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ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง 
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บทคัดย่อ 

 การค้นควา้แบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ีเข้ารับบริการบริการธุรกรรม

การเงินต่างๆ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้ง 14 สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดล าปาง จ านวน 490 ราย 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ t-Test และ ANOVA 

 จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับต่ ากว่า

มัธยมศกึษาตอนปลาย ประกอบอาชพีเกษตรกร และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไมเ่กิน 10,000 บาท 

 ผลการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจงัหวัดล าปาง 

ตามองค์ประกอบของอัตลักษณข์องตราสินคา้ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 

 ด้านคุณสมบัต ิ พบวา่ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ย 

โดยมีปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ธ.ก.ส. มจี านวนสาขาครอบคลุมทุกพื้นท่ีอ าเภอในการท าธุรกรรมตามท่ีต้องการ 

 ด้านคุณประโยชน์ พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับเห็น

ด้วย โดยมีปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานของธนาคารดูแลเอาใจใส่ชว่ยเหลอืและคอยให้ค าปรึกษาเป็นอยา่งดี 

 ด้านคุณค่า  พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 

โดยมีปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ธ.ก.ส. มสี่วนช่วยในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ 

 ด้านวัฒนธรรม พบวา่ภาพลักษณข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย 

โดยมีปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ธ.ก.ส. เป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือสังคม เช่น การมอบทุนการศึกษา , การสร้างฝาย 

ชะลอน้ า เป็นต้น 

 ด้านบุคลิกภาพ  พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับเห็น

ด้วย โดยมีปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานของธนาคารมกีารให้บริการอยา่งเป็นกันเอง ท าให้รู้สกึอบอุน่ทุกครัง้ท่ี

ใชบ้ริการ 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ด้านผู้ใช ้ พบวา่ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรโดยรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ย โดยมี

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคิดว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของ ธ .ก.ส. เป็นผู้ท่ีชอบความสะดวกสบาย มีพนักงาน

อ านวยความสะดวกและให้บริการอยา่งใกล้ชิด  

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยพบวา่ 

 ลูกค้าท่ีมีเพศและระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท้ัง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน  

 ลูกค้าท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรท้ัง 6 ด้านแตกตา่งกัน 

ลูกค้าท่ีมีอาชีพและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ด้านคุณสมบัต ิด้านคุณประโยชน ์ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพและด้านผู้ใชแ้ตกตา่งกนั แตด่้าน

คุณค่าไมแ่ตกตา่งกัน 

ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to examine the image of the Bank of Agriculture and 

Agricultural Co-operatives in the view of Customers in Lampang Province. The samples were 490 customers 

receiving services at 14 branches located in Lampang Province. Questionnaires were used for data collection. The 

statistics used for data analysis were descriptive statistics—frequency, percentage and mean—as well as inferential 

statistics—t-Test, and ANOVA. 

 The findings showed that the majority of the customers were female aged between 41 and 50 years old, 

married, holding lower secondary school working as Agriculturer, and earning lower 10,000 Baht. 

 The results of the image of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives from the point of view of 

customers in Lampang Province according to the six elements of brand identity were as follows; 

 Regarding the attribute, the brand image of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives as a 

whole is at the agreed level in average. The factor having the highest average score is that the Bank has many 

branches which cover all the desired transactions. 

 Regarding the benefit, the brand image of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives as a 

whole is at the agreed level in average. The factor having the highest average score is that the Bank employees 

take a good care and give good advice to customers. 

 Regarding the value, the brand image of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives as a whole 

is at the agreed level in average. The factor having the highest average score is that Bank has greatly contributed to 

supporting the Government's policy. 
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 Regarding the culture, the brand image of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives as a 

whole is at the agreed level in average. The factor having the highest average score is that the Bank is the 

organization's sense of responsibility towards the community and environment-- Offering the scholarships, Building 

the dam. 

 Regarding the personality, the brand image of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives as a 

whole is at the agreed level in average. The factor having the highest average score is that the customer service of 

Bank employees is friendly, result in the customers are satisfied with the Bank's service. 

 Regarding the user, the brand image of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives as a whole 

is at the agreed level in average. The factor having the highest average score is that the most of customers prefer 

the convenience because of the closely customer service of the Bank employees. 

 The results of hypothesis testing revealed that: 

 The customers of different gender and revenue levels have not a different perspective of the brand identity 

of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives in all 6 terms. 

 The customers of different ages have a different perspective of the brand identity of the Bank of Agriculture 

and Agricultural Co-operatives in all 6 terms. 

 The customers of different educational levels and occupational groups have a different perspective of the 

brand identity of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operatives in terms of attribute, benefit, culture, 

personality and user, but not of the value.  

บทน า  

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทภายใต้การก ากับ

ดูแลของกระทรวงการคลัง ก่อต้ังมาตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2509 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสนับสนุนการ

พัฒนาแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นองค์ประกอบในระบบเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการ  

กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสหกรณ์ทุกประเภท (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร, 2556: ออนไลน์) โดยมุ่งด าเนินการตามวิสัยทัศน์ คือ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทท่ีมั่นคง มีการจัดการ 

ท่ีทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย”  

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ีสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งในอดีตถูก

มองวา่เป็นธนาคารท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกรเพยีงอยา่งเดียว ทัง้นี้ ยังมผีู้ท่ีมโีอกาสเป็นลูกค้าในชนบทจ านวนมากที่ไมไ่ด้เป็น

เกษตรกร ซึ่งทางธนาคารเล็งเห็นว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมี โอกาสเป็นลูกค้าเหล่านั้นเข้ามาใช้บริการของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ด้วย จึงขอขยายกฎหมายจากบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการเกษตร มาเป็น 

“ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท” ถือเป็นการเสริมภารกิจหลักด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน

ในชนบท เมื่อทางรัฐบาลมีนโยบายเร่ืองการแก้ไขปัญหาให้กับภาคชนบท จึงมอบนโยบายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
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สหกรณ์การเกษตรปรับองค์กรให้เป็นธนาคารพัฒนาชนบท แต่ยังพบปัญหาสภาพการติดต่อสื่อสารขอ้มูลข่าวสารและการ

พัฒนาในเร่ืองการประกอบอาชีพ ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ปรับองค์กรใหม่เป็น ธนาคาร

