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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ความจงรั ก ภัก ดี ต ราสิ น ค้า ของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ธนาคารธนชาต จัง หวัด อุ บ ลราชธานี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การธนาคารธนชาต จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อ
ศึกษาเปรี ยบเทียบความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าธนาคารธนชาต จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามลักษณะข้อมูลส่ วน
บุคคลของผูใ้ ช้บริ การ ผูศ้ ึกษาใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ ในการคํานวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานทางสถิติดว้ ย ANOVA ด้วยวิธี
Independent Sample t-test และวิธี f-test อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว / เจ้าของกิจการ มีระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าของธนาคารระหว่าง 5 - 10 ปี
และมีความถี่ในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารธนชาต อาทิตย์ละครั้ง มีการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
กับธนาคารธนชาตในอัตราส่ วนที่เพิ่มขึ้น และไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ กับบริ ษทั ในเครื อ โดยจะแนะนําหรื อบอกต่อให้
คนรู้จกั มาใช้บริ การของธนาคารธนชาต และส่ วนใหญ่ไม่ได้ใช้บริ การของธนาคารตั้งแต่ตอนที่ธนาคารเป็ นธนาคาร
นครหลวง ผลการสมมติฐานเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั เอาไว้ ทั้งนี้ เพราะระดับความจงรักภักดีของผู้ ใช้บริ การที่มีต่อ
ธนาคารธนชาต พบว่า ภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านบุคลากรเกี่ยวกับพนักงานมีความสามารถ
สื่ อสารได้ดีเข้าใจง่าย ด้า นความมัน่ คงส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสํา คัญ การสร้ า งความมัน่ ใจแก่ ลูก ค้า ในการฝากเงิ น กับ
ธนาคารธนชาต โดยด้านบริ การและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกหลากหลาย
คําสํ าคัญ: ความจงรักภักดี, ตราสิ นค้า, ผลิตภัณฑ์, ธนาคารธนชาต, จังหวัดอุบลราชธานี
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจํา สาขาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559

11

สุ รศักดิ์ อาปตาคม และรัตพงษ์ สอนสุ ภาพ
Vol.2 No.1 July-December 2016

Abstract
This research aimed to study brand loyalty of Thanachart Bank customers in Ubonratchathani Province
The major objectives were to investigate the key factors of the brand loyalty and also to provide a comparison of
brand loyalty toward Thanachart Bank products in the province. The data-collecting instrument was the
questionnaire and the subjects were 400 customers of the bank. The data were analyzed through descriptive
statistics: percentage, mean, standard deviation and hypotheses test using ANOVA and the independent sample ttest and F-test at the level of statistical significance of 0.05.
The result showed that the majority of customers was female, age between 40–49 years old and held
bachelor’s degree. They were self-employed/business owners and had been doing transaction with bank for 5-10
years. They visited Thanachart Bank for financial business and banking services once a week. These respondents
also decided to invest more in the financial products of Thanachart Bank; they had no interest in purchasing
products offered by other affiliated companies. Moreover, these respondents suggested the bank’s services to
others non-customers of the bank. The results of the hypothesis test came out positive due to the overall high level
of customer loyalty for Thanachart Bank. Therefore, with regard to the bank personnel, the majority of customers
gave great importance to the bank’s personnel by indicating that the staffs were able to communicate well and help
customers understand things easily. As for stability, most of the respondents gave importance to Thanachart Bank’s
ability to create customer confidence in savings and deposits. In terms of service and products, what the majority of
customers valued most was the wide variety of financial products.
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