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อัตลักษณ์เป็ นกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญสําหรับการสร้างความแตกต่างของอัตลักษณ์องค์กรเพือ่ ให้กลุ่มลูกค้าเกิดการรับรูแ้ ละส่งผลให้เกิดความ
จงรักภักดีกบั องค์กรมากทีส่ ุด งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอัตลักษณ์องค์กรทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าผูม้ าใช้บริการ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล โดยเลือกศึกษาเฉพาะคนไทยทีเ่ ข้ามาใช้บริการธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ตัง้ แต่ครัง้ ที่
2 ขึน้ ไป จํานวน 400 คน ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตกิ ารคํานวณหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย ผลการวิจยั พบว่าลูกค้ารับรูอ้ ตั ลักษณ์องค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และพบว่าอัตลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นการใช้บริการซํ้าเป็ นปกติ การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการ การบอก
ต่อกับบุคคลอื่น การมีภมู คิ มุ้ กันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง ของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
คําสําคัญ : อัตลักษณ์องค์กร ความจงรักภักดี ธนาคารต่างชาติ
Abstract.

Identity is a key strategy for creating different types of corporate identity so that customer awareness and loyalty to result
in most organizations. This research aimed to identify organizations that influence the loyalty of customers who use the service.
Questionnaires were used to collect data. The study of people who come to Thailand and Commercial Bank of China (Thailand) Co.,
Ltd. (Thailand) from 2 to 400 people. Data were analyzed using statistics to calculate the average. standard deviation And
regression analysis simple. The research found that customers perceived corporate identity at a high level overview. And reviews
the overall fidelity is moderate. And the identity of the organization affect the loyalty of repeat customers as usual. Buying across
product lines and services. Tell the other person The immune to being attracted to competitors. Customers of Bank of China
(Thailand) Co., Ltd. (Thailand).
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1. บทนํา

ในปั จจุบนั ธุ รกิจธนาคารพาณิช ย์ส่วนใหญ่ มตี ่ างชาติเข้า
ร่วมลงทุนในธุรกิจการเงินเกือบทัง้ หมดซึ่งมาจากหลากหลายประเทศ
อาทิเช่น จากประเทศ ญี่ป่ ุน สหรัฐอเมริกา ฝรังเศส
่ และ จีน เป็ นต้น
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) โดยเฉพาะธนาคารจีนทีป่ ั จจุบนั จีน
ได้ก้าวขึ้นมาเป็ นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ (ไทยรัฐออนไลน์ , 2558)

ประกอบกับจีนมีการเปิ ดเสรีค่าเงินหยวนในตลาดโลก ส่งผลให้การ
ดําเนินธุรกิจธนาคารของประเทศจีนจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของโลกเอเชี ย รวมถึ ง ในประเทศไทยด้ ว ย
(วารสารการเงินการธนาคาร, 2558) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(มหาชน) เป็ นธนาคารต่ างชาติหนึ่งในกลุ่มธนาคารไอซีบซี ีท่เี ข้ามา
ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์จากประเทศจีนที่
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สามารถทํากําไร มีสนิ ทรัพย์ บัญชีเงิน ฝาก สินเชื่อ และเงิน กองทุ น
เข้มแข็งทีส่ ุดในโลก สอดคล้องในปี 2015 Brand Finance s Website
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ได้จดั อันดับสุดยอดแบรนด์ธนาคาร 10 อันดับ
ซึ่งมีว ตั ถุประสงค์เพื่อจัดลําดับความแข็งแรงของแบรนด์ท่จี ะดึงดูด