เพื่อพัฒนาชนบท โดยต้องท าหน้าท่ีในเร่ืองการแก้ไขปัญหาชนบทท่ีแท้จริงด้วยการเปลี่ยนโฉมในเร่ืองการประชาสัมพันธ์จะ

เป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความสนใจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากขึ้น โดยใช้

งบประมาณท่ีมีอยู่มาบูรณาการเพื่อให้รูปลักษณ์มีความทันสมัย กระฉับกระเฉง ว่องไว แต่ยังคงยึดภารกิจและเป้าหมาย

เดิม คือ การท างานเพ่ือพัฒนาชนบท โดยเฉพาะเกษตรกร  (ลักษณ ์วัจนานวัช, 2554) 

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน ์การด าเนินงานของแต่ละธนาคารเร่ิมมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้นเร่ือยๆ ทุกธนาคารมีการปรับตัว

เพื่อการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้า ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้

บริการมากขึ้น อาทิเช่น การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ครบวงจร การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการท างาน การเน้น

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับลูกค้าในระยะยาว เป็นต้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมกีารปรับเปลี่ยนองค์กร

ครั้งส าคัญ คือ โครงการปรับภาพลักษณ์ ธ.ก.ส. หรือ BAAC Re-Branding เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความ

เป็นเลิศและการตอบสนองความต้องการของผู้ใชบ้ริการท้ังเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจและ

ความผูกพันระหวา่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ท้ังด้านเครือข่ายและอาคาร

ส านักงาน ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และ

ด้านลูกค้า สังคมและสิ่งแวดลอ้ม (ลักษณ ์วจนานวัช, 2554: 37-40) 

การปรับภาพลักษณ์หรือ Re-Branding ท้ัง 6 ด้านดังกล่าวข้างต้น เป็นการปรับเปลี่ยนคร้ังส าคัญในรอบ 44 ปี

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกิดภาพลักษณ์ใหมข่ององค์กร เผยแพร่ไปสู่กลุ่มคู่ค้าและลูกค้า

ของธนาคาร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556: ออนไลน์) โดยคงเอกลักษณ์การเป็นธนาคารพัฒนา

ชนบทท่ีเคียงคู่รู้ค่าประชาชนตลอดไป อยา่งไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังไม่เป็นท่ีรับรู้แพร่หลายนัก ทางธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใหมข่ององค์กรมากขึ้น ทั้งทางสื่อ

โทรทัศน ์วิทยุและสื่อออนไลนอ์ื่นๆ โดยรุกปรับภาพลักษณ์สาขาตอ่เนื่อง ยกระดับการให้บริการเทียบเท่าธนาคารพาณิชย ์

รวมถึงระบบไอที คอลเซ็นเตอร์ ระบบเอทีเอ็ม เพื่อให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น และขณะเดียวกันจะพัฒนาตัวสินค้า เช่น 

บัตรเครดิต และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย โดย ธ.ก.ส. มีการออกผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 

รวมถึงทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมท่ีครบก าหนด (ลักษณ์ วจนานวัช, 2556: ออนไลน์) ภาพลักษณ์ของธนาคารท่ีลูกค้าผู้มาใช้

บริการรับรู้จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจว่า ลูกค้ามีความเชื่อหรือภาพท่ีอยู่ในใจต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อย่างไร 

 จังหวัดล าปาง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมีพื้นท่ีท า

การเกษตรถึง 19.74% ของพื้นท่ีจังหวัดล าปางท้ังหมด รองจากพื้นท่ีป่าไม ้มจี านวนครัวเรือนภาคเกษตรจ านวน 132,835 

ครัวเรือน (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง, 2554: ออนไลน์) ปัจจุบันแนวโน้มการขยายสินเชื่อและเงินฝาก



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 1 (January – March  2016)   247 

 

จากธนาคารของประชากรในจังหวัดล าปางเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวอย่าง

ตอ่เนื่องถึงร้อยละ 12.4 ส่วนด้านสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึน้จากเงินฝากรวมเพิ่มขึน้จากเดอืนเดียวกันในปี 

2555 ร้อยละ 11.3 (ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ, 2556: ออนไลน์)  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ สังกัดฝ่ายกิจการสาขา

ภาคเหนือตอนบน ประกอบไปด้วยส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดล าปาง 1 แห่งและมีสาขาตามอ าเภอต่าง ๆ ท้ังสิ้น 13 สาขา

หลัก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีประชากรในจังหวัดล าปางจะตัดสินใจมาใช้

บริการสินเชื่อ เงินฝากและธุรกรรมอื่นๆ การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีจึงเป็นเร่ืองท่ีสถาบัน/องค์กรต้องให้ความส าคัญ เพราะ

ภาพลักษณ์เปรียบเสมือนพื้นฐานทางความคิดท่ีลูกค้ามีต่อสถาบัน /องค์กร ตลอดจนสินค้าหรือบริการ และต้องมีการ

สื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการตอกย้ าและรักษาภาพลักษณ์ให้คงอยู่ตลอดไป สุดท้ายย่อม

ส่งผลให้การด าเนนิงานขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายเป็นอย่างดี (กิตติศักดิ์ หาญกล้า, 2551) อกีท้ัง ปัจจุบันจ านวนลูกค้า

ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท้ังหมดมีจ านวนเพียง 88,293 ราย (สารสนเทศ

ข้อมูลลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556) ซึ่งเมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนภาคการเกษตรใน

จังหวัดล าปางแล้ว จะเห็นได้ว่า ธนาคารยังมีโอกาสขยายฐานลูกค้าได้อีก การมีภาพลักษณ์ของตราสินค้าหรือบริการ 

(Brand Image) ท่ีดีมีผลต่อความได้เปรียบและความเป็นต่อด้านการแข่งขัน  ถ้าภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง

ดังกล่าวได้รับการบริหารจัดการอย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากลูกค้าส่งผลให้ธุรกิจมีช่วง

ชวีติและช่ือเสียงท่ียืนยาวได้อีกดว้ย (ผศ.ดร.กฤษตกิา คงสมพงษ์, 2554: ออนไลน)์ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของ

ลูกค้าในจังหวัดล าปาง เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดล าปางคิดอย่างไร

กับภาพลักษณข์องธุรกิจธนาคารโดยรวม ซึ่งสะทอ้นการบริการของธนาคาร โดยจะน าข้อมูลจากผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการด าเนนิงานและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ

องคก์รต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

การสื่อความหมายของตราสินค้า  ตามแนวคิดของ Kapferer, J.N. (2004) อธิบายไว้ว่า ตราสินค้าเป็น

สัญลักษณ์ท่ีมีความสลับซับซ้อน สามารถถ่ายทอดความหมายได้ถึง 6 ระดับ จากสิ่งท่ีจับต้องได้สู่สิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ ดังนี้  

1. คุณสมบัต ิ(Attribute) 2. คุณประโยชน ์(Benefit) 3. คุณค่า (Value) 4. วัฒนธรรม (Culture) 5. บุคลิกภาพ (Personality)  

6. ผู้ใช ้(User)  

 องค์ประกอบอัตลักษณ์ตราสินค้า เป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้าและ

ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อตราสินค้า ตามแนวคิดของ Kapferer, J.N. (2004) 6 ด้าน ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านกายภาพ 

(Physical) องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ (Personality) องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Relationship) 
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องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์การ (Culture) องค์ประกอบด้านความสามารถในการสะท้อนตัวตนของผู้ใช้ตราสินค้า

(Reflection) และองคป์ระกอบด้านการรับรู้เกี่ยวกับตนเองของบุคลากรในองค์การ (Self-Image)  

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา              

เนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้ ใชท้ฤษฎีการสื่อความหมายของตราสินคา้ทัง้ 6 ระดับ ตามแนวความคิดของ Kapferer, 

J.N. (2004) และมีการใช้ทฤษฎีองค์ประกอบอัตลักษณ์ของตราสินค้าของ Kapferer, J.N. (2004) ช่วยในการอธิบายว่า  

ตราสินค้ามีการสื่อสารถึงองค์ประกอบอัตลักษณ์ตราสินค้าของธนาคารผ่านการสื่อความหมายของตราสินค้าไปยังลูกค้า

จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ในใจลูกค้า ซึ่งการสื่อความหมายของตราสินค้า คือ ด้านคุณสมบัติ (Attribute) ด้านคุณประโยชน ์

(Benefit) ด้านคุณคา่ (Value) ด้านวัฒนธรรม (Culture) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) และด้านผู้ใช้ (User)  

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัด

ล าปาง มีขัน้ตอนท่ีส าคัญดังนี ้

2.1 รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

2.2 สร้างแบบสอบถาม 

2.3 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.4 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

2.5 จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือลูกค้าท่ีมาใชบ้ริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัด

ล าปางท้ัง 14 สาขา โดยมีอายุระหว่าง 21-60 ปี ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวมคีุณสมบัติสามารถเป็นลูกค้าผู้รับบริการสินเชื่อของ

ธนาคารได้ (บรรธน ประสพสุข, 2555: ออนไลน์) และสามารถตัดสินใจใช้บริการได้ด้วยตนเองท้ังการฝาก-ถอนเงิน,  

การปล่อยสินเชื่อเงินกู้ และการท าธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร  เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ ไม่ทราบถึงจ านวนประชากรท่ี

จะศึกษาแน่นอน จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 490 ตัวอย่าง อ้างอิงจาก Typical Sample Sizes for Studies of 

Human and Institutional Populations ของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) จากผู้ใช้บริการท้ังหมด 14 สาขา 

โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากลูกค้าผู้เคยใช้บริการ โดยจะแบ่ง

สัดส่วนตัวอย่างแต่ละสาขาเท่าๆกัน สาขาละ 35 ชุด โดยเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกเก็บตัวอย่างตามสะดวก 

(Convenience Sampling) 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  จ านวน 

490 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
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 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และระดับรายได้ตอ่เดอืน  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้า

จังหวัดล าปาง  

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านปัญหาหรือข้อเสนอแนะอื่นในด้านของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ท าการ

ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม จ าแนกตามเพศ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว จ าแนก

ตามกลุ่มอายุ อาชพี ระดับการศึกษาและระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 490 ราย พบว่า ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดล าปางท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.3 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 

29.8 สถานภาพสมรส ร้อยละ 69.4 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 39.6 

ประกอบอาชพีเกษตรกร ร้อยละ 40.8 มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไมเ่กิน 10,000 บาท ร้อยละ 46.9  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของ

ลูกค้าในจังหวัดล าปาง  

 ด้านคุณสมบัติ พบว่า ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีระดับความคิดเห็นต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.98 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อย พบว่า ลูกค้ามีระดับความ

คิดเห็นในระดับเห็นด้วยในทุกปัจจัยย่อย โดยสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ธ .ก.ส. มีจ านวน

สาขาครอบคลุมทุกพื้นท่ีอ าเภอในการท าธุรกรรมตามท่ีต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.06) ธนาคารมีการจัดแบ่งพื้นท่ีบริการลูกค้า

ได้อย่างชัดเจน เช่น พื้นท่ีบริการด้านสินเชื่อ พื้นท่ีพักคอย พื้นท่ีให้บริการฝาก-ถอน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.03) ธนาคารมี

เคร่ืองแบบพนักงานท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนและสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.02) ธนาคารมีป้ายชื่อสาขาที่สวยงาม โดดเด่น 

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.01) มีการตกแต่งท้ังภายในและภายนอกสาขาอย่างเหมาะสม สร้างความโดดเด่น

ด้วยสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจ าธนาคาร (ค่าเฉลี่ย 4.01) ภายในสาขาของ ธ.ก.ส. แบ่งเป็นสัดส่วน ป้ายบอกชื่อแผนกชัดเจน 

พื้นท่ีสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.97) ท าเลท่ีตั้งสาขาของธนาคารสะดวกต่อการใช้บริการ อยู่ใกล้พื้นท่ีธุรกิจของท่าน (ค่าเฉลี่ย

3.96) มีป้ายและสื่อโฆษณาต่างๆภายในสาขาท่ีน่าสนใจและสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.95) และมีท่ีจอดรถกว้างขวาง มี รปภ.

บริการดูแลความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.78) ตามล าดับ 

ด้านคุณประโยชน์ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ย (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆ ทุกประเด็นเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 1 (January – March  2016)   250 

 

พนักงานของธนาคารดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย .08) พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส 

กล่าวทักทายและต้อนรับทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.06) พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและ

ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.02) ธ.ก.ส.มีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างครบวงจร 

(ค่าเฉลี่ย3.97) พนักงานมีการบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉลี่ย 3.96) และเมื่อท่านเกิดปัญหา พนักงานสามารถชว่ย

แก้ไขได้ในทันที (ค่าเฉลี่ย 3.93)  

 ด้านคุณค่า  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.04) โดยมี

ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆทุกประเด็นเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ธ.ก.ส.มี

ส่วนช่วยในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ (ค่าเฉลี่ย 4.23) ธ.ก.ส.เป็นสถาบันการเงินของรัฐท่ีมีความมั่นคงและความ

น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.17) ท่านคิดว่าระบบการเงินของธนาคารดีท่ีสุดเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆโดยรวม 

(ค่าเฉลี่ย 4.03) ท่านมั่นใจในการใช้บริการกับ ธ.ก.ส.เพราะระบบการเงินมีความถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด (ค่าเฉลี่ย 

4.02) เทคโนโลยีของธนาคารมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกทางด้านการเงินให้แก่ท่าน (ค่าเฉลี่ย 3.90) และธนาคารมี

เครื่องมือ เคร่ืองใชท่ี้ทันสมัยในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย3.87) ตามล าดับ 

ด้านวัฒนธรรม  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย (ค่าเฉลี่ย3.99) 

โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆ ทุกประเด็นเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  

ธ.ก.ส.เป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือสังคม เช่น การมอบทุนการศึกษา, การสร้างฝายชะลอน้ า เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.12) การ

ด าเนินการของ ธ.ก.ส.มีความเป็นระบบระเบียบภายใต้ข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย 4.09) ธ.ก.ส. 

เป็นองค์กรท่ีสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.08) ธ.ก.ส.มีการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นหลักธรรมมาภิบาล 

(ค่าเฉลี่ย 4.08) พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เชื่อถือได้ (ค่าเฉลี่ย 4.01) พนักงานปฏิบัติงานด้วยรอยยิ้ม 

บริการด้วยใจ ให้บริการลูกค้าดุจญาตมิิตร (ค่าเฉลี่ย 3.95) พนักงานท างานร่วมกันเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย 3.90) และพนักงาน

ใชช้วีติอยา่งพอเพยีง (ค่าเฉลี่ย 3.67) ตามล าดับ 

 ด้านบุคลิกภาพ  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.02) 

โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆทุกประเด็นเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 

พนักงานของธนาคารมีการให้บริการอย่างเป็นกันเอง ท าให้รู้สึกอบอุ่นทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.09) ธ.ก.ส.มี

บุคลิกการท างานท่ียืดหยุน่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันได้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) ธ.ก.ส.เป็นสถาบัน

การเงินท่ีมีความเชี่ยวชาญและนา่เชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 4.07) ธ.ก.ส.มคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อสร้าง

ความมั่นใจแก่ลูกค้าในการใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.03) พนักงานของธนาคารมศีักยภาพท่ีจะพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่

สู่ท้องถิ่นได้ดี (ค่าเฉลี่ย 4.00) ธ.ก.ส.เป็นผู้น าทางเทคโนโลยี มีการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาให้บริการอยู่เสมอ 

(ค่าเฉลี่ย 3.96) และ ธ.ก.ส.เป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรมทางการเงิน มีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ  อยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.88) 

ตามล าดับ 
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 ด้านผู้ใช้  พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย4.02) โดยมีระดับ

ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆ ทุกประเด็นเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ท่านคิดว่า

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของ ธ.ก.ส. เป็นผู้ท่ีชอบความสะดวกสบาย มีพนักงานอ านวยความสะดวกและให้บริการอย่างใกล้ชิด 

(ค่าเฉลี่ย4.03) ท่านคิดว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของ ธ.ก.ส. เป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความเสี่ยง เนื่องจากต้องการใช้บริการ

ธนาคารท่ีมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 4.03) ท่านคิดว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของ ธ.ก.ส. เป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น ชอบ

ความรวดเร็วและกระฉับกระเฉง (ค่าเฉลี่ย 4.02)  และท่านคิดว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของ ธ.ก.ส. เป็นบุคคลท่ีชอบความ

เป็นกันเอง (ค่าเฉลี่ย 4.01) ตามล าดับ 

 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรด้านต่างๆ ในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปางจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 จ าแนกตามเพศ 

 ผลการเปรียบเทียบของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารท้ัง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ในแต่ละ

ด้าน พบว่า ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารในระดับเห็นด้วยทุกด้าน โดยเพศชายมี

ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่ามากท่ีสุด และมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านคุณสมบัตินอ้ยท่ีสุด ส่วนเพศหญิง

มคีวามคิดเห็นต่อภาพลักษณด์้านบุคลิกภาพมากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ดา้นวัฒนธรรมนอ้ยท่ีสุด 

 จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 ผลการเปรียบเทียบของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มอายุตา่งๆ มรีะดับความคดิเห็นแตกต่าง

กันในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิต ิ0.05 เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ตราสินคา้ในแต่ละด้าน พบวา่  ทุกกลุ่มอายุมคีวามคิดเห็นตอ่ภาพลักษณ์ของธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยูใ่นระดับเห็นด้วยในทุกด้าน โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 21-30 

ปี มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารด้านคุณประโยชน์มากท่ีสุดและด้านคุณสมบัติน้อยท่ีสุด กลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพและด้าน

ผู้ใชม้ากที่สุดและด้านคุณประโยชนน์อ้ยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหวา่ง 41-50 ปี มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณข์อง

ธนาคารด้านผู้ใช้มากท่ีสุดและด้านวัฒนธรรมน้อยท่ีสุด ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีระดับความ

คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ดา้นคุณค่ามากที่สุดและด้านคุณประโยชนน์อ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณสมบัต ิจ าแนกตามกลุม่อายุ มคีวามแตกตา่งกัน 5 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อย

กว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี ค่าเฉลี่ยระดับ
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ความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 31-40 ปี  

นอ้ยกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของกลุ่มอายุ 41-50 ปี น้อยกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี   

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณประโยชน์ จ าแนกตามกลุ่มอายุ มีความแตกต่างกัน 4 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี 

นอ้ยกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุม่อายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี ค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 31-40 ปี 

มากกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้าน

คุณค่า จ าแนกตามกลุ่มอายุ มีความแตกต่างกัน 4 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่า

กลุ่มอายุ 31-40 ปี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 31-40 ปี  

นอ้ยกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านวัฒนธรรม จ าแนกตามกลุ่มอายุ มีความแตกต่างกัน 3 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี 

นอ้ยกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี และค่าเฉลี่ย

ระดับความคดิเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านบุคลิกภาพ จ าแนกตามกลุ่มอายุ มีความแตกต่างกัน 3 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี 

นอ้ยกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี และค่าเฉลี่ย

ระดับความคดิเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านผู้ใช ้

จ าแนกตามกลุ่มอายุ มีความแตกต่างกัน 3 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 

31-40 ปี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มอายุ 21-30 ปี น้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของกลุม่อายุ 21-30 ปี น้อยกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี  

 จ าแนกตามระดับการศึกษา  

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในระดับการศึกษาต่างๆ มีความคิดเห็นต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารในด้านคุณค่าไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน ์

ด้านบุคลิกภาพ ด้านวัฒนธรรมและด้านผู้ใช้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ของธนาคารในแต่

ละด้าน พบวา่ ทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยในทุกด้าน โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็นต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารด้านบุคลิกภาพมากท่ีสุดและด้านวัฒนธรรมน้อยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารด้านบุคลิกภาพและด้านผู้ใช้มาก
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ท่ีสุดและด้านคุณสมบัตนิอ้ยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มกีารศกึษาอยู่ในระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. มรีะดับความคดิเห็น

ต่อภาพลักษณ์ของธนาคารด้านผู้ใช้มากท่ีสุดและด้านคุณสมบัติน้อยท่ีสุด ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารด้านคุณค่ามากท่ีสุดและด้านคุณสมบัติน้อยท่ีสุด  

และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารด้าน

คุณสมบัตมิากที่สุดและดา้นผู้ใชน้อ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณสมบัติ จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน 7 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับการศึกษา

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช . ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ระดับการศึกษาต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ระดับการศกึษาต่ ากวา่มัธยมศกึษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของระดับการศึกษาอนุปริญญา น้อยกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

การศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. นอ้ยกว่าระดับการศกึษาสูงกวา่ปริญญาตรี  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณประโยชน์ จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน 7 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช . ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส . ค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของระดับการศึกษาต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศกึษาปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของระดับการศกึษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกวา่ระดับการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. ค่าเฉลี่ย

ระดับความคดิเห็นของระดับการศกึษาอนุปริญญาหรือปวส. นอ้ยกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี และค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของระดับการศกึษาอนุปริญญาหรือ ปวส. นอ้ยกว่าระดับการศกึษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านวัฒนธรรม จ าแนกตามระดับการศกึษา มคีวามแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับการศึกษา

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส . และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

การศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. นอ้ยกว่าระดับการศกึษาปริญญาตรี 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านบุคลิกภาพ จ าแนกตามระดับการศกึษา มคีวามแตกต่างกัน 5 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับการศกึษา

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช . ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ระดับการศึกษาต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
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ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกวา่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของระดับการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรือ ปวช. มากกวา่ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส.  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านผู้ใช ้

จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน 8 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับการศึกษาต่ ากว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช . ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส . ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ระดับการศกึษาต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

การศึกษาต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าระดับการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มากกว่าระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส.  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ ปวส. มากกว่าระดับการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของระดับการศกึษาปริญญาตรี มากกวา่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

 จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มอาชีพต่างๆมีระดับความคิดเห็นต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารด้านคุณค่าไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน ์ 

ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพและด้านผู้ใช้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ของธนาคารในแต่

ละด้าน พบว่า ทุกกลุ่มอาชีพมคีวามคิดเห็นตอ่ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยูใ่นระดับ

เห็นด้วยทุกด้าน โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเกษตรกรมรีะดับความคิดเห็นต่อธนาคารด้านบุคลิกภาพมากที่สุดและด้าน

คุณประโยชนแ์ละด้านวัฒนธรรมนอ้ยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมรีะดับความคิดเห็น

ตอ่ธนาคารดา้นคุณสมบัตมิากที่สุดและด้านคุณประโยชนแ์ละด้านบุคลิกภาพนอ้ยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงาน

บริษัทเอกชนมีระดับความคิดเห็นต่อธนาคารด้านคุณค่ามากท่ีสุดและด้านวัฒนธรรมและด้านบุคลิกภาพน้อยท่ีสุด  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีธุรกิจส่วนตัวมีระดับความคิดเห็นต่อธนาคารด้านคุณประโยชน์มากท่ีสุดและด้านคุณสมบัติและ

ด้านวัฒนธรรมน้อยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้านมีระดับความคิดเห็นต่อธนาคารด้านคุณค่ามากท่ีสุด

และด้านคุณสมบัตนิอ้ยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆมีระดับความคิดเห็นต่อธนาคารดา้นวัฒนธรรมมาก

ท่ีสุดและด้านคุณสมบัตนิอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณสมบัติ จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน 11 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร 

มากกวา่อาชพีพนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร มากกว่าอาชพีธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร มากกว่าอาชีพพ่อบ้าน /แม่บ้าน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร 

มากกว่าอาชีพอื่นๆ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชพีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกวา่อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
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ของอาชพีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน /แม่บ้าน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพธุรกิจส่วนตัว น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน /แม่บ้าน   

และค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของอาชีพพอ่บ้าน/แมบ้่าน มากกวา่อาชพีอ่ืนๆ  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณประโยชน์ จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน 6 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร 

มากกวา่อาชพีพนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร มากกว่าอาชพีธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน น้อยกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน น้อยกว่า

อาชีพอื่นๆ  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านวัฒนธรรม จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน 8 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร 

มากกวา่อาชพีพนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร มากกว่าอาชพีธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน /แม่บ้าน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

นอ้ยกว่าอาชพีอื่นๆ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพธุรกิจส่วนตัว นอ้ยกว่าอาชพีพ่อบ้าน /แม่บ้าน และค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของอาชีพธุรกิจส่วนตัว นอ้ยกว่าอาชีพอื่นๆ  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านบุคลิกภาพ จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน 9 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร 

