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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์องค์การ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การ และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุ ขนานของภาพลั กษณ์ องค์ การและความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บริการที่ถ่ายทอดอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อของผู้ ใช้ บริ การธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด
(มหาชน) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มี จ านวนทั้ งสิ้ น 500 คน ตามแนวคิ ดของ
Comrey and Lee (2013) สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ ย และ (2) สถิ ติ การวิ เคราะห์ ตัวแบบ
สมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.057 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ .709 รองลงมาคื อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.018 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ .811 คุ ณภาพการให้ บริ การมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.996 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ .528 และภาพลักษณ์องค์การค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.989 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ ากั บ .795
และส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุขนานของภาพลักษณ์องค์การและความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การมี อิ ทธิ พลในการ
ถ่ายทอดปัจจัยคุณภาพการให้บริการสู่พฤติกรรมการตั ดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญ
ค าสาค ัญ: คุณภาพการให้บริการ, ภาพลักษณ์ขององค์การ, ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ

Abstract
The objectives of this research are to (1) study the service quality, corporate image, customer satisfaction
and purchase intention behaviors, and (2) study the multiple-parallel mediator influence of corporate image and
purchase intention behaviors which transfers the service quality to purchase intention behaviors of Krungthai Bank
PCL’s customers. Sample group used in the research is 500 Krungthai Bank PCL’s customers based on the concept
of Comrey and Lee (2013). Statistical method conducted in this research consists of (1) the descriptive statistics
(mean value) and (2) the analyzed statistics of structural equation model (SEM) via PLS Graph 3.0 program.
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As results, it was found that the maximum average value of customer satisfaction is of 4.057 and the
standard deviation value is of .709. The second is the purchase intention behaviors with the average value of 4.018
and the standard deviation value of .811. For the service quality, the average value is of 3.996 and the standard deviation
value is of .528. For the corporate Image, the average value is of 3.989 and the standard deviation value is of .795. From
analysis results, it was noticed that the multiple-parallel mediator influence of corporate image and customer satisfaction
effect the quality factor transformation to purchase intention behaviors of Krungthai Bank PCL’s customers, significantly.
Keywords: Service Quality, Corporate Image, Customer Satisfaction, Purchase Intention Behaviors of Customer

บทน า
ในยุคแห่งการแข่งขันของโลกที่ไร้พรมแดน สถาบันการเงินหลายแห่งทั่วโลกต่างต้ องเผชิ ญกั บแรงกดดั นในสภาพแวดล้ อม
ของการแข่งขันที่ซับซ้อนและแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา สถาบั นการเงิ นต่ าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารพาณิ ชย์ ของไทยต้ องประสบกั บ
การแข่งขันที่สูงขึ้น อาทิ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ รั ฐบาลถื อหุ้ นส่ วนใหญ่ ปั จจุ บั นได้ ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ และ
ตระหนั กถึ งผลกระทบของสภาพแวดล้ อมที่ มี ต่อธุ รกิ จ โดยเฉพาะปั จจั ยพฤติ กรรมการตั ดสิ นใจซื้ อของผู้ ใช้ บริ การเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) จะต้ องก าหนดกลยุ ทธ์ เพื่ อสร้ างคุ ณภาพการ
ให้ บริ การที่ สามารถตอบรั บกั บการตั ดสิ นใจใช้ บริ การของธนาคาร (Kazoleas, Kim, & Moffit, 2001, pp. 205-206; Temple,
2006, pp.15-19; Van Riel & Berens, 2004, pp. 161-178) พร้ อมทั้ งสร้ างและพั ฒนากลยุ ทธ์ การสร้ างภาพลั กษณ์ ขององค์ การ
กระตุ้นและชักนาให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้จากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจนเป็นภาพลั กษณ์ ขององค์ การ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ จะท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในภาพลั กษณ์ ขององค์ การ (Aaker & Joachimathater, 2000, pp. 40-48) ตลอดจนสร้ างภาพลั กษณ์
ขององค์การให้มีความโดดเด่น มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างเหนื อคู่ แข่ งขั น ก็ อาจเป็ นสิ่ งที่ สร้ างความประทั บใจให้ กั บผู้ ใช้ บริ การ
ธนาคารได้ ซึ่งการสร้างสินทรัพย์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อพฤติกรรมการตั ดสิ นใจซื้ อของผู้ใช้ บริการที่เพิ่มขึ้นด้ วย
ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุ ขนานของภาพลั กษณ์ องค์ การและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ถ่ายทอดอิทธิพลของคุณภาพการให้บริ การสู่ พฤติ กรรมการตั ดสิ นใจซื้ อของผู้ ใช้ บริ การธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน)” โดยจะศึกษาประเด็นที่ ว่ า เพราะเหตุ ใด หรื อมี ปั จจั ยใดบ้ างหรื อไม่ ที่ ท าหน้ าที่ เป็ นปั จจั ยเชื่ อมโยงที่ น าไปสู่
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และเปรี ยบเที ยบความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรสาเหตุ กั บ
ตัวแปรผลลัพธ์ที่มีค่าสูงมากจนเป็นที่น่าสงสัยว่า จะต้องมีปัจจัยแฝงเข้ามาแทรกกลางระหว่ างตั วแปรสาเหตุ กั บตั วแปรผลลั พธ์ ที่ จะ
ทาให้เส้นทางความสัมพันธ์มีค่าลดลงอย่างสมเหตุสมผล (มนตรี พิริยะกุล, 2558, หน้า 24) เพื่ อให้ ธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน)
สามารถนาผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางด้ านการให้ บริ การ พนั กงานผู้ ให้ บริ การ และภาพลั กษณ์ ขององค์ การ
ตลอดจนการจั ดการทางด้ านการตลาดให้เกิ ดความแตกต่ างและโดดเด่นเหนือกว่ าธนาคารอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์องค์การ ความพึงพอใจของผู้ ใช้ บริ การ และพฤติ กรรมการตั ดสิ นใจซื้ อ
ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุขนานของภาพลั กษณ์ องค์ การและความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การที่ ถ่ ายทอด
อิทธิพลของคุณภาพการให้บริ การสู่พฤติ กรรมการตัดสินใจซื้ อของผู้ใช้ บริ การธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริการ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ
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สมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 6
สมมติฐานที่ 7