ลูกค้า และสร้างความจงรักภักดีให้กบั ธนาคาร พบว่าธนาคารไอซีบซี ี
ติดอัน ดับสองของโลกซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความสําเร็จของธนาคารที่
ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าทัวโลกที
่
่เพิ่มสูงขึ้น แต่ ล่าสุดปี 2558
วารสารการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน ได้จดั อันดับ “ Bank
of the Year ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อยกย่องธนาคาร
ทีป่ ระกอบการยอดเยี่ยม และสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ จากการ
เปรีย บเทีย บ 3 ปี ย้ อ นหลัง ผลปรากฏว่ า ในปี 2013 และปี 2014
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ร บั การจัด ลําดับ อยู่ใน
อันดับที่ 12 และในปี 2015 เลือ่ นลงมาอยู่ในอันดับที่ 13 จากธนาคาร
พาณิชย์ทงั ้ หมด 15 ธนาคาร จากสถิติการจัดลําดับข้างต้น สะท้อ น
ปั ญหาทีส่ าํ คัญทีส่ ่งผลต่อการสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างใน
ด้านอัต ลักษณ์ โดยรวมของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่นํ าไปสู่ค วาม
จงรัก ภั ก ดี ข องธนาคาร เมื่อ เที ย บกั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ อ่ื น ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ บทสัม ภาษณ์ ข องคุ ณ ศุภ วัต ร มะเส็ง (2558) ผู้ช่ ว ย
ผู้อํ า นวยการฝ่ ายบริห ารภาพลัก ษณ์ แ ละการสื่อ สารองค์ ก รของ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่ก ล่ าวว่ าปั จจัย การจัดลําดับ Bank of the
Year เป็ นปั จจัยที่มคี วามเกีย่ วข้องกับการมีอตั ลักษณ์ ท่โี ดดเด่นของ
ธนาคารทีน่ ําไปสู่การรับรูภ้ าพลักษณ์ทด่ี มี คี วามแตกต่างส่งผลให้เกิด
เชื่อ มั ่นความไว้ว างใจและเกิด ความจงรัก ภัก ดีก ับธนาคารที่สู งขึ้น
ดังนัน้ ปั ญหาทีส่ ําคัญของธนาคารต่างชาติคอื การสร้างความแตกต่าง
และโดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรูท้ ่เี พิม่ สูงขึ้นที่จะนํ าไปสู่ความ
จงรักภักดีข องกลุ่ มลูก ค้าและทําให้ส ามารถช่ วงชิงความได้เปรีย บ
ทางการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อ่นื ๆ ได้ ดังนัน้ ธนาคารต่างชาติ
จึงต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่ออัตลักษณ์ขององค์กร
อัตลักษณ์ของธนาคารเปรียบเสมือนความประทับใจแรกที่
สามารถสร้างความแตกต่ างให้กบั ธนาคารเพราะอัตลักษณ์ เป็ นการ
แสดงถึงตัวตน (Nguyen, Leclerc & Leblanc, 2013) ที่จะส่ งผลถึง
การรับรูภ้ าพลักษณ์ให้เกิดไว้วางใจ และมีความจงรักภักดีกบั ธนาคาร
เพิม่ สูงขึ้น (Nguyen, 2006) อัตลักษณ์ องค์กรมีการเชื่อมต่ อกับตรา
สินค้าขององค์กรเสมอ (Maurya, Mishra, Anand & Kumar, 2015 )
ที่ส ามารถส่งผลให้เกิดความจงรัก ภักดี และยังเป็ น สินทรัพ ย์ท่มี คี ่ า
สํ า หรับ ทุ ก องค์ ก ร สามารถลดต้ น ทุ น ขององค์ ก รในด้ า นการลด
ค่าใช้จ่ายของการสรรหาลูกค้าใหม่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสําหรับการการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์จะค่อนข้างสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกําไรของ
ขององค์ ก ร (Hosseini & Zainal, 2016) ยัง เป็ นหนึ่ ง ในตั ว ชี้ ว ัด ที่
สํ า คัญ ที่ใ ช้ในการวัด ความสํ า เร็จ ของกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของ
ธนาคาร (จิน ดาลั ก ษณ์ เกี ย รติ เจริ ญ , 2555) โดยส่ ง ผลต่ อ การ
ตัด สิน ใจใช้บ ริก ารเพิ่ม และบอกต่ อ บุ ค คลอื่น (Drennan, Bianchi,
Proud, Cacho, Correia & Guibert, 2015) เพราะถ้าหากลูกค้ายังไม่
เกิดความจงรักภักดีการใช้บริการซํ้า และการบอกต่อ การใช้ขา้ มสาย
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ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการป้ องกันคู่แข่งก็เกิดขึน้ ได้ยาก (Qiu, Ye, Bai &