มากกวา่อาชพีพนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร มากกว่าอาชพีธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน น้อยกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน น้อยกว่า

อาชีพพอ่บ้าน/แมบ้่าน ค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน นอ้ยกว่าอาชีพอ่ืนๆ ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของอาชีพธุรกิจส่วนตัว นอ้ยกว่าอาชีพพอ่บ้าน/แมบ้่าน และค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นของอาชีพธุรกิจส่วนตัว นอ้ย

กว่าอาชีพอื่นๆ  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านผู้ใช ้

จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกัน 9 คู่ดังนี้  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร มากกว่าอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพเกษตรกร มากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน น้อยกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน น้อยกว่าอาชีพ
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พ่อบ้าน/แม่บ้าน ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน น้อยกว่าอาชีพอื่นๆ ค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นของอาชีพธุรกิจส่วนตัว น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน /แม่บ้าน  และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของอาชีพธุรกิจส่วนตัว 

นอ้ยกว่าอาชีพอื่นๆ  

  จ าแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างๆมีความ

คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์  ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม  

ด้านบุคลิกภาพและด้านผู้ใช้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ของธนาคารในแต่ละด้าน พบว่า  

ทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมคีวามคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยูใ่นระดับ

เห็นด้วยทุกด้าน โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ

ธนาคารด้านผู้ใช้มากท่ีสุดและด้านคุณประโยชน์น้อยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-

20,000บาท มคีวามคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารด้านคุณประโยชนม์ากท่ีสุดและด้านวัฒนธรรมและด้านบุคลิกภาพ

น้อยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ

ธนาคารดา้นคุณค่ามากที่สุดและด้านบุคลิกภาพน้อยท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณสมบัติ จ าแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มคีวามแตกตา่งกัน 1 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไมเ่กิน 10,000 บาท มากกวา่ระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001-20,000 บาท  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณประโยชน์ จ าแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกัน1 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไม่เกิน 10,000 บาท มากกวา่ระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001-20,000 บาท  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านคุณค่า จ าแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกัน  1 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไมเ่กิน 10,000 บาท มากกวา่ระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001-20,000 บาท  

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านวัฒนธรรม จ าแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน มีความแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ ระดับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มากกว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท น้อยกว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 

บาท   

 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ด้านบุคลิกภาพ จ าแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน มคีวามแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มากกว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนไมเ่กิน 10,000 บาท มากกวา่ระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนมากกวา่ 20,000 บาท  
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 ค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านผู้ใช ้

จ าแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน มีความแตกต่างกัน 3 คู่ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับรายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืนไม่เกิน 10,000 บาท มากกวา่ระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001-20,000 บาท ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของระดับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มากกว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท และค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นของระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท น้อยกว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 

บาท  

 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านปัญหาหรือข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง 

 จากการรวบรวมแบบสอบถาม พบว่าปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดล าปาง สรุปได้ดังตอ่ไปน้ี   

 1. ด้านคุณประโยชน์ พนักงานส่วนใหญ่มีความเต็มใจในการให้บริการ สามารถอธิบายถึงวิธี ขั้นตอน หรือการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน พนักงานสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดี มีความเป็นกันเอง ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและยินดี

ปฏบัิตติามค าแนะน าของพนักงาน 

 2. ด้านคุณค่า เนื่องจาก ธ.ก.ส. มีลูกค้าจ านวนมาก ลูกค้าจึงอยากให้ติดตั้งเคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติให้มากขึ้น 

เพื่อความรวดเร็วในการใชบ้ริการ 

 3. ด้านวัฒนธรรม เนื่องจากลูกค้าบางท่านไม่มีความรู้ทางด้านธุรกรรมการเงินเพียงพอ ธนาคารควรจัดให้มี

บุคคลที่คอยให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกรรมการเงินดุจญาติมิตร 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 จากการศกึษาเร่ือง ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัด

ล าปาง  มีประเด็นท่ีส าคัญหลายประเด็นท่ีสามารถน ามาอภปิรายผลได้ดังนี้  

 ระดับความคดิเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้ง 6 ด้าน 

 1. ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้านคุณสมบัต ิ

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยประเด็นย่อยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยสูงสุด ได้แก่ ธนาคารมีจ านวนสาขา

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอ าเภอในการท าธุรกรรมตามท่ีต้องการ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีเด่นชัดของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อ านาจ พิศเพ็ง (2553) ซึ่งได้ศึกษา ภาพลักษณ์ของ

ธนาคารกสิกรไทยในมุมมองของลูกค้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยด้าน

คุณสมบัติในระดับเห็นด้วย โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนนสูงสุด ได้แก่ การท่ีธนาคารธนาคารกสิกรไทยมีจ านวนสาขา

ครอบคลุมในการท าธุรกรรมท่ีตอ้งการ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยนุช วงศม์ณีรุ่ง (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 

ภาพลักษณ์ตราสินค้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในมุมมองของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ภาพลักษณ์

ตราสินค้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย อีกท้ังปัจจัยย่อยด้านคุณสมบัติท่ีมี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การท่ีธนาคารกรุงไทยมจี านวนสาขาครอบคลุมในการท าธุรกรรมตามท่ีต้องการ  แต่ไมส่อดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ ธรีารัตน ์พัฒนกิจจ ารูญ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์

ตรายี่ห้อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ลูกค้ามีระดับความชื่นชอบท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในด้านคุณสมบัติอยู่ในระดับค่อนข้างชอบ ซึ่งมีปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยเร่ือง

เครื่องแบบพนักงานที่มคีวามเหมาะสม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

 2. ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้านคุณประโยชน ์

โดยรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ย โดยประเด็นยอ่ยท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ การท่ีพนักงานของธนาคารดูแลเอาใจใส่

ชว่ยเหลอืและคอยให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ท่ีได้จากการใชต้ามหน้าที่และ

คุณประโยชน์ทางอารมณ์ โดยมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยนุช วงศ์มณีรุ่ง (2556) พบว่า ค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็นดา้นคุณประโยชนอ์ยู่ในระดับเห็นด้วย และสอดคล้องกันในปัจจัยย่อย ได้แก่ การท่ีพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อ านาจ 

พิศเพ็ง (2553) พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์อยู่ในระดับเห็นด้วย ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนนสูงสุด ได้แก่ 

พนักงานธนาคารกสิกรไทยมีพนักงานดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาอย่างดี แต่ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ธีรารัตน์ พัฒนกิจจ ารูญ (2553) ซึ่งพบว่า ความชื่นชอบของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)ในดา้นคุณประโยชนอ์ยู่ในระดับคอ่นข้างชอบ โดยมปัีจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การท่ีธนาคารมี

สถานะทางการเงินท่ีม่ันคงและนา่เช่ือถือ  

 3. ระดับความคิดเห็นท่ีมตี่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านคุณค่า โดยรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยประเด็นย่อยท่ีมีความคิดเห็นในระดับสูงท่ีสุด ได้แก่ การท่ี ธ .ก.ส.มีส่วนช่วยในการสนับสนุน

นโยบายของภาครัฐ แสดงให้เห็นว่าตราสินค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสื่อความหมายให้ลูกค้า

ได้ทราบถึงคุณค่าขององค์กรท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยนุช วงศ์มณีรุ่ง (2556) พบว่า 

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านคุณค่าโดยรวมอยูใ่นระดับเห็นด้วย แตไ่มส่อดคล้อง

กันในปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งได้แก่ การท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินของรัฐท่ีมีความ

มั่นคงและนา่เชื่อถือเป็นอยา่งยิ่ง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อ านาจ พิศเพ็ง (2553) ซึ่งพบวา่ ระดับความคิดเห็น

ด้านคุณค่าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย แต่ไม่สอดคล้องกันในปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยเป็น

สถาบันท่ีมีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถอืเป็นอยา่งยิ่ง  

 4. ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านวัฒนธรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยประเด็นย่อยท่ีมีความคิดเห็นในระดับสูงท่ีสุด ได้แก่ ธ .ก.ส.เป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือสังคม 

เช่น การมอบทุนการศึกษา การสร้างฝายชะลอน้ า เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อ านาจ พิศเพ็ง (2553) พบว่า มุมมองของลูกค้าท่ีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ด้านวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย แต่ไม่สอดคล้องกันใน

ปัจจัยย่อยท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ การท่ีธนาคารด าเนินงานเป็นระบบระเบียบและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ี

เครง่ครัดของธนาคารแห่งประเทศไทย  และผลการศกึษาของ ปิยนุช วงศม์ณีรุ่ง (2556) สอดคล้องกัน โดยมีความคิดเห็น

ด้านวัฒนธรรมโดยรวมในระดับเห็นด้วย แต่ไม่สอดคล้องกันในปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งได้แก่ การด าเนินงาน
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ภายใต้ระบบระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ ธีรารัตน์ พัฒนกิจจ ารูญ (2553)  

ไม่สอดคล้องกัน โดยมีระดับความชื่นชอบของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

อยู่ในระดับค่อนข้างชอบ ส่วนปัจจัยด้านวัฒนธรรมท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร ด้านบริหารงานและ

ผลิตภัณฑรู์ปแบบใหม่ๆ  เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าและบริการอยา่งโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถอื 

 5. ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านบุคลิกภาพ 

โดยรวมอยูใ่นระดับเห็นด้วย โดยประเด็นยอ่ยท่ีมคีวามคิดเห็นในระดับสูงท่ีสุด ได้แก่ พนักงานของธนาคารมกีารให้บริการ

อย่างเป็นกันเอง ท าให้รู้สึกอบอุน่ทุกครัง้ท่ีใชบ้ริการ สะทอ้นให้เห็นถึงบุคลิกภาพของตราสินคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อ านาจ พิศเพ็ง (2553) พบว่า ความคิดเห็นของลูกค้าท่ีต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย แต่ไม่สอดคล้องกันใน

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย ด้านบุคลิกภาพสูงสุด ซึ่งได้แก่ การท่ีธนาคารมีความคล่องแคล่วในการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี และระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพยังสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ปยินุช วงศ์มณีรุ่ง (2556) ซึ่งโดยรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ย แต่ไม่สอดคล้องกันในปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ การท่ีธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินท่ีมคีวามเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ความคิดเห็นของลูกค้าด้าน

บุคลิกภาพไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรารัตน์ พัฒนกิจจ ารูญ (2553) ซึ่งพบว่า ความชื่นชอบของลูกค้าด้าน

บุคลิกภาพโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างชอบ โดยลูกค้ามีการรับรู้บุคลิกภาพของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

วา่เป็นธนาคารท่ีมีความน่าเชื่อถอืมากที่สุด  

 6. ระดับความคิดเห็นท่ีมตี่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านผู้ใช ้โดยรวมอยู่

ในระดับเห็นด้วย โดยประเด็นย่อยท่ีมคีวามคิดเห็นสูงท่ีสุด ได้แก่ ลูกค้าคิดว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของ ธ .ก.ส. เป็นผู้ท่ีชอบ

ความสะดวกสบาย มพีนักงานอ านวยความสะดวกและให้บริการอยา่งใกล้ชิด สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้ท่ีใช้บริการของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อ านาจ พิศเพ็ง (2553) พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในด้านผู้ใช้บริการอยู่ในระดับเห็น

ด้วย โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยด้านผู้ใช้สูงสุดสอดคล้องกัน ได้แก่ การท่ีภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการเป็นบุคคลท่ีชอบให้

พนักงานอ านวยความสะดวกและให้บริการลูกค้าอยา่งใกล้ชิด และความคิดเห็นของภาพลักษณ์ด้านผู้ใช้สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ปิยนุช วงศ์มณีรุ่ง (2556) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านผู้ใช้อยู่ในระดับเห็นด้วย แต่ไม่สอดคล้องกันในปัจจัย

ยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ใชบ้ริการส่วนใหญ่ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นบุคคลท่ีเชื่อม่ัน มั่นใจในตัวเอง 

เนื่องจากต้องการใช้บริการธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 จากการศกึษาเร่ืองภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัด

ล าปาง มีขอ้เสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 ด้านคุณสมบัติ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้านคุณสมบัติน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านคุณประโยชน ์

ด้านคุณค่า ด้านบุคลิกภาพ ด้านวัฒนธรรมและด้านผู้ใช้ ธนาคารจึงควรให้ความส าคัญกับลักษณะทางกายภาพของ

ธนาคารมากท่ีสุด ซึ่งเป็นสิ่งแรกท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ โดยควรเน้นปรับปรุงในส่วนของการจัดเตรียมท่ี

จอดรถให้กว้างขวางและเพียงพอต่อปริมาณลูกค้าท่ีมาใช้บริการ เนื่องจากเป็นปัจจัยย่อยในด้านคุณสมบัติท่ีมีค่าเฉลี่ย
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ระดับความคดิเห็นน้อยท่ีสุด ควรมกีารจัดเตรียม รปภ. บริการดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอด เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายและ

รู้สกึปลอดภัยทุกครัง้ท่ีมาใชบ้ริการ  

 ด้านคุณค่า 

 เนื่องจากลูกค้ามีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในด้าน

คุณค่ามากท่ีสุด และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านคุณค่า  

ไม่แตกต่างกัน ธนาคารจึงควรรักษาภาพลักษณ์และให้ความส าคัญภาพลักษณ์ของธนาคารในด้านคุณค่าอยา่งสม่ าเสมอ 

โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมคี่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดจากปัจจัยย่อยท้ังหมด ได้แก่ การท่ี ธ .ก.ส. มีส่วนช่วยในการสนับสนุน

นโยบายของภาครัฐอย่างดี รองลงมาคือ การท่ี ธ.ก.ส.เป็นสถาบันการเงินของรัฐท่ีมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือเป็น

อย่างย่ิง ซึ่งเป็นประเด็นท่ีธนาคารควรรักษาไว้  

 อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังไม่มั่นใจในเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของธนาคารรวมถึงความทันสมัยในการให้บริการของ

ธนาคาร เนื่องจากคะแนนในประเด็นย่อยดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยน้อย ดังนั้น ธนาคารควรปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าให้รวดเร็วและถูกต้อง รวมท้ังการเพิ่มเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้ทันสมัยทุก

สาขา เชน่ การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า เคร่ืองบริการฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องบริการปรับสมุด  เป็นต้น  

 ด้านวัฒนธรรม 

 เนื่องจากการด าเนินการของ ธ.ก.ส. มุง่เน้นการชว่ยเหลือสังคมอยู่เสมอ อีกทั้งยังด าเนนิการให้มคีวามเป็นระบบ

ระเบียบภายใต้ข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการด าเนินการของธนาคาร ซึ่งถือเป็น

ปัจจัยยอ่ยท่ีมคี่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับแรกในด้านวัฒนธรรม ธนาคารจึงควรให้ความส าคัญกับประเด็น

ดังกล่าวและรักษาไว้เช่นเดิม  อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามองว่าพนักงานบางคนยังใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียงตามวัฒนธรรมของ

องค์กร ซึ่งคะแนนของประเด็นย่อยเร่ืองดังกล่าวอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับปัจจัยย่อยท้ังหมด ฉะนั้น ธนาคารควร

มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกพนักงาน ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของ ธ .ก.ส. และปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามแนวทางของ

วัฒนธรรมองค์กร ธ.ก.ส. ซึ่งอาจน ามาเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของพนักงานแตล่ะคน  

 ด้านบุคลิกภาพ 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมพีนักงานท่ีให้บริการอยา่งเป็นกันเองและอบอุ่น เป็นปัจจัยยอ่ยท่ี

ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดในด้านบุคลิกภาพ พนักงานควรมีการทักทายด้วยรอยย้ิม บริการด้วยใจและส่วน

ใหญ่ใชภ้าษาท้องถิ่นในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อความเป็นกันเอง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีธนาคารควรรักษาไว้ให้ดี แตส่ิ่งท่ีธนาคารควร

ปรับปรุง ได้แก่ ด้านการเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงิน โดยความเป็นจริงแล้ว ธนาคารมีการจัด

ประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารระดับประเทศโดยพนักงาน เกษตรกรลูกค้าและเยาวชนท่ัวไป

ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น ธนาคารควรมีการสื่อสารออกไปเพื่อให้ลูกค้าและบุคคลท่ัวไปได้รับทราบ

ถึงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้มากขึ้น  

 จากการศกึษาเร่ืองภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัด

ล าปาง มีขอ้เสนอแนะในภาพรวม ดังนี้  
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 เนื่องจากกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรแตกต่างกัน โดยธนาคารควรเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุ 21-30 ปีให้มากขึ้น เพื่อให้กลุ่มลูกค้า

ดังกล่าวเลือกมาใชบ้ริการกับ ธ.ก.ส. มากขึน้และมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารท้ัง 6 ด้านเพิ่มสูงขึน้ตาม

ไปด้วย โดยเน้นเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)  

เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างท่ัวถึง ส่วนกลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุ 51-60 ปีซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารมากท่ีสุดในทุกด้านและเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธนาคาร ธนาคารควรรักษามาตรฐานการ

สื่อสารภาพลักษณ์ของธนาคารในทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ ควรใช้สื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

ของธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และรางวัลท่ีธนาคารได้รับ เป็นต้น เพื่อท่ีจะสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดใีห้กับธนาคารต่อไป  

กลุ่มลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลาย ผู้ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรและผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มลุกค้าเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากที่สุดในทุกด้าน ฉะนั้น ธนาคารควรให้ความส าคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้อย่างสม่ าเสมอ 

พนักงานควรให้บริการอย่างเป็นกันเอง มีการบริการด้วยใจ เพื่อสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

โดยเน้นการประชุมกลุ่มลูกค้าในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้มากขึ้น อาจจะปรับเป็น

มาตรฐานของวิธีการด าเนินงานของธนาคาร เช่น การประชุมประจ าปีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรต้องประชุมปีละ 2 คร้ังต่อปี เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มอายุ  อีกท้ังยังสามารถถาม-ตอบ

ลูกค้าได้ชัดเจน เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้สามารถสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านการพูด ผ่านคลิป หรือผ่านข้อความทาง

อนิเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าท่ีมีระดับการศกึษา ประกอบอาชีพและมรีะดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอ่ืนๆ ได้อยา่งดี ส่งผลตอ่การเพิ่ม

ฐานลูกค้าและเพิ่มระดับความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกค้าอกีด้วย 
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