คุณภาพการให้บริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
คุณภาพการให้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ภาพลักษณ์ขององค์การ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ภาพลักษณ์ขององค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
ภาพลักษณ์ขององค์การเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุขนานที่เชื่อมโยงอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ
สู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
สมมติฐานที่ 8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุขนานที่เชื่อมโยงอิทธิพลของคุ ณภาพการให้ บริ การสู่
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริ การ

ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้ร ับ
1. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น ให้ กั บ
สถาบันทางการเงิน
2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้ใช้บริการของสถาบันการเงิน

ขอบเขตของงานวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาอิทธิพลตั วแปรคั่ นกลางพหุ ขนานของภาพลั กษณ์ องค์ การและความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่ถ่ายทอดอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ ใช้ บริ การธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน)
ส่วนประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มี จ านวนทั้ งสิ้ น 500 คน ตามแนวคิ ดของ
(Comrey & Lee, 2013)

การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการศึกษาตามแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Service Quality)
ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) และพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ (Purchase intention behaviors) ไว้ดังนี้
1. ค ุณ ภาพการให้บริการ (Service Quality)
เมื่อสภาพแวดล้อมของตลาดเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง คุณภาพการให้บริ การจึ งถื อเป็ นหั วใจส าคั ญของ กลยุ ทธ์ การ
แข่งขันในธุรกิจบริการ เป็นมโนทัศน์และกระบวนการปฏิ บั ติงานที่ ขั บเคลื่ อนโดยอาศั ยผลที่ ได้ จากการเปรี ยบเที ยบการรั บรู้ ของ
ลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้า (Kuo & Tang, 2011) และเป็นสิ่งกระตุ้ น ชั กน า ให้ ผู้ รั บบริ การเกิ ดความรู้ สึ กดี กั บธุ รกิ จบริ การ
ซึ่งหากผู้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้รับบริ การได้ ก็ จะสามารถสร้ างการบริ การที่ ให้ มี ระดั บ
ที่สูงกว่าที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ และนาพาให้องค์การประสบความสาเร็จในยอดขาย ตลอดจนสามารถอยู่ รอดในเวที การแข่ งขั นทั้ ง
ในระดับประเทศและระดั บชาติได้ อย่ างยั่งยืน (Mohamed & Nahas, 2013)
คุณภาพการให้บริการทาหน้าที่เป็นเสมือนแหล่งที่มาของอาวุธที่ มี ประสิ ทธิ ภาพที่ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน (Rahman, 2012) โดยคุณภาพการให้ บริ การจะเป็ นสิ่ งที่ รั บรู้ ได้ โดยลู กค้ าและสามารถก าหนดเป็ น
ขอบเขตที่สร้างความแตกต่างที่เป็นความคาดหวังและความปรารถนาของผู้ รั บบริ การ (Weiwei, 2007) และจากการศึ กษาวิ จั ยของ
Kuo & Tang (2011) พบว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเสมือนตัวบ่งชี้ที่นาไปสู่ความพึงพอใจที่ จะสามารถน าไปสู่ การเลื อกใช้ บริ การ
อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการจะทาให้เกิดคุ ณค่ าที่ ดีขึ้ นได้ ต้ องอาศั ยความรวดเร็ วในการ
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ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Mohamed & Nahas (2013) ที่ พบว่ า คุ ณภาพการให้ บริ การและความ
พึงพอใจของลูกค้าจะมีส่วนช่วยในการให้ ผู้ รั บบริ การเกิ ดความรู้ สึ กถึ งวั ฒนธรรมที่ แท้ จริ งของอิ ยิ ปต์ และจะเป็ นสิ่ งกระตุ้ นให้
ผู้รับบริการเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการนั้นได้อีก เช่นเดี ยวกั บ Omotayo & Joachim (2008) ที่ ได้ ศึกษาความสั มพั นธ์
ระหว่างการให้บริการของลูกค้าในการเก็บข้อมูลของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไนจี เรี ย พบว่ า คุ ณภาพการให้ บริ การจะ
สามารถสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและสามารถรั กษาฐานลูกค้ าได้ดีเช่ นกัน (Rahman, 2012)
2. ภาพลักษณ์องค ์การ (Corporate Image)
ภาพลักษณ์องค์การเป็นแนวคิดที่ได้รั บการคิ ดค้ นและพั ฒนาขึ้ นในยุ คทศวรรษ 1980 โดย Hardin & Keller (1988) และ
เป็นแนวคิดที่เสมือนการสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่สามารถสร้างให้องค์ การมี ความได้ เปรี ยบเหนื อคู่ แข่ งขั น มี ความ
แข็งแกร่งและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ความแข็งแกร่งของคุณค่าตราสินค้าจะสัมพันธ์กันในลั กษณะลู กโซ่ ที่ เป็ นจุ ดเริ่ มต้ นและจุ ดสิ้ นสุ ด
ของกุญแจที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค (Cobb-Walgren & et al., 1995)
ภาพลักษณ์องค์การถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้และเป็นส่วนสาคัญที่สามารถเพิ่มมูลค่าในการเชื่ อมโยงความเชื่ อของ
ผู้บริโภคและเป็นสิ่งที่สร้างสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ (Knapp, 2000) โดยภาพลั กษณ์ องค์ การจะ
ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ แต่จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะเกิดเป็นภาพลักษณ์แก่องค์การ ซึ่งองค์ประกอบที่ ท าให้ เกิ ดภาพลั กษณ์
องค์การจาแนกออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) ความภั กดี ต่อตราสิ นค้ า 2) การรั บรู้ ถึ งตราสิ นค้ า 3) การรั บรู้ ถึ งคุ ณภาพ 4) ความ
เชื่อมโยงกับตราสินค้า และ 5) สินทรัพย์ประเภทอื่ น ๆ ของตราสิ นค้ า (Aaker, 1996, p. 103) โดยองค์ ประกอบเหล่ านี้ อาจท าให้
องค์การเกิดภาพลักษณ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้นในใจของผู้บริโภคได้นั้น จาเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคสามารถรั บรู้ ได้ ถึ งความ
สมบูรณ์และความเชื่อมโยงต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่ ง ทั้ งในเรื่ องของภาพลั กษณ์ และการวางตาแหน่ งของตรา
สินค้า ซึ่งเป็นการแข่งขัน (competition) ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าหรือได้เปรียบกว่าคู่แข่งขั น มี การวางตาแหน่ งดี มี การเชื่ อมโยงที่
แข็งแกร่ง และมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตราสิ นค้ าอื่ น (Aaker, 1991) ตลอดจนมี การสร้ างความสั มพั นธ์ ระหว่ างองค์ การทาง
การตลาดกับผู้บริโภคที่สามารถขยายสายผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การอื่ น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง (Abrahams & Granof, 2002)
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ Mohamed & Nahas (2013) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์ การและความพึ งพอใจของลู กค้ าจะ
มีส่วนช่วยในการให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกถึงวัฒนธรรมที่แท้จริงของอิ ยิ ปต์ และจะเป็ นสิ่ งกระตุ้ นให้ ผู้ รั บบริ การเข้ ามาเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการนั้น ๆ ได้อีก ซึ่ งสอดคล้ องกั บการศึ กษาของ Kuo & Tang (2011) ที่ พบว่ า ภาพลั กษณ์ ขององค์ การจะ
เป็นสิ่งที่ทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจที่จะสามารถนาไปสู่ให้ผู้รับบริ การเลื อกใช้ บริ การอี ก แต่ อย่ างไรก็ ตาม ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิทธิผลของการให้บริการจะทาให้เกิดคุณค่ าที่ ดีขึ้ นได้ ต้ องอาศั ยความรวดเร็ วในการให้ บริ การที่ ดีแก่ ลู กค้ า เพื่ อให้ การ
บริการที่เหนือกว่าและสามารถแข็งแกร่งกลายเป็นความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้
3. ค วามพึง พอใจข องผู้ใ ช ้บริการ (Customer Satisfaction)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญและเป็ นตั วชี้ วั ดในด้ านการตอบสนองทางอารมณ์ และความ
คาดหวังของลูกค้าที่เป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงานที่คาดการณ์ไว้และเกิ ดขึ้ นจริ งขององค์ การ (Kuo & Tang, 2011) ที่ จะ
นาไปสู่ประสิทธิภาพการทางานภายในองค์การและสะสมประสิทธิภาพการทางานที่สาคัญในการดาเนิ นงานให้ กั บองค์ การในอนาคต
ตลอดจนเป็นผลสะท้อนที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้าของลู กค้ า (Weiwei, 2007) ความพึ งพอใจประกอบไปด้ วยองค์ ประกอบ 2
ประการ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ และองค์ประกอบด้านการรับรู้ คุณภาพของการน าเสนอบริ การ
(ดวงดาว โยชิดะ และคณะ, 2561 : 130) โดยความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือและกลยุ ทธ์ ที่ เป็ นกระบวนการที่ เ น้ นการ
รับรู้ การประเมินด้านจิตใจที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้องค์การธุรกิจเกิดความสาเร็จในการเติบโตด้านผลกาไรและความอยู่รอด
การสร้างความพึงพอใจให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จะสามารถสร้างให้เกิดผลกาไร ส่วนแบ่ งทางการตลาด
ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนแก่องค์การธุรกิ จ (Wan, 2007) โดยองค์ ประกอบของความพึ งพอใจของ
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ลูกค้าจะประกอบด้วย 1) ความคาดหวังของลูกค้า 2) ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้ นจริ งและรั บรู้ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ 3) ความ
แตกต่างที่เชื่อมโยงระหว่างประสิทธิภาพการทางานและผลการดาเนินงานที่รับรู้ได้ (Slatten, 2008) ซึ่งจากผลการวิ จั ยของ Kuo & Tang
(2011) พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อซ้า และเมื่อทาการศึ กษาวิ จั ยของ Nishii, et al.
(2008) ได้พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นผลที่มาจากการประเมินความรู้ความเข้าใจและอารมณ์ที่เกี่ ยวข้ องของพนั กงานในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์การธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะมีคุณค่าต่อตราสินค้าและความพึงพอใจที่ จะท าให้ เกิ ดคุ ณค่ า
ในคุณภาพการให้บริการและจะส่งผลให้ผู้รับบริการตัดสินใจที่จะมาใช้บริการซ้าอีกครั้งเช่นกัน (Kuo & Tang, 2011)
4. พฤติกรรมการตัด สิน ใจซื้อข องผู้ใ ช ้บริการ (Purchase intention behaviors)
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความต้องการผู้บริโภค จะได้ น ามาใช้ เป็ นแนวทางการก าหนดสิ่ ง
กระตุ้นทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เมื่อธุรกิจทราบถึ งความต้ องการของผู้ บริ โภคแล้ วจะได้ น าข้ อมู ลมาใช้ ใน
การวางกลยุ ทธ์ ให้ เหมาะสม เมื่ อผู้ บริ โภคได้ รั บสิ่ งกระตุ้ น (stimulus) ทางการตลาด ผ่ านเข้ ามาในความรู้ สึ กนึ กคิ ดผู้ บริ โภค
(buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องดาที่ผู้ขาย ไม่ สามารถคาดคะเนความรู้ สึ กนึ กคิ ดของผู้ บริ โภคได้ แต่ ได้ รั บอิ ทธิ พลจาก
ลักษณะต่าง ๆ ของผู้บริโภคทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ บริ โภคได้ อย่ างแท้ จริ งอั นน าไปสู่ การ
ตัดสินใจของผู้บริโภค (buyer’s purchase decision) ในที่สุด (Kotler & Keller, 2006)
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยผ่ าน
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและพฤติกรรมการแสดงออก โดยต้องมีสาเหตุทาให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการเกิดขึ้นก่อน ในขณะเดียวกัน
ผู้บริโภคก็ได้รับสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นอื่น ๆ จากภายนอก จนทาให้ผู้บริโภคมีความปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการนั้ นได้ จึ งแสดง
พฤติกรรมออกมาอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอน เพื่อตอบสนองความต้องการของตนในที่สุด เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและวิเคราะห์ พฤติ กรรม
ผู้บริโภคแล้ว นักการตลาดต้องศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ เพื่อจะนาข้ อมู ล
ที่ได้มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ และจากการศึกษาวิจัยของ Cubillo,
et al. (2006, pp. 101-115) ได้ศึกษาการตัดสินใจซื้อในต่างประเทศ พบว่า เกิดจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน สามารถสรุปการตัดสิ นใจได้
เป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) เหตุผลส่วนบุคคล (2) ภาพลักษณ์ของประเทศ (3) ภาพลักษณ์ของเมืองและ (4) ภาพลักษณ์ขององค์การเช่นกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวความคิ ดในการศึ กษาวิ จั ยจากแนวคิ ดทฤษฎี และ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุขนานของภาพลักษณ์องค์การและความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การที่ ถ่ ายทอด
อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งผู้ วิ จั ยได้ ท าการสรุ ป
และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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วิธ ีก าร ดาเนิน การ วิจ ัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งผู้ วิ จั ยได้ ดาเนิ นการวิ จั ยที่
มีขอบเขตและรายละเอี ยดในการดาเนิ นการวิจั ยดังนี้
ประช ากรและกลุ่ม ตัว อย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มีจานวนทั้งสิ้น 500 คน
เค รื่องมือที่ใ ช ้ใ นการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ส่ วนที่ 2-5 เป็ นแบบสอบถามในการประเมิ นคุ ณภาพการให้ บริ การ ภาพลั กษณ์ ขององค์ การ ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ ใช้ บริ การ โดยลั กษณะของข้ อคาถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า (rating scale)
ตามแบบของ Likert (Likert’ Scale)
การวิเ ค ราะห์ข ้อมูล
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ วน ามาลงข้ อมู ลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ปและตั วแบบโครงสร้ าง
เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติที่ประกอบด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย (mean) และ 2) สถิ ติ การวิ เคราะห์ ตัวแบบ
สมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0

ผลการวิจ ัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40- 50
ปี (ร้อยละ 59.65) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54.38) อาชีพโดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 25.59) รายได้ของ
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณระหว่าง 20,001 -30,000 บาท (ร้อยละ 35.19) และสถานภาพส่วนใหญ่สมรสและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ73.10)
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปั จจั ยด้ านความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นสูงสุดเท่ากับ 4.057 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ .709 รองลงมาปัจจัยด้านพฤติกรรมการตั ดสิ นใจซื้ อ
ของผู้ใช้บริการค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 4.018 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ .811 ปัจจัยด้ านคุ ณภาพการให้ บริ การมี ค่าเฉลี่ ยรวม
ทั้งสิ้นเท่ากับ 3.996 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ .528 ตามลาดับ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์การค่าเฉลี่ยรวมทั้ งสิ้ นต่ าสุ ดเท่ ากั บ
3.989 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ .795
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างในภาพรวม ซึ่งเป็นผลการวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ โดยสั มประสิ ทธิ์ ความถดถอย
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผู้ใช้ บริการ ดังภาพที่ 2
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PO
0.939

RE
0.681
ES
0.698
EA
0.724
SA
0.846

0.825
0.035
0.851
0.920

TS
0.583

0.969 0.963

DI
0.928

BIM
H5
0.036
H1 0.822 0.676
H4
H2
SQ
0.419
0.228
H3 0.639
0.460
H6
SAT
0.699
0.764 0.946 0.932 0.934 0.932
RY
0.894

RS
0.869

CY
0.872

PBI1

PBI
0.758

CT
0.868

0.884
(0.239)
0.858
(0.241)
0.856
(0.235)
0.886
(0.240)
0.824
(0.204)

PBI2
PBI3
PBI4
PBI5

ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ของสมการโครงสร้าง
ที่มา PLS graph user’s guide version 3.0, By W. W. Chin (2001)
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
ตัว แปร
ค วามผัน แปร อิท ธ ิพ ล
SQ
BIM
(LV )
(R2)
(effect)
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ(PBI)
0.758
DE
0.419*** 0.036
IE
0.324
0.311
TE
0.743
0.347
ภาพลักษณ์องค์การ (BIM)
0.676
DE
0.822*** 0.000
IE
0.000
0.000
TE
0.822
0.000
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (SAT)
0.699
DE
0.639*** 0.228***
IE
0.187
0.000
TE
0.826
0.228
หมายเหตุ: DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicatble
* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65
** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96
*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58

SAT
0.460***
0.000
0.460
N/A
N/A
N/A
0.000
0.000
0.000

ภาพลักษณ์องค์การ (DE=0.822) ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผู้ ใช้ บริ การ (DE=0.419) และต่ อความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (DE=0.639) ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลทางมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (DE=0.228) ภาพลั กษณ์
องค์การมีอิทธิพลทางมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ (DE=0.636) ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิ พลทางอ้ อม
ต่อปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางตรงต่ อพฤติ กรรมการตั ดสิ นใจซื้ อ
ของผู้ใช้บริการ (DE=0.460) ส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุขนานของภาพลักษณ์องค์การและความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บริการมีอิทธิพลในการถ่ายทอดปัจจัยคุณภาพการให้บริการสู่พฤติ กรรมการตัดสินใจซื้ อของผู้ใช้บริ การธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
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ผลกการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ตัวแบบอิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุขนานของภาพลักษณ์องค์การและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ถ่ายทอดอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ ใช้บริการธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีความแตกต่างกันได้ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

H1
H2
H3
H4

สมมติฐ านการวิจัย
(hypothesis)
คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ ขององค์การ
(SQBIM)
คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ใช้บริการ (SQPBI)
คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (SQSAT)
ภาพลักษณ์ขององค์การมีอิทธิพลต่อความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (BIMSAT)

สัมประสิทธิ์
เส้น ทาง (Coef.)
0.822***

ค่า t-test

ผลลัพธ์

57.363

สนับสนุน

0.419***

7.559

สนับสนุน

0.639***

14.957

สนับสนุน

0.228***

4.428

สนับสนุน

ค่า t-test

ผลลัพธ์

ตารางที่ 2 (ต่อ)

H5
H6

สมมติฐ านการวิจัย
(hypothesis)
ภาพลักษณ์ขององค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ใช้บริการ (BIMPBI)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ (SATPBI)

สัมประสิทธิ์
เส้น ทาง (Coef.)
0.036
0.460***

0.893

ไม่สนับสนุน

7.884

สนับสนุน

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์ขององค์การ ความพึ ง พอใจ
ของผู้ใช้บริการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ ส่วนภาพลักษณ์ขององค์การ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริก ารมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลคั่นกลางซึ่งเป็นตัวแปรที่เข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยที่มีตัวแปรคั่นกลางที่จะนามาอธิบายอิทธิพลทางอ้อม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมจะปรากฏดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมของโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
สมมติฐ านการวิจัย
Boot
Boot
Boot
Effect
(hypothesis)
SE
LLCI
ULCI
H7 ภาพลักษณ์ขององค์การเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุขนานที่
.3973
.0515
.2987
.5002
เชื่อมโยงอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการสู่พฤติ กรรม
การตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ(SQBIMPBI)
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ขององค์การ เป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อของผู้ใช้บริการ เพราะค่าผลคูณของสัมประสิทธิขอบเขตล่าง (Boot LLCI)–ขอบเขตบน (Boot ULCL) มีค่าไม่คลุม 0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ า
ภาพลักษณ์ขององค์การเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุขนานที่เชื่อมโยงอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมของโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
สมมติฐ านการวิจัย
Boot
Boot
Boot
Effect
(hypothesis)
SE
LLCI
ULCI
H8 ความพึงพอของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุ
.6869
.0566
.5775
.8061
ขนานที่เชื่อมโยงอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ
สู่ พ ฤติ ก รรม การตั ดสิ นใ จซื้ อ ของ ผู้ ใ ช้ บ ริ กา ร
(SQSATPBI)
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างคุณภาพการให้บริการกับพฤติ กรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ เพราะค่าผลคูณของสัมประสิทธิขอบเขตล่าง (Boot LLCI) – ขอบเขตบน (Boot ULCL) มี ค่าไม่ คลุ ม 0 ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยคั่นกลางพหุขนานที่เชื่อมโยงอิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การสู่ พฤติ กรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ

การอภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการอภิปรายผลการวิจัยออกเป็นแต่ละปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ใช้บริการ โดยสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Rust & Zahorik, 1993) ที่ได้ทาการศึกษา คุณภาพการ
ให้บริการจะเป็นส่วนขยายของกระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการสามารถตอบสนองหรือทาให้เกิดความพึงพอใจในความ
คาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านการมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ และยังได้รับ
การสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ บิทเนอร์ (Bitner, 1992) เช่นกัน
2. ปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์การจากผลการวิจัยพบว่าภาพลักษณ์ขององค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อของผู้ใช้บริการ และภาพลักษณ์ขององค์การปัจจัยคั่นกลางระหว่างคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผู้ใช้บริการ โดยสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Mohamed & Nahas (2013) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์การและความพึง
พอใจของลูกค้าจะมีส่วนช่วยในการให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกถึงวัฒนธรรมที่แท้จริงของอิยิปต์และจะเป็ น สิ่ ง กระตุ้ น ให้
ผู้รับบริการเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการนัน้ ๆ ได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kuo & Tang (2011) ที่พบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์การจะเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจที่จะสามารถนาไปสู่ให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการอีก แต่
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการจะทาให้เกิดคุณค่าที่ดีขึ้นได้ ต้องอาศัยความรวดเร็ ว ในการ
ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อให้การบริการที่เหนือกว่าและสามารถแข็งแกร่งกลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้
และภาพลักษณ์ขององค์การเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ
3. ปัจจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ ใช้ บริ การ มี อิ ทธิ พลต่ อพฤติ กรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยังเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่ างคุ ณภาพการให้ บริ การกั บพฤติ กรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ โดยสอดคล้องกับการศึ กษาวิ จั ยของ Dennard & Wong (2000) ที่ ได้ ท าการศึ กษาถึ งอิ ทธิ พลที่ มี ผลต่ อ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่เชื่อมโยงกับความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสารวจถึ งด้ านทั ศนคติ และพฤติ กรรมของ
นักศึกษาต่อการเลือกมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลื อกเข้ าศึ กษาของนั กศึ กษา ประกอบด้ วย
การยอมรับส่วนบุคคล ความเป็นที่ยอมรับทางสังคม ความเชื่อมั่นในสถาบั น การกระตุ้ นและความคาดหวั งของครอบครั ว ส่ วนผล
สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่ าปัจจัยความพึงพอใจของนักศึ กษามีอิทธิพลต่ อการตั ดสินใจเลื อกเข้าศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัย
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ข้อ เสนอแนะ
จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการวิจั ยทั้งเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เพื่อจะได้
นาไปพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของ ธนาคารกรุงไทย ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน และสร้างความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลู กค้าของธนาคาร และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ บริการตลอดจนสามารถ
แข่งขันกับ ธนาคารอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรมี การศึ กษาปั จจั ยเกี่ ยวกั บคุ ณค่ าของตราสิ นค้ ามาใช้ เพื่ อจะได้ น ามาใช้ เป็ นข้ อมู ลในการ
ประกอบการวางแผนการจัดการกลยุทธ์ ทางการตลาด
3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาธุรกิจบริการอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของลู กค้ าที่ ใช้ บริ การและน าข้ อมู ลมาใช้
ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
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