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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. 
 

 

 

Master of Business Administration Program                       Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature...............................................                                      Academic Year 2014 

Thesis Advisor’s signature …………………………………… 



  ฉ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 

 การทาํวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑ์เงิน

ฝากและการลงทุน ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ท่ีให้การสนับสนุนช่วยเหลือในดา้นขอ้มูลเป็น

อย่างดี และลูกค้าผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม ทาํให้ผูว้ิจ ัยสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้น จึงขอกราบขอบพระคุณ

อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 สุดท้ายน้ีผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี คงจะเป็นประโยชน์แก่ฝ่าย

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์บตัร 

เดบิตใหมี้ประสิทธิภาพ และนาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป 

 

 

 

 

 

  



 ช 

สารบัญ 
หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย .................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ..................................................................................................................  ฉ 
สารบญัตาราง .........................................................................................................................  ฌ 
สารบญัภาพ ............................................................................................................................  ญ 
บทท่ี 
  1 บทนาํ ...........................................................................................................................  1 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ............................................................  1 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั ..................................................................................  3 

 สมมติฐานการวจิยั .............................................................................................  4 

 ขอบเขตการวิจยั ................................................................................................  4 

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ...............................................................................  5 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ.. .............................................................................................  6 

 กรอบแนวคิดการวจิยั ........................................................................................  7 

 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง .................................................................................................  8 

   ขอ้มลูทัว่ไปธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) .......................................................  8 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ .....................................................................  12 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ......................................................  18 

 แนวคิดทฤษฎีความภกัดีต่อตราสินคา้ ...............................................................  26 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ............................................................................................  31 

 3 วิธีดาํเนินการวิจยั .........................................................................................................  37 

 ระเบียบวิธีวิจยั...................................................................................................  37 

 กาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ...........................................................  38 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ...................................................................................  40 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ...................................................  42 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ............................................................  43 

 แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยั ...............................................................................  45 

 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู .....................................................................  46 



 ซ

บทท่ี                                                                                                                                             หนา้ 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู....................................  46 

 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ..................................................................................................  50 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไปของลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี  

 จาํกดั (มหาชน) .................................................................................................  51 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั  

 (มหาชน)  ..........................................................................................................  53 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัภาพลกัษณ์บตัรเดบิต การรับรู้คุณภาพบริการ และ 

 ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) .............  59 

 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน ........................................................................  60 

 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ .............................................................................  67 

 สรุปผลการวิจยั .................................................................................................  67 

 อภิปรายผลการวจิยั ...........................................................................................  69 

 ขอ้เสนอแนะ .....................................................................................................  75 

รายการอา้งอิง .........................................................................................................................  76 

ภาคผนวก ...............................................................................................................................  80 

 ภาคผนวก ก  แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั .................................................................   81 

 ภาคผนวก ข  หนงัสือขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม  .......................   90 

ประวติัผูว้จิยั ...........................................................................................................................  93 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฌ

สารบัญตาราง  
ตารางท่ี  หนา้ 

 1 ตารางอตัราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั  

   (มหาชน) ...................................................................................................  11 

    2 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ...........................................   45 

 3  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน .................................................................  48 

 4  การทดสอบความเป็นตวัแปรกลาง ......................................................................  48 

 5   แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปจากลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิต 

    ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง .......  51 

 6  แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต 

    ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง .......   53  

 7   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั 

     ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต การรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อ 

     ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะ 

     ของกลุ่มตวัอยา่ง .......................................................................................  59 

 8    ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธข์องตวัแปรภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลต่อ 

     การรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต .........  61  

 9   ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้ 

     คุณภาพบริการของลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ...........................  62   

    10  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อ 

    ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) .....  63  

  11    ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อความจงรัก 

   ภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ......................  63  

  12   ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกการรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลาง 

    ระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต 

    ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ..................................................................   64 

  13 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐาน ......................................................................  65 

 

 



 ญ

สารบัญภาพ  
 ภาพท่ี  หนา้ 

 1 กรอบแนวคิดอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 

   และความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 7 

    2 กรอบแนวคิดภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ .............   26 

 3  กรอบแนวคิดการรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อ 

   ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ..................................  30 

 4  กรอบแนวคิดภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์

    บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ..................................................  30 

 5   กรอบแนวคิดการรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์ 

    บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี  

    จาํกดั (มหาชน) .........................................................................................  31 

 



1 

 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทาํให้มนุษยป์ระดิษฐ์และสร้างสรรค์ส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีจะมาช่วยพัฒนาคุณภาพในการดําเนินชีวิตให้ดียิ ่ง ข้ึน เพ่ือให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว ทุกคนมองหาแต่เคร่ืองทุ่นแรงท่ีจะทาํให้ชีวิตสะดวกสบาย

มากข้ึน ประหยดัเวลา และลดความเส่ียงในการใช ้นวตักรรมบตัรพลาสติกก็เป็นอีกวิวฒันาการหน่ึง

ท่ีทาํใหค้นไม่ตอ้งกงัวลกบัการพกเงินสดคร้ังละมาก ๆ อีกต่อไป เร่ิมตั้ งแต่บตัรเอทีเอ็มท่ีทาํให้การ

ถอนเงินสดเป็นเร่ืองง่ายเพียงทาํธุรกรรมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ จนมาถึงบตัรเดบิตท่ีเร่ิมเขา้มามี

อิทธิพลกบัการใชชี้วิตของคนเมืองท่ีทนัสมยั ตอ้งการความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อยซ้ือ

สินคา้หรือบริการเหมือนกบัการใชบ้ตัรเครดิตโดยท่ีไม่ตอ้งพกเงินสด เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก

การสูญหายหรือถกูขโมยหากพกเงินสดจาํนวนมาก 

 จากขอ้มูลสถิติการใชบ้ตัรเดบิตในปี 2555 จะพบว่ามียอดการใชบ้ตัรเดบิต 9.2 พนัลา้น

บาท โดยเป็นการใชบ้ตัรเดบิตชาํระค่าสินคา้และบริการผา่นเคร่ืองรับบตัร 93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 1 ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัใชบ้ตัรเดบิตในการถอนเงินสด และทาํธุรกรรมดา้นอ่ืนๆ เช่น โอนเงิน ชาํระค่า

สินคา้บริการ จาํนวน 4.9 ลา้นบาทและ 4.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 45 ตามลาํดบั 

(ประภทัร พูนสิน, 2557) จากสถิติในการใชบ้ตัรเดบิตพบว่าผูถื้อบตัรเดบิตมีพฤติกรรมในการใช้

บตัรเดบิตไม่ต่างจากการใชบ้ตัรเอทีเอ็ม คือมีไวเ้พ่ือทาํธุรกรรมผ่านตูเ้อทีเอ็มเพียงอย่างเดียว ซ่ึง

แทจ้ริงแลว้บตัรเดบิตสามารถสร้างอรรถประโยชน์ใหก้บัผูถื้อบตัรไดม้ากกว่านั้น เพียงแต่ลูกคา้เกิด

ความเคยชินในการนาํบตัรไปกดเงินสดผา่นตูเ้อทีเอม็มากกว่าการใชแ้ทนการซ้ือสินคา้หรือบริการ 

เม่ือพิจารณาจากตัวเลขของตลาดบัตรเดบิตซ่ึงยงัมีโอกาสอีกมากในการเติบโต ทาํให้ธนาคาร

พาณิชยห์ลายแห่งเล็งเห็นถึงความสาํคัญของบัตรประเภทน้ี  และมีการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือ

ใหบ้ริการบตัรเดบิตหลากหลายชนิดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายของทางธนาคาร ทาํให้เกิด

การแข่งขนักนัระหว่างธนาคารพาณิชยห์ลายๆ แห่งในการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดออกมาจูงใจ

ลกูคา้ใหห้นัมาเปิดบญัชีและบตัรเดบิตของธนาคารตวัเอง ตั้ งแต่การลดค่าธรรมเนียมบตัรเดบิตให้

เท่ากบับตัรเอทีเอม็ ดีไซนแ์ละรูปลกัษณ์ภายนอกของบตัรเดบิตท่ีทนัสมยั สิทธิประโยชน์ท่ีมาพร้อม

กบับตัรเดบิต และการส่งเสริมการขายต่างๆ นอกจากนั้นบตัรเดบิตแบบพ่วงประกนัอุบติัเหตุก็เป็น
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อีกทางเลือกหน่ึงของบตัรเดบิต ดว้ยค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีท่ีสูงกว่าบตัร

ทัว่ไปทาํใหห้ลายธนาคารหันมาเน้นการขายบตัรประเภทน้ี โดยท่ีสิทธิประโยชน์ของบตัรแบบมี

ประกันในแต่ละธนาคารพาณิชยมี์ความใกลเ้คียงกันมากทั้ งเร่ืองของค่าธรรมเนียมและวงเงิน

คุม้ครอง ทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงในการสร้างใหเ้กิดการรับรู้ของลกูคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

โดยใชก้ารส่งเสริมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา หรือการประชาสัมพนัธ์ จนเกิดกลยุทธ์การ

หยดุในบริการบตัรเอทีเอม็สาํหรับลกูคา้รายใหม่ในหลายๆ ธนาคารและมุ่งเน้นการให้บริการบตัร 

เดบิตเพียงอยา่งเดียว เช่นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรุงเทพฯ (ผูจ้ดัการ

รายวนั, 2556) ซ่ึงธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ก็เป็นธนาคารพาณิชยอี์กแห่งหน่ึงท่ีเขา้สู่ตลาดการ

แข่งขนัการใหบ้ริการบตัรเดบิตแก่ลกูคา้เช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ 

 ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแห่งหน่ึงท่ีเป็น

สาขาของธนาคารต่างประเทศ โดยมีสาํนกังานใหญ่อยูท่ี่ประเทศสิงคโ์ปร์และเขา้มาทาํธุรกิจให้การ

บริการทางดา้นการเงินแก่ลูกคา้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านสินเช่ือ บริการดา้นบัตรเครดิต 

บริการรับฝากเงิน รวมไปถึงการใหบ้ริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เช่นบตัรเอทีเอ็ม และบตัรวีซ่า

เดบิต ซ่ึงช่วยใหล้กูคา้สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตูอ้ตัโนมติัของ

ทางธนาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยความท่ีไม่ใช่ธนาคารท้องถิ่นทาํให้ธนาคารฯ มีสาขา

ทั้งหมดทัว่ประเทศเพียง 155 สาขา และเคร่ืองเอทีเอม็จาํนวน 353 ตู ้ซ่ึงถือว่าเป็นจาํนวนไม่มากเม่ือ

เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ ในตลาด ปัจจุบันธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) มีการ

ใหบ้ริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 2 ประเภท คือ บตัรเอทีเอ็มและบตัรวีซ่า เดบิต โดยบตัรวีซ่าเดบิตจะ

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ บตัรเดบิตอนัลิมิตพลสั และบตัรเดบิตวีแคร์ ซ่ึงบตัรเดบิตอนัลิมิตพลสั

สามารถใชก้ดเงินสดได้ทุกตู ้ธนาคารพาณิชยท์ั้ งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดัเพ่ือรองรับ

ลกูคา้ท่ีมีความถ่ีในการทาํธุรกรรมผา่นตูเ้อทีเอม็ และบตัรเดบิตวีแคร์ ซ่ึงมีความคุม้ครองในดา้นค่า

รักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุและความคุม้ครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุเหมาะสาํหรับลูกคา้ท่ีมี

ความเส่ียงในการเดินทางและตอ้งการความคุม้ครองใหก้บัชีวิต  

 แนวโนม้ในอนาคตของตลาดบตัรเดบิตจะยิ ่งทวีความรุนแรงมากยิ ่งข้ึน เพราะความ

ตอ้งการของลกูคา้มีความหลากหลายและสลบัซบัซอ้นมากข้ึน และลกูคา้ก็มองบตัรเดบิตของแต่ละ

ธนาคารไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั สามารถเปิดทดแทนกนัได ้ตลอดจนขอ้จาํกดัในการถือครอง

บตัรท่ีลกูคา้หน่ึงรายมกัจะเปิดบตัรอิเลก็ทรอนิกส์เพียงหน่ึงบตัรต่อหน่ึงบญัชีเท่านั้น ทาํให้เกิดการ

แข่งขนัแยง่ชิงลกูคา้กนั ดงันั้นธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) จึงตอ้งพฒันาผลิตภณัฑใ์นลกัษณะยึด

ลูกค้าเป็นจุดศูนยก์ลาง ให้ความสาํคัญกบัความตอ้งการของลูกคา้มาเป็นอนัดบัหน่ึง และสร้าง
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มาตรฐานของคุณภาพบริการให้แตกต่างและโดดเด่นในการเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน  โดยมี

จุดประสงคเ์พ่ือรักษาฐานลกูคา้ปัจจุบนัไวใ้หม้ากท่ีสุด 

 นอกเหนือจากคุณภาพบริการท่ีดีจะก่อให้เกิดความประทบัใจท่ีลูกคา้มีต่อผลิตภณัฑ ์

การสร้างให้เกิดการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ก่อเกิดเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินธุรกิจยคุใหม่ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์มาเป็นอนัดบัหน่ึง การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 

จึงนบัเป็นหวัใจสาํคญัท่ีจะดึงดูดลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและให้

ความสาํคญักบัการดาํเนินงานบริการอย่างจริงจงั (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2542) ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็น

ส่วนสาํคญัให้ลูกคา้ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ ดงันั้นท่ามกลางการขยายตวัของบตัรเดบิตท่ีสูงข้ึน 

ขณะเดียวกบัท่ีผลิตภณัฑไ์ดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้รูปแบบการใชบ้ตัรของลูกคา้มีการ

เปล่ียนแปลงไป อีกทั้งมีความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการบตัรท่ีแตกต่างกนั การสร้างภาพลกัษณ์ของ

บตัรท่ีดีและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย เขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จึง

เป็นเง่ือนไขสาํคญัในการพฒันาบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการแข่งขนักบับตัร   

เดบิตของธนาคารคู่แข่ง 

 ยิง่ไปกว่านั้นหากภาพลกัษณ์ของบตัรเดบิตส่งผลใหล้กูคา้รับรู้ไดถึ้งคุณภาพการบริการ

ท่ีดีของธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) ดงัท่ีกล่าวมา ก็จะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างให้เกิดความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บัตรเดบิตกับลูกคา้เดิมหรือสามารถขยายต่อไปยงัลูกค้าใหม่ในอนาคต 

เพราะเม่ือลกูคา้ประทบัใจและเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์แลว้ ก็จะทาํให้ลูกคา้อยากจะกลบัมาใชบ้ริการ

อีก พร้อมทั้งอาจจะแนะนาํใหบุ้คคลใกลชิ้ดซ่ึงไม่เคยใชบ้ริการใหเ้ขา้มาทดลองใชบ้ริการ 

 จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

เพ่ือเป็นประโยชน์กบัธนาคารในการใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพบริการเพ่ือ

สร้างใหล้กูคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตนาํไปสู่ผลตอบแทนระยะยาวและการสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

2.  เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

3.  เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

4.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 
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5.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์
บตัร   เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

6.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัร   

เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

7.  เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นตัวแปรกลางของการรับรู้คุณภาพบริการระหว่าง

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

3.  สมมตฐิานการวจิยั 
 สมมตฐิานท่ี 1 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ

ลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 สมมตฐิานท่ี 2 การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 สมมตฐิานท่ี 3 ภาพลักษณ์บัตรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 สมมตฐิานท่ี 4 การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิต

และความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

4.  ขอบเขตการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพล

ต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกัด 

(มหาชน) โดยขอบเขตท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้

คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยทาํ

การแบ่งตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

  กลุ่มที่ 1 การทดสอบอิทธิพลภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 

  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต ในดา้นตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม 

ความน่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชน ์

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพบริการ 

  กลุ่มที่ 2 การทดสอบอิทธิพลการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
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ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพบริการ 

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความจงรักภักดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกัด 

(มหาชน) 

  กลุ่มที่ 3 การทดสอบอิทธิพลภาพลกัษณ์บัตรเดบิตท่ีมีต่อความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัร   เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  

  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต ในดา้นตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม 

ความน่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชน ์

  ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความจงรักภักดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกัด 

(มหาชน)  

 4.2  ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอ

บี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (สุทธนู 

ศรีไสย,์ 2551) โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้

เกิดข้ึนได ้5% แลว้ไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งแบบ Multi Sampling คือ ใชสุ่้มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เลือกเขตของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมา 4 

เขต จากนั้นใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพ่ือแบ่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย

ตามแต่ละเขตท่ีถกูเลือกเขตละ 100 ตวัอย่าง และใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงอีกคร้ังโดย

เลือกสาขาในแต่ละเขต จาํนวนเขตละ 2 สาขา ท่ีมีจาํนวนลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิตมากท่ีสุดในแต่

ละเขต 

 4.3  ขอบเขตด้านพืน้ที่ พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นเขตท่ีมีการกระจุกตัวของประชากรเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงวยัทาํงาน เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการทาํธุรกรรมทางการเงิน 

 4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอยา่งในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  สามารถนาํขอ้มลูระดบัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีไดจ้ากลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการ มาใชเ้ป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพบริการของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)ให้เหมาะสม

และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการได ้
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2.  เพ่ือทราบถึงภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการและนาํไปปรับปรุงเพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

3.  เพ่ือใชก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินกลยทุธท์างการตลาดให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่
ละกลุ่มเป้าหมายของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  6.1  ภาพลักษณ์บัตรเดบิต หมายถึง มุมมองของลูกค้าผูใ้ช้บริการท่ีรับรู้และรู้สึก

เก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตของธนาคาร โดยมาจากขอ้มลูท่ีลกูคา้รับทราบหรือจากประสบการณ์ท่ี

เคยพบในอดีต  

6.1.1  ต้นทุนธุรกรรม หมายถึง อตัราค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ ท่ีธนาคาร

เรียกเก็บกบัผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าธรรมเนียม

รายปี ตลอดจนถึงค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นบตัร 

6.1.2  ด้านนวตักรรม หมายถึง การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นการเพิ่มทางเลือก

ในการใหบ้ริการกบัลกูคา้ โดยการพฒันาเทคโนโลยใีหม่เพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กบับตัรเดบิตให้สามารถ

เป็นไดม้ากกว่าบตัรท่ีใชส้าํหรับเบิกถอน และรูดใชจ่้าย ทั้งในดา้นรูปแบบ คุณลกัษณะพิเศษ ความ

สะดวกในการรับบริการ 

6.1.3  ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ความไวว้างใจท่ีลูกค้ามีต่อธนาคาร ซ่ึงอาจ

พิจารณาไดจ้าก จาํนวนสาขาของธนาคาร หรือการเป็นธนาคารพาณิชยส์าขาของธนาคารชั้นนาํใน

ต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง 

6.1.4  ด้านสิทธิประโยชน์ หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการให้บริการ

ตลอดเวลาท่ีลูกค้าถือครองบัตรเดบิต โดยนับตั้ งแต่วนัท่ีมีการสมคัรบตัรจนกว่าธนาคารจะไม่

สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีถดัไปได ้

 6.2  การรับรู้คุณภาพบริการ หมายถึง ความรู้สึกของลูกค้าผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของพนกังานประจาํสาขา และพนกังานใหบ้ริการทางโทรศพัท ์ตลอดจนการรับรู้ข่าวสาร

บริการต่าง ๆ  ซ่ึงธนาคารเป็นผู ้อาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ซ่ึงจะแตกต่างกันไปตาม

ประสบการณ์ของแต่ละคน 

 6.3  ความจงรักภักดีต่อผลติภัณฑ์บัตรเดบิต หมายถึง ความเช่ือมัน่ท่ีลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการมี

ต่อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของลกูคา้ทาํให้

เกิดความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ ก่อใหเ้กิดการบอกต่อและชกัชวนให้บุคคลอ่ืนมาใช้

บริการ 
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7.  กรอบแนวคดิการวจิยั 

 ในการวิจยัเร่ือง “ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
 

 
    ตวัแปรอสิระ   ตวัแปรกลาง        ตวัแปรตาม  

 

 

 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดอิทธิพลของภาพลักษณ์บัตรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพบริการและ     

 ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 
 

ภาพลกัษณ์บัตรเดบิต 

- ตน้ทุนธุรกรรม 

- ดา้นนวตักรรม 

- ความน่าเช่ือถือ 

- สิทธิประโยชน ์

การรับรู้คุณภาพบริการ ความจงรักภักดีต่อ

ผลติภัณฑ์บตัรเดบิต 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์บัตรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและ     

ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)” ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎี 

รวมถึงวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

1.  ขอ้มลูทัว่ไปธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

3.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 

4.  แนวคิดทฤษฎีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  ข้อมูลทั่วไปธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 
 1.1   เกีย่วกบัธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน)) 

1.1.1   ประวตัธินาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

  ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เกิดจากการรวมกิจการของธนาคารเอเชีย 

จาํกดั (มหาชน) และธนาคารยโูอบีรัตนสิน จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 จาก

การรวมกิจการทาํใหธ้นาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) มีเครือข่ายการใหบ้ริการท่ีกวา้งและครอบคลุม

มากยิ ่งข้ึน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีสาขาในประเทศทั้ งสิ้น 155 สาขา เคร่ือง

เอทีเอม็ 353 เคร่ือง และบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 35 แห่ง นอกจากนั้นธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ยงัมีบริษทัย่อยในเครืออีก 2 แห่ง เพ่ือให้บริการท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทาง (รายงาน

ประจาํปีธนาคารยโูอบี, 2556) ไดแ้ก่ บริษทัยโูอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จาํกดัให้บริการ

ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายล่วงหน้า และบริษทั ยโูอบี เซอร์วิสเซส จาํกดั ทาํหน้าท่ีดา้นการจดัเก็บหน้ี 

โดยมีธนาคารยไูนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จาํกดั ประเทศสิงคโปร์ (“กลุ่มธนาคารยโูอบี ประเทศสิงคโปร์”) 

ถือหุน้ 99.66% ในธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  กลุ่มธนาคารยโูอบีประเทศสิงค์โปร์ มีเครือข่าย

สาํนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครองทั้ งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวนัตก 

และอเมริกาเหนือ 
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 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) คือส่วนหน่ึงของ กลุ่มธนาคารยูโอบี 

ประเทศสิงคโปร์ จึงนบัเป็นธนาคารชั้นนาํระดบัภูมิภาคท่ีมีรากฐานมัน่คงในประเทศไทย ท่ีพร้อม

นาํประโยชน์จากความเช่ียวชาญและเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งระดบัภูมิภาคมาสู่ลกูคา้ ทั้งยงัไดรั้บการจดั

อนัดบัใหเ้ป็นธนาคารท่ีมีความแข็งแกร่งทั้งในระดบัสากลและภายในประเทศจากบริษทัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือชั้นนาํ ไดแ้ก่ มด้ีูส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (ความน่าเช่ือถือแบบสากล ระยะยาว Baa1) 

สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์ (ความน่าเช่ือถือแบบสากล ระยะยาว  BBB+) และฟิทช์เรทติ้ งส์ 

(ความ น่าเช่ือถือ ภายในประเทศระยะยาวสูงสุด AAA(tha))  

 1.1.2  พนัธกจิของธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

  ธนาคารยโูอบี คือ ธนาคารชั้นนาํในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เรามุ่งมัน่ท่ีจะ

นาํเสนอผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมีคุณภาพ และบริการชั้นเลิศแก่ลกูคา้ของเรา 

 1.1.3   ผลติภัณฑ์ของธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

 ธนาคารยูโอบีรู้จกัและเขา้ใจถึงวฒันธรรมองค์กร และวิถีแห่งการดาํเนิน

ธุรกิจในของเอเชียเป็นอย่างดี จึงพร้อมเป็นส่วนหน่ึงในการเช่ือมโยงลูกคา้เข้ากบัคู่คา้สาํคัญใน

ภูมิภาค ดว้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑ์เพ่ือบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ บญัชีเงินฝากสะสมทรัพย ์บญัชีเงินฝาก

ประจาํ บญัชีกระแสรายวนั บญัชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ บตัรเดบิต บตัรเครดิต สินเช่ือ 

และประกนั 

 ผลิตภณัฑ์เพ่ือธุรกิจ ไดแ้ก่ บริการบริหารเงินสด สินเช่ือลิสซิ่งและเช่าซ้ือ 

สินเช่ือเพ่ือการพาณิชย ์บริการธุรกิจต่างประเทศ บริการการเงินและตราสารหน้ี และยโูอบี บิสซิเนส 

อินเทอร์เน็ต แบงกกิ์้ง 

 1.2   เกีย่วกบับัตรเดบิตธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

  บตัรเดบิต (Debit Card) มีคุณลกัษณะเหมือนบตัรเอทีเอม็แต่สามารถนาํไปใชช้าํระ

ค่าสินคา้หรือบริการท่ีร้านคา้ท่ีร่วมรับบตัรไดด้ว้ย ซ่ึงเป็นการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการ

ชาํระดว้ยเงินสด โดยยอดเงินท่ีตอ้งชาํระจะถกูหกัโดยตรงจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัรนั้นทนัที  

1.2.1   ลกัษณะของบัตรเดบิต  

 1.  เป็นบตัรอิเลคตรอนประเภทหกับญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยท่ี์ถูกผกู

บญัชีไว ้

 2.  มีความสะดวก ปลอดภยัและง่ายต่อการใชง้าน 
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3.  ผูถื้อบตัรประเภทน้ีสามารถใชบ้ตัรในการชาํระค่าสินคา้และบริการตาม

ร้านคา้มากกว่า 35,000 แห่งทัว่ประเทศ และ 8 ลา้นแห่งทัว่โลกและใชเ้บิกเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็ม

ทั้งในและนอกประเทศมากกว่า 1.9 ลา้นเคร่ืองในกว่า 200 ประเทศทัว่โลก 

4.  สามารถใชบ้ตัรเดบิตชาํระเงินค่าสินคา้หรือบริการ ณ จุดขายไดท้นัที 

5.  ผูถื้อบตัรตอ้งมีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารผูอ้อกบตัร 

6. จาํนวนเงินในการใชแ้ต่ละคร้ังจะถูกหักออกจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อ

บตัรทนัทีในทุกๆ คร้ังท่ีมีการใชจ่้ายผา่นบตัร 

7. วงเงินในการใชบ้ตัรข้ึนอยู่กบัยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก โดยจะ

สามารถใชบ้ตัรไดไ้ม่เกินจาํนวนเงินท่ีอยูใ่นบญัชี 

8. ไม่มีข้อจาํกัดในการเป็นสมาชิกบัตร เพียงแต่มีเงินฝากประเภทออม

ทรัพยก์บัธนาคารก็สามารถสมคัรเป็นสมาชิกบตัรได ้

1.2.2   ประเภทของบัตรเดบิต 

 บตัรเดบิตท่ีมีการใชอ้ยู่ในตลาดปัจจุบนัสามารถแบ่งไดต้ามความแตกต่าง

กนัตามลกัษณะของการใชง้านเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (กมลเนตร คงอยูพ่นั, 2543:7) 

1.  บตัรเดบิตภายในประเทศ (Local Debit Card) ซ่ึงใชภ้ายในประเทศ 

2.  บตัรเดบิตระหว่างประเทศ (International Debit Card) ซ่ึงใชไ้ดท้ั้ งใน

ประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบและเครือข่ายของบริษัทวีซ่าอินเตอร์เนชั ่นแนล (Visa 

International) 

การให้บริการในการชาํระเงินสาํหรับซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบและ

เครือข่ายของบริษทัวีซ่าอินเตอร์เนชัน่แนลเป็นการร่วมมือกนัของธนาคารพาณิชยต่์างๆ กบับริษทัวี

ซ่าอินเตอร์เนชัน่แนลในการออกบตัรเดบิตเพ่ือช่วยธนาคารในลดตน้ทุนในการติดตั้ งเคร่ืองรูดบตัร 

และเพิ่มเครือข่ายการรับชาํระเงินร่วมกบัเคร่ืองรับบตัรเครดิตวีซ่า 

1.2.3   บัตรเดบิตของธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

 1.  บตัรเดบิตยโูอบี อนัลิมิต พลสั หมายถึง บตัรเดบิตท่ีไม่คิดค่าธรรมเนียม

ในการเบิกถอนเงินสด หรือสอบถามยอดท่ีตูเ้อทีเอม็ทุกธนาคารทัว่ประเทศ เหมาะสาํหรับลกูคา้อายุ

ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  

 2.  บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ และบตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ อนัลิมิต หมายถึง บตัร

เดบิตท่ีมีความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลและความคุม้ครองชีวิตกรณีประสบอุบติัเหตุ เหมาะสาํหรับ

ลกูคา้อาย ุ15-55 ปี 
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 3.  บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า บัตรเดบิตยโูอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อนั

ลิมิต และบตัรเดบิตยโูอบี ดีไฟน์หมายถึงบตัรเดบิตท่ีมีความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลและความ

คุม้ครองชีวิตกรณีประสบอุบติัเหตุ เหมาะสาํหรับลกูคา้อาย ุ15-90 ปี 
 

ตารางท่ี  1  ตารางอตัราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชนบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

บบตัรเดบิต  ยูโอบี 
อนัลิมิต พลสั

บตัรเดบิต 
ยูโอบี วีแคร์

บตัรเดบิต 
ยูโอบี วีแคร์ 
อนัลิมิต

บตัรเดบิต  
ยูโอบี วีแคร์ 
เอ็กซ์ตร้า

บตัรเดบิต  
ยูโอบี วีแคร์ 

เอ็กซ์ตร้า อนัลิมิต

บตัรเดบิต 
ยูโอบี ดีไฟน์

ช่วงอายุของลูกค ้า 15 ปีข ึน้ไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท / 2 ปี
599 บาท / ปี

(1.64 บาท / วนั)
699 บาท / ปี

(1.91 บาท / วนั)
1,499 บาท / ปี

(4.11 บาท / วนั)
1,599 บาท / ปี
(4.38 บาท / วนั)

1,599 บาท / ปี
(4.38 บาท / วนั)

ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/

สอบถามยอดที่ตู ้ ATM *
ฟรีทุกรายการ

คา่ธรรมเนียม
ตามปกติ

ฟรีทุกรายการ
คา่ธรรมเนียม
ตามปกต ิ

ความคุ ้มครองชีวิตสูงสุด 
สําหรบัความคุ ้มครองการเสียชีวิต และ
สูญเสียอวยัวะ สายตา การรบัฟัง การพูดออก
เสียง  หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบตัิเหตุ จาก
ฆาตกรรม หรือลอบทําร้าย  หรือจากการขบัข่ี
 หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์
คุ ้มครองการสูญเสียชีวิตขณะโดยสาร
ยานพาหนะสาธารณะ 
(ที่จดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผู ้โดยสาร)

ค่ารกัษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุ

ระยะเวลาคุ ้มครอง

1,000,000 บาท

ฟรีทุกรายการ

10,000 บาท

สิทธิประโยชน์พิเศษ 
และจุดเด่นของผลิตภณัฑ์

30,000 บาท

ประเภทของบตัรเดบิตยูโอบี

อายุ 15 - 55 ปี

ฟรี

100,000 บาท

คร ัง้ละ 1 ปี นบัต ัง้แตว่นัสมคัร และคุม้ครองตอ่เน่ืองทุกปี
เม่ือธนาคารหกัคา่ธรรมเนียมรายปีได้

- ไมต่อ้งตรวจสุขภาพ
- คุม้ครองทนัทีท่ีสมคัร
- รกัษาไดทุ้กโรงพยาบาลท ั่วประเทศ
- ไมต่อ้งสาํรองจา่ย เม่ือเขา้รกัษากบัสถานพยาบาลคูส่ญัญากวา่ 300 แหง่ท ั่วประเทศ

- เบกิถอนและสอบถามยอดโดยไมเ่สียคา่ธรรมเนียม ไดทุ้กตูทุ้กธนาคาร ที่มีสญัลกัษณ์ ATM Pool (เฉพาะบตัรท่ีมีช่ือ อนั
ลมิติ และดีไฟน์)
- ฟรี คา่ธรรมเนียม เบกิถอนเงนิสด / สอบถามยอดเงนิฝาก จากตูเ้อทีเอ็ม ธนาคารยูโอบี ที่อยู่ในประเทศสงิคโปร์ มาเลเซีย
 และอนิโดนีเซีย
- พิเศษ สาํหรบัผูถื้อบตัรเดบติ รบัคะแนน UOB Rewards Plus 1 คะแนนทุกการใช้จา่ย 25 บาท  เม่ือผา่นบตัรเดบติ
เพ่ือสะสมไวแ้ลกของกาํนลั หรือไมล์่สะสม Royal Orchid Plus

200,000 บาท

อายุ 15 - 90 ปี

ฟรี

500,000 บาท

 
 

ท่ีมา: ธนาคารยูโอบี, อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี  จํากัด 

(มหาชน), เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.uob.co.th/personal/debit-card-

uob-visa-debit_th.htm, 2557 
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2. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 
 คําว่า  “Image” ตรงกับคําว่า  ภาพลักษณ์  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง ลกัษณะของภาพท่ีเห็น ส่วนใหญ่ใชใ้นความหมายว่า ภาพของบุคคล 

องคก์ร สถาบนั ตามท่ีสาธารณชนมองเห็น เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของคนท่ีเห็น มกัเกิดจากลกัษณะ 

การกระทาํ หรือพฤติกรรมของบุคคล องค์กร หรือสถาบนันั้น ๆ นอกจากน้ีไดมี้นักวิชาการให้

ความหมายของคาํว่าภาพลกัษณ์ไวม้ากมาย 

 Jefkins (1985) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ เป็นคาํท่ีคนมกัเขา้ใจผดิและนาํไปใชผ้ิดมากพอ ๆ 

กบัคาํว่าการประชาสัมพนัธ์ ซ่ีงในการประชาสัมพนัธ์ ภาพลกัษณ์ หมายถึง ความประทับใจท่ี

ถกูตอ้ง 

 พรทิพย ์พิมลสินธุ์ (2545) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดขน้ในจิตใจของคนท่ีเห็น

หน่วยงาน เป็นภาพลกัษณ์ในลกัษณะท่ีไดรั้บอิทธิพลมากจากส่ิงหน่ึง ส่ิงใด/หลายส่ิงท่ีเก่ียวพนักบั

หน่วยงานนั้น ทั้งท่ีประจกัษแ์ละไม่ประจกัษ ์

 เสรี วงษ์มณฑา (2541) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์คือขอ้เท็จจริง (Objective Facts) บวกกบั

การประเมินส่วนตวั (Personal Judgment) แลว้กลายเป็นภาพท่ีฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของ

บุคคลอยู่นานแสนนาน ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงก็ได ้

เพราะว่าภาพพจน์นั้น ไม่ใช่เร่ืองของขอ้เท็จจริง (Reality) เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ 

(Perception) ท่ีมนุษยเ์อาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปปะปนอยูใ่นขอ้เท็จจริงดว้ย 

 นิธี สตะเวทิน (2542) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจสะสมทีละ

เล็กละน้อยและฝังแน่นในจิตใจของบุคคลท่ีทาํให้บุคคลนั้ นมีทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดต่อ

องคก์ารสถาบนัอยา่งไร ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั้น ๆ อาจจะไดม้าจากทั้ งประสบการณ์ตรง

และประสบการณ์ทางออ้มของตวัเขาเอง 

 สรุปภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของลกูคา้ผูรั้บบริการท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

หรือต่อธนาคาร เป็นภาพท่ีธนาคารสร้างข้ึนและแสดงออกไปสู่ภายนอก ส่งผลให้ลูกคา้รับรู้ จดจาํ 

และเกิดความเขา้ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

 2.1  ประเภทของภาพลกัษณ์ 

 ภาพลกัษณ์ในวงการธุรกิจ การตลาด การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ ์สามารถ

จาํแนกได ้ดงัน้ี (พงษเ์ทพ วรกิจโภคาทร, 2533: 113-114) 

1. ภาพลกัษณ์ซอ้น (Multiple Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีไดม้าจากสมมติฐานท่ีว่า

บุคคลในสังคมนั้ นมาจาก “ร้อยพ่อ พนัแม่” มาจากแหล่งต่างๆ มีความรู้ ความเช่ือ ฐานะทาง

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและอ่ืนๆ ท่ีต่างกัน โดยเฉพาะมีความรู้และประสบการณ์ต่อองค์กร
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ต่างกนั ดงันั้นจะหวงัว่าสมาชิกในสงัคมจะมีภาพลกัษณ์ขององคก์รหน่ึงเหมือนกนัจึงเป็นไปไม่ได ้

ยิง่ไปกว่านั้นในองคก์รหน่ึงก็อาจมีทั้งภาพลกัษณ์ในทางบวกและภาพลกัษณ์ในทางลบต่อเร่ืองหน่ึง

ไดเ้ช่นกนั 

2. ภาพลกัษณ์ปัจจุบัน (Current Image) เป็นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจริงใน

ปัจจุบนั ซ่ึงอาจเป็นภาพลกัษณ์เชิงลบหรือบวกก็ได ้จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดมาโดยธรรมชาติหรือ

โดยเจตนาก็ตาม หนา้ท่ีของผูบ้ริหารจะตอ้งหาภาพลกัษณ์ปัจจุบนัใหไ้ด ้เม่ือพบภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีจะ

ไดป้รับเปล่ียนใหดี้ข้ึน หรือพบภาพลกัษณ์ท่ีผดิเพ้ียนจากส่ิงท่ีตอ้งการก็อาจนาํไปพิจารณาตดัสินใจ

ต่อไปได ้

3. ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เปรียบไดก้บัเวลาท่ีคนเราส่องกระจกกจ็ะ

เห็นภาพของตวัเองในกระจก ในภาพนั้นเขาอาจมองว่าสวย สง่างาม หรือตรงกบัลกัษณะใดก็ได้

ตามความคิดของเขา ซ่ึงอาจตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ก็ได ้เช่นเดียวกับท่ีผูบ้ริหารหรือนัก

ประชาสมัพนัธอ์าจมองว่าองคก์รไดท้าํกิจกรรมหลายอย่างดีมากแลว้ ภาพลกัษณ์ขององค์กรน่าจะ

เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงความจริงจะเป็นเช่นใดนั้นก็เป็นอีกกรณีหน่ึง ทั้งน้ีประชาชน กลุ่มเป้าหมาย

อาจจะมองอะไรแตกต่างไปจากผูบ้ริหารก็ได ้

4. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริหารหรือนัก

ประชาสมัพนัธต์อ้งการใหเ้ป็นอยา่งนั้น เช่นถา้เป็นองคก์รก็เป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

หรือถา้เป็นบุคคลก็อาจจะเป็นคนท่ีมีความเสียสละช่วยเหลือสังคม เป็นต้น การกาํหนดความ

ปรารถนาน้ีเปรียบเสมือนการกาํหนดเป้าประสงคข์องงานท่ีเราจะได ้เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าประสงคน์ั้น 

5. ภาพลกัษณ์สูงสุดท่ีทาํได ้(Optimum Image) หมายถึงภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก

การตระหนักในความจริงและการมีความเขา้ใจ การรับรู้ของผูรั้บข่าวสาร อุปสรรคของการใช้

ส่ือมวลชนท่ีเราควบคุมได ้และสภาพแวดลอ้มท่ียากจะควบคุม รวมถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนาได ้ดงันั้นภาพลกัษณ์ชนิดน้ีจึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งรู้จกั

ประมาณตนและตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จนไม่ทาํใหก้ารกาํหนดภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนามีความ

สูงส่งมากเกินความเป็นจริง 

6. ภาพลกัษณ์ท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง (Correct and Incorrect Image) เป็น

ภาพลกัษณ์อีกลกัษณะหน่ึง ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ตรงกบัความเป็นจริง อาจเป็นเพราะ



 

 

14

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (ข่าวลือ อุบติัเหตุ) หรือกระบวนการส่ือสาร หรือการรับรู้ของผูรั้บ

สาร และเม่ือเกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ถูกตอ้งแลว้ ก็จาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขภาพลกัษณ์ให้ถูกตอ้งต่อไป 

ภาพลกัษณ์ท่ีถูกต้องน้ีคลา้ยกับภาพลกัษณ์ปัจจุบนั แต่จะต่างกนัท่ีภาพลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งไดมี้การ

ปรับเปล่ียนจากภาพลกัษณ์ท่ีไม่ถกูมาก่อนระยะหน่ึงแลว้ 

7. ภาพลักษณ์สินค้าหรือบริการ  (Product/Service) สินค้าหรือบริการก็ มี

ภาพลกัษณ์ของตวัเอง สินคา้บางอยา่งอาจมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ค่อยดี เช่น บุหร่ี แต่สินคา้บางอย่างกลบั

มีภาพลกัษณ์ในทางตรงกนัขา้ม แมว้่าสินคา้จะมีภาพลกัษณ์ในเชิงลบหรือบวก หรือกลางๆ ก็ยงัมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรุงแต่งใหมี้ภาพลกัษณ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นท่ียอมรับมากข้ึนจากสงัคม 

8. ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีคลา้ยกบัภาพลกัษณ์

สินคา้แต่ในกรณีน้ีเป็นตราสินคา้ หรือยีห่อ้สินคา้ ซ่ึงจะมีผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคมาก เช่น ถา้

ใชต้ราดอกบวัจะให้ความรู้สึกว่า สินคา้ชนิดน้ีเชย ไม่ทนัสมยั ในขณะท่ีถา้เปล่ียนเป็น Lotus ซ่ึง

แปลว่าดอกบวัเหมือนกนั แต่จะใหค้วามรู้สึกว่าทนัสมยัข้ึน 

9. ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) เป็นภาพลกัษณ์ขององค์กรใดองค์กร

หน่ึง โดยเนน้ภาพรวมทั้งหมดขององค์กร รวมถึงสินคา้ ตราสินคา้ ระบบการบริหาร ความมัน่คง 

บุคลากร ความรับผดิชอบต่อสงัคม ฯลฯ 

10.  ภาพลกัษณ์สถาบนั (Institutional Image) มีลกัษณะคลา้ยกบัภาพลกัษณ์องค์กร

เพียงแต่มุ่งมองเฉพาะตัวบริษทั ไม่มองในเชิงธุรกิจการคา้ นอกจากบทบาทและพฤติกรรมเพียง

อยา่งเดียว 

 2.2  หลกัสําคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน 

 การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (Favorable Image) ให้แก่หน่วยงาน องค์กร สถาบนั ผูท่ี้

ทาํงานดา้นประชาสมัพนัธค์วรยดึถือหลกั ดงัต่อไปน้ี (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2526: 83-84) 

1. คน้หาจุดดีและจุดบกพร่องแห่งภาพลกัษณ์ของหน่วยงานท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั
อนัเป็นการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือหาลู่ทางและการวางแผนการดาํเนินงานในขั้นต่อไป การคน้หาน้ีอาจ

ทาํไดโ้ดยการรวบรวมทศันคติ ท่าที และความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มประชาชนเป้าหมาย รวมถึงอาจ

ใชก้ารสาํรวจวิจยัเขา้ประกอบดว้ย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีใกลเ้คียงกบัความจริง 

2. วางแผนและกาํหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ท่ีองคก์ร สถาบนัตอ้งการจะสร้าง

ให้เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชน เช่น อาจถามตนเองว่า สถาบันคือใคร ทาํอะไร และสถาบัน
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ตอ้งการท่ีจะให้ประชาชนมีภาพลกัษณ์ไปในทางใด หรือตอ้งการให้มีความรู้สึกนึกคิด ท่าที ต่อ

หน่วยงาน สถาบนัอย่างไร หลงัจากนั้ นก็นาํมาพิจารณาประกอบการวางแผนเพื่อดาํเนินงานขั้น

ต่อไป 

3. คิดหวัขอ้เพ่ือใหใ้นการสร้างภาพลกัษณ์แก่ประชาชน ซ่ึงหวัขอ้พนัธกิจเหล่าน้ีก็

คือ เน้ือหาข่าวสาร ท่ีเราจะใชเ้ผยแพร่ประชาสมัพนัธต่์อกลุ่มประชาชน หัวขอ้เหล่าน้ีอาจใชเ้ป็นคาํ

ขวญั หรือขอ้ความสั้นๆ ท่ีกินความและชวนจดจาํ ส่ิงสาํคญัก็คือ หัวขอ้เหลา้น้ีตอ้งมีประสิทธิภาพ

ในการดึงดูดความสนใจ และมีอิทธิพลโน้นน้าวชกัจูงในประชาชนให้เกิดภาพลกัษณ์ตามท่ีเรา

ตอ้งการ 

4. ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารต่างๆ ท่ีช่วยใหก้ารดาํเนินงานสร้างภาพลกัษณ์เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เขา้ถึงประชาชนเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวาง ซ่ึงอาจใชส่ื้อมวลชนต่าง ๆ เขา้ช่วย

ประกอบ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้ งการใช้การโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพนัธ ์

ส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น จุลสาร โปสเตอร์ แผน่ปลิว แผน่พบั เป็นตน้ 

  2.3  กระบวนการเกดิภาพลกัษณ์ 

  การเกิดภาพลกัษณ์เป็นขั้นตอนต่อจากกระบวนการรับรู้ เม่ือบุคคลมีการรับรู้และมี

การตีความหมายออกมาตามความนึกคิดของบุคคลแลว้ ความประทบัใจ (Impression) ซ่ึงเป็นการ

รับรู้อีกระดบัหน่ึงท่ีเก่ียวกบัความทรงจาํต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้นั้นทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ข้ึน 

 พงษเ์ทพ วรกิจโภคาทร (2533: 124-125) ไดอ้ธิบายแนวคิดการเกิดภาพลกัษณ์ไว้

ว่า การเกิดภาพลกัษณ์ในแต่ละบุคคลนั้น จะเกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บเหตุการณ์ต่างๆ จากภายนอก

ซ่ึงยงัไม่สามารถสร้างเป็นภาพลกัษณ์ไดท้นัที แต่จะมีการพฒันาสร้างเป็นภาพข้ึนตามขั้นตอนและ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม (Event and Environment) บุคคลเป็นสมาชิกของ

สงัคมซ่ึงในสงัคมก็มีเหตุการณ์เกิดข้ึนมากมาย แต่มีเพียงบางเหตุการณ์หรือบางส่วนของเหตุการณ์

เท่านั้นท่ีบุคคลจะรับเขา้มายงัตวัเราได ้และในบรรดาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีจะมีคุณค่าดีหรือเลว จะ

สาํคญัหรือไม่ จะมีความหมายอะไร ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเหตุการณ์และอยู่โดยรอบ

ซ่ึงมีอิทธิพลในการกาํหนดคุณค่าทั้งก่อนและหลงัการรับรู้ ตลอดจนมีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์หรือ

การขาดหายและระยะเวลาของความจาํในเหตุการณ์นั้นๆ ดว้ย 
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2. ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะสามารถ

เขา้สู่เราไดโ้ดยช่องทางการส่ือสาร ซ่ึงแต่ละช่องทางเหล่าน้ีก็ยงัมีประสิทธิภาพดา้นการรับรู้ ความ

สมบูรณ์ของเหตุการณ์แตกต่างกนัไป ยิ ่งกว่าน้ีตวัเน้ือสาระ วิธีการจดัข่าวสารและโครงสร้างของ

เหตุการณ์ ซ่ึงมีผูจ้ดัส่งมาก็มีความสมัพนัธก์บัช่องทางการส่ือสารดว้ย ดงันั้นช่องทางการส่ือสารจะ

เป็นช่องทางแรกของการรับรู้เหตุการณ์ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นตอนน้ี คุณสมบติั

ของข่าวสาร ตวัส่ือ ยอ่มมีความสาํคญัท่ีสุด 

3. องคป์ระกอบเฉพาะบุคคล (Personal Elements) องคป์ระกอบหรือปัจจยัเฉพาะ

บุคคลทั้ง 5 คือ ทกัษะของการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสงัคม และวฒันธรรม ต่างมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้เร่ืองราว เหตุการณ์ เราจะมองภาพเป็นรูปร่างเช่นไร จะมีภาพท่ีมีความไม่เหมือนคนอ่ืน 

แตกต่างกนัไปตามปัจจยัเฉพาะบุคคลเป็นสาํคญั ดงันั้นแมว้่าเหตุการณ์จากภายนอกจะผ่านช่อง

ทางการส่ือสาร และเขา้สู่ตวัเราแลว้ก็ตาม แต่จะมีความหมายอะไรหรือไม่ และจะมีการตอบสนอง

อยา่งไร ข้ึนกบัองคป์ระกอบหรือปัจจยัเฉพาะบุคคลเป็นสาํคญั 

4. การรับรู้และความประทบัใจ (Perception and Impression) ภาพลกัษณ์นั้นจะไม่

สามารถเกิดข้ึนไดท้นัที เม่ือมีเหตุการณ์ผา่นเขา้มาทางช่องทางการส่ือสาร และมีปัจจยัเฉพาะบุคคล

ทั้ ง 5 ประการ ท่ีคอยพิจารณาเหตุผลนั้ นโดยการรับรู้ซ่ึงเป็นตัวแปลงเหตุการณ์ให้เป็นไปใน

ความหมายตามความคิดของบุคคลนั้น ส่วนความประทบัใจมีความสาํคญัในการรับรู้อีกลกัษณะ

หน่ึง โดยจะเก่ียวกบัคุณภาพและปริมาณของความทรงจาํ ถา้มีความประทบัใจมากก็จะจดจาํไดม้าก

และนาน ทําให้ภาพลกัษณ์น้ีจะเจือจางได้ช้ากว่าการท่ีมีความประทับใจน้อย หรือไม่มีความ

ประทบัใจเลย 

การสร้างภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีสําคัญและจาํเป็นยิ ่งข้ึน เม่ือมีการแข่งขันสูงข้ึน

ในทางธุรกิจการแข่งขนักนัสร้างภาพลกัษณ์ โดยหลกัในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีควรคาํนึงถึงไดแ้ก่ 

เป็นท่ียอมรับ เหมาะสม เป็นไปได ้สมจริง (สมิต สชัฌุกร, 2545: 188) 

 บุญรอด พรหมศาสตร์ (2539: 39) ไดอ้ธิบายถึงการสร้างภาพลกัษณ์ว่าเป็นพ้ืนฐาน

ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทุกแห่งท่ีจะตอ้งให้ความสําคัญโดยเฉพาะธนาคารซ่ึงเป็นสถาบัน

การเงินท่ีตั้ งมั ่นอยู่ได้โดยอาศัยความไว้เน้ือเช่ือใจและศรัทธาจากมหาชน ดังนั้ นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของธนาคารใหดี้ท่ีสุดในจิตสาํนึกลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการธนาคารและประชาชนทัว่ไป จึง

เป็นเร่ืองท่ีสําคัญมากเพราะถ้าหากธนาคารสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุดไว้ในใจลูกค้า 
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ประชาชนเพ่ือใหล้กูคา้เกิดความเช่ือถือไดก้็เท่ากบัไดว้างรากฐานขององค์กรไวอ้ย่างแน่นหนา แม้

เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ใดแลว้ก็ยอ่มไม่สัน่คลอนต่อธุรกิจจนเกิดไป และสามารถแกไ้ขใหลุ้ล่วงไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

 โดยทัว่ไปแลว้ ถือกนัว่าภาพลกัษณ์นั้นเกิดจากประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ เอง 

ภาพลกัษณ์จึงเป็นความรู้หรือความรู้สึกท่ีคนสร้างข้ึน ซ่ึงต่างจากความรู้อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้

จากตาํรา กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของการสร้างสรรค์ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการสร้าง

อยา่งยาวนานและต่อเน่ือง เพ่ือใหส่ิ้งท่ีปรากฏใหเ้ห็นหรือรู้สึกนั้นไม่นอ้ยกว่าความเป็นจริง 

 การท่ีธนาคารปรารถนาท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นจริงให้เกิดข้ึน ใน

ความรู้สึกนึกคิดของมหาชนนั้น ก็หมายถึงว่าธนาคารจะตอ้งมุ่งมัน่ดาํเนินการไปตามเป้าหมาย

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และเม่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีได้แลว้ ก็จาํเป็นอย่างยิ ่งท่ีจะต้องรักษา

ภาพลกัษณ์นั้นไวใ้หย้นืยงคงอยูต่ลอดไป ไม่ใหเ้สียหายไปโดยเหตุอนัไม่สมควร เพราะกว่าจะสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนไม่ใช่ทาํกนัไดง่้าย ๆ ซ่ึงวิธีการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุด ก็คือการดาํรงและ

ดาํเนินธุรกิจของธนาคารไวใ้หค้งอยูใ่นกรอบและกฎเกณฑ์อนัเป็นระเบียบขอ้บงัคบัท่ีถูกตอ้งของ

กฎหมายบา้นเมืองพร้อมทั้งถกูตอ้งตามทาํนองคลองธรรมท่ีดีงามดว้ย 

 สาํหรับปัจจยัของธนาคารไดมี้งานวิจยัของ Kassim and Souiden (2007) ซ่ึงไดน้าํ

แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารมาปรับใชเ้ป็นมาตราวดัในการดูแลรักษาลกูคา้ของธนาคาร 

โดยแบ่งภาพลกัษณ์ของธนาคารออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อลูกคา้ ดา้นตาํแหน่งในส่วน

แบ่งทางการตลาด ดา้นการขบัเคล่ือนทางสงัคม ดา้นการใหค้าํแนะนาํและดา้นราคา 

สรุปแนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์  คือ ส่ิงท่ีลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ไดจ้ากการมองเห็น การไดย้ินจากส่ือต่างๆ 

การบอกต่อจากบุคคลหน่ึงสู่บุคคลหน่ึง หรือแมแ้ต่จากประสบการณ์ท่ีเคยไดพ้บมาทั้ งทางตรงและ

ทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีผลต่อการรับรู้ในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ ภาพลกัษณ์มีความสาํคญัมากสาํหรับ

ธุรกิจทางดา้นการเงินการธนาคาร เพราะเป็นส่ิงท่ีจะทาํใหล้กูคา้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกปลอดภยั เกิดความ

เช่ือมัน่ ไวว้างใจ มาใชผ้ลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคาร โดยธนาคารทุกแห่ง ไม่เฉพาะกบัธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ต่างมีความปรารถนาท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ของธนาคารให้เป็นธนาคารท่ีมี

ความมัน่คง โดยคาดหวงัว่าการส่ือสารดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีจะให้

ลกูคา้วางใจใหท้างธนาคารดูแลเงินของลกูคา้ 

ดังนั้ นภาพลักษณ์จึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ ่งธุรกิจ

ทางดา้นการเงินการธนาคาร การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ตน้ทุนในการทาํ

ธุรกรรมท่ีเหมาะสมและราคาถูก นวตักรรมของบตัรเดบิตท่ีมีความทนัสมยั อาํนวยความสะดวก
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ให้กบัลูกคา้ในการใชบ้ริการ ความน่าเช่ือถือในการให้บริการทางการเงินท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความ

เช่ือมัน่และไวว้างใจ และดา้นสิทธิประโยชน์ของบตัรท่ีธนาคารให้บริการแก่ลูกคา้ซ่ึงแตกต่างจาก

ธนาคารคู่แข่ง หากลกูคา้รับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีดีก็จะส่งผลให้บริษทัความกา้วหน้าเจริญเติบโต ในทาง

ตรงกนัขา้มหากมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีก็จะทาํให้เกิดผลเสียต่อการดาํเนินธุรกิจ ทาํให้ในปัจจุบนักล

ยทุธใ์นการสร้างภาพลกัษณ์ถกูนาํมาปรับใชก้บัทุกธนาคาร เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

(ธกส.) ก็จะมีภาพลกัษณ์เป็นธนาคารของเกษตรกร ทั้งท่ีจริงแลว้ ธกส.ก็มีการใหบ้ริการทางการเงิน

ประเภทอ่ืนเช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป  

 

3. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
 โดยทัว่ไปคุณภาพของการบริการท่ีเกิดจากการรับรู้ของลกูคา้น้ีจะสามารถแบ่งคุณภาพ

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี (Gronroos, 1990, อา้งถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549: 180-

181) 

1.  คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) 

   คุณภาพเชิงเทคนิคน้ี หมายถึง คุณภาพท่ีเกิดจากการประเมิน “ผลลพัธ์” (Outcome) 

ของการบริการท่ีลกูคา้ไดรั้บ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ลกูคา้จะประเมินคุณภาพของการบริการโดยการ

พิจารณาว่าเขาไดรั้บ “อะไร” (What) หลงัจากท่ีกระบวนการผลิตบริการและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู ้

ซ้ือและผูข้ายบริการสิ้นสุดลง การประเมินคุณภาพประเภทน้ีมกัจะเป็นการประเมินตามสภาพความ

เป็นจริง (Measured Objectively) ว่าการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บนั้นสามารถแกปั้ญหา (ทางเทคนิค) 

ใหก้บัเขาไดห้รือไม่ 

2.  คุณภาพเชิงหนา้ท่ี (Functional Quality) 

  คุณภาพเชิงหนา้ท่ี หมายถึง คุณภาพท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ประเมิน “กระบวนการ” 

(Process) หรือวิธีการในการให้บริการว่าเขาไดรั้บการบริการ “อย่างไร” (How) โดยลูกคา้อาจจะ

พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น รูปลกัษณ์ภายนอกของสถานบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์   

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ การแต่งกาย บุคลิกลกัษณะ กิริยาท่าทาง คาํพูด และมารยาทของ

พนกังานท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อการประเมินคุณภาพ

ของการบริการท่ีลกูคา้รับรู้ทั้งสิ้นหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงลกูคา้มกัจะทาํการประเมินคุณภาพเชิงหน้าท่ี

ของบริการท่ีเขาไดรั้บโดยอาศยัความรู้สึกส่วนตวัเป็นหลกั 
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3.1  แนวทางท่ีผู้บริโภคใช้ประเมนิคุณภาพของการบริการ 

 การศึกษาวิจยัทางดา้นคุณภาพการบริการท่ีสาํคญัคืองานของ Gronroos และงาน

ของ Parasuraman และคณะ  

 3.1.1  การศึกษาของ Gronroos 

 การศึกษาคุณภาพท่ีเน้นหนักทางด้านการบริการอย่างจริงจังเร่ิมข้ึนจาก

ผลงานของ Gronroos (1982, 1983, 1984, อา้งถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2549: 182-183) 

 Gronroos ไดเ้สนอแนวความคิดท่ีสาํคญัเก่ียวกบัคุณภาพของการบริการท่ี

เรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived Service Quality-PSQ) และ “คุณภาพท่ี

ลูกคา้รับรู้ทั้ งหมด” (Total received Quality) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคและผลกระทบท่ีเกิดจาก “ความคาดหวงั” ของลกูคา้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีมีต่อ “การ

ประเมินคุณภาพ” ของสินคา้หลงัจากการบริโภคสินคา้นั้น 

 Gronroos อธิบายแนวความคิดในเร่ือง “คุณภาพท่ีลูกคา้รับรู้ทั้ งหมด” โดย

กล่าวว่าคุณภาพของการบริการท่ีลกูคา้รับรู้จะเกิดจากความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 

ประการ คือ คุณภาพท่ีลูกคา้คาดหวงั (Expected Quality) และคุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ใน

การใชบ้ริการของลกูคา้ (Experienced Quality) 

 โดยทั ่วไปลูกค้าจะทําการประเมินคุณภาพของการบริการจากการ

เปรียบเทียบคุณภาพท่ีคาดหวงั(Expected Quality) กบัคุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการใช้

บริการ (Experienced Quality) ว่าคุณภาพทั้งสองประเภทนั้นสอดคลอ้งกนัหรือไม่ หรือมีความ

แตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงเม่ือนาํมาพิจารณาร่วมกนัแลว้จะกลายเป็นคุณภาพท่ีรับรู้ทั้งหมด ซ่ึงจะทาํให้

ไดผ้ลสรุปเป็น คุณภาพท่ีลูกคา้รับรู้ได ้(PSQ) นั ่นเอง ถา้จากการพิจารณาเปรียบเทียบในประเด็น

ดงักล่าวพบว่าคุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ไม่เป็นไปตามคุณภาพท่ีคาดหวงัจะทาํให้ลูกคา้มีการ

รับรู้ (คุณภาพท่ีรับรู้ได)้ ว่าคุณภาพของการบริการของบริษทัไม่ดีอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้

3.1.2   การศึกษาของ Parasuraman และคณะ 

 จากการศึกษาของ Parasuraman (อเนก  สุวรรณบัณฑิต  และภาสกร        

อดุลพฒันกิจ, 2548: 262-263) และคณะพบว่าผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนจากการท่ีลกูคา้ประเมินคุณภาพของ

การบริการท่ีเขาได้รับเรียกว่า คุณภาพการบริการท่ีลูกค้ารับรู้ซ่ึงเกิดจากการท่ีลูกค้าทาํการ

เปรียบเทียบ บริการท่ีคาดหวงักบับริการท่ีรับรู้ ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีเขาไดรั้บ
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บริการแลว้นั ่นเอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าวนั้ น ลูกคา้มกัจะพิจารณาจาก

เกณฑ ์10 ประการดงัต่อไปน้ี  

1.  ความไวว้างใจ (Reliability) ความสามารถท่ีจะใหบ้ริการตามท่ีไดส้ญัญา

กบัลกูคา้ไวไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยมิตอ้งมีผูช่้วยเหลือ 

2.  ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ส่ิง

อาํนวยความสะดวก พนกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่าง ๆ 

3.  การตอบสนองลกูคา้ (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะให้บริการอย่าง

รวดเร็วและยนิดีท่ีจะช่วยเหลือลกูคา้ 

4.  ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความซ่ือสตัยเ์ช่ือถือไดข้องผูใ้หบ้ริการ 

5.  ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ปราศจากอนัตราย ความเส่ียง และความ

ลงัเลสงสยั 

6. ความสะดวก (Access) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถ

ติดต่อส่ือสารไดง่้าย 

7.  การส่ือสาร (Communication) การรับฟังลูกคา้และให้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นแก่

ลกูคา้ โดยใชภ้าษาท่ีลกูคา้สามารถเขา้ใจได ้

8.  ความเขา้ใจลกูคา้ (Understanding the Customer) พยายามท่ีจะทาํความรู้

จกั และเรียนรู้ความตอ้งการของลกูคา้ 

9.  ความสามารถ (Competence) ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นของพนกังานใน

การใหบ้ริการลกูคา้ 

10. ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) คุณลกัษณะของพนักงานท่ี

ติดต่อกบัลกูคา้ในการแสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และใหเ้กียรติลกูคา้ 

 จากการรับรู้คุณภาพบริการ  10 ประการท่ีได้กล่าวข้างต้น  ต่อมา 

Parasuraman และคณะ ไดมี้การพฒันาจนกลายเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า 

“SERVQUAL” ซ่ึงไดร้วมปัจจยั 10 ประการใหเ้หลือเพียง 5 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ส่ิงท่ีจับต้องได้ (Tangibles) คือลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏต่อส่ิง

อาํนวยความสะดวก อุปกรณ์ ตวับุคคล รวมไปถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 



 

 

21

2.  ความเช่ือถือไวว้างใจกนั (Reliability) คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบติังาน

บริการไดต้ามสญัญาไวอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ และมีความเป็นอิสระ 

3.  ความรับผดิชอบ (Responsiveness) คือ ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้

และจดัเตรียมบริการใหแ้ก่ลกูคา้โดยทนัทีทนัใด 

4.  การให้ความมัน่ใจ (Assurance) คือ ความรู้ ความสามารถ และความ

สุภาพของพนกังานท่ีจะโนม้นา้ว ชกัจูงลกูคา้ใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจ และเกิดความมัน่ใจ 

5.  ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ให้ความ

สนใจกบัลกูคา้ รวมทั้งมีความเขา้ใจลกูคา้ 

 ดงันั้นการรับรู้และการใหบ้ริการจึงถูกนาํมาประยุกต์เขา้กบัทฤษฎีคุณภาพ

บริการ เพราะการรับรู้เป็นกุญแจสาํคญัท่ีเป็นตวักาํหนด ความนิยมชมชอบในตวัผลิตภัณฑ์และ

ธนาคาร และการใหบ้ริการของธนาคารจะเป็นตวัช้ีวดัประเมินคุณภาพการบริการ 

 การรับรู้ คือ การรู้ การไดเ้ห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับสัมผสัจาก

ประสาททั้ง 5 ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่น้ี การรับรู้จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา

และประสบการณ์ท่ีได้ผ่านมา ทําให้เกิดการประมวลผลข้อมูลและสร้างพฤติกรรมในการ

ตอบสนอง ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หแ้นวความคิดเก่ียวกบัการรับรู้ไวห้ลากหลายดงัน้ี 

 Schiffman and Kanuk (1991) กล่าวว่า การรับรู้เป็นการอธิบายถึงการท่ี

บุคคลแต่ละคนมองเห็นส่ิงต่าง ๆ รอบตัวของตน แต่ละคนอาจจะมองส่ิงเร้าท่ีปรากฏอยู่ใน

สถานการณ์เดียวกนัแต่การท่ีคนแต่ละคนจะยอมรับ เลือก จดัระบบ และแปลความหมายส่ิงเร้าเป็น

กระบวนการเฉพาะตน ท่ีข้ึนอยู่กบัความจาํเป็น ค่านิยม และความคาดหวงัของแต่ละคน อิทธิพล

เหล่าน้ีมีผลต่อกระบวนการรับรู้ ดงันั้นการรับรู้คือกระบวนการท่ีบุคคลเลือกสรร จดัระบบและแปล

ความหมายของส่ิงเร้าใหเ้ป็นภาพท่ีมีความหมาย และสอดคลอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนเองตอ้งการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552: 116) อธิบายไวว้่า การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึง

บุคคลจัดระเบียบและตีความ ความรู้ สึกประทับใจของตนเองเพ่ือให้ความหมายเก่ียวกับ

สภาพแวดลอ้ม แต่อยา่งไรกต็ามการรับรู้ของคน ๆ หน่ึง สามารถตีความหมายใหแ้ตกต่างจากความ

เป็นจริงไดอ้ยา่งมาก เช่น พนกังานทุกคนในองคก์รแหงหน่ึงอาจรับรู้ว่าองค์กรของตนเป็นบริษทัท่ี

ดีและรับผดิชอบต่อสงัคม แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นดงัท่ีรับรู้ก็เป็นได ้

  สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั การรับรู้ คือ ส่ิงท่ีบุคคลแต่ละบุคคล มีความรู้สึก

หรือแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงเดียวกันแตกต่างกัน หรืออาจจะเหมือนกัน ข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ท่ีเคยพบโดยทางตรง และทางออ้ม 
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 3.2  ปัจจยัที่มผีลต่อการรับรู้  

 อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548: 69) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การรับรู้ไว ้6 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ภาวะทางกายภาพและกายวิภาค เป็นส่ิงท่ีร่างกายนั้นเป็นอยู่ในดา้นรูปร่าง การ

ทาํงานของร่างกายซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละเช้ือชาติ 

2. อิทธิพลทางครอบครัว เป็นพ้ืนฐานของบุคคลในการให้ความสนใจและ

ตีความหมายในส่ิงต่างๆ ท่ีเขา้มาในชีวิต 

3. อิทธิพลทางวฒันธรรม เป็นพ้ืนฐานของการดาํรงชีวิตในสังคม การอยู่ร่วมกนั 

การทาํงานและวิถีชีวิต 

4. ส่ิงจูงใจ ความตอ้งการ และเป้าหมาย เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา

หน่ึง ๆ ของชีวิตอนัเกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์และทศันคติของบุคคลนั้นต่อชีวิต 

5. ประสบการณ์ในอดีต เป็นพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บ

และใหค้วามหมายต่อส่ิงนั้นว่าดีหรือเลวว่าเดิม 

6. ลกัษณะบุคลิกภาพ เป็นพ้ืนฐานลกัษณะนิสัยของบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ท่ี

แตกต่างกนัไป 

3.3  อุปสรรคของการรับรู้ 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2550: 62) และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ (2550: 101-

102) ไดส้รุปถึงอุปสรรคของการรับรู้ไว ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

การเหมาพวก (Stereotype) เป็นภาพหรือความคิดของบุคคลในการตดัสินวตัถุหรือ

ส่ิงต่างๆ ตามกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่จึงตดัสินส่ิงนั้นๆ ตามท่ีสมาชิกในกลุ่มเช่ือถือ แทนทีจะเป็น

การตดัสินดว้ยตวัของตนตวัเองเพียงผูเ้ดียว 

การมองลกัษณะเดียว (Halo Effect) เป็นแนวโนม้ท่ีบุคคลนาํเอาลกัษณะเพียงอย่าง

ใดอยา่งหน่ึงหรือจุดใดจุดหน่ึงของบุคคลอ่ืนมาเป็นตวัประมวลลกัษณะภาพรวมทั้ งหมด กล่าวคือ 

รับรู้และตดัสินส่ิงใด ๆ โดยอาศยั การพิจารณาคุณสมบติัเพียงดา้นเดียวของส่ิงนั้น ๆ ทาํให้บุคคล

เกิดการรับรู้ต่อส่ิงนั้นในลกัษณะท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือคือการนาํเอาเพียงจุดเด่นหรือจุด

ดว้ยของส่ิงนั้นมาสรุป และตีความนัน่เอง 
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3.4   แนวทางการรับรู้คุณภาพบริการ 

 อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548: 84-85) กล่าวว่า ผูรั้บบริการ

จะพิจารณาขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีผ่านเขา้สู่ระบบการรับรู้ทั้ งหมดแลว้จึงพิจารณาถึงคุณภาพของ

การบริการนั้น ๆ โดยมีแนวทางในการพิจารณา ไดแ้ก่ 

1. ประเด็นภายใน (Instrinsi Cues) เป็นการพิจารณาถึงคุณลกัษณะแทจ้ริงของการ

บริการนั้น ทั้งในด้านรูปแบบ การนําเสนอการบริการ องค์ประกอบของการให้บริการผ่านทาง

ประสาทสมัผสัต่างๆ  

2. ประเด็นภายนอก (Extrinsic Cues) เป็นการพิจารณาคุณภาพจากส่ิงท่ีเป็น

นามธรรมและการส่ือออกมาขององคก์ารธุรกิจบริการนั้น ไดแ้ก่ 

2.1  ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพกบัราคา (Price-Quality Relationship) โดย

การเปรียบเทียบคุณภาพท่ีไดรั้บกบัราคาท่ีตอ้งจ่ายไป ในบางคร้ังอาจมีการยอมท่ีจะจ่ายแพงเพ่ือให้

ไดคุ้ณภาพท่ีมากกว่า หรือการเลือกท่ีจะประหยดัไวก่้อนเม่ือคาดว่าคุณภาพมีความใกลเ้คียงกนั 

2.2  ภาพลกัษณ์ของร้าน (Store Image) เป็นการนาํเสนอภาพภายนอกของ

สถานท่ีบริการ การตกแต่ง บรรยากาศ ทาํเลท่ีตั้ ง ซ่ึงช่วยให้เขา้ถึงไดง่้าย และมีสุนทรียภาพในการ

มารับบริการ 

2.3  ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจบริการ (Organization’s Image) เป็น

ภาพลกัษณ์ในวงกวา้งขององคก์รท่ีมีต่อชุมชน สงัคม เป็นการรับรู้ร่วมกนัถึงสถานะ และภาพพจน์

โดยจะส่ือไปถึงผูม้ารับบริการดว้ย เช่นภาพลกัษณ์ของธนาคาร โรงแรม ภตัตาคาร บริษทัท่องเท่ียว 

สายการบินต่างๆ เป็นตน้ 

 การบริการ เป็นการให้ความช่วยเหลือ  หรือเป็นการดาํเนินการเพื่อทาํให้เกิด

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น โดยจะมีหลกัใหย้ดึถือปฏิบติั ไม่ใชท้าํไปตามความพอใจหรือตามความตอ้งการ

ของผูใ้หบ้ริการเท่านั้น โดยทัว่ไปหลกัการใหบ้ริการมีขอ้ควรคาํนึง ดงัน้ี 

1. สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ การใหบ้ริการจะตอ้งคาํนึงถึง

ความสาํคญัของผูรั้บบริการเป็นหลกั และนาํความตอ้งการของผูรั้บบริการมาเป็นขอ้กาํหนดในการ

ใหบ้ริการ 



 

 

24

2. ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพอใจ หลกัสาํคญัในการประเมินผลการให้บริการ

คือจะมุ่งเน้นให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ ไม่ว่าจะตั้ งใจให้บริการมากสักเท่าไหร่ก็เป็นไดเ้พียง

ปริมาณ แต่คุณภาพจะวดัจากความพอใจของลกูคา้ 

3. ปฏิบติัโดยถกูตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น การใหบ้ริการจะตอ้งมีการตรวจสอบความ

ถกูตอ้งและความครบถว้นสมบูรณ์ในการปฏิบติัซ่ึงจะตอบสนองความตอ้งการและความพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

4. เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการท่ีรวดเร็วเป็นไปตามกาํหนดเวลาเป็น

ส่ิงสาํคญั ความล่าชา้จะทาํใหก้ารบริการไม่สอดคลอ้งตามสถานการณ์ 

5. ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ๆ การให้บริการจะต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเองเพียงฝ่ายเดียว แต่จะตอ้งคาํนึงถึงผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

การบริการ คือ กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมท่ีโดยทั ่วไปมิอาจจับต้องได้ ซ่ึง

ตามปกติมกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อกันระหว่างลูกค้ากับพนักงานผูใ้ห้บริการ และ /หรือกับ

ทรัพยากรท่ีมีตวัตนหรือสินคา้ และ/หรือระบบของผูใ้หบ้ริการนั้น ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้

นัน่เอง (Gronroos, 1990, อา้งถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2549: 7) 

การบริการ คือ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามท่ีบุคคลหน่ึงสามารถเสนอให้

อีกบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจจบัตอ้งไดแ้ละไม่ทาํให้เกิดความเป็นเจา้ของใดๆ ทั้งสิ้น การผลิต

บริการน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ก็ได ้(Kotler and Bloom, 1984, อา้งถึง

ใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2549: 6) 

สรุปความหมายโดยผูว้ิจัย การบริการ คือ การดําเนินการท่ีสนองตอบความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการ ทาํใหอี้กฝ่ายหน่ึงเกิดความพึงพอใจ อาจจะเป็นการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สินคา้ซ่ึงสามารถจบัตอ้งได ้หรืออาจไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ ไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้ลยก็เป็นได ้

 ลกัษณะของงานบริการมีลกัษณะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ไม่อาจจบัตอ้งได ้(Intangibility) การบริการมีลกัษณะค่อนขา้งเป็นนามธรรม 

ไม่มีตวัตน ไม่มีรูปร่าง จึงเป็นการยากท่ีจะสามารถทาํใหล้กูคา้รับรู้ถึงการบริการ 

2. คุณภาพไม่คงท่ี (Variability) ลกัษณะการบริการโดยทัว่ไปมีความไม่แน่นอน

ค่อนข้างสูง ในแต่ละคร้ังมีคุณภาพไม่คงท่ี โดยมกัจะข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาในการ

ใหบ้ริการ สถานท่ีท่ีใหบ้ริการ 
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3. ไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริโภคได ้(Inseparability) การผลิตและ

การบริโภคจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกนั ไม่สามารถเจาะจงไดว้่าเม่ือใดคือช่วงเวลาของการผลิต 

และเม่ือใดคือช่วงเวลาของการบริโภค 

4. ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้(Perish Ability) การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้

ไดเ้หมือนสินคา้ ทาํใหต้อ้งมีการปรับสมดุลกนัระหว่างความตอ้งการและการใหบ้ริการ 

 3.5 ความสําคญัของการให้บริการ 

การใหบ้ริการลกูคา้ มีความสาํคญัมากข้ึนในปัจจุบนัเน่ืองมากจากสาเหตุท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี    (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2549: 178) 

1. ลกูคา้มีความคาดหวงัท่ีสูงข้ึนและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 

2. ธุรกิจต่าง ๆ หนัมาใชก้ารบริการเป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนักนัมากยิง่ข้ึน 

3. การตลาดสายสัมพนัธ์ มีความสําคญัและได้รับความสนใจจากนักการตลาด

บริการมากยิง่ข้ึน 

 เคร่ืองมือสาํคญัอนัหน่ึงในการแข่งขนัคือการนาํเสนอบริการท่ีมีคุณภาพเหนือกว่า

คู่แข่งขนัและเป็นคุณภาพท่ีดีกว่าอย่างสมํ่าเสมอ เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในการขาย ทาํให้

ลกูคา้กลบัมาซ้ืออีก คุณภาพในท่ีน้ีเป็นคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นคุณภาพในทศันะของ

ลกูคา้ มิใช่คุณภาพในทศันะของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการแต่อยา่งใด 

 สรุปแนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการให้บริการ 

 การใหบ้ริการลกูคา้มีความสาํคญัมากในสภาพสงัคมปัจจุบนัท่ีมีคู่แข่งขนัในตลาด

มากมาย นอกจากคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ลกูคา้จะพิจารณาในการเลือกใชบ้ริการแลว้ การใหบ้ริการ

ของธุรกิจมีส่วนสาํคญัในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ และช่วยให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเร็จได ้ในทางกลบักนัหากแมต้วัผลิตภณัฑ์จะมีคุณสมบติัท่ีดีแต่การให้บริการไม่ดีก็จะทาํ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการปฏิเสธในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

 สรุปแนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู้คุณภาพการบริการ 

 คุณภาพบริการเกิดจากการรับรู้และประเมินผลของลูกค้าผู ้ใช้บริการโดย

เปรียบเทียบกบัความคาดหวงัท่ีอยูใ่นใจและประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บของลกูคา้แต่ละคน โดยลูกคา้

ผูเ้ขา้รับบริการจะพิจารณาคุณภาพของการบริการจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านในการให้บริการของ

ธนาคาร เช่น ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ด้านการ

ใหบ้ริการและการให้คาํแนะนาํ นาํมาประเมินและตดัสินใจว่ามีความคุม้ค่าและตอบสนองความ

คาดหวงัของลกูคา้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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จะเห็นไดว้่าคุณภาพบริการเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัสาํหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งธุรกิจ

ดา้นการเงินการธนาคารท่ีมีการใหบ้ริการของผลิตภณัฑ์ท่ีใกลเ้คียงกนั ประกอบกบัในสภาวะการ

แข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรง ทุกธนาคารตอ้งการท่ีจะดึงดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารของตน

ใหม้ากท่ีสุด ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพการบริการท่ีมอบใหก้บั

ลกูคา้เพ่ือสนองตอบความตอ้งการ ดงันั้นการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้จึงเป็นส่ิงท่ีธนาคาร

จะนํามาใช้ปรับปรุงและพฒันาการบริการเพ่ือสร้างความแตกต่างให้เกิดความได้เปรียบในการ

แข่งขนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และการรับรู้คุณภาพบริการ ผูว้ิจยัจึงกาํหนด

กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี “ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้

ธนาคาร” เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของบตัรเดบิตจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้คุณภาพบริการ

ของลูกค้าในด้านท่ีเห็นเด่นชัดและสังเกตไดง่้าย คือ ด้านตน้ทุนธุรกรรม ด้านนวตักรรม ความ

น่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชน์ ซ่ึงเป็นการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ทั้ งทางตรงหรือทางออ้ม 

ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้และธนาคาร 

 

 
 

ภาพท่ี  2  กรอบแนวคิดภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 

 สมมติฐานท่ี 1 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 

 

4. แนวคดิทฤษฎีความภักดีต่อตราสินค้า 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การท่ีลกูคา้มีการซ้ือสินคา้ท่ีมีตราสินคา้ซํ้ าๆ กนั ซ่ึง

สามารถอธิบายพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าๆ กนัน้ีได ้2 กรณี ไดแ้ก่ การซ้ือแบบ Cognitive Repurchase 

เพราะมีความชอบในตวัสินค้า และการซ้ือแบบ Behavior Repeat Purchase เป็นการซ้ือซํ้ าท่ีไม่

ตอ้งการเปล่ียนพฤติกรรมมากกว่าการมีความชอบในตราสินคา้ (Assael, 1991) 

ภาพลกัษณ์บัตรเดบิต 

- ตน้ทุนธุรกรรม 

- ดา้นนวตักรรม 

- ความน่าเช่ือถือ 

- สิทธิประโยชน์ 

การรับรู้คุณภาพบริการ 
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 ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตรา

สินค้าหน่ึงไม่ว่าจะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซํ้ า

ต่อเน่ืองตลอดมา (กิตติ สิริพลัลภ, 2542: 81) 

 Peter and Olson (1993) ไดใ้ห้ความหมาย ความภกัดีต่อตราสินคา้ว่า เป็นความตั้ งใจ

และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าตราสินค้าเดิมซํ้ า ๆ ซ่ึงกระบวนการทางความคิดของผูบ้ริโภคจะมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมใหมี้การซ้ือตราสินคา้เดิม 

 Assael (1991) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ทศันคติท่ีดีซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อ

ตราสินคา้ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคซ้ือตราสินคา้เดิมอีกหลาย ๆ คร้ัง เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดเ้รียนรู้ว่าสินคา้

ของตราสินคา้ดงักล่าวสามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งน่าพึงพอใจ 

 สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การท่ีลกูคา้มีพฤติกรรมใน

การซ้ือสินค้าของตราสินค้าเดิมซํ้ า ๆ เน่ืองมาจากลูกค้ามีความประทับใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อ

ผลิตภณัฑข์องตราสินคา้นั้น ๆ ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการสร้างใหเ้กิดผลกาํไรในระยะยาวของ

ธุรกิจ เพราะเม่ือผูใ้ชบ้ริการมีความจงรักภักดีก็จะมีการเพิ่มปริมาณในการซ้ือ ส่งผลให้ยอดขาย

เพิ่มข้ึนและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเหนือคู่แข่งขนั 

4.1  ลกัษณะของความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค 

 Perter and Olson (1993) ไดแ้บ่งลกัษณะของความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค

ออกเป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. Unidivided Brand Loyalty เป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้

ตราสินคา้เดียว โดยท่ีไม่ซ้ือตราสินคา้อ่ืน ๆ เลย แต่เป็นไปไดย้ากในความเป็นจริง 

2. Brand Loyalty with and Occasional Switch เป็นรูปแบบของความภกัดีท่ี

สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนแปลงตราสินคา้ท่ีตนใชอ้ยูเ่ป็นคร้ังคราว อาจเน่ืองมาก

จากหลายสาเหตุ เช่น สินคา้ท่ีใชอ้ยู่ประจาํขาดตลาด มีตราสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดจึงทอดลองตรา

สินคา้ใหม่ ตราสินคา้คู่แข่งจดัการส่งเสริมการขายลดราคาเป็นตน้ 

3. Brand Loyalty Switches เป็นรูปแบบท่ีลูกคา้เปล่ียนจากตราสินคา้เดิมท่ีเคยใช้

และไม่กลบัมาใช้ตราสินคา้เดิมอีก ซ่ึงในบางคร้ังอาจเป็นผลดีต่อกิจการ หากตราสินคา้ใหม่ท่ี

ผูบ้ริโภคเปล่ียนไปใชเ้ป็นสินคา้เดิมของบริษทัเดิม และเป็นตราสินคา้ท่ีมีราคาแพงกว่าราคาตรา

สินคา้เดิมจะช่วยใหบ้ริษทัผูผ้ลิตไดก้าํไรเพิ่ม 
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4. Divided Brand Loyalty เป็นรูปแบบการซ้ือสินคา้ท่ีมากกว่า 2 ตราสินคา้ เช่น 

ในตลาดแชมพซ่ึูงเป็นตลาดท่ีลกูคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ตํ่า อาจเน่ืองมาจากในแต่ละครอบครัว

มีสมาชิกท่ีใชสิ้นคา้ท่ีมีตราสินคา้ต่างกนัไปตามความเหมาะสมของสมาชิกแต่ละคนส่งผลใหใ้นบาง

ครอบครัวมีความภกัดีต่อตราสินคา้ชนิดเดียวกนั 2-3 ตราสินคา้ 

5. Brand Indifference เป็นรูปแบบท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้โดยไม่กลบัมาใชต้รา

สินคา้เดิมอีก รูปแบบการซ้ือสินคา้รูปแบบน้ี สนันิษฐานว่าเป็นรูปแบบท่ีไม่พบเห็นไดท้ัว่ไป 

 4.2  ลาํดับขั้นความภักดีต่อตราสินค้า 

 Aaker (1991) ไดเ้สนอลาํดบัขั้นความภกัดีต่อตราสินคา้โดยพฒันาแนวคิดมาจาก 

The Loyalty Pyramid of Consumers ของ Aaker ไวด้งัน้ี 

1. No Brand Loyalty ผูบ้ริโภคระดบัน้ีจะมีพฤติกรรมซ้ือสินคา้โดยเปล่ียนตรา

สินคา้ไปมา เพราะมองว่าแต่ละตราสินคา้ไม่มีความแตกต่างกนั หรืออาจจะเป็นเพราะตราสินคา้อ่ืน

มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

2. No Reason to Change ผูบ้ริโภคระดบัน้ี จะเร่ิมรู้สึกพึงพอใจในตราสินคา้และ

คิดว่าไม่มีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนตราสินคา้ 

3. Satisfied Buyers ผูบ้ริโภคในระดบัน้ีจะรู้สึกว่า หากตอ้งเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้

อ่ืนแลว้จะเกิดตน้ทุน (Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีตอ้งเสียเวลาในการหาสินคา้ใหม่ ตน้ทุนทางดา้น

การเงินหรือตน้ทุนทางดา้นความเส่ียง 

4. Friends to Brands ผูบ้ริโภคระดบัน้ี จะรู้สึกช่ืนชอบในตราสินคา้อย่างแทจ้ริง 

ซ่ึงความชอบนั้นเกิดจาการท่ีผูบ้ริโภครู้สึกผกูพนักบัส่ิงท่ีประกอบกนัเป็นตราสินคา้ข้ึนมา 

5. Committed Buyers ผูบ้ริโภคระดบัน้ี จะรู้สึกผกูพนัเป็นหน่ึงเดียวกบัตราสินคา้ 

ซ่ึงการพฒันามาถึงจุดน้ีได ้จะถือเป็นความสาํเร็จสูงสุดของนกัการตลาด 

ความชอบในตวัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้หากตวั

สินคา้ขาดการพฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึน หรือสินคา้มีความเปล่ียนแปลงไปมาก ไม่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคลดความภกัดีต่อตราสินคา้ และหันเหไปซ้ือสินคา้ตรา

สินคา้อ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัทดแทน 
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 4.3  ลกัษณะของผู้บริโภคที่มคีวามภักดีต่อตราสินค้า 

 Assael (1991) ไดร้วบรวมลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่ามี

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือผูบ้ริโภคสินค้า ได้ตัดสินใจท่ีจะเลือกใช้ตราสินคา้ใดตราสินค้าหน่ึงไป
ตลอด 

2. การเลือกซ้ือสินคา้ของตราสินคา้นั้นซํ้ าอีกในอนาคต 

3. การแนะนาํใหเ้พ่ือนหรือคนรู้จกัใชสิ้นคา้ของตราสินคา้นั้น 

4. ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ในหมวดอ่ืนๆ หรือประเภทอ่ืนๆ ของตราสินค้า

เดิม แมว้่าตราสินคา้อ่ืนจะมีราคาตํ่ากว่า 

สรุปแนวคดิทฤษฎีความภักดีต่อตราสินค้า 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ ทศันคติหรือพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ท่ี

ช่ืนชอบ ซ่ึงสนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผูใ้ชบ้ริการได้ ทาํให้เกิดความ

เช่ือมัน่ ไวว้างใจในตวัผลิตภณัฑ ์ก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณการซ้ือในอนาคต และอาจนาํไปสู่การ

แนะนาํใหก้บัเพ่ือนหรือคนรู้จกัทดลองใช ้

ความสําเร็จสูงสุดของผูท่ี้เป็นเจ้าของธุรกิจ คือ การสร้างตราสินค้าให้อยู่ในใจของ

ลูกคา้ สร้างความคุน้เคยให้กบัลูกคา้ ให้เป็นตราสินคา้ท่ีลูกคา้จะคิดถึงเป็นอนัดับหน่ึงเม่ือเวลาท่ี

ตอ้งการใชบ้ริการ ทาํใหล้กูคา้นั้นเกิดความจงรักภกัดีต่อสินคา้จนกลายเป็นลกูคา้ประจาํ นาํไปสู่การ

สร้างเกิดกาํไรใหก้บัธุรกิจในระยะยาว 

จากแนวคิดและทฤษฎีการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเด

บิต ผูว้ิจัยจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี “การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)” โดยผลลพัธ์ของความจงรักภกัดี

ต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต เกิดจากการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ หากลูกคา้มีความประทบัใจใน

คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารยอ่มทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ก่อใหเ้กิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั

ระหว่างลกูคา้และธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในระยะยาว และยงัอาจทาํให้เกิดการแนะนาํบอก

ต่อผลิตภณัฑใ์หก้บับุคคลอ่ืนอีกดว้ย  
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ภาพท่ี 3   กรอบแนวคิดการรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต

 ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 สมมติฐาน 2 การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์

 บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และความจงรักภกัดี ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี “ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)” เน่ืองจากการภาพลกัษณ์ของบตัรเดบิตในดา้นตน้ทุนธุรกรรม ดา้น

นวตักรรม ความน่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชน์ เป็นส่ิงท่ีลูกคา้สัมผสัได ้และเกิดการรับรู้ไดว้่าเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพบริการท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ก็จะไม่เปล่ียนใจไปใชผ้ลิตภณัฑอ่ื์นส่งผล

ใหล้กูคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

 
 

ภาพท่ี 4   กรอบแนวคิดภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต

 ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 สมมติฐาน 3 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัร

 เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ การรับรู้คุณภาพบริการ และความจงรักภกัดี 

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี “การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่าง

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)” 

ภาพลกัษณ์บัตรเดบิต 

- ตน้ทุนธุรกรรม 

- ดา้นนวตักรรม 

- ความน่าเช่ือถือ 

- สิทธิประโยชน์ 

ความจงรักภักดีต่อผลติภัณฑ์บัตรเดบิต 

การรับรู้คุณภาพบริการ ความจงรักภักดีต่อผลติภัณฑ์บัตรเดบิต 



 

 

31

การท่ีจะนาํภาพลกัษณ์บตัรเดบิตไปถึงยงัจุดท่ีสร้างให้ลูกคา้เกิดความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต

ธนาคาร ทาํใหล้กูคา้เกิดมัน่ใจและเช่ือมัน่ ไม่เปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑข์องธนาคารอ่ืน จาํเป็นตอ้งผา่น

ตวัแปรกลางคือการรับรู้คุณภาพบริการ ซ่ึงคุณภาพบริการจะเป็นตวัช้ีวดัความคาดหวงัของลกูคา้ท่ีมี

ต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต และการตอบสนองต่อผลิตภณัฑไ์ปสู่ความจงรักภกัดี ความประทบัใจในตวั

ผลิตภณัฑ ์จะส่งผลใหล้กูคา้เลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) มากกว่าท่ี

จะใชผ้ลิตภณัฑใ์นประเภทเดียวกนัของธนาคารคู่แข่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 5   กรอบแนวคิดการรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและ

 ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 สมมติฐาน 4 การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและ

 ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

5. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 สุพรรณิการ์ มรรคาสกุล (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดความ

จงรักภักดีในการใช้บัตรเครดิต กรณีศึกษา ผูใ้ช้บัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดการเกิดความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ตัรเครดิต สาํหรับ

เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธแ์ก่สถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิตเพ่ือสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดแก่

ลกูคา้บตัรเครดิตต่อไป กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัท่ีใชคื้อ ผูถื้อบตัรเครดิตมากกว่า 1 ใบข้ึนไปในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยวิธีอาศยัความ

สะดวกและใชแ้บบจาํลองโลจิท ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความจงรักภกัดีใน

การใชบ้ตัรเครดิต ไดแ้ก่ ความสะดวกในการชาํระค่าบริการ ส่วนลดร้านคา้ การให้ความสาํคญักบั

ตน้ทุนดา้นการเงิน การให้ความสาํคญักบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และการให้ความสาํคญักบัตน้ทุน

ภาพลกัษณ์บัตรเดบิต 

- ตน้ทุนธุรกรรม 

- ดา้นนวตักรรม 

- ความน่าเช่ือถือ 

- สิทธิประโยชน ์

การรับรู้คุณภาพบริการ ความจงรักภักดีต่อ

ผลติภัณฑ์บตัรเดบิต 
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ดาํเนินการ ปัจจยัอ่ืนท่ีพบว่าไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน ภาพลกัษณ์ของ

สถาบนัผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต การใหค้วามสาํคญักบัตน้ทุนการคน้หาเรียนรู้ การใหค้วามสาํคญักบั

ตน้ทุนความสมัพนัธแ์ละการใหค้วามสาํคญักบัตน้ทุนความไม่แน่นอน  

 ภทัรพร เฉลิมบงกช (2553) ทาํการศึกษาเร่ือง “ทศันคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่” โดยหาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติต่อธนาคาร ส่วน

ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม การเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินของผูใ้ชบ้ริการระเบียบวิธีวิจยัท่ี

ใชเ้ป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบัลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 400 คนวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า 1. ทศันคติต่อธนาคารโดยรวม ด้านความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์และด้าน

สถานท่ีหรือสาขาของ ธนาคารยูใ่นระดบัดี 2. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์

การเงินของธนาคารโดยรวมด้านพนักงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์หรือการ

บริการ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก 3. พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงิน

กบัธนาคารในภาพรวม ดา้นสินเช่ือ ดา้นบตัรเครดิต และดา้นสินเช่ือบา้นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ส่วน

ดา้นเงินฝากอยู่ในระดบัน้อย 4. ทศันคติต่อธนาคารโดยรวม ดา้นความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์

และอตัราผลตอบแทน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินในภาพรวมดา้น

เงินฝาก และสินเช่ือในทิศทางบวก และ 5. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์

การเงินด้านผลิตภัณฑ์การบริการช่องทางการให้บริการ และการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินโดยรวม ดา้นเงินฝาก และดา้นสินเช่ือใน

ทิศทางบวก 

 ณัฐพล ชวนสมสุข (2553) ทาํการศึกษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารท่ีมีผลต่อ

การรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ธนาคาร” เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจ

ธนาคารกบัการรับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้ธนาคาร กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มลูและใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูแบบตามสะดวก ใชค่้าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สนั การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหคูณ โดยวิธี Stepwise ในการ

ทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารโดยรวมมี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัการรับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้ธนาคาร อยู่ในระดบัค่อนขา้ง
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สูง และภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารมีความสมัพนัธเ์ชิงเส้นตรงต่อการรับรู้คุณภาพบริการอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่งผลในทางบวก ซ่ึงภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารโดยรวมสามารถ

อธิบายการรับรู้คุณภาพบริการไดถึ้งร้อยละ 72.1 นอกจากน้ีภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารท่ีถกูเลือก

เขา้สมการมีส่ีดา้นคือ ดา้นการขบัเคล่ือนทางสงัคม ดา้นการติดต่อลกูคา้ ดา้นตาํแหน่งในตลาด และ

ดา้นราคา มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้ธนาคาร อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารดา้นการขบัเคล่ือนทางสังคมมีผลต่อการ

รับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้ธนาคารมากท่ีสุด เน่ืองจากมีค่า ß สูงกว่าดา้นอ่ืน ๆ 

 ภาวิณี เหล่าพิพฒัน์ไพบูลย ์(2551) ทาํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชบ้ตัรเดบิตและ

บตัรกดเงินสดของคนทาํงาน ในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือจดักลุ่มพฤติกรรมการใชบ้ตัรเดบิตและบตัร

กดเงินสดของคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งในการศึกษาคือคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร

ท่ีใชบ้ตัรเดบิตและบตัรกดเงินสด จาํนวน 300 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ รวบรวมขอ้มูล นอกจากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา และการวิเคราะห์จดักลุ่มแบบสองขั้น ผลการศึกษาพบว่ามีการใชบ้ตัรเดบิตกดเงินสดโดย

เฉล่ียคร้ังละ 3,000 - 5,000 และ 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละเท่ากนั คือ 18.33 และมีการใช้

บตัรกดเงินสดโดยเฉล่ียคร้ังละ 3,000 - 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.00 จดักลุ่มพฤติกรรมการใช้

บตัรเดบิตแลว้สามารถจดักลุ่มออกมาไดเ้ป็น3กลุ่มคือกลุ่มท่ี1 ชอบทาํธุรกรรมทั้งกดทั้งโอน กลุ่มท่ี2

ชอบโอนมากกว่ากดกลุ่มท่ี 3 กดใชเ้ม่ือจาํเป็นในส่วนของการจดักลุ่มพฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงิน

สดสามารถจดักลุ่มพฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงินสดออกมาไดเ้ป็น 3 กลุ่มเช่นเดียวกบับตัรเดบิตกลุ่ม

ท่ี 1 กดบ่อยกดมาก กลุ่มท่ี 2 ลกูคา้ใหม่สมคัรบตัรแลว้ใชน้้อยกลุ่มท่ี 3 ลูกคา้เก่าสมคัรบตัรแลว้ใช้

นอ้ย 

 เจษฏา นกนอ้ย (2548) ทาํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้

จ่ายผา่นบตัร  เดบิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา” วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้าย

ผา่นบตัรเดบิตและรับรู้คุณภาพท่ีไดรั้บจากการใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 

การรวบรวมขอ้มลูใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 303 คน โดยเป็นผูถื้อครองบตัรเดบิต

ในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาอยา่งนอ้ย 1 และเป็นผูท่ี้เคยใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตภายในระยะเวลา 3 

เดือนก่อนการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี และ

ใชส้ถิติอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์ การศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีใชจ่้ายผ่าน

บตัรเดบิตในจงัหวดัสงขลาพบว่า เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุระหว่าง 15-50 ปี มีสถานภาพโสด

และสมรสในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สองในสามของกลุ่ม

ตวัอยา่งประกอบอาชีพรับราชการ พนกังานบริษทั และเป็นนกัเรียน โดยมากกว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่ม
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ตวัอยา่งมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,001 บาท ถึง 15,000 บาท การศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายผ่าน

บตัรเดบิตพบว่า ผูบ้ริโภคมีการถือครองบตัรเดบิตคนละหน่ึงใบส่วนใหญ่เป็นบตัรประเภทวีซ่าของ

ธนาคารกรุงเทพ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการถือครองบตัรเดบิตมาเป็นเวลา 1-2 ปี มีอตัราส่วนการ

เบิกถอนเงินต่อการชาํระค่าสินคา้หรือบริการคือ 20 ต่อ 80 โดยผูบ้ริโภคใชบ้ตัรเดบิตเพ่ือเบิกถอน

เงินจากเคร่ืองเอทีเอม็ 2-3 คร้ังต่อเดือน คร้ังละ 1,001-3,000 บาท และใชช้าํระค่าสินคา้หรือบริการ 

2-3 คร้ังต่อเดือน คร้ังละ 1,001-5,000 บาท หา้งสรรพสินคา้เป็นสถานท่ีท่ีใชบ้ตัรเดบิตเพ่ือชาํระค่า

สินคา้หรือบริการมากท่ีสุดโดยใชจ่้ายผ่านบตัรเดบิตในหมวดสาธารณูปโภคมากท่ีสุด และการมี

บตัรเดบิตทาํให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมใชจ่้ายเพิ ่มข้ึนเล็กน้อย โดยเฉพาะในการบริโภคอาหารและ

เคร่ืองด่ืม การศึกษาการรับรู้คุณภาพท่ีไดรั้บจากการใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี

การรับรู้คุณภาพบริการท่ีไดรั้บไดอ้ยา่งดีทั้งในดา้นการจบัตอ้งได ้ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองต่อ

ลูกคา้ท่ีมารับบริการ ความเช่ือมัน่ และการเอาใจใส่ลกูคา้ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบตัรเดบิตพบว่า บัตรเดบิตของธนาคาร การส่งเสริม

การตลาด กระบวนการใหบ้ริการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก และความสามารถใน

การใหบ้ริการและคุณภาพท่ีสมํ่าเสมอ จะมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่างมาก ขณะท่ีส่วนประสม

ทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพจากการใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตพบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการในทุกดา้นมีผลต่อการรับรู้คุณภาพจากการใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตของผูบ้ริโภค  

 จนัทิมา ฮอ้ศิริกุล (2546) ทาํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชบ้ตัรเดบิตของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช้แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามปลายปิดแบบมีตัวเลือกและ

คาํถามปลายเปิด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างโดยทาํการแจกให้กับ

ลูกค้าของสถาบันผูอ้อกบัตรเดบิตทั้ งหมด 6 แห่งได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารเอเชีย และธนาคารกรุงไทย จาํนวน 400 ตวัอย่าง 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจะนาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS จากการศึกษากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,000-15,000 บาท ส่วนมากรู้จกับตัรเดบิตกรุงศรีวีซ่า

อิเลคตรอนของธนาคารกรุงศรีอยธุยามากท่ีสุดทางส่ือโทรทศัน์ ใชเ้บิกถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM 

มากท่ีสุด และสถานท่ีท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ หา้งสรรพสินคา้ เพ่ือใชซ้ื้อสินคา้อุปโภคบริโภค โดย

มีปริมาณการใชจ่้ายผ่านบตัรเดบิต 2,000-5,000 บาทต่อเดือน ใช ้3-5 คร้ังต่อเดือน โดยมีเหตุผล

สาํคญัในการเลือกใชบ้ตัรเดบิตเพ่ือความสะดวกในการพกพา และสามารถเบิกเงินสดได ้ปัจจยัส่วน

บุคคลมีลกัษณะสมัพนัธก์บัการรับรู้ดา้นลกัษณะการใชง้านของบตัรเดบิต 
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 กมลเนตร อยูค่งพนั (2543) ทาํการศึกษาเร่ือง “การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการ

ตดัสินใจถือบัตรเดบิตบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม” ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ัตรเดบิตตลอดจน

ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้ ทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตและพฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิต 

โดยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อบตัรเดบิตในระดบัปานกลาง มีการ

รับรู้เก่ียวกบับตัรเครดิตและบตัรเอทีเอม็ในระดบัสูง และส่วนใหญ่มีทศันคติในเชิงบวกต่อบตัรเด

บิตและบตัรเครดิตในประเด็นบตัรช่วยทาํใหส้ะดวกในการซ้ือสินคา้โดยไม่ตอ้งพก เงินสดมากท่ีสุด 

และมีทศันคติเชิงบวกต่อบตัรเอทีเอ็มในประเด็นบตัรทาํให้สะดวกในการถอนเงินและสอบถาม

ยอดเงินในบัญชี สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1.  การรับรู้ท่ีมีต่อบัตรเดบิตไม่มี

ความสมัพนัธก์บัทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. การรับรู้ท่ีมีต่อ

บตัรเดบิตมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรมการตดัสินใจถือบัตรเดบิตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 3. ทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตและพฤติกรรมการตดัสินใจ

ถือบตัรเดบิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นัในทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 4. การรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตสามารถร่วมกนัอธิบายพฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัร

เดบิตของประชาชนไดร้้อยละ 11.4 

 บทสรุปงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

 จากการศึกษาผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2543-2555 ผูว้ิจยัได้

ศึกษางานวิจยัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมด 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 เป็นงานวิจยั

เก่ียวกบัทศันคติ การรับรู้และพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ตัรเดบิต ซ่ึงพบว่าการรับรู้คุณภาพเกิดจาก

ความน่าเช่ือถือของธนาคาร  การจับต้องได้ ความเช่ือมั ่นในบริการ การเอาใจใส่ลูกค้า มี

ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมในการเลือกใชจ่้ายบตัรเดบิตผ่านธนาคารท่ีลูกคา้มีทศันคติในทางบวก 

ดา้นท่ี 2 เป็นการวิจยัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ ซ่ึงพบว่าภาพลกัษณ์ 4 

ดา้นท่ีทาํการศึกษา ดา้นการขบัเคล่ือนทางสังคม ดา้นการติดต่อลูกคา้ ด้านตาํแหน่งในตลาด และ

ดา้นราคามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ ดา้นท่ี 3 เป็นการ

วิจยัเก่ียวกบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ซ่ึงพบว่าปัจจยัในดา้น ความสะดวกในการชาํระค่าบริการ 

ส่วนลดร้านคา้ และตน้ทุนทางการเงินมีอิทธิพลต่อการเกิดความจงรักภกัดีในการใชบ้ตัร 

 จากการทบทวนงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงนาํมาเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยั โดย

บูรณาการแนวคิดของงานวิจยัท่ีมีความสอดคลอ้งเชิงเหตุและผล ทั้งน้ีผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าการรับรู้

คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางท่ีไดรั้บอิทธิพลทางบวกจากภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและส่งต่อผลของ

การรับรู้คุณภาพบริการไปสู่ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
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ซ่ึงจะพบว่าจากงานวิจยัท่ีผา่นมาไดมี้การศึกษาถึง การรับรู้ พฤติกรรมและทศันคติของผูใ้ชบ้ริการท่ี

ส่งผลไปยงัการเลือกใชบ้ริการ รวมทั้ งในดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพ

บริการ แต่ยงัไม่ไดก้ล่าวถึงในดา้นความสัมพนัธ์ของความจงรักภกัดีท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หากลูกคา้มี

การรับรู้ถึงภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและคุณภาพบริการเป็นอย่างดีแลว้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษา

ความสมัพนัธข์องภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยู

โอบี จาํกดั (มหาชน) ผา่นตวัแปรในการขบัเคล่ือนคือการรับรู้คุณภาพบริการ 
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บทท่ี 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

การวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ

บริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)” โดยทาํการศึกษา

จากกลุ่มตวัอยา่งลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู ้

ศึกษาไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 8 ส่วน ดงัน้ี 

1.  ระเบียบวิธีวิจยั 

2.  การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

5.  การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

6.  แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยั 

7.  ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

8.  การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

1. ระเบียบวธิีวจิยั 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสํารวจลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ

บริการและความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์และแสดง

ผลการวิจัยเป็นจาํนวนและร้อยละ โดยทาํการวิจัยแยกตามวตัถุประสงค์เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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2.  การกาํหนดประชากรและเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

  2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 2.1.1  ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีจาํนวนทั้งสิ้น 76,018 คน (ธนาคารยโูอบี, 2556) 

2.1.2  กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 76,018 คน จึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการ

ตามสูตรของ Taro Yamane (ประสพชยั พสุนนท์, 2555) โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เท่ากบั 

95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้5% หมายความว่าในการสุ่มตวัอย่าง 100 คร้ัง มี

โอกาสผดิพลาด 5 คร้ัง ถกูตอ้ง 95 คร้ัง  

 
  n >         N___   

    1+Ne2 

 เม่ือ  n แทนขนาดของประชากร 

 e แทนความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

 N จาํนวนประชากรในการศึกษา  
 n >     76,018_____    

1+76,018 (0.05)2 

 n > 397.09 ≈ 400 คน 

 

 ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 

 2.1.3  การสุ่มตวัอย่าง 

 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี

ตอ้งเก็บรวบรวมโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Multi Sampling ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาํการ

เลือกเขตของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ตามเกณฑ์การแบ่งเขตของฝ่ายกิจการสาขากลางมา 4 

เขต จากทั้ งหมด 11 เขต โดยพ้ืนท่ีใน 4 เขตท่ีผูว้ิจยัจงเจาะเลือกมาทาํการเก็บขอ้มูลอยู่ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครซ่ึงมีผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74  
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 เขต 1 ประกอบดว้ย สาขาพาหุรัด สาขาทรงวาด สาขาบรรทดัทอง สาขาโบ้

เบ ้สาขานนทบุรี สาขาสามแยก สาขาพระป่ินเกลา้ สาขาถนนเยาวราช สาขาถนนขา้วหลาม สาขา

แจง้วฒันะ สาขาซีคอนบางแค สาขาถนนวรจกัร สาขางามวงศว์าน สาขาหนองแขม สาขาเซ็นทรัล

ป่ินเกลา้ สาขาบิ๊กซีออ้มใหญ่ สาขาบางใหญ่ซิต้ี สาขาเยาวราชมหาจกัร สาขาเล่งเน่ยยี่ สาขาเดอะ

เซอร์เคิล สาขาราชวงศ ์สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ สาขาเดอะมอลลบ์างแค สาขาบางบวัทอง สาขา

เมืองทองธานี และสาขารัชดาท่าพระ รวม 26 สาขา 

 เขต 2 ประกอบดว้ย สาขาส่ีพระยา สาขาบางรัก สาขาสุขสวสัด์ิ สาขาสาธร 

สาขาซอยอยู่ดี สาขาซิต้ีคอมเพล็กซ์ สาขารัชดาสาธุประดิษฐ์ สาขาบางบอน สาขาอาคารไทยวา 

สาขาซอยเซ็นหลุยส์ 3 สาขาถนนประชาอุทิศ สาขาสาธร 2 สาขาเมเจอร์พระประแดง สาขาถนน

พญาไท สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 สาขาแพลตตินัม่ประตูนํ้ า สาขาสุรวงศ ์สาขาถนนกรุงธนบุรี สาขา

สีลม 2 สาขาบางมด สาขาราชปรารภ สาขาอาคารยไูนเต็ดเซ็นเตอร์ รวม 23 สาขา 

 เขต 3 ประกอบดว้ย สาขาอมัรินทร์พลาซ่า สาขาสําโรง สาขาสุขุมวิท 25 

สาขาคลองเตย สาขาอ่อนนุช สาขาบางนา กม.2 สาขาสยามสแควร์ สาขาถนนวิทยุ สาขาสุขุมวิท 4 

สาขาทองหล่อ สาขาสุขุมวิท 83 สาขาพาราไดซ์พาร์ค สาขาสุขุมวิท 101 (ปิยรมย ์พาร์ค) สาขา

เซ็นทรัลบางนา สาขาบีทีเอสอ่อนนุช สาขาสยามพารากอน สาขามโนรม สาขาถนนกิ่งแกว้ สาขา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู สาขาเมกาบางนา สาขาเกตเวยเ์อกมยั สาขาอโศกมนตรี สาขาศรีนครินทร์ 

สาขาพฒันาการ สาขาบางพลี สาขาสุขุมวิท 26 รวม 26 สาขา 

 เขต 4 ประกอบด้วย สาขาอนุสาวรีย ์ชัยสมรภูมิ สาขาลาดพร้าว สาขา

หัวหมาก สาขาตลาดส่ีมุมเมือง สาขาบางกะปิ สาขาศรีย่าน สาขาพหลโยธิน กม. 26 สาขาถนน

พหลโยธิน 8 สาขารัชดาหว้ยขวาง สาขาถนนศรีวรา สาขาพหลโยธิน ซอย 19 สาขารามอินทรา กม. 

9 สาขารังสิต สาขาวิภาวดีรังสิต 9 สาขาถนนพระราม 9 สาขาอิมพีเรียล (ลาดพร้าว 81) สาขาถนน

พระราม 6 สาขาเซ็นทรัลแกรนดพ์ระราม 9 สาขายเูน่ียนมอลลล์าดพร้าว สาขาสะพานใหม่ สาขามีน

บุรี สาขาตลาดไท สาขาเสนานิคม สาขาถนนสุขาภิบาล 3 สาขาส่ีแยกศรีวรา สาขาถนนอโศก-ดิน

แดง รวม 26 สาขา 

2. ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) คือ เม่ือแบ่งเขตของ

ธนาคารไดท้ั้งหมด 4 เขตแลว้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเลือกตวัอยา่งของแต่ละเขต โดยกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งในแต่ละเขตท่ีทาํการเลือกแลว้ใหมี้จาํนวนเท่ากนัดงัน้ี 
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 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขต = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

                จาํนวนเขตท่ีถกูเลือก 

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขต = 400 
                    4 
  =100 ตวัอยา่ง 

 ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละเขตท่ีถกูเลือกคือ 100 ตวัอยา่ง 

3. ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อีกคร้ังโดย

เลือกสาขาในแต่ละเขตจาํนวนเขตละ 2 สาขา ท่ีมีจาํนวนลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิตมากท่ีสุดในแต่

ละเขต (ธนาคารยโูอบี, 2557) โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งสาขาละ 50 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

เขต 1 ไดแ้ก่ สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ และสาขาพาหุรัด 

เขต 2 ไดแ้ก่ สาขาสาํนกัสาทร และสาขาสีลมคอมเพลก็ซ ์

เขต 3 ไดแ้ก่ สาขาสยามพารากอน และสาขาสยามสแควร์ 

เขต 4 ไดแ้ก่ สาขาเซ็นทรัลแกรนด์พระราม 9 และสาขายเูน่ียนมอลล์

ลาดพร้าว 

 โดยการศึกษาใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2557 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงทาํการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอยา่งในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 

3.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ทําการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยการออก

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงได้ศึกษา

คน้ควา้แนวคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูว้ิจยั โดยสอบถามเก่ียวกบัอิทธิพลของภาพลกัษณ์บตัรเด

บิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 6 ขอ้ โดย

สอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ซ่ึงคาํถามมี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว 

 ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลทั ่วไปเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกัด 

(มหาชน) จาํนวน 10 ขอ้ โดยสอบถามเก่ียวกบัประเภทบตัรเดบิตท่ีถือครอง ความถ่ีในการใชบ้ตัร 
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บริการท่ีเลือกใช ้ระยะเวลาในการถือครองบตัร ซ่ึงคาํถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) โดยใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 5 ขอ้ และใหเ้ลือกตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ 

จาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนที่ 3 สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัภาพลกัษณ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 15 ขอ้ โดยสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม ความน่าเช่ือถือ และ

สิทธิประโยชน์บตัร แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) เป็น

การใหค้ะแนนปัจจยัตามระดบัความสาํคญัโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) 

ตามแนวคิดของของลิเคิร์ท (Likert Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552: 74-75) ท่ีวดัค่าของขอ้มูลเชิง

คุณภาพใหอ้อกมาในรูปของขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 มากท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

 มาก เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

 ปานกลาง เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

 นอ้ย เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 

 นอ้ยท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

  การกาํหนดเกณฑเ์ฉล่ียของระดบัความเห็น โดยใชเ้กณฑป์ระเมิน ดงัต่อไปน้ี 

   
 อนัตรภาคชั้น (Interval)  = พิสยั (Range) 

      จาํนวนชั้น (Class) 

      =   5 – 1       = 0.80  

                5 

  ดงันั้น การอภิปรายผลของการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล 

ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตในการ

อภิปรายผล ดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตในระดบัมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตในระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตในระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตในระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 ส่วนที่ 4 สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิต

ธนาคาร  ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพบริการ จาํนวน 10 ขอ้ ส่วนน้ี

เป็นการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) เป็นการใหค้ะแนนปัจจยัตามระดบัความสาํคญั

โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale Method) ตามแนวคิดของของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552: 74-75) ท่ีวดัค่าของข้อมูลเชิงคุณภาพให้ออกมาในรูปของข้อมูลเชิง

ปริมาณ โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัเช่นเดียวกบัในส่วนท่ี 3 

 ส่วนที่ 5  สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยสอบถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ จาํนวน 4 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) เป็นการให้คะแนนปัจจยั

ตามระดบัความสาํคญัโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ตามแนวคิดของของ  

ลิเคิร์ท (Likert Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552: 74-75) ท่ีวดัค่าของขอ้มลูเชิงคุณภาพให้ออกมาใน

รูปของขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัเช่นเดียวกบัในส่วนท่ี 3 

ส่วนที่ 6 สอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บริการบตัรเดบิต

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการ 

 

4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 ในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

1.  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากตาํรา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารมีความสมัพนัธก์บัการรับรู้คุณภาพบริการ พฤติกรรมในการใชบ้ตัรเด

บิต และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดความจงรักภกัดี เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดและ

สร้างเป็นแบบสอบถาม 

2.  นาํวตัถุประสงคข์องการวิจยัมาร่างเป็นแนวคาํถามและสร้างเป็นแบบสอบถาม 

3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความ
ถกูตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหา รวมถึงความถกูตอ้งของภาษา แลว้นาํมาแกไ้ขปรับปรุงให้

ถกูตอ้ง 

4.  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของ

รูปแบบ ความถกูตอ้งของภาษา ความครอบคลุมของเน้ือหาการศึกษา และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
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5.  เม่ือแบบสอบถามผ่านการพิจารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมจากทางผูเ้ช่ียวชาญ
เรียบร้อยแลว้ จึงนาํแบบสอบถามชุดดงักล่าวมาทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (Try out) จาํนวน 30 ชุด 

สาํหรับตรวจสอบความเช่ือมัน่ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ เพ่ือตรวจสอบว่าแบบสอบถามสามารถ

ส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีผูศึ้กษาตอ้งการ และคาํถามมีความหมายเหมาะสมหรือไม่ มีความยาก

ง่ายต่อความเข้าใจเพียงใด และนํามาทดสอบเพ่ือคํานวณค่าความเช่ือมั ่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ครอนบาช (Cronbach) โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา 

6.  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุง ตรวจความถูกตอ้งและตรวจความเช่ือมัน่แลว้ไปเก็บ

ตวัอยา่งจากผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

และนาํขอ้มลูมาทาํการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

5. การตรวจสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

 โดยนาํแบบสอบถามส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้ง

ระหว่างข้อคาํถามกบัเน้ือหาของงานวิจยั คุณภาพของเคร่ืองมือ ความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหาท่ี

ตอ้งการ ความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์และการใชเ้คร่ืองมือวิจยัสามารถวดัไดค้รอบคลุมเน้ือหา

ทั้งหมดของการวิจยัในคร้ังน้ี จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือ

ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ความครอบคลุมของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ของการ

วิจยั คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะของการวิจยั ความเหมาะสมทางด้านภาษาของขอ้คาํถาม แลว้จึงนาํผลท่ี

ได้มาคาํนวณเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-

Objective Congruence) 

 ในส่วนของผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่าระหว่าง 

0.50-1.00 แสดงว่าขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและสามารถนาํมาใชใ้น

การสอบถามไดจ้ริง ในทางตรงขา้มหากค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่าท่ีน้อยกว่า 0.50 

แสดงว่าข้อคําถามนั้ นยงัไม่สมควรนําไปสอบถาม  หรือควรนําไปปรับปรุงให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัก่อน (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555: 224) 

 จากการนําแบบสอบถามท่ีได้หลงัจากผูเ้ช่ียวชาญได้ทาํการตรวจสอบและนํามา

คาํนวณเพื่อตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ทั้งหมด 29 ขอ้ ผา่นเกณฑ์การ

พิจารณาเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งท่ีมีค่ามากกว่า 0.5 จาํนวน 28 ขอ้ และมีค่าน้อยกว่า 0.5 



 

 

44

จาํนวน 1 ขอ้ โดยผูว้ิจยัไดป้รับขอ้ความของแบบสอบถามและนิยามศพัทเ์ฉพาะ ตามคาํแนะนาํของ

ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ข้อคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี หลังจาก

แบบสอบถามไดผ้า่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษาเรียบร้อยแลว้นั้น ทางผูว้ิจยั

ไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดม้าเก็บขอ้มลูจาํนวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

โดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 

เคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างนั้ นสามารถวัดได้กับโครงสร้างหรือ

คุณลักษณะตามทฤษฎีของส่ิงนั้ นๆ นั ่นคือต้องสร้างข้อคาํถามใหมี้พฤติกรรมต่างๆ ตรงตาม

พฤติกรรมท่ีเป็นเป้าหมายของส่ิงท่ีต้องการจะวดั ซ่ึงเป็นการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

(Confirmatory Factor Analysis:CFA) ดว้ยการนาํแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 

จาํนวน 400 ชุด ทาํใหไ้ดค่้าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือวดัในเร่ือง ภาพลกัษณ์บตัรเด

บิต การรับรู้คุณภาพบริการ ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

พบว่ามีค่า Factor Loading อยูใ่นช่วง 0.547 - 0.991 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

โดย Nunnally and Bernstein (1994, อา้งถึงใน Jadesadalug and Ussahawanchakit, 2009: 47) กล่าว

ว่าควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป 

การวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดใหมี้การทดสอบความเช่ือมัน่ โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข

ไปทดสอบความเช่ือมัน่จาํนวน 30 ชุด แลว้นาํไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

กาํหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% (α = 0.05) ระดบัความถูกตอ้ง (Validity) และระดบันัยสาํคญัท่ี 0.5 

หรือความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 95% โดยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาช 

(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) โดยผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของคาํถามแต่ละดา้น 

พบว่าค่าของ Cronbach Alpha มีค่าอยูใ่นช่วง 0.630 – 0.921 (แสดงขอ้มลูดงัตารางท่ี 2) ซ่ึงค่าความ

เช่ือมัน่ควรอยู่ในระดบัท่ีมากกว่า 0.6 ดงันั้นแบบสอบถามจึงจดัอยู่ในเกณฑ์ความเช่ือมัน่สูงและ

สามารถนาํไปใชใ้นการทดสอบได ้(Nunnally, 1967) 
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ตารางท่ี 2 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

 

ตวัแปร 
ค่านํา้หนกัองค์ประกอบ 

Factor Loading 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Cronbach's Alpha) 

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต 0.547-0.849 0.847 

ดา้นตน้ทุนธุรกรรม 0.611-0.807 0.776 

ดา้นนวตักรรม 0.782-0.991 0.630 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.669-0.839 0.649 

ดา้นสิทธิประโยชน์บตัร 0.819-0.851 0.773 

การรับรู้คุณภาพบริการ 0.668-0.848 0.921 

ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต 0.726-0.898 0.826 

 
6. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวจิยั 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการ

แจกแบบสอบถามผูถื้อบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน โดยส่วนของแบบสอบถามประกอบด้วย 6 ส่วน คือข้อมูลทั ่วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ภาพลกัษณ์บตัร   

เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) การรับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ความจงรักภกัดีของลกูคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

และขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

2.  ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูเก่ียวขอ้งท่ีไดร้วบรวมมาจากการศึกษา

คน้ควา้ โดยรวบรวมจากตาํรา บทความทางวิชาการ ขอ้มูลทางสถิติท่ีไดจ้ากหน่วยงานของรัฐบาล

และเอกชน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร รายงาน วารสารและส่ือทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในการทาํวิจยั โดยนาํมาใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั อีกทั้ งนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

อา้งอิงในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั 
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7.  ขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยขอความร่วมมือจากผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

2.  นาํแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ

ฉบบัและคดัแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ออก 

3.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปลงรหสัและบนัทึกขอ้มลูลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากนั้น

ประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

8.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลลกัษณะประชากรทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยนาํมา

แจกแจงความถ่ีของแต่ละขอ้ แลว้หาค่าร้อยละ (Percentage) ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด

นาํเสนอในรูปตาราง 

2.  แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอ

บี จาํกดั (มหาชน) ของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Method) โดยนํามาแจกแจงความถ่ีของแต่ละข้อ แลว้หาค่าร้อยละ (Percentage) ของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดนาํเสนอในรูปตาราง 

3.  แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์บตัรเดบิตโดย

ใหค้ะแนนปัจจยัตามระดบัความสาํคญัตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแต่ละขอ้มีคาํถาม

ใหเ้ลือก 5 ระดบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จากนั้นนาํคะแนนท่ี

ไดจ้ากแต่ละคาํถามมารวมกนัแลว้วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

ตวัอย่าง (S.D.) โดยมีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการคาํนวณโดยใชสู้ตรการคาํนวณความกวา้งของ   

อนัตรภาคชั้น (มลัลิกา บุนนาค, 2537: 29) 

แปลความหมายโดยนาํคะแนนเฉล่ียท่ีไดน้าํมาจดัระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต

เป็น 5 ระดบั 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง รับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง รับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง รับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตปานกลาง 
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คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง รับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง รับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตนอ้ยท่ีสุด 

4. แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพบริการของ

ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิต โดยให้คะแนนปัจจยัตามระดบัความสําคญัตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert 

Scale) และแปลความหมายโดยนาํคะแนนเฉล่ียท่ีไดน้าํมาจดัระดบัการรับรู้คุณภาพบริการเป็น 5 

ระดับเช่นเดียวกบัในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 รวมทั้ งการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง (S.D.) 

5. แบบสอบถามส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ี

มีต่อบตัรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) โดยให้คะแนนปัจจยัตามระดับความสําคญัตาม

แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert scale) และแปลความหมายโดยนาํคะแนนเฉล่ียท่ีไดน้าํมาจดัระดบัการ

รับรู้คุณภาพบริการเป็น 5 ระดับเช่นเดียวกบัในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 รวมทั้ งการหาค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง (S.D.) 

6. แบบสอบถามส่วนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซ่ึงไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม 

สถิตทิี่ใช้เพือ่ทดสอบคุณลกัษณะตวัแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) ใชใ้นการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม รวมถึงวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกนั สาํหรับการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

สถิตทิี่ใช้เพือ่การทดสอบสมมตฐิาน 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํสถิติมาใชเ้พ่ือทดสอบสมมติฐาน 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์

ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใชส้าํหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปร

อิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 2) การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ใชส้าํหรับการวิเคราะห์ท่ีอิทธิพลของตวัแปรอิสระหลายตวัท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
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ตารางท่ี 3 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมตฐิานของการศึกษา สถิตทิี่ใช้ในการทดสอบ 

สมมตฐิาน 1  ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อ

 การรับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้ธนาคาร 

 ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย 

(Simple Regression Analysis) 

สมมตฐิาน 2 การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวก

 ต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต

 ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย 

(Simple Regression Analysis) 

สมมตฐิาน 3 ภาพลกัษณ์บัตรเดบิตมีอิทธิพลต่อความ

 จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคาร 

 ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย 

(Simple Regression Analysis) 

 

  การทดสอบความเป็นตวัแปรกลาง (Testing for mediation) 

 ผูว้ิจัยได้ทดสอบสมมติฐานท่ี 4 การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตัวแปรกลางระหว่าง

ภาพลกัษณ์บตัร   เดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ย 4 ขั้นตอน ตามสถิติทดสอบของ (Baron and Kenny, 1986) ซ่ึงมีสมการท่ีใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4 การทดสอบความเป็นตวัแปรกลาง 

 

 การวเิคราะห์ แสดงความสัมพนัธ์ 

ขั้นท่ี 1 

การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่ายดว้ย X ทาํนาย Y เพ่ือ

ทดสอบอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 

 Y = B0 +B1X + e 

                    h 
 

     X                   Y 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่ายดว้ย X ทาํนาย M เพ่ือ

ทดสอบอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรกลาง  

M = B0 + B1X + e. 

                     f 
 

     X                 M 
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ตารางท่ี 4 การทดสอบความเป็นตวัแปรกลาง (ต่อ) 

 

 การวเิคราะห์ แสดงความสัมพนัธ์ 

ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่ายดว้ยการคาดการณ์ M และ Y 

เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหว่างตวัแปรกลางกบัตวัแปรตาม  

Y = B0+B1M+e. 

                   g 
 

     M                Y 

ขั้นท่ี 4 
การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่ายดว้ยการคาดการณ์ M และ Y  

Y = B0 + B1X + B2M + e 

                   h 
 

   X             M          Y 

                          g 
 

 วตัถุประสงคข์องขั้นตอนท่ี 1-3 คือ การสร้างความสมัพนัธท่ี์เป็นศูนย ์ระหว่างตวัแปร

ท่ีมีอยู ่ถา้มีตวัแปรหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงของความสมัพนัธเ์หล่าน้ี ไม่มีนัยสาํคญั (non-sig) จะสรุป

ไดว้่า ไม่มีความเป็นตวัแปรกลางหรือไม่มีแนวโนม้ 

 การดาํเนินการขั้นตอนท่ี 4 รูปแบบของการเป็นตวัแปรกลางบางส่วนถา้ผลของตวัแปร

กลาง(M) (เสน้ทาง g) มีนยัสาํคญัทางสถิติหลงัจากการควบคุมตวัแปรอิสระ (X) คือตวัแปรอิสระ 

(X) ไม่ไดมี้นยัสาํคญัทางสถิติต่อตวัแปรกลางเม่ือมีการควบคุมตวัแปรกลาง (M) แลว้ตวัแปรอิสระ 

(X) ยงัคงมีนยัสาํคญั (เช่นน้ีทั้ง X และ M มีนยัสาํคญัในการทาํนาย Y) จะสรุปไดว้่ามีความเป็นตวั

แปรกลางบางส่วน 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ืองภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการเก็บรวบรวมแสดงไวเ้ป็นลาํดบั ดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั ่วไปของลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) 

 ตอนท่ี  2 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 ตอนท่ี  3 ขอ้มูลเก่ียวกับภาพลกัษณ์บัตรเดบิต การรับรู้คุณภาพบริการ และความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 ตอนท่ี  4  การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ

ลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานท่ี 3  ภาพลักษณ์บัตรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานท่ี 4  การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิต

และความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยักาํหนดใช้

สญัลกัษณ์ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ และความเห็นท่ีตรงกนั ดงัน้ี 

n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 

x̄ แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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Sig  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) 

β  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยในสมการท่ีอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน 

a  แทน ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

SEest  แทน ความคลาดเคล่ือนมาตราฐานของการพยากรณ์ 

 (Standard error of estimation) 

R  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธถ์ดถอยพหุคูณ 

Adjust R2 แทน ค่าสมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 

*  แทน มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิต จาํนวน 400 คน จาํแนกตาม

ขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ โดยใช้

สถิติค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงในตารางท่ี 5 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  5  แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของข้อมูลทัว่ไปจากลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี 

 จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

(n = 400 คน) 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย        104       26.00  

 หญิง        296       74.00  

รวม       400     100.00  

อาย ุ     

 15-25 ปี          44       11.00  

 26-35 ปี        188       47.00  

 36-45 ปี          77       19.30  

 46-55 ปี          69       17.30  

 55 ปี ข้ึนไป          22        5.40 

รวม       400     100.00  
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ตารางท่ี  5  แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของข้อมูลทัว่ไปจากลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี 

 จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

(n = 400 คน) 

 ข้อมูลทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา     

 มธัยมศึกษา / ปวช.          31        7.70 

 ปวส. / ปริญญาตรี        235       58.80  

 สูงกว่าปริญญาตรี        134       33.50  

รวม        400     100.00  

สถานภาพสมรส     

 โสด        213       53.30  

 สมรส / อยูด่ว้ยกนั        136       34.00  

 หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่          51       12.70  

รวม        400     100.00  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     

 ตํ่ากว่า 15,000 บาท          23        5.70  

 15,001-30,000 บาท        146       36.50  

 30,001-45000 บาท          98       24.50  

 45,001-60,000 บาท          82       20.50  

 60,001 บาทข้ึนไป          51       12.80  

รวม        400     100.00 

อาชีพ     

 นกัเรียน / นกัศึกษา          14        3.50  

 รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ          24        6.00  

 เจา้ของกิจการ          59       14.75  

 พนกังานบริษทัเอกชน / ลกูจา้ง        259       64.75  

 รับจา้งทัว่ไป           30        7.50  

 พ่อบา้น /แม่บา้น 14 3.50 

รวม        400     100.00  
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมีจาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาเป็นเพศชายจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 

26 ส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 26-35 ปี จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 นอ้ยสุดคือช่วงอายตุั้งแต่ 

55 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่มี

การศึกษาในระดบัปวส.และปริญญาตรี จาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 และไม่พบลูกคา้ผูถื้อ

บตัรเดบิตท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ดา้นสถานภาพสมรส ส่วนมากมีสถานภาพโสด 

จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 นอ้ยท่ีสุด คือ สถานภาพหม่าย หย่าร้างและแยกกนัอยู่ จาํนวน 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามลาํดบั ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วน

ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ส่วนในดา้นอาชีพ พบว่า 

ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและลกูจา้ง จาํนวน 259 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.75 และนอ้ยท่ีสุด คือ อาชีพพ่อบา้นและแม่บา้น จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัผลติภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

จากลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 400 คน โดยสอบถามเก่ียวกับ

ประเภทบตัรเดบิตท่ีถือครอง ความถ่ีในการใชบ้ตัร บริการท่ีเลือกใช ้ระยะเวลาในการถือครองบตัร 

โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงในตารางท่ี 6 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  6  แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

 จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

(n = 400 คน) 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 

บตัรเดบิตยโูอบีประเภทใดท่ีท่านถือครอง   

 บตัรเดบิตยโูอบี อนัลิมิต พลสั        168             42.00  

 บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์        114             28.50  

 บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ อนัลิมิต         31               7.75  

 บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ เอก็ซต์ร้า อนัลิมิต         51             12.75  

 บตัรเดบิตยโูอบี ดีไฟน ์         36               9.00  

รวม        400           100.00  
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ตารางท่ี  6  แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

 จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

(n = 400 คน) 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 

ท่านถือบตัรเดบิตธนาคารยโูอบีตามขอ้ 1. เป็นเวลานานประมาณ

เท่าใด 

  

 ตํ่ากว่า 1 ปี         120             30.00  

 1-2 ปี        105             26.30  

 3 ปี         47             11.70  

 มากกว่า 3 ปี        128             32.00  

รวม        400           100.00  

เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

มากท่ีสุด 

  

 ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้        200             20.33  

 ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดท่ีตูเ้อทีเอม็

ทุกธนาคาร 

       203             20.63  

 ฟรีค่าธรรมเนียมในการทาํรายการเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดท่ี

ตูเ้อทีเอม็ธนาคารยโูอบี ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

        90               9.15  

 ความปลอดภยัในการใชบ้ริการบตัรเดบิตท่ีธนาคารไม่เปิดใหมี้การ

บริการชาํระสินคา้และบริการผา่นระบบออนไลน ์

        67               6.81  

 ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลและความคุม้ครองชีวติกรณี

ประสบอุบติัเหตุ 

      193             19.61  

 คุณภาพการใหบ้ริการและช่ือเสียงธนาคาร       120             12.20  

 สามารถนาํบตัรไปใชไ้ดท้ัว่โลก         37               3.76  

 สิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีไดรั้บพิ่มเติมจากธนาคาร         74               7.52  

 อ่ืน    

รวม       984           100.00  
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ตารางท่ี  6  แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

 จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

(n = 400 คน) 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 

ปัจจุบนัท่านถือครองบตัรเดบิตกบัธนาคารใดบา้ง   

 กรุงเทพ (BBL)         90             10.00  

 กสิกรไทย (KBANK)       160             17.78  

 ไทยพาณิชย ์(SCB)       141             15.67  

 กรุงเศรี (KRUNGSRI)       141             15.67  

 ทหารไทย (TMB)        67               7.44  

 กรุงไทย (KTB)         75               8.33  

 ออมสิน (GSB)       141            15.67  

 ธนชาติ (TBANK)         38               4.22  

 อ่ืนๆ         47               5.22  

รวม       900           100.00  

จาํนวนบตัรเดบิตท่ีท่านถือครองอยูใ่นปัจจุบนั   

 1 บตัร         77            19.30  

 2 บตัร       138            34.50  

 3 บตัร         96            24.00  

 มากกว่า 3 บตัร         89             22.20  

รวม       400           100.00  

ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเดบิต   

 นอ้ยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง         68             17.00  

 เดือนละ 1-2 คร้ัง         69             17.20  

 เดือนละ 3-4 คร้ัง       107             26.80  

 เดือนละ 5-6 คร้ัง         83             20.70  

 มากกว่าเดือนละ 6 คร้ัง         73             18.30  

รวม       400           100.00  
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ตารางท่ี  6  แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

 จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

(n = 400 คน) 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 

ท่านใชบ้ริการบตัรเดบิตทาํธุรกรรมประเภทใดบา้ง   

 ท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคาร       378             59.81  

 ชาํระค่าสินคา้ / บริการดว้ยบตัรเดบิต       254             40.19  

รวม       632           100.00  

ท่านใชบ้ริการบตัรเดบิตชาํระค่าสินคา้/บริการท่ีสถานท่ีใดบา้ง   

 หา้งสรรพสินคา้ / ซุปเปอร์มาร์เก๊ต       326             32.31  

 ร้านอาหาร       211             20.91  

 ป้ัมนํ้ ามนั       141             13.97  

 โรงภาพยนตร์ / สถานบนัเทิง         65              6.44  

 โรงพยาบาล/คลินิก         51              5.05  

 โรงแรม / รีสอร์ท / แหล่งท่องเท่ียว         95               9.42  

 ท่าอากาศยาน / สถานีขนส่ง         60               5.95  

 หน่วยงานท่ีรับชาํระค่าสาธารณูปโภค         29               2.87  

 ร้านคา้ในต่างประเทศ          23               2.28  

 อ่ืน ๆ           8               0.79  

รวม    1,009           100.00  

ท่านใชบ้ริการบตัรเดบิตบริการใดบา้ง   

 เบิกถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM       393            31.90  

 ซ้ือสินคา้และบริการแทนเงินสด       221            17.94  

 โอนเงินระหว่างบญัชี       161             13.07  

 โอนเงินชาํระค่าสินคา้และบริการ         99               8.04  

 ชาํระค่าสาธารณูปโภค         82               6.66  

 สอบถามยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร       269             21.83  

 อ่ืน ๆ           7               0.57  

รวม    1,232           100.00  
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ตารางท่ี  6  แสดงจาํนวนความถ่ี ร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

 จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

(n = 400 คน) 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 

มลูค่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตเฉล่ียต่อเดือน   

 ตํ่ากว่า 5,000 บาท       142             35.40  

 5,000 - 10,000 บาท       121             30.20  

 10,001 - 20,000 บาท         46             11.50  

 20,001 - 30,000 บาท         39               9.80  

 30,001 - 40,000 บาท         31               7.80  

 40,0001 บาทข้ึนไป 21 5.3 

รวม       400           100.00  

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ถือ

ครองบตัรเดบิตยโูอบี อนัลิมิต พลสัมีจาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือบตัรเดบิต ยโูอบี 

วีแคร์ มีจาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ เอก็ซต์ร้า อนัลิมิต มีจาํนวน 51 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ อนัลิมิต มีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 บตัร

เดบิตยโูอบี ดีไฟน ์มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาํดบั 

ดา้นระยะเวลาในการถือครองบตัรเดบิตยโูอบี พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่ถือ

ครองบตัรเดบิตยโูอบีมากกว่า 3 ปี มีจาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ตํ่ากว่า 1 ปี มีจาํนวน 120 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30 1-2 ปี มีจาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ 3 ปี มีจาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อย

ละ 11.7 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาสดัส่วนของลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตถึงเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิต      

ยโูอบี พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่เลือกใชเ้พราะว่าฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด 

สอบถามยอดท่ีตูเ้อทีเอ็มทุกธนาคาร มีสัดส่วนการเลือกใชคิ้ดเป็นร้อยละ 20.63 ฟรีค่าธรรมเนียม

แรกเขา้ มีสัดส่วนการเลือกใช้คิดเป็นร้อยละ 20.33 ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและความ

คุ้มครองชีวิตกรณีประสบอุบัติเหตุ มีสัดส่วนการเลือกใช้คิดเป็นร้อยละ 19.61 คุณภาพการ

ใหบ้ริการและช่ือเสียงธนาคาร มีสดัส่วนการเลือกใชคิ้ดเป็นร้อยละ 12.2 ฟรีค่าธรรมเนียมในการทาํ

รายการเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดท่ีตูเ้อทีเอม็ธนาคารยโูอบี ในการะเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย มีสดัส่วนการเลือกใชคิ้ดเป็นร้อยละ 9.15 สิทธิพิเศษต่าง ๆ ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมจากธนาคาร 



 

 

58

มีสดัส่วนการเลือกใชคิ้ดเป็นร้อยละ 7.52 ความปลอดภยัในการใชบ้ริการบตัรเดบิตท่ีธนาคารไม่เปิด

ใหมมี้การบริการชาํระสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ มีสัดส่วนการเลือกใชคิ้ดเป็นร้อยละ 

6.81 และสามารถนาํบตัรไปใชไ้ดท้ัว่โลก มีสดัส่วนการเลือกใชคิ้ดเป็นร้อยละ 3.76 

พิจารณาสัดส่วนของลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตส่วนใหญ่ถือครองบัตรเดบิตกบัธนาคาร

กสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 17.78 รองลงมาคือบตัรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงศรี และ

ธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 15.67 บตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 10 บตัรเดบิต

ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 8.33 บตัรเดบิตธนาคารทหารไทย คิดเป็นร้อยละ 7.44 บตัรเดบิต

อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.22 และบตัรเดบิตธนชาต คิดเป็นร้อยละ 4.22 ตามลาํดบั 

ดา้นจาํนวนบตัรเดบิตท่ีลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตถือครอง ส่วนใหญ่ถือครองบตัรเดบิต 2 

ใบ มีจาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาถือบตัรเดบิต 3 ใบ มีจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24 ถือครองบตัรเดบิตมากกว่า 3 ใบ มีจาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และถือบตัรเดบิตเพียง

ใบเดียว มีจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 

ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเดบิต พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเด

บิตเดือนละ 3-4 คร้ัง มีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ใชบ้ตัรเดือนละ 5-6 คร้ัง มีจาํนวน       

83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ใชบ้ตัรมากกว่าเดือนละ 6 คร้ัง มีจาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ใช้

บตัรเดือนละ 1-2 คร้ัง มีจาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และใชบ้ตัรน้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง มี

จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลาํดบั 

พิจารณาสดัส่วนประเภทการทาํธุรกรรมผา่นบตัรเดบิต พบว่า ส่วนใหญ่ทาํธุรกรรมท่ี

เคร่ือง ATM ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 59.81 และ ทาํธุรกรรมในการชาํระค่าสินคา้หรือบริการ

ดว้ยบตัรเดบิต คิดเป็นร้อยละ 40.19 

เม่ือพิจารณาสัดส่วนสถานท่ี ๆ ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตใช้บตัรเดบิตชาํระค่าสินคา้หรือ

บริการ พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเดบิตท่ีหา้งสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาร์เกต็ คิด

เป็นร้อยละ 32.31 ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 20.91 ปั๊มนํ้ ามนั คิดเป็นร้อยละ 13.97 โรงแรมหรือ           

รีสอร์ทหรือแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 9.42 โรงภาพยนตร์หรือสถานบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 

6.44 โรงพยาบาลหรือคลินิก คิดเป็นร้อยละ 5.05 หน่วยงานท่ีรับชาํระค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อย

ละ 2.87 ร้านคา้ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.28 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.79 

พิจารณาสดัส่วนบริการบตัรเดบิตท่ีลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตเลือกใช ้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ

ประเภทการเบิกถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM คิดเป็นร้อยละ 31.9 บริการสอบถามยอดบญัชีเงินฝาก

ธนาคารคิดเป็นร้อยละ 21.83 ซ้ือสินคา้และบริการแทนเงินสด คิดเป็นร้อยละ 17.94 คิดเป็นร้อยละ 
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บริการโอนเงินระหว่างบญัชี คิดเป็นร้อยละ 13.07 โอนเงินชาํระค่าสินคา้และบริการ คิดเป็นร้อยละ 

8.04 ชาํระค่าสาธาณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 6.66 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.57 

ดา้นมลูค่าการใชบ้ตัรเดบิตต่อเดือน พบว่า ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่ใชจ่้ายผ่าน

บตัรเดบิตตํ่ากว่า 5,000 บาท มีจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 ใชจ่้ายผา่นบตัรระหว่าง 5,000 - 

10,000 บาท มีจาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20 ใชจ่้ายผา่นบตัรระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท มี

จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ใชจ่้ายผา่นบตัรระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีจาํนวน 39 คน 

คิดเป็นร้อยละ 9.8 ใชจ่้ายผา่นบตัรระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท มีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 

และใชจ่้ายผา่นบตัรระหว่าง 40,0001 บาทข้ึนไป มีจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามลาํดบั 

 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์บัตรเดบิต การรับรู้คุณภาพบริการ และความจงรักภักดีต่อ

ผลติภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัภาพลกัษณ์บตัรเดบิต การรับรู้คุณภาพบริการ และ

ความจงรักภกัดีของลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 400 คน โดยใชส้ถิติ

ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางท่ี 7 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกัด 

 (มหาชน) เก่ียวกบัภาพลกัษณ์บตัรเดบิต การรับรู้คุณภาพบริการ และความจงรักภกัดีต่อ

 ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่ม

 ตวัอยา่ง 

            (n = 400 คน) 

ตวัแปร  S.D. ระดับการรับรู้ 

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต 

 ตน้ทุนธุรกรรม 

 ดา้นนวตักรรม 

 ความน่าเช่ือถือ 

 สิทธิประโยชน์บตัร 

การรับรู้คุณภาพบริการ 

ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต 

3.38 

3.39 

3.36 

3.31 

3.44 

3.18 

3.51 

0.86 

0.81 

0.84 

0.85 

0.96 

0.82 

0.77 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 7 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ( = 3.38, S.D. = 0.8) เม่ือแยกพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด คือ

ดา้นสิทธิประโยชน์บตัร ( = 3.44, S.D. = 0.96) รองลงมา คือ ดา้นตน้ทุนธุรกรรม ( = 3.39, S.D. 

= 0.81) ดา้นนวตักรรม ( = 3.36, S.D. = 0.84) และดา้นความน่าเช่ือถือ ( = 3.31, S.D. = 0.85) 

ตามลาํดบั 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.18, S.D. = 0.82) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลกูคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.51, S.D. = 0.77) 

 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมตฐิาน 

ก่อนทาํการวิเคราะห์ผูว้ิจัยทาํการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ว่าข้อมูลเหมาะสมกับ

เทคนิคการวิเคราะห์เสน้ทาง (Path Analysis) หรือไม่ ดว้ยการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Coefficient Correlation) ระหว่างกลุ่มตวัแปร การหาเมตริกความสัมพนัธ์ ระหว่างตวั

แปรแต่ละคู่ ก็เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีสูงจนเกิดปัญหาการร่วมเส้นตรง

พหุ (Multicollinearity) ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยถา้ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง

สูง กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธสู์งกว่า .75 หรือ .80 ทั้งในทางบวกและทางลบ (r > ± .75 

หรือ r ± .80) ใหต้ดัตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธต์ ํ่ากบัตวัแปรตามออก (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 

2543) จากนั้นผูว้จิยันาํค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนัระหว่างกลุ่มตวัแปรท่ีไดม้าวิเคราะห์ 

ร่วมกบัการหาค่าเมทริกซค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแต่ละคู่ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาความสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปรท่ีสูงจนเกินไป ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร  (Multicollinearity) โดย

พิจารณา ประกอบการทดสอบค่าความทนทาน (Tolerance) และค่า VIF (Variance inflation 

factors) ของตวัแปรแต่ละตวัเพราะปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปรจะไม่เกิดข้ึน ถา้ค่าความ

ทนทานมากกว่า 0.1 (Hair et al, 1995, อา้งถึงใน สรรค์ชยั กิติยานันท์, 2552: 132) และค่า VIF ไม่

เกิน 10 (Belsley, 1991, อา้งถึงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552: 132) 



 

 

61

ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธข์องตวัแปรภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลต่อการรับรู้

 คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต 

   *p<0.05 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ตวัแปรทั้ งหมดไม่มีคู่ใดมีปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร 

(Multicollinearity) ผูว้ิจยัจึงนาํขอ้มลูทั้งหมดมาวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่ายเพ่ือแสดงถึงอิทธิพล

ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ เพ่ือแสดงถึงอิทธิพล

ของตวัแปรอิสระหลายตวัท่ีมีต่อตวัแปรตามดงัต่อไปน้ี 
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IF

 

ตน้ทุนธุรกรรม         1.12 

ดา้นนวตักรรม 0.28*       1.35 

ความน่าเช่ือถือ 0.22* 0.40*     1.38 

สิทธิประโยชน์บตัร 0.27* 0.43* 0.47*   1.44 

การรับรู้คุณภาพบริการ 0.32* 0.45* 0.64* 0.45*    

ความจงรักภกัดี 0.30* 0.38* 0.59* 0.41* 0.73*   
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ตารางท่ี  9  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพ

 บริการของลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

Model Beta Std. Error t Sig 

ค่าคงท่ี (a) 

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตโดยรวม 

0.47 

0.65 

0.16 

0.03 

4.42 

17.16 

0.003 

0.000* 

ตน้ทุนธุรกรรม 0.17 0.19 1.78 0.078 

ดา้นนวตักรรม -0.15 0.07 -1.56 0.122 

ความน่าเช่ือถือ 0.38 0.07 3.57 0.001* 

สิทธิประโยชน์บตัร -0.14 0.05 -1.34 0.185 

F = 93.62, R = 0.70,  Adjust R2 = 0.48 

         *p<0.05  

  

  จากตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพ

บริการของลูกคา้ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย มีตวั

แปรตามคือ การรับรู้คุณภาพบริการและมีตวัแปรอิสระคือ ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต พบว่า ภาพลกัษณ์

บตัรเดบิตของธนาคารโดยรวมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ธนาคาร (   

= 0.65 , p<0.05) เพ่ือตรวจสอบว่าภาพลกัษณ์บตัรเดบิตดา้นใดบา้งท่ีมีอิทธิทางบวกต่อการรับรู้

คุณภาพบริการ ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบเป็นรายดา้น โดยพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปรอิสระซ่ึงไดแ้ก่ ตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม ความน่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชน์กบัการ

รับรู้คุณภาพบริการ จะเห็นได้ว่ามีเพียงความน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพ

บริการ (  = 0.38 , p<0.05) ส่วนตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม และสิทธิประโยชน์บตัรไม่มี

อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ (  = 0.17,  = -0.15,  = -0.14, p>0.05) 
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ตารางท่ี 10  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความจงรักภกัดี

 ต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

Model Beta Std. Error t Sig 

ค่าคงท่ี (a) 

การรับรู้คุณภาพบริการ 

0.47 

0.94 

0.12 

0.08 

7.80 

12.14 

0.000 

0.000* 

F = 457.86, R = 0.73,  Adjust R2 = 0.53 

         *p<0.05  

 

จากตารางท่ี 10 การวิเคราะห์การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอย

อยา่งง่าย มีตวัแปรตามคือ ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต และมีตวัแปรอิสระคือ การรับรู้

คุณภาพบริการ พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์

บตัรเดบิตธนาคาร (  = 0.94, p<0.05) 

 

ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อ

 ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

Model Beta Std. Error t Sig 

ค่าคงท่ี (a) 

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตโดยรวม 

0.84 

0.58 

0.19 

0.03 

4.42 

14.33 

0.000 

0.000* 

 ตน้ทุนธุรกรรม 0.14 0.16 2.15 0.034* 

 ดา้นนวตักรรม 0.01 0.06 0.15 0.883 

 ความน่าเช่ือถือ 0.84 0.06 11.61 0.000* 

 สิทธิประโยชน์บตัร -0.25 0.04 -3.32 0.001* 

F = 64.98, R = 0.63,  Adjust R2 = 0.39 

         *p<0.05  
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จากตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์บัตรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอย

อย่างง่าย  มีตัวแปรตามคือ  ความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต และมีตัวแปรอิสระคือ 

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต พบว่า ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตของธนาคารโดยรวมมีอิทธิพลทางบวกต่อความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคาร (   = 0.58, p<0.05) เพ่ือตรวจสอบว่าภาพลกัษณ์บตัรเด

บิตดา้นใดบา้งท่ีมีอิทธิทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคาร ผูว้ิจยัจึงทาํการ

ทดสอบเป็นรายดา้น โดยพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระซ่ึงไดแ้ก่ ตน้ทุน

ธุรกรรม ดา้นนวตักรรม ความน่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชน์กบัการรับรู้คุณภาพบริการ จะเห็นไดว้่า

ตน้ทุนธุรกรรม ความน่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชน์บตัร มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคาร (  = 0.14 ,  = 0.84 ,  = -0.25 , p<0.05) ส่วนนวตักรรมไม่มี

อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต (  = 0.01 , p>0.05) 

 

ตารางท่ี 12  ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวกการรับรู้คุณภาพบริการเป็นตัวแปรกลางระหว่าง

 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั 

 (มหาชน) 
 
 R Adjust R2 Beta 

สมมติฐาน 1 

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 

 

0.70 

 

0.48 

 

0.65* 

สมมติฐาน 2 

การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อทางบวกต่อความจงรักภกัดี 

 

0.73 

 

0.53 

 

0.94* 

สมมติฐาน 3 

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี 

 

0.63 

 

0.39 

 

0.58* 

สมมติฐาน 4 

การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อทางบวกต่อความจงรักภกัดี 

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี 

 

0.73 

0.75 

 

0.53 

0.55 

 

0.61* 

0.19* 

*p<0.05  

จากตารางท่ี 12 การวิเคราะห์การรับรู้คุณภาพบริการซ่ึงเป็นตวัแปรกลางระหว่าง

ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคุณ โดยปฏิบติัตามสถิติทดสอบของ Baron & Kenny ใน
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การทดสอบสมมติฐานด้วยขั้นตอนทั้ ง 4 พบว่า ภาพลกัษณ์ของบตัรเดบิตและการรับรู้คุณภาพ

บริการมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ซ่ึงเท่ากบั 0.65 

การรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภักดีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคัญพิจารณาจากค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ซ่ึงเท่ากับ  0.94 ภาพลักษณ์ของบัตรเดบิตและความจงรักภักดีมี

ความสมัพนัธก์นัพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธซ่ึ์งเท่ากบั 0.58 และเม่ือควบคุมตวัตวัแปร

กลางคือ การรับรู้คุณภาพบริการ ทาํใหภ้าพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี

ลดลงแต่ยงัคงมีนยัสาํคญัพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ซ่ึงเท่ากบั 0.19 จึงสรุปไดว้่า การ

รับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางแบบ Partial Mediator  

 

ตารางท่ี 13 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐาน 

 

สมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน

การศึกษา 

1. ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ

ลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.65 ,  p<0.05) 

 1.1 ตน้ทุนธุรกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ

ของลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = 0.17 ,  p>0.05) 

 1.2 ดา้นนวตักรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ

ของลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = -0.15 ,  p>0.05) 

 1.3 ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ

ของลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.38 ,  p<0.05) 

 1.4 สิทธิประโยชน์มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ

ของลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = -0.14 ,  p>0.05) 

2. การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.94 ,  p<0.05) 

3. ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.58 ,  p<0.05) 

 3.1 ตน้ทุนธุรกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.14 ,  p<0.05) 
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ตารางท่ี 13 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐาน (ต่อ) 

 

สมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน

การศึกษา 

 3.2 ดา้นนวตักรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(  = -0.01 ,  p>0.05) 

 3.3 ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.84 ,  p<0.05) 

 3.4 สิทธิประโยชน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = -0.25 ,  p<0.05) 

4. การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิต

และความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั 

(มหาชน) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(  = 0.19 ,  p<0.05) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณ์บัตรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและ        

ความจงรักภักดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกัด 

(มหาชน) จาํนวน 400 คน ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ผูว้ิจยัไดส้รุป

ผลการวจิยั อภิปราย และใหข้อ้เสนอแนะโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.  สรุปผลการวจิยั 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตทั้ งหมดมีจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ของ

ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตเป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัปวส.และ

ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท และประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและลกูจา้ง 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัผลติภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษา พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตทั้งหมดมีจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ถือครอง

บตัรเดบิตยโูอบี อนัลิมิตพลสั ระยะเวลาท่ีถือครองบตัรเฉล่ียมากกว่า 3 ปี เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ

บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เพราะฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด สอบถาม

ยอดท่ีตูเ้อทีเอ็มทุกธนาคาร ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่ยงัถือครองบตัรเดบิตของธนาคารไทย

พาณิชย ์ธนาคารกรุงศรี และธนาคารออมสิน มีจาํนวนบตัรเดบิตท่ีถือครองเฉล่ีย 2 ใบ ความถ่ีใน

การใชบ้ตัรเดบิตเฉล่ียประมาณเดือนละ 3-4 คร้ัง ส่วนใหญ่จะใชท้าํธุรกรรมท่ีเคร่ือง ATM ของ

ธนาคาร โดยจะใชบ้ริการเบิกถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM บ่อยท่ีสุด สถานท่ีๆ ใชบ้ริการบตัรเดบิต

ชาํระค่าสินคา้/บริการมากท่ีสุดคือหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เก็ต มีมูลค่าการใชจ่้ายผ่านบตัร

เดบิตเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท  
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษา พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตธนาคาร

ในดา้นตน้ทุนธุรกรรม นวตักรรม ความน่าเช่ือถือและสิทธิประโยชน์บตัรในภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง แต่เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือท่ีธนาคารเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์เป็น

สาขาของธนาคารยโูอบีประเทศสิงคโปร์ มีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั

การรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดับตํ่าสุด ได้แก่ด้านนวตักรรม คือ รูปลกัษณ์ของบตัรมีความ

สวยงาม ทนัสมยั 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี 

จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษา พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตมีระดบัการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้คุณภาพบริการอยูใ่นระดบัมาก คือ ใหบ้ริการดา้นขอ้มูล

อยา่งถกูตอ้ง ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ใน

ระดบัตํ่าสุด คือ พนกังานประจาํสาขามีความรู้และมีประสบการณ์ในการนาํเสนอผลิตภณัฑ ์

ตอนท่ี 5 ข้อมูลเกีย่วกบัความจงรักภักดีของลูกค้าที่มต่ีอผลติภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยู

โอบี จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษา พบว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตมีระดบัความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเด

บิตธนาคารอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า หากบตัรเดบิตเกิดชาํรุด หรือสูญหาย

ก็จะมาเปิดใชบ้ริการบตัรแบบเดิมอีกมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ

จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารอยู่ในระดบัตํ่าสุด คือ เม่ือธนาคารยโูอบีนาํเสนอบริการ

อ่ืนท่านมีแนวโนม้จะเลือกใชบ้ริการนั้น 

ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 1 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ

ลกูคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = 0.65,  p<0.05) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 48 ดงันั้น

จึงยอมรับสมมติฐาน 1 เม่ือผูว้ิจัยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นรายด้านพบข้อมูล

ดงัต่อไปน้ี 

สมมตฐิาน 1.1 ตน้ทุนธุรกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = 0.17, p>0.05) ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 1.1 

สมมตฐิาน 1.2 ดา้นนวตักรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = -0.15,  p>0.05) ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 1.2 
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สมมตฐิาน 1.3 ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = 0.38, p<0.05) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 1.3 

สมมตฐิาน 1.4 สิทธิประโยชน์มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = -0.14, p>0.05) ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 1.4 

สมมติฐาน  2 การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = 0.94, p<0.05) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็น

ร้อยละ 53 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 2 

สมมตฐิาน 3 ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์

บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = 0.58, p<0.05) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 39 

ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 3 เม่ือผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นรายดา้นพบขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี 

สมมตฐิาน 3.1 ตน้ทุนธุรกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัร

เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = 0.1, p<0.05) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 3.1 

สมมตฐิาน 3.2 ดา้นนวตักรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัร

เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = -0.01, p>0.05) ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 3.2 

สมมตฐิาน 3.3 ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัร

เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = 0.84, p<0.05) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 3.3 

สมมตฐิาน 3.4 สิทธิประโยชน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัร

เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = -0.25, p<0.05) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 3.4 

สมมตฐิาน 4 การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิต

และความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) (  = 0.19,  p<0.05) โดย

มีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 55 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 4 
 

2.  อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและ

ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงอิทธิพล

ทางบวกของภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์

บตัรเดบิต ไดข้อ้คน้พบจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีโดยสามารถนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
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ด้านภาพลกัษณ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

ภาพลกัษณ์ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม ความน่าเช่ือถือ และสิทธิ

ประโยชน์ จะเห็นว่าภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็น

เพราะว่าภาพลกัษณ์นั้นมกัเกิดจากการรับรู้ มองเห็น และการบอกต่อจากบุคคลหน่ึงถึงอีกบุคคล

หน่ึง การท่ีธนาคารยโูอบีซ่ึงมีภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ประเทศท่ี

เป็นศนูยก์ลางทางการเงินของภูมิภาค มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง และยงัเป็นประเทศ

ท่ีมีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้ธนาคารยูโอบีเป็นธนาคาร

อนัดับ 2 ของสิงคโปร์ มี 500 สํานักงานใน 19 ประเทศทั ่วโลก มีพนักงานกว่า 20,000 คน มี

สาํนกังานใหญ่อยู่ท่ี ยโูอบีพลาซ่า ซ่ึงเป็นอาคารสูง 67 ชั้น ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของอาคารสูงสุดใน

ประเทศสิงคโปร์ ความมัน่คงของธนาคารยโูอบีสิงคโปร์ ทาํใหธ้นาคารยโูอบีประเทศไทยท่ีเป็น

สาขาของธนาคารในกลุ่มธนาคารยโูอบีประเทศสิงคโ์ปร์ ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในดา้น

แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงินว่ามีเสถียรภาพจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ มูด้ด้ี ณ 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2557 แสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของศกัยภาพทางการเงินของธนาคารว่ามี

ความมัน่คงทาํใหล้กูคา้เช่ือมัน่ และไวว้างใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ของธนาคาร สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ เอกสิทธ์ิ อุปการแกว้ (2553) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) ในอาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ตามทศันะของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ภาพลกัษณ์ของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์ในดา้นความน่าเช่ือถือของธนาคารมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

ด้านการรับรู้คุณภาพบริการธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

ระดับการรับรู้คุณภาพบริการในดา้นการให้บริการด้านข้อมูลอย่างถูกตอ้ง ตอบข้อ

ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และรองลงมาคือการแจง้ข่าวสารและผลิตภณัฑ์

ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าอยู่เสมอ เห็นผลท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะ การรับรู้คุณภาพเกิดจากท่ีลูกค้า

ประเมินผลลพัธ์จากการให้บริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Parasuraman และคณะ (อเนก 

สุวรรณบณัฑิตและภาสกร อดุลพฒันกิจ, 2548: 262-263) ท่ีกล่าวว่าคุณภาพการบริการท่ีลูกคา้รับรู้

เกิดจากการท่ีลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวงักบับริการท่ีรับรู้ ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ี

เกิดข้ึนหลงัจากท่ีลกูคา้ไดรั้บบริการเสร็จสิ้นแลว้ โดยจะมีเกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพบริการ 5 ดา้น 

คือ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ความเช่ือถือไวว้างใจกนั ความรับผิดชอบ การให้ความมัน่ใจ ความเห็นอกเห็น

ใจ จะเห็นไดว้่าจากทุกดา้นท่ีกล่าวมาเกิดจากการปฎิบติังานของพนักงาน ซ่ึงธนาคารยโูอบีไดใ้ห้

ความสาํคญักบัมาตรฐานการบริการ โดยคาดหวงัให้พนักงานปฎิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ

ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบัเท่านั้น เพ่ือจะให้การบริการทางการเงินอย่างมืออาชีพ กลุ่มยู

โอบีไดน้าํหลกัการสาํคญั 5 ประการในแนวทางการปฏิบติัต่อลกูคา้อยา่งเป็นธรรมของธนาคารชาติ
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แห่งประเทศสิงคโปร์ท่ีพนกังานทุกคนตอ้งยดึถือปฏิบติั โดยเฉพาะอย่างยิ ่งพนักงานท่ีมีหน้าท่ีตอ้ง

พบปะลกูคา้จะตอ้งปฏิบติัต่อลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและใหเ้กียรติ มีการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้เป้าหมายเท่านั้น ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ลกูคา้อยา่งมืออาชีพและเป็นคาํแนะนาํ

ท่ีเหมาะสม ทาํให้ลูกคา้ได้รับข้อมูลท่ีชดัเจนมีสาระและทันท่วงที เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจ

ทางการเงินอยา่งผูมี้ขอ้มลู และจะตอ้งปฏิบติัต่อขอ้ร้องเรียนของลกูคา้อยา่งไม่มีอคติมีประสิทธิภาพ 

และฉับไว ถือเป็นแนวทางท่ีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสาํหรับพนักงานในทุกระดับ สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของเจษฏา นกนอ้ย (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้

จ่ายผา่นบตัรเดบิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตส่วนใหญ่มี

การรับรู้ถึงคุณภาพบริการท่ีไดรั้บไดอ้ยา่งดีในดา้นการจบัตอ้งได ้ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองต่อ

ลกูคา้ท่ีมารับบริการ ความเช่ือมัน่ และการเอาใจใส่ลกูคา้ 

ความจงรักภักดีต่อผลติภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ลูกค้าผูถื้อบัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) มีระดับความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความจงรักภกัดี

สูงสุด คือ หากบตัรเดบิตเกิดชาํรุด หรือสูญหายก็จะมาเปิดใชบ้ริการบตัรแบบเดิมอีก เหตุผลท่ีเป็น

เช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะลูกค้าผูถื้อบตัรเดบิตมีความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในผลิตภัณฑ์บตัรเดบิต

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีลกูคา้เคยใชผ้ลิตภณัฑ์บตัรเดบิตของธนาคาร

มาก่อน โดยจะเห็นว่าลกูคา้ส่วนมากจะถือบตัรเดบิตธนาคารยโูอบีมาแลว้มากกว่า 3 ปี และมีความถ่ี

ในการใชบ้ตัรเฉล่ียเดือนละ 3-4 คร้ัง แสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตประเภทท่ีลูกคา้เลือกใช้

บริการตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ สามารถตอบสนองการใชง้านของลกูคา้ได ้ทาํใหล้กูคา้ความ

ประทบัใจในตัวผลิตภณัฑ์จนนําไปสู่ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคารในระยะยาว ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของณัฐพชัร ลอ้ประดิษฐพ์งษ ์(2549) ท่ีกล่าวว่า ความจงรักภกัดี คือ ทศันคติ

ของลกูคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการซ่ึงตอ้งนาํไปสู่ความสมัพนัธ์ในระยะยาวเป็นการเหน่ียวร้ังลูกคา้

ไวก้บัองคก์ร ความจงรักภกัดีไม่ไดเ้ป็นเพียงพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าเท่านั้นแต่ยงัครอบคลุมความหมาย

ไปถึงความรู้สึกนึกคิดและความสมัพนัธใ์นระยะยาวดว้ย 

สมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลกัษณ์บัตรเดบิตมีอิทธิพล

ทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ี

น่าจะเป็นเพราะว่า ภาพลกัษณ์และการรับรู้คุณภาพบริการมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางบวก ซ่ึงหาก

ลกูคา้มีการรับรู้คุณภาพบริการท่ีดีในดา้นตน้ทุนธุรกรรม ดา้นนวตักรรม ความน่าเช่ือถือ และสิทธิ

ประโยชน์บตัร ก็ย่อมจะเป็นผลดีต่อการรับรู้บริการบตัรเดบิตของธนาคาร และเม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายดา้นจะเห็นว่า ภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลทางบวกกบัการรับรู้คุณภาพบริการ 



 

 

72

เน่ืองจากบตัรเดบิตเป็นผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีตอ้งอาศยัภาพลกัษณ์ในดา้นความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

หากธนาคารไม่มีเสถียรภาพทางการเงิน มีภาพลกัษณ์ท่ีดูไม่มัน่คง ก็จะทาํให้ลูกคา้ไม่ไวว้างใจท่ีจะ

นาํเงินมาฝากกบัธนาคาร ดงันั้นความน่าเช่ือถือจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํให้ลูกคา้เกิดความไวว้างใจ 

มัน่ใจในการเลือกใช้บริการของธนาคารสอดคล้องกับแนวคิดของพงษ์เทพ วรกิจโภคาทร 

(2533:124-125) ท่ีกล่าวว่า ภาพลกัษณ์เป็นขั้นตอนต่อจากกระบวนการรับรู้ เม่ือบุคคลมีการรับรู้และ

มีการตีความหมายออกมาตามความนึกคิดของบุคคลแลว้ ความประทบัใจ (Impression) ซ่ึงเป็นการ

รับรู้อีกระดบัหน่ึงท่ีเก่ียวกบัความทรงจาํต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้นั้นทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ข้ึน 

สมมติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เหตุผลท่ีเป็น

เช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า ลกูคา้ผูถื้อบตัรเดบิตส่วนใหญ่อยูใ่นวยัทาํงาน และประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทัจึงมีความคาดหวงัต่อการใหบ้ริการของธนาคาร ดงันั้นเม่ือลกูคา้ใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคาร

ก่อใหเ้กิดการรับรู้ถึงการให้บริการในการเพ่ืออาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น

ขอ้มลูข่าวสารท่ีทางธนาคารจะแจง้ผ่านบริการเอสเอ็มเอส หรือ ผ่านไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การ

ใหบ้ริการของพนกังานท่ีสามารถใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาทางดา้นการเงินอย่างมืออาชีพ ระบบ

การบริหารเวลาในการทาํรายการทาํใหล้กูคา้ไม่ตอ้งรอรับบริการนาน การให้บริการทางโทรศพัท์

เพ่ือตอบขอ้ซกัถามของลกูคา้ตลอด 24 ชม. บริการทั้ งหมดท่ีกล่าวมานั้นทาํให้ลูกคา้เกิดความรู้สึก

พึงพอใจและมีทศันคติท่ีดีต่อธนาคาร ซ่ึงการบริการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไม่ใช่เพียงแค่ท่ีธนาคารยโูอบี 

จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีการใหบ้ริการ แต่ธนาคารอ่ืน ๆ ก็มีการให้บริการแบบเดียวกนั แต่ข้ึนอยู่กบัว่า

ธนาคารจะตอบสนองต่อความความคาดหวงัของลกูคา้จนก่อใหเ้กิดเป็นความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจท่ี

ลกูคา้มีต่อธนาคาร และกลายเป็นความสมัพนัธท่ี์ย ัง่ยนืระหว่างลกูคา้และธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ กิตติ สิริพลัลภ ท่ีกล่าวไวว้่า การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่ว่าจะเกิด

จากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา  

สมมติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลกัษณ์บัตรเดบิตมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เม่ือพิจารณาราย

ดา้นจะพบว่าภาพลกัษณ์ดา้นตน้ทุนธุรกรรม ความน่าเช่ือถือ และสิทธิประโยชน์มีอิทธิพลทางบวก

ต่อความจงรักภกัดี เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคาร

สาขาของประเทศสิงคโปร์ และยงัมีสาขาในประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลก  ดังนั้ นลูกค้าส่วนนึงจึงมี

ความคุน้เคยกบัธนาคารยโูอบีมาก่อนแลว้ โดยบตัรเดบิตของธนาคารยโูอบีเอ้ือประโยชน์ให้กบันัก

ธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือ นักเรียน นักศีกษา ท่ีอาศยัในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย ดว้ยเครือข่ายของธนาคารทาํใหล้กูคา้ไดรั้บสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดตู้
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เอทีเอม็ เม่ือนาํไปใชใ้นประเทศเหล่าน้ี รวมไปถึงลูกคา้ท่ีตอ้งการความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล

และความคุม้ครองชีวิตกรณีประสบอุบติัเหตุ ก็สามารถเบิกจ่ายไดเ้ม่ือใชบ้ริการบัตรเดบิตของ

ธนาคาร ดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมท่ีถกูกว่าตลาด ทาํให้เป็นอีกผลนึงท่ีลกูคา้เลือกใชบ้ริการบตัรของ

ธนาคาร ถึงแมว้่าธนาคารยโูอบีจะมีช่ือเสียงในแถบเอเชียภูมิภาค แต่ในประเทศไทยนั้ นถือว่า

ธนาคารมีสาขาน้อยมาก โดยมีสาขาเพียงแค่ 155 สาขาทั ่วประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคาร

พาณิชยอ่ื์น ๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์มีสาขา จาํนวน 1,197 สาขา ธนาคารกสิกรไทย จาํนวน มี

สาขา 1,127 สาขา เป็นต้น แต่ธนาคารก็ มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตท่ีให้สิทธิฟรี

ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดและสอบถามยอดทุกตูข้องทุกธนาคาร โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชท่ี้ตูย้ ู

โอบีเท่านั้น แต่สามารถใชไ้ดทุ้กตูท้ัว่ประเทศ เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการทาํธุรกรรมผ่านตูเ้อทีเอ็ม

ของลกูคา้ ทาํใหล้กูคา้เกิดความรู้สึกว่าบตัรของธนาคารมีความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน คุม้ค่ากบั

ค่าธรรมเนียมท่ีเสียไป ลกูคา้ก็จะเกิดความเคยชินและจะเร่ิมรู้สึกพึงพอใจในตราสินคา้และคิดว่าไม่

มีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนตราสินคา้ (Aaker,1991) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิริยะ แกว้วิเศษ 

(2554) ท่ีกล่าวไวว้่า ปัจจยัดา้นความแตกต่างมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ใน

ระดบัมากและความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอมีความสมัพนัธก์บัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ในระดบัมาก

ท่ีสุด นัน่คือยิง่ธุรกิจสามารถสร้างความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอใหก้บัตราสินคา้ และสร้างความแตกต่าง

โดดเด่นให้กบัตราสินคา้ไดม้ากเท่าใด ย่อมทาํให้ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของลูกคา้ธนาคาร

พาณิชยเ์พิ่มข้ึนตามไปดว้ย นอกจากนั้นยงัพบว่าภาพลกัษณ์ดา้นนวตักรรมไม่มีอิทธิพลต่อความ

จงรักภกัดี ซ่ึงจะพบไดว้่าลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการจะเปล่ียนไปใชบ้ริการบตัรเดบิตอ่ืน หากรูปลกัษณ์บตัรเด

บิตมีความสวยงาม แปลกใหม่ และน่าใชบ้ริการ เช่นธนาคารกสิกรไทย ไดมี้การนาํคาเรคแตอร์ตวั

การ์ตูนมาทาํลวดลายบนบตัรเดบิต เพ่ือจับกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น หรือคนท่ีชอบสะสมคาเรคแตอร์ตัว

การ์ตูนดงักล่าว 

สมมติฐานท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปร

กลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงจากผลการทดสอบความเป็นตวัแปรกลาง (Testing for mediation) ตามสถิติทดสอบ 

(Baron and Kenny, 1986) แสดงใหเ้ห็นว่า ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ

จงรักภกัดีในผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต ในขณะเดียวกนั หากลกูคา้มีการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์บตัรเดบิตผา่น

คุณภาพการใหบ้ริการกจ็ะช่วยส่งเสริมใหล้กูคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตไดม้าก

ยิง่ข้ึน ดงันั้นธนาคารจึงควรส่งเสริมในการสร้างความโดดเด่นดา้นภาพลกัษณ์บตัรเดบิตธนาคารให้

เห็นเด่นชดั ส่งผลใหล้กูคา้รับรู้ถึงความแตกต่างของการบริการ จนนาํไปสู่ความภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Aydin and Özer (2005) ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยั
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เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โทรศพัท์มือถือระบบ GSM ในประเทศตุรกีใน

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้าและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้

คุณภาพบริการดา้นตน้ทุนการเปล่ียนผูใ้ห้บริการและความจงรักภกัดีของลูกคา้ พบว่า การรับรู้

คุณภาพบริการดา้นตน้ทุนการเปล่ียนผูใ้ห้บริการมีอิทธิพลโดยตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกค้า 

และเป็นตวัแปรกลางท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทั้งความพึงพอใจของลกูคา้และความไวว้างใจท่ีลูกคา้มีต่อ

บริษทั ซ่ึงความไวว้างใจนั้นมีความสาํคญัมากกว่าความพึงพอใจและจะนําไปสู่ผลตอบแทนใน

ระยะยาว ดงันั้นอิทธิพลของความไวว้างใจท่ีมีต่อความจงรักภกัดีจะมากกว่าอิทธิพลท่ีมีต่อความพึง

พอใจของลกูคา้ จึงเช่ือว่าคุณภาพการบริการท่ีดีจะทาํใหล้กูคา้เกิดความเช่ือมัน่และมีความสาํคญัใน

การสร้างฐานลกูคา้ท่ีมีความจงรักภกัดี 

ประโยชน์จากการวจิยั 

1.  ประโยชน์เชิงการจดัการ 

  1.1  ผลการวิจยัน้ีสามารถนาํผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลกัษณ์

บตัรเดบิตและพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากทั้ ง 2 ปัจจยั

มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑข์องธนาคาร 

  1.2  การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ จะเห็นว่าส่ิง

ท่ีลูกคา้ต้องการคือจุดบริการในย่านธุรกิจและสาขาท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกค้า ดงันั้ น

ธนาคารควรมีการปรับปรุงจุดบริการใหมี้ความครอบคลุม เพ่ือรองรับการใหบ้ริการลูกคา้และสร้าง

ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ใหม้ากข้ึนดว้ย 

  1.3  จะเห็นว่าความโดดเด่นของบตัรเดบิตธนาคารยโูอบีคือในดา้นความคุม้ครองค่า

รักษาพยาบาลและความคุม้ครองชีวิตกรณีประสบอุบัติเหตุ ซ่ึงเป็นเหตุผลหลกัท่ีลูกค้าเลือกใช้

บริการบตัรของธนาคาร แต่ในเร่ืองรูปลกัษณ์บตัรเม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารคู่แข่งยงัดอ้ยกว่ามาก 

จึงควรมีการวางแผนพฒันาปรับปรุง เพ่ือสร้างจุดดึงดูดลกูคา้ใหต้ดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑธ์นาคาร

เพ่ือขยายฐานลกูคา้ใหม่ 

2.  ประโยชน์เชิงทฤษฏี 

  งานวิจยัน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี โดยการบูรณาการทางทฤษฎีเพ่ือสร้าง

กรอบแนวคิดในการวิจยัเก่ียวกับภาพลกัษณ์บตัรเดบิต (ต้นทุนธุรกรรม ด้านนวตักรรม ความ

น่าเช่ือถือ สิทธิประโยชน)์ การรับรู้คุณภาพบริการ ซ่ึงองค์ประกอบต่างๆ ถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะ

ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั

ดงัภาพท่ี 1 เพ่ือนาํมาศึกษาวิเคราะห์และทดสอบความเป็นตวัแปรกลางของการรับรู้คุณภาพบริการ

ในอิทธิพลระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต และพิสูจน์
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สมมติฐานด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากการศึกษากับผู ้ถือบัตรเดบิตธนาคารยูโอบีในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 

3.  ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ

บริการและความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี โดยเป็นการศึกษาเฉพาะ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตเท่านั้น ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาภาพลกัษณ์ของธนาคารควบคู่ไปกบัการรับรู้

คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการ

กาํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด นอกจากนั้ นผลท่ีได้จาก

การศึกษาสามารถแสดงใหเ้ห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของธนาคาร เพ่ือจะไดน้าํมาทบทวนและสร้างขอ้

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

2. การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างของการวิจยัคือ ผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิต

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีจาํกดัทาํให้

ไดข้อ้มลูเฉพาะพ้ืนท่ีเท่านั้น ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารยู

โอบีเพิ่มเติมในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีมีสาขาของธนาคารตั้งอยู ่เพ่ือเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบกบัผลของกลุ่ม

ตวัอยา่งในพ้ืนท่ี ๆ ผูว้ิจยัศึกษาซ่ึงเป็นใจกลางเมือง 

3. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ อาจจะไดข้อ้มูลท่ีจาํกดั ไม่ครอบคลุม ดงันั้น

จึงควรมีการทาํการศึกษาเชิงลึก หรือการวิจยัเชิงคุณภาพ ในดา้นภาพลกัษณ์บตัรเดบิต และการรับรู้

คุณภาพบริการ โดยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความละเอียดมากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ภาพลกัษณ์บัตรเดบิตที่มอีทิธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัด ี

ต่อผลติภัณฑ์บัตรเดบติธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทําวิจัยในระดับปริญญาโท  หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อภาพลกัษณ์และส่งผลไปถึงความจงรักภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) แบบสอบถามชุดน้ีมี 6 ส่วน ดงัน้ี 
 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั 

(มหาชน) 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั 

(มหาชน) 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิต

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลกูคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑบ์ตัร 

เดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ ่มเติม 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

   น.ส.วิภาสิริ สถิรเจริญกุล 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การประกอบการ 

        บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ( ) หนา้ตวัเลือกท่ีตรงตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

( ) ชาย    ( ) หญิง 

2. อาย ุ

( ) 15-25 ปี    ( ) 26-35 ปี 

( ) 36-45 ปี    ( ) 46-55 ปี 

( ) 55 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

( ) ประถมศึกษา    ( ) มธัยมศึกษา/ปวช.  

( ) ปวส./ ปริญญาตรี   ( ) สูงกว่าปริญญาตรี 

4. สถานภาพสมรส 

( ) โสด    ( ) สมรส / อยูด่ว้ยกนั 

( ) หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่   

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

( ) ตํ่ากว่า 15,000 บาท   ( ) 15,001-30,000 บาท 

( ) 30,001-45,000 บาท   ( ) 45,001-60,000 บาท 

( ) 60,001 บาทข้ึนไป 

6. อาชีพ 

( ) นกัเรียน / นกัศึกษา   ( ) รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
( ) เจา้ของกิจการ   ( ) พนกังานบริษทัเอกชน / ลกูจา้ง 

( ) รับจา้งทัว่ไป    ( ) พ่อบา้น / แม่บา้น 

( ) อ่ืน ๆ ระบุ……………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

 

84

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัผลติภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ( ) หนา้ตวัเลือกท่ีตรงตามความเป็นจริง 

1. บตัรเดบิตธนาคารยโูอบีประเภทใดท่ีท่านถือครอง 

( ) บตัรเดบิตยโูอบี อนัลิมิต พลสั  ( ) บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ 

( ) บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ อนัลิมิต  ( ) บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ เอก็ซต์ร้า 

( )บตัรเดบิตยโูอบี วีแคร์ เอก็ซต์ร้า อนัลิมิต ( ) บตัรเดบิตยโูอบี ดีไฟน์ 

2. ท่านถือบตัรเดบิตธนาคารยโูอบีตามขอ้ 1. เป็นเวลานานประมาณเท่าใด 

( ) ตํ่ากว่า 1 ปี    ( ) 1-2 ปี 

( ) 3 ปี    ( ) มากกว่า 3 ปี 

3. เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) มากท่ีสุด (ตอบได ้3 ขอ้) 

( ) ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

( ) ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดท่ีตูเ้อทีเอม็ทุกธนาคาร 

( ) ฟรีค่าธรรมเนียมในการทาํรายการเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดท่ีตูเ้อทีเอ็มธนาคารยโูอบี

ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

( ) ความปลอดภยัในการใชบ้ริการบตัรเดบิตท่ีธนาคารไม่เปิดใหมี้การบริการชาํระสินคา้และ

บริการผา่นระบบออนไลน ์

( ) ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลและความคุม้ครองชีวิตกรณีประสบอุบติัเหตุ 

( ) คุณภาพการใหบ้ริการและช่ือเสียงของธนาคาร 

( ) สามารถนาํบตัรไปใชไ้ดท้ัว่โลก 

( ) สิทธิพิเศษต่าง ๆ ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมจากธนาคาร 

( ) อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………………………….. 
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4. ปัจจุบนัท่านถือครองบตัรเดบิตกบัธนาคารใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

( ) กรุงเทพ (BBL)  ( ) กสิกรไทย (KBANK) 

( ) ไทยพาณิชย ์(SCB)  ( ) กรุงศรีอยธุยา (Krungsri) 

( ) ทหารไทย (TMB)  ( ) กรุงไทย (KTB) 

( ) ออมสิน (GSB)  ( ) ธนชาติ (TBANK) 

( ) อ่ืน ๆ ระบุ…………………………… 

5. จาํนวนบตัรเดบิตท่ีท่านถือครองอยูใ่นปัจจุบนั 

( ) 1 บตัร   ( ) 2 บตัร 

( ) 3 บตัร   ( ) มากกว่า 3 บตัร 

6. ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเดบิต 

( ) นอ้ยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง  ( ) เดือนละ 1-2 คร้ัง 

( ) เดือนละ 3-4 คร้ัง  ( ) เดือนละ 5-6 คร้ัง 

( ) มากกว่าเดือนละ 6 คร้ัง 

7. ท่านใชบ้ริการบตัรเดบิตทาํธุรกรรมประเภทใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

( ) ท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคาร 

( ) ชาํระค่าสินคา้/บริการดว้ยบตัรเดบิต (รูดซ้ือสินคา้) 

8. ท่านใชบ้ริการบตัรเดบิตชาํระค่าสินคา้/บริการท่ีสถานท่ีใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

( ) หา้งสรรพสินคา้ / ซุปเปอร์มาร์เก็ต ( ) ร้านอาหาร 

( ) ปั๊มนํ้ ามนั   ( ) โรงภาพยนตร์ / สถานบนัเทิง 

( ) โรงพยาบาล / คลินิก  ( ) โรงแรม / รีสอร์ท / แหล่งท่องเท่ียว 

( ) ท่าอากาศยาน / สถานีขนส่ง ( ) หน่วยงานท่ีรับชาํระค่าสาธารณูปโภค 

( ) ร้านคา้ในต่างประเทศ  ( ) อ่ืน ๆ ระบุ…………………………….. 

9. ท่านใชบ้ริการบตัรเดบิตบริการใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

( ) เบิกถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM ( ) ซ้ือสินคา้และบริการแทนเงินสด 

( ) โอนเงินระหว่างบญัชี  ( ) โอนเงินชาํระค่าสินคา้และบริการ 

( ) ชาํระค่าสาธารณูปโภค  ( ) สอบถามยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร 

( ) อ่ืน ๆ ระบุ…………………………….. 
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10. มลูค่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตเฉล่ียต่อเดือน 

( ) ตํ่ากว่า 5,000 บาท  ( ) 5,000-10,000 บาท 

( ) 10,001-20,000 บาท  ( ) 20,001-30,000 บาท 

( ) 30,001-40,000 บาท  ( ) 40,001 บาทข้ึนไป 

 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องในช่องว่างท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ภาพลกัษณ์บัตรเดบิต 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ดา้นตน้ทุนธุรกรรม 

1. ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
     

2. ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปี      

3. ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน, 

ชาํระเงิน, ชาํระค่าสินคา้และบริการ 
     

4. ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน

เงินสด/สอบถามยอดผา่นตูเ้อทีเอม็ในประเทศไทย 
     

5. ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการทํา

รายการเบิกถอนเงินสด/สอบถามยอดท่ีตู ้เอทีเอ็ม

ธนาคารยโูอบีในต่างประเทศ 
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ภาพลกัษณ์บัตรเดบิต 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

6. บตัรเดบิตมีความคงทนแข็งแรง       

7. ลกูคา้สามารถแสดงบตัรเดบิตท่ีมีความคุม้ครองค่า

รักษาพยาบาลแทนการจ่ายเงินสดกรณีประสบ

อุบติัเหตุ 

     

8. สามารถขอรับบตัรเดบิตไดท้นัทีท่ีสมคัรทุกสาขา      

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

9. เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นสาขาของธนาคารยโูอบี

ประเทศสิงคโปร์ 

     

10. มีสาขาธนาคารหลายแห่งให้เลือกใช้บริการได้
สะดวก 

     

11. เป็นธนาคารชั้นนาํทางการเงินท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความมัน่คง 

     

ดา้นสิทธิประโยชน์บตัร 

12. สามารถสะสมคะแนนทุกคร้ังท่ีใช้จ่ายบัตรเพ่ือ
นาํไปแลกของกาํนลัหรือไมลส์ะสม รอยลั ออร์คิด 

พลสั 

     

13. มีรายการส่งเสริมการตลาด เช่นส่วนลดร่วมกับ

ร้านคา้หรือเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีเม่ือใช้จ่ายผ่าน

บตัร 

     

14. มีความคุ้มครองค่า รักษาพยาบาลและความ
คุม้ครองชีวิตกรณีประสบอุบติัเหตุ 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้คุณภาพบริการของลกูค้าผู้ถือบัตรเดบติธนาคารยูโอบี 

จาํกดั (มหาชน) 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องในช่องว่างท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

การรับรู้คุณภาพบริการ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. มีพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ      

2. มีจุดบริการสาขาตามสถานท่ีต่าง ๆ ในย่านธุรกิจ

สาํคญั 

     

3. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความสะดวกรวดเร็ว      

4. มีผลิตภณัฑ์หลากหลายเหมาะสมกบัการดาํเนิน

ชีวิตของลกูคา้ 

     

5. มีการแจ้งข่าวสารและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับ

ลกูคา้อยูเ่สมอ 

     

6. ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 

ใหบ้ริการสะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. 

     

7. ใหบ้ริการดา้นขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ตอบขอ้ซกัถาม

ไดอ้ยา่งชดัเจน 
     

8. พนกังานประจาํสาขาให้คาํแนะนาํดา้นผลิตภณัฑ์

กบัลกูคา้อยา่งเหมาะสม 
     

9. พนกังานประจาํสาขามีความรู้และมีประสบการณ์

ในการนาํเสนอผลิตภณัฑ ์
     

10. พนกังานประจาํสาขาใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว      
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัความจงรักภักดีของลูกค้าที่มต่ีอผลติภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคาร

ยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ความจงรักภักดต่ีอผลติภัณฑ์บัตรเดบิต 

ระดับความสําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ท่านเช่ือมัน่ในบริการบัตรเดบิตยูโอบีและจะยงั

เป็นลกูคา้ธนาคารอยา่งต่อเน่ือง 

     

2. หากบตัรเดบิตเกิดชาํรุด หรือสูญหายก็จะมาเปิดใช้

บริการบตัรแบบเดิมอีก 

     

3. ท่านจะบอกต่อถึงผลิตภัณฑ์บัตร เดบิตของ

ธนาคารใหก้บัญาติหรือคนรู้จกัเสมอ 

     

4. เ ม่ือธนาคารยูโอบีนําเสนอบริการ อ่ืนท่านมี

แนวโนม้จะเลือกใชบ้ริการนั้น 

     

 

ส่วนที่ 6 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

------------------ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม---------------- 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ – สกุล นางสาว วิภาสิริ สถิรเจริญกุล 

ท่ีทาํงาน ธนาคารยโูอบี จาํกดั มหาชน 

ประวติัการศึกษา  

    พ.ศ. 2540 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษา 

  โรงเรียนเบญจมราชาลยั 

 พ.ศ. 2543 สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

 พ.ศ. 2547 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ  

 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

   พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

    พ.ศ. 2547 เจา้หนา้ท่ีประสานงานฝ่ายบริการลกูคา้  

 บริษทั ยนิูซีส ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2548  เจา้หนา้ท่ีประจาํสาขา ระดบั 8 

 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 พ.ศ. 2549  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกองทุน ระดบั 7 

 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 พ.ศ. 2555 เจา้หนา้ท่ีอาวุโส ฝ่ายผลิตภณัฑเ์งินฝากและการลงทุน แผนก 

  บุคคลธนกิจ ธนาคารยโูอบี จาํกดั มหาชน 

 ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการ ฝ่ายผลิตภณัฑเ์งินฝากและการลงทุน แผนกบุคคลธนกิจ 

 ธนาคารยโูอบี จาํกดั มหาชน 
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