง ๆ ของธนาคารออมสิ น ที มี สถานภาพสมต่ า งกัน มี
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน แฃะขัดแย้งกับงานวิจยั ของ สันติ (สันติ บริ สุทธิ• , 2549) ได้ศึกษา
เรื องภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นในสายตาของผูใ้ ช้บริ การในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ งผลการศึกษาพบว่า
เพศและอายุต่างกัน ให้ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารแตกต่างกัน
5. ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์และบริ ก าร มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และเป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ายและบริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมใน
การให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา โดยมีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับตํา และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, 96) กล่าว
ไว้ว่า สิ งที ก่ อให้เกิ ดภาพลัก ษณ์ ป ระกอบไปด้วย 1) ผูบ้ ริ หาร (Executive) องค์ก รจะดี หรื อไม่ ขึ นอยู่ก ับ
ผูบ้ ริ หาร ซึ งต้องเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ ถ้าองค์กรใดทีมีความรู ้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ดี มี
นโยบายการบริ หารธุ รกิ จที ดี ซื อสัตย์ ไม่เอาเปรี ย บลู ก ค้า บริ ษทั นันก็จะมี ภาพลักษณ์ ที ดี 2) พนัก งาน
(Employee) บริ ษทั ทีดีตอ้ งมีพนักงานทีมีความสามารถ มีมนุ ษย์สัมพันธ์ทีดี มีวิญญาณของการให้บริ การ มี
บุคลิ กภาพ 3)สิ นค้า (Product) รวมทังบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยต้องเป็ นสิ นค้าที ดี มี คุณภาพ มี ประโยชน์ ตรงกับ
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ข้อความโฆษณาทีเผยแพร่ ออกไป มีการออกแบบทีสวยงาม มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทีสวยงามทันสมัย 4)การดําเนิ น
ธุ รกิจ (Business practice) หมายถึง การค้าขาย และการคืนกําไรสู่ สังคม เพราะบริ ษทั แต่ละบริ ษทั นันจะมี
ภาพลักษณ์ทีดีได้ก็ตอ้ งมีการดําเนินธุ รกิจทีซื อสัตย์สุจริ ต ตรงไป ตรงมา มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม นอกจากนัน
แล้วควรมี การคื นกําไรสู่ สังคม ดังนันองค์กรทังหลายจะต้องให้ความสําคัญกับการคื นกําไรแก่ สังคม ใน
รู ปแบบของกิจกรรมสาธารณะและการกุศลต่างๆ 5) กิจกรรมสังคม (Social activities) คือ การดูแลเอาใจใส่
สังคมในการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการกุศล หรื อสร้ างประโยชน์ให้กบั สังคม เนื องจากยุคนี เป็ นยุคต่างๆ
ต้องเน้นการตลาดเพือสัง คมด้วย 6)เครื องมื อเครื องใช้ หรื ออุ ป กรณ์ สํานักงาน บริ ษทั ต้องมี สิงที แสดง
สัญลักษณ์ของบริ ษทั ได้แก่ เครื องมือ เครื องใช้ เครื องแบบพนักงาน อุปกรณ์สํานักงาน วัสดุสินเปลือง เช่น
ปากกา ดิ นสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ ควรมีโลโกขององค์กรแสดงอยู่ดว้ ย ควรมี การออกแบบทีเหมาะสม
สอดคล้องกับบุคลิกของบริ ษทั อุปกรณ์ เหล่านี จะสะท้อนความเป็ นตัวตนของบริ ษทั (Corporate Identity)
ให้กบั คนอืนได้พิจารณาภาพลักษณ์ของบริ ษทั ว่าเป็ นอย่างไร องค์ประกอบเหล่านีก็คือทีมาของภาพลักษณ์ ผู ้
ทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการสร้ างภาพลักษณ์ ตอ้ งเอาใจใส่ ดูแลเป็ นอย่างยิง และสอดคล้องกับแนวคิดของ
พงษ์เทพ (พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร, 2540, 24-125) ได้กล่าวไว้วา่ การรับรู ้และความประทับใจ (Perception)
ภาพลัก ษณ์ จ ะไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ นได้ท ัน ที เมื อเหตุ ก ารณ์ ไ ด้ผ่ า นเข้า มาทางช่ อ งทางการสื อสาร และ
องค์ประกอบเฉพาะบุคคลทัง 5 จะเป็ นตัวทีพินิจพิจารณาเหตุการณ์นนก่
ั อนโดย “การรับรู ้” (Perception) ซึ ง
เป็ นตัวแปลงเหตุการณ์ให้เห็นไปใน “ความหมายตามความคิดของบุคคลนัน” (หรื อเรี ยกว่าเป็ นตามความ
ลําเอียงเฉพาะบุคคลก็ไม่ผดิ นัก) ส่ วนความประทับใจ (Impression) มีความหมายในการรับรู ้อีกลักษณะหนึ ง
โดยจะเกียวกันกับคุณภาพและปริ มาณของความทรงจํา ถ้าประทับใจมาก (ไม่ว่าบวกหรื อลบ) ก็จะมีความ
ทรงจํา จดจําได้มากและนาน เมือสร้างภาพลักษณ์ทีเจือจางได้ชา้ กว่าทีมีความประทับใจน้อย หรื อไม่มีความ
ประทับใจเลย

สรุ ปผลการวิจยั /สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจยั “ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี” มี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
1. ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ลูกค้ามีความคิดน้อยสุ ดในเรื องการรับรู ้ถึงสิ นเชื อเพือธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของ
ธนาคารออมสิ น สามารถช่วยทําให้ผูป้ ระกอบการ ดําเนิ นธุ รกิ จ ได้อย่างต่อเนื อง ดังนันผูจ้ ดั การสาขาหรื อ
ผูเ้ กี ยวข้องในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี ควรจะ
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เน้นการให้ความรู ้ เกี ยวกับสิ นเชื อเพือธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที ถู ก ต้องและพร้ อมเป็ นที
ปรึ กษาด้านธุ รกิจเพือเป็ นแรงผลักดันให้ SME มุ่งสู่ ความสําเร็ จ และควรจะเพิมการประชาสัมพันธ์เกียวกับ
สิ นเชือเพือธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้บุคคลทีสนใจสามารับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างทัวถึง
2. ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ลู กค้ามี ความคิ ดน้อยสุ ดในเรื องธนาคารออมสิ นจัดให้มีพิ พิธ ภัณ ฑ์ธนาคารออมสิ นเพือศึ ก ษา
ประวัติความเป็ นมาของธนาคาร ดังนันผูจ้ ดั การสาขาหรื อผูเ้ กียวข้องในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของธนาคาร
ออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี ควรจะเน้นการประชาสัมพันธ์เกียวกับพิพิธภัณฑ์ธนาคาร
ออมสิ น เช่น จัดแสดงเป็ นวีดีทศั น์หรื อเอกสารแนะนําพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิ น ให้แก่ลูกค้าหรื อผูท้ ีสนใจ
ธนาคารออมสิ นได้ท ราบถึ ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ธ นาคารออมสิ น ในช่ วงระหว่า งรอคิ วเพื อรอรั บ บริ ก ารหรื อให้
พนักงานออมสิ นได้รับทราบ โดยจะช่วยลูกค้า พนักงานของธนาคารตลอดจนผูท้ ีสนใจ ได้รับทราบความรู ้
ทางประวัติศาสตร์ เกียวกับ ออมสิ นไทย อันจะเป็ นวิธีทางหนึงในการสร้างจิตสํานึกให้ เกิด ความรักและหวง
แหนธนาคารออมสิ น
3. ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ สึก โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมือพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นน้อยสุ ดในเรื องรู ้สึกไม่ชอบเมือมีบุคคลอืนพูดถึงธนาคารออมสิ นในด้าน
ลบ ดังนันผูจ้ ดั การสาขาหรื อผูเ้ กี ยวข้องในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค
อําเภอเมือง จ.ราชบุรี ควรจะเน้นการการสร้ างความจงรักภักดี(Loyalty Customer) ทีมีต่อธนาคารออมสิ น
สิ นค้าหรื อการบริ การของธนาคารออมสิ น โดยการวางรู ปแบบของยุทธศาสตร์ ในการสร้ างความภักดี ของ
ลู ก ค้า ที มี ต่ อ ธนาคารออมสิ น และข้อ มู ล ต่ า งๆ ที ได้นัน จะต้อ งเป็ นข้อ มู ล ที เข้า ถึ ง ส่ ว นลึ ก ของลู ก ค้า
(Insightful) และต้องเป็ นข้อมูลทีถูกต้องจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ จึงจะนําข้อมูลนันมาสร้างความสัมพันธ์
ลูกค้าเพือสร้างความภักดีได้
4. ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการกระทํา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ลูกค้ามีความคิดน้อยสุ ดในเรื องธนาคารออมสิ นมีการประชาสัมพันธ์ทีดี ดังนันผูจ้ ดั การสาขา
หรื อผูเ้ กียวข้องในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี ควร
จะปรับเปลียนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เนืองจากงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิ น ไม่ได้มี
การกําหนดนโยบายหรื อวางแผนประชาสัมพันธ์อย่างมีแบบแผนตามหลักการ แผนการประชาสัมพันธ์ของ
ธนาคารมี วตั ถุ ป ระสงค์ว่า ต้องการเสริ ม สร้ า งและรั ก ษาภาพลัก ษณ์ ที ดี ข องธนาคารแต่ ไ ม่ มี ก ารกํา หนด
กิ จกรรม หรื อกลุ่มเป้ าหมายที ชัดเจน แผนประชาสัมพันธ์เน้นไปทีงานผลิ ตสื อสนับสนุ นภาพลักษณ์ เช่ น
สารคดี สันทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยง หรื อสปอตโฆษณาภาพลักษณ์ ของธนาคาร แต่ยงั ขาดการมองถึ ง
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การของธนาคาร ซึ งต้องการการบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวก รวดเร็ ว ดังนันจึง
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ต้องปรับเปลียนการประชาสัมพันธ์โดยเน้นความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การของธนาคาร ซึ งต้องการการบริ การ
ทีมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวก รวดเร็ ว
5. ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านการรั บรู ้ มีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ด้านราคา มากทีสุ ด ดังนันผูจ้ ดั การสาขาหรื อผูเ้ กี ยวข้องในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของ
ธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมื อง จ.ราชบุ รี ควรจะเน้นให้ความสําคัญในเรื องเกี ยวกับอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมในการทําธุ รกรรมทางการเงิ นของธนาคารมีความเหมาะสม อัตราดอกเบียเงิ นฝากและเงิ นกู้
ของธนาคารมีความเหมาะสม ธนาคารมีเอกสารแสดงให้เห็ นอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื ออัตราดอกเบียทังเงิ น
ฝากและเงินกูอ้ ย่างชัดเจน และ ธนาคารมีอตั ราดอกเบียเงินฝากและเงินกูใ้ ห้เลือกได้หลากหลาย
6. ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ มี ความสั มพันธ์ ก ับ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ มากที สุ ด ดังนันผูจ้ ดั การสาขาหรื อผูเ้ กี ยวข้องในการปรั บปรุ ง
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี ควรจะเน้นให้พนักงานมีทกั ษะและ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยํา พนักงานมี
ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นและความพร้อมในการให้บริ การกับลูกค้า พนักงานมีลกั ษณะบุคลิกภาพการ
แต่งกายและท่าทางของพนักงานที ให้บริ การมี ความเหมาะสม และพนักงานมี ความสุ ภาพ กิ ริยามารยาท
เรี ยบร้อย
7. ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น ด้านความรู ้ สึกและด้านการกระทํา มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก าร มากที สุ ด ดัง นันผูจ้ ัดการสาขาหรื อ
ผูเ้ กี ยวข้องในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี ควรจะ
เน้น ให้ธ นาคารมี ผ ลิ ตภัณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารทางด้า นการเงิ น เพื อตอบสนองลู ก ค้า ได้อ ย่า งครบวงจร มี
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การทางการเงินกับลูกค้าได้อย่างทันสมัย มีผลิตภัณฑ์และการบริ การของธนาคารมี
ความน่ าเชื อถื อและมีความปลอดภัย และให้บริ การลูกค้าด้านเงิ นฝากและสิ นเชื อหลากหลายประเภทตาม
ลูกค้า

ข้ อเสนอแนะเพือP การวิจยั ครัUงต่ อไป
1. ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาการสร้ างความภักดี ของลู กค้า (Loyalty Customer) ต่อ
ธนาคารออมสิ น เพือนําข้อมูลทีได้จากการวิจยั นีนําไปใช้ปรับปรุ งภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น และการ
สร้างความจงรักภักดีทีมีต่อธนาคารออมสิ น อย่างจริ งจังโดยให้พนักงานทุกคนของธนาคารออมสิ น มีส่วน
ร่ วมกันในการปรับปรุ งภาพลักษณ์และความจงรักภักดี
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2. ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาตัวแปรอิสระอืน เช่น ตัวแปรด้านจิตวิทยา หรื อตัวแปรด้าน
ทัศนคติเพิมเติม เพือให้ครอบคลุมเนือหาของแปรอิสระและทราบปั จจัยทีแท้จริ งในการปรับปรุ งภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิ น สาขารอยัลพาร์ ค อําเภอเมือง จ.ราชบุรี
3. ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาเกียวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น บริ เวณพืนทีสาขา
อืนๆ ในจังหวัดราชบุรี เช่น สาขาราชบุรี สาขาศรี สุริยวงศ์ สาขาเขตราชบุรี เพือใช้เป็ นแนวทางทีจะทําให้ทราบ
ถึงภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นในแต่ละพืนที เพราะการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
แต่ละทีอาจแตกต่างกัน
4. เนืองจากในการศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ในการศึกษาครังต่อไปอาจใช้การวิจยั เชิ ง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การสังเกต การทดลอง หรื อวิธีการอืนๆ เพือให้ได้มาซึ งข้อมูลในเชิ งลึ ก
มากยิงขึน ซึ งจะมีประโยชน์ในการนําไปใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนา ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
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