Wang, 2015) ดังนัน้ จากปั ญหาที่สําคัญของธนาคารไอซีบซี ี (ไทย)
คือความจงรัก ภักดีของกลุ่มลูกค้า จึงจําเป็ น ต้อ งให้ความสําคัญกับ
การสร้าง หรือการออกแบบอัตลักษณ์ทม่ี คี วามโดดเด่นให้เกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์ทแ่ี ตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อ่นื ๆ
จากสถานการณ์ ปั ญ หาที่ก ล่ าวมาข้างต้ น ธุ ร กิจ บริก าร
โดยเฉพาะธนาคารที่มาจากต่ างชาติจะต้องสร้างความแตกต่ างและ
โดดเด่นและปรับปรุงพัฒนาอัตลักษณ์ไปในทิศทางด้านบวก รวมถึง
เป็ นกรณีศกึ ษาให้กบั ธนาคารต่างชาติ หรือธุรกิจข้ามชาติอ่นื ทีจ่ ะเข้า
มาลงทุ น ในประเทศไทย หรือ องค์ ก รธุ ร กิจ ไทยที่ จ ะไปลงทุ น ใน
ต่างประเทศและเพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยได้รบั ประโยชน์ จาก
การเข้าใช้บริการธนาคารด้วย รวมถึงการแข่งขันทีร่ ุนแรงของธนาคาร
พาณิช ย์ในประเทศไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น (เนตรชนก พึ่งเกษม,
2545) ผู้ว ิจยั จึงทํ าการศึก ษากลุ่ มลูก ค้าของธนาคารต่ างชาติ โดย
เลือกศึกษาธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) และการศึกษาอัต
ลักษณ์ขององค์กรส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาโดยผ่านกระบวนการรับรู้
ภาพลักษณ์ จึงเป็ นทีน่ ่ าสนใจสําหรับการศึกษาเพิม่ ในครัง้ นี้

2.วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ องค์กร (Corporate Identity) ที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ของกลุ่มลูกค้าผูม้ าใช้บริการ
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั

เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง
อัตลักษณ์ ของธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
ต่ างชาติอ่นื ๆ เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีข องกลุ่มลูกค้าธนาคารที่
เพิ่ม สู งขึ้น และสามารถแข่ งขัน กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ อ่ืน ได้ อ ย่ างมี
ประสิท ธิภ าพ และสามารถนํ า ผลการศึก ษาไปปรับ ปรุ ง กลยุ ท ธ์
การตลาดในเชิงนโยบาย ในส่ ว นของอัต ลักษณ์ เพื่อ ให้ต รงความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

4.สมมุติฐานการวิ จยั

อัตลักษณ์ ของธนาคารส่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่ม
ลูกค้าธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

5. การทบทวนวรรณกรรม
Identity)

5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับอัตลักษณ์ (Corporate

5.1.1 ความหมายของอัตลักษณ์องค์กร
อัตลักษณ์ องค์ก ร (Corporate Identity) หมายถึง ความมี
ตั ว ตนขององค์ ก รที่ ผ่ า น การรั บ รู้ ภ าพ ลั ก ษ ณ์ โดยการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่นี ่ าจดจําระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการกับกลุ่มลูกค้า
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อัตลักษณ์องค์กรทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าธนาคารต่างชาติ…
(Bidin, Muhaimi & Bolong, 2014) ในอดี ต เมื่ อ 20 ปี ที่ ผ่ า นมา
ความมีตวั ตนขององค์กรมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับภาพ ความหมาย
และสัญ ลัก ษณ์ ข ององค์ ก ร อาทิ เช่ น ชื่อ องค์ ก ร, โลโก้ , สถานที่
ประกอบการ และสีขององค์กร เป็ นต้น (Melewar & Jenkins, 2002)
แต่ Melewar & Karaosmanoglu (2006) มีวธิ กี ารมองทีก่ ว้างขึน้ และ
คํานึงถึงทุกด้านขององค์กร รวมทัง้ การสื่อสาร และพฤติกรรม วิธกี าร
ดํา เนิ น การเกี่ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ข ององค์ ก ร (Westcott Alessandri,
2001) ซึ่งเป็ นการนําเข้ากลยุทธ์ในการทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจแก่นสารของ
องค์กรในด้านความมีต ัว ตนและการตลาดขององค์ก ร (John M.T.
Balmer (2001) อัตลักษณ์ขององค์กรจะสามารถแข่งขัน และสามารถ
รักษาความไว้วางใจของลูกค้าได้ เพราะการมีอตั ลักษณ์ขององค์กรจะ
นํ าไปสู่การรับรูภ้ าพลักษณ์ และภาพลักษณ์ จะนํ าไปสู่ช่อื เสียงของ
องค์กร ที่ส่งผลให้เกิดความจงรักภัก ดี (Bidin, Muhaimi & Bolong,
2014) และอัตลักษณ์องค์กรมีการเชื่อมต่อกับตราสินค้า บุคลิกภาพ
ภาพชื่อเสียงและความจงรักภักดีขององค์กรเสมอ (Maurya, Mishra,
Anand & Kumar, 2015)
ก ล่ าว ได้ ว่ าอั ต ลั ก ษ ณ์ อ งค์ ก ร (Corporate Identity)
หมายถึงการสร้างสิง่ ทีแ่ สดงถึงความมีตวั ตนขององค์กร ทีส่ ร้างความ
แตกต่างให้กบั องค์กรนัน้ ได้แก่ โลโก้ ชื่อขององค์กร การออกแบบ
สถานที่ประกอบการ ในปั จจุบนั ยังรวมถึงการจัดการ การตลาด กล
ยุท ธ์ การศึกษาองค์ก ร อัต ลักษณ์ จึงมีส่วนสําคัญในการสร้างความ
หลากหลายเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี สามารถบอกถึงสถานะ แนว
ทางการดําเนิน ธุ ร กิจกลยุ ทธ์ข ององค์ ก ร องค์ก รส่ ว นใหญ่ จงึ มีก าร
กําหนดเป็ นนโยบาย เพราะหากองค์กรใดไม่มกี ารสร้างความแตกต่าง
ด้านอัตลักษณ์ขององค์กรอาจส่งผลต่ อการรับรูภ้ าพลักษณ์ ในด้านที่
ไม่ดี องค์กรจึงต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้บุคคลภายนอกได้รบั รู้
ถึงตัวตน และความโดดเด่นขององค์กรของตน เช่นอัตลักษณ์ท่โี ดด
เด่นของธนาคารก็นําไปสู่การรับรูใ้ นภาพลักษณ์ดา้ นบวก และด้านลบ
หากเกิด ภาพลัก ษณ์ ด้ า นบวกก็ จ ะส่ งผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข อง
ธนาคาร
5.1.2 ความสําคัญของอัตลักษณ์องค์กร
อัตลักษณ์ขององค์กรมีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับองค์กร
ธุรกิจในปั จจุบนั ยังเป็ นกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญในการสะท้อนให้ลูกค้าได้รบั รู้
แบรนด์ข ององค์ก ร และผลิต ภัณ ฑ์ข ององค์ก รนัน้ โดยสะท้อ นจาก
พฤติกรรม และอารมณ์ แสดงออกมาให้องค์ก รเกิดการรับรู้ จึงเป็ น
แนวคิด ที่สําคัญ ในการจัดการองค์ก ร ซึ่งอัต ลัก ษณ์ ข องแบรนด์ไ ม่
เพีย งแต่ กําหนดวัต ถุ ป ระสงค์ และความหมายของแบรนด์ เท่ านัน้
(พนม วิกยั รุ่งโรจน์, 2551) แต่ยงั แสดงให้เห็นความสําคัญของแบรนด์
ในหลายแง่มุม ทัง้ การปรับปรุง และพัฒนาจากกลุ่มลูกค้าที่สะท้อน
กลับมา ซึง่ อัตลักษณ์ของแบรนด์ทแ่ี ข็งแกร่งมีประโยชน์หลายประการ
ได้แ ก่ เป็ นสิ่ง จํ า เป็ นที่จ ะได้ร ับ ประโยชน์ อ ย่ า งยัง่ ยืน และความ
แตกต่ า งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ยั ง เป็ นตั ว แทนพื้ น ฐานสํ า หรับ
ภาพลัก ษณ์ และชื่อ เสีย ง ที่อ าจส่ งผลต่ อ การรับ รู้ในทัศ นคติ และ
พฤติก รรมในเชิงบวก นอกจากนี้ อ ัต ลัก ษณ์ ข ององค์ ก รสามารถมี
อิทธิพ ลต่ อความน่ าสนใจขององค์กรที่ส ามารถช่วยให้เกิดแรงจูงใจ
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ของพนั ก งานด้ ว ย (Isabel, Sara & Eva, 2015) ดัง นั ้น อั ต ลัก ษณ์
องค์กรจึงมีความสําคัญต่ อความสําเร็จ และศักยภาพภาพของธุรกิจ
ธน าค าร ผ่ าน ก ร ะ บ ว น ก ารบ ริ ห าร จั ด ก าร ที่ ดี เพื่ อ ให้ เกิ ด
อัตลักษณ์ทม่ี ศี กั ยภาพส่งผลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคารซึง่ แสดง
ถึงแก่ น แท้ท่ีม ีค วามโดดเด่ น ของธนาคารนั น้ ๆ เพื่อ ให้ เกิด ความ
แตกต่ างจากธนาคารพาณิ ชย์อ่นื และสามารถดึงดูดให้ลูกค้ามีการ
จดจําที่ดีเกิดต้น ทุ น ที่มคี ่ ากับองค์ กร นัน่ ก็ค ือ ความจงรัก ภัก ดีข อง
ลูกค้าทีม่ ตี ่อธนาคารทีเ่ พิม่ ขึน้
กล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ขององค์กร จึงเป็ นแนวความคิดแบบ
องค์รวมทีค่ รอบคลุมองค์ประกอบช่วยให้องค์กรมีอตั ลักษณ์ เป็ นของ
ตนเอง โดยจะต้อ งได้รบั การจัดการวางแผนมีก ระบวนการที่ดี เพื่อ
ส่งผลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ ท่ดี ขี ้นึ ด้วย นํ าไปสู่การจดจําเป็ นความ
จงรักภักดีขององค์ก ร ความสัมพัน ธ์ระหว่ างอัตลักษณ์ อ งค์ก ร และ
ภาพลักษณ์ อ งค์กร มีตวั ชี้วดั ทางกายภาพ และพฤติกรรม ควบคุ ม
โดยองค์ ก รนั น้ ๆ และภาพลัก ษณ์ เป็ นความประทับ ใจโดยรวมที่
เกิดขึน้ ในใจของผูบ้ ริโภคบนพื้นฐานของตัวชี้วดั เหล่านี้ เนื่องจากทุก
องค์ ก รมองว่ า การสร้างความแตกต่ า งเป็ นสิ่งสํ า คัญ ที่จ ะทราบว่ า
องค์กรนัน้ มีความโดดเด่นอย่างไร และอัตลักษณ์ ต่างๆ ขององค์กร
โดยเฉพาะธุ รกิจธนาคารจําเป็ น อย่ างยิ่งในการสร้างความแตกต่ าง
และความโดดเด่ น ด้านอัต ลัก ษณ์ เพราะจะสามารถเป็ น สิ่งที่ทําให้
ลู ก ค้ า เกิด การจดจํ า ภาพที่ ดีเพื่ อ ให้ เกิด การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ข อง
ธนาคาร เกิดการตัดสินใจใช้บริการ มีความไว้วางใจ และเกิดความ
จงรักภักดีกบั องค์ได้ในทีส่ ุด
น อ ก จ า ก นั ้ น Nguyen Leclerc & Leblanc (2 0 1 3 )
นําเสนอแนวคิดของการแสดงความเป็ นอัตลักษณ์ทางสังคมทีน่ ําไปใช้
กั บ องค์ ก ร ที่ แ สดง ความสั ม พั น ธ์ ข องอั ต ลั ก ษณ์ องค์ ก รผ่ า น
กระบวนการรับรู้ภาพลักษณ์ ซ่ึงจะส่งผลต่ อความไว้วางใจ และเกิด
ความจงรัก ภั ก ดี ก ั บ องค์ นั ้ น ๆ รวมถึ ง อั ต ลั ก ษ ณ์ องค์ ก รผ่ า น
กระบวนการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ ก รก็ย ัง ส่ งผลต่ อ ชื่อ เสีย ง ความ
ไว้ว างใจ และเกิด ความจงรัก ภัก ดีข ององค์ ก รด้ว ย โดยมองว่ าใน
ปั จจุบนั แนวคิดของอัต ลัก ษณ์ ท างสังคมยังได้รบั การปรับให้เข้ากับ
บริบทขององค์กร และการนํ ามาประยุ กต์ ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะ
ปั จจุบนั ดังนัน้ จึงให้ความสําคัญกับสามรูปแบบทีส่ าํ คัญของอัตลักษณ์
ทางสังคมขององค์กร คืออัตลักษณ์ องค์กร ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
ขององค์กรซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้กจ็ ะส่งผลต่ อความจงรักภักดีของ
ลู ก ค้ า ที่ ม ีต่ อ องค์ ก ร นอกจากนั ้น ยัง พบว่ า มีผู้ ท่ี นํ า การวิจ ัย ของ
Nguyen Leclerc & Leblanc (2013) มาเป็ นข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ในการ
ศึก ษาวิจ ัย ที่เกี่ ย วข้ อ งอี ก หลายท่ า น อาทิ เช่ น Tu, Liu & Chang
(2014) ได้ศกึ ษาประเด็นเกีย่ วกับคํามันสั
่ ญญาของลูกค้าเป็ นตัวแปร
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ขององค์กร และความจงรักภักดีของ
ลูกค้า รวมถึง ecilia, M. (2014) มีการศึกษาการสํารวจผลกระทบของ
ตราสินค้า ชือ่ เสียงขององค์กร และคุณภาพของสินค้าทีส่ ่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าต่ อหนังสือพิมพ์แห่งชาติในเมืองสุราบายา และ
De Reuver, Nikou, & Bouwman (2015) ซึ่ งได้ นํ าแ น ว คิ ด ข อ ง
Nguyen Leclerc & Leblanc (2013) ม าป ระกอ บ การทํ า วิ จ ั ย ใน
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ประเด็น อิท ธิพ ลของต้ น ทุ น ความไว้ว างใจ และความจงรักภักดีใน
อุต สาหกรรมการให้บริการต่ อ การเปลี่ย นแปลงการยอมรับสมาร์ท
โฟน เป็ นต้น
ในการศึกษาครัง้ นี้ทางผูว้ จิ ยั จึงได้นําเอากรอบแนวคิดของ
Nguyen Leclerc & Leblanc (2013) มาประยุกต์ในการทําการศึกษา
เรือ่ งอัตลักษณ์ทส่ี ่งผลต่อความจงรักภักดีของธนาคารต่างชาติ เพราะ
กระบวนการศึก ษาไปในทิศ ทางเดีย วกัน โดยเริ่ม ต้ น ที่ก ารศึก ษา
ด้านอัตลักษณ์ ขององค์กรว่ามีลกั ษณะเด่นด้านไหนบ้าง และนํ าไปสู่
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคารเมือ่ ลูกค้าเกิดความไว้วางใจก็จะส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีกบั ธนาคารต่างชาติทเ่ี พิม่ ขึน้ ซึง่ มีความสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของ ปิ ยพงศ์ พู่วณิชย์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558)
ที่ก ล่าวว่าอัต ลัก ษณ์ ม ีค วามสํ าคัญ มากที่สุ ดที่ส่ งผลต่ อ ความจดจํ า
ธนาคารได้ดยี งิ่ ขึน้ ผูบ้ ริหารควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์ของจุดเด่น
ในด้านอัตลักษณ์ และความยั ่งยืนของธนาคารที่สามารถดึงดูดความ
สนใจ และทําให้ลูก ค้าจดจําธนาคารได้ดยี งิ่ ขึ้น เพราะถ้าหากลูกค้า
เกิดการจดจําธนาคารจนเป็ นความจงรักภักดี เมื่อกลุ่มในเครือของ
ธนาคารมีบ ริก ารด้ า นอื่ น ๆ หรือ มีก ารเพิ่ ม สาขาที่ เกี่ย วข้ อ งกับ
ธนาคารอาจไม่จําเป็ นต้องผ่านกระบวนการรับรูภ้ าพลักษณ์ แล้วก็ได้
ซึง่ อัตลักษณ์ ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) มีความโดดเด่น
ทีส่ ําคัญ 6 ด้าน ได้แก่ โลโก้ธนาคารเป็ นรูปตัว I โลโก้หน้าสมุดบัญชี
เป็ นดอกโบตั น๋ รู ป แบบการตกแต่ ง สาขาแสดงถึ ง ความเป็ นจี น
Concept Chinese สี ข อ งธ น าค ารคื อ สี แ ด ง เอ ก ส ารทุ ก ช นิ ด
ประกอบด้วยอักษรภาษาไทยและภาษาจีน และเสื้อยูนิฟอร์มมีโลโก้
ธนาคาร ซึ่ ง มีค วามสอดคล้อ งกับ แนวความคิด ของ Melewar &
Karaosmanoglu (2006) ในส่วนของความมีต ัวตนขององค์กร และ
เชื่อ มโยงเกี่ย วเนื่อ งกับ ภาพ ความหมาย และสัญ ลัก ษณ์ เช่ น ชื่อ
องค์กร โลโก้ สถานที่ประกอบการ และสีข ององค์ ก ร รวมถึงการ
สื่อสารด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ Van Riel (1995) ที่กล่าว
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ภายนอก สัญลักษณ์ ได้แก่ โลโก้ รูปแบบตกแต่ ง
สาขา และการสือ่ สาร ในรูปแบบของสิง่ พิมพ์แผ่นพับ เป็ นต้น
5.2 แนวความคิดเกีย่ วกับความจงรักภักดี
5.2.1 ความหมายของความจงรักภักดี
ความจงรักภักดีเป็ นลักษณะของความพึงพอใจในส่วนของ
ทัศ นคติ และการแสดงออกในรูป ของพฤติก รรมการใช้ส ิน ค้าและ
บริก ารมากกว่ า หนึ่ ง ครัง้ (Keller, 1993) ความจงรัก ภั ก ดี เ ป็ น
พฤติกรรม และทัศนคติของบุคคลทีม่ คี วามภักดีต่อตราสินค้า และซื้อ
สิน ค้า และบริการอย่ างต่ อ เนื่ องในอนาคตโดยมีพ ฤติกรรมซื้อยี่ห้อ
เดี ย วกั น ซํ้ า ๆ Hosseini, Zainal & Sumarjan (2015) ซึ่ ง ความ
จงรักภักดีของลูกค้าที่มตี ่อการยึดมัน่ ทัศนคติและพฤติกรรมมีความ
ตัง้ ใจจงรักภักดี มีความซื่อสัตย์ มีภูมติ ้านทานต่อการแข่งขันในตลาด
ปั จ จุ บั น Drennan, Bianchi, Proud, Cacho-Elizondo, Correia
Loureiro, & Guibert (2015) ความจงรักภักดี ยังเป็ นสินทรัพย์ทม่ี คี ่า
สํา หรับ ทุ ก องค์ ก ร Hosseini & Zainal (2016) ซึ่ งจํ า นวนลู ก ค้ า ที่
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สูงขึ้น สามารถอธิบ ายเป็ น สัด ส่ ว นของการซื้อ ที่ม ีค วามถี่ในการใช้
บริการซํ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ (Qiu et al. 2015)
สรุปคือความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเป็ นสินทรัพย์เชิงกล
ยุ ท ธ์ โ ดยนั น่ ก็ ค ือ พฤติ ก รรม หรือ ทัศ นคติข องผู้ บ ริโ ภคที่ ม ีค วาม
ซื่อสัตย์ ผูกพัน ความภักดีในตราสินค้าจนเกิดความพึงพอใจในสินค้า
นัน้ อย่ างสมํ่าเสมอ และมีการใช้บริการซํ้า และบอกต่ อแบบปากต่ อ
ปากหรือวิธอี ่นื ๆ โดยการบอกต่อจากสิง่ ทีต่ นเองเคยสัมผัส หรือเคย
ใช้บริการส่งผลให้องค์กรได้ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และทําให้องค์ก รมีกําไรเพิ่มสูงขึ้นด้วยซึ่งเหมาะสมอย่ างยิ่งสําหรับ
การกําหนดกลยุทธ์ในด้านความจงรักภักดีกบั ธุรกิจบริการ อาทิเช่น
ธุรกิจบริการธนาคาร
5.2.2 ความสําคัญของความจงรักภักดี
ลูกค้าเป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ุดสําหรับธุรกิจ หรือจากคํากล่าวทีว่ ่า
ลูกค้าก็คอื พระเจ้า เพราะสามารถเพิม่ ผลกําไรให้กบั องค์กร (Ailawadi
& Keller, 2004) ความภัก ดีข องลู ก ค้ า ส่ ง ผลให้ ผ ลกํ า ไรที่ เพิ่ ม ขึ้น
สํ า หรับ ธุ ร กิ จ และจํ า นวนลู ก ค้ า ที่ ซ้ื อ สู ง ขึ้ น เรื่อ ยๆ (Bloemer &
Odekerken, 2002) การรั บ รู้ ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ที่ ม ี คุ ณ ภาพ มี ค วาม
เกี่ย วข้อ งโดยอ้อ มกับความพึงพอใจที่ส่ งผลต่ อ จงรักภัก ดี (Yusof,
Manan, Karim, & Kassim, 2015) ยัง เป็ นสิ น ทรัพ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ท่ี
สําคัญ เพราะเป็ นการวางแผนระดับองค์กรