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คาํสาํคญั: บตัรเดบิต/ ภาพลกัษณ์/ การรับรู้คุณภาพบริการ/ ความจงรักภกัดี 

 วิภาสิริ สถิรเจริญกุล: ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและ

ความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน). อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ:์ ผศ. ดร. วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์.  93 หนา้. 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการ

รับรู้คุณภาพบริการ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 3) ศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมี

ต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) และ 4) ศึกษาลกัษณะ

ความเป็นตวัแปรกลางของการรับรู้คุณภาพบริการระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดี

ต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ผูถื้อบตัร   

เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยแบบอย่างง่ายและแบบ

พหุคูณ  

  ผลการวิจยั พบว่า ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 

การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ และภาพลกัษณ์บตัร      

เดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ียงัพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า

การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางแบบ Partial Mediator อย่างไรก็ตามผลการวิจยัน้ีสามารถ

นาํผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและพฒันาคุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากทั้ ง 2 ปัจจยัมีอิทธิพลในการสร้างความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑข์องธนาคาร 
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 The objectives of this research was: 1) to study the influence of Debit card image 

towards the perception on service quality 2) to study the influence on the perception of service 

quality towards product loyalty on UOB Debit card 3) to study the influence of the image of 

Debit card towards product loyalty of UOB Debit card and 4) to study nature of the moderator 

variables of the perception of service quality between image of Debit card and product loyalty of 

UOB Debit card by collecting information from 400 samples of UOB Debit cardholders in 

Bangkok area.  The tool used in the research was questionnaire.  The statistics used for data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The hypothesis test was done by a 

simple and multiple regression analysis. 

 The result of the research found that the image of Debit card had a positive influence 

on the perception of service quality.  Perception on service quality had a positive influence on 

product loyalty and the image of Debit cards had positive influences on their loyalty to the 

product with statistical significant at 0.05 level.  In addition, it was also found that perception of 

service quality was the moderator variable between Debit card image and product loyalty with a 

statistical significant at 0.05 level. The test result indicated that the perception of service quality 

was the moderator variable under partial mediator. However, the result of this research could be 

regarded as a guideline to improve the image of UOB Debit card and develop service quality as 

both factors had an influence in building product loyalty to bank's product, after all. 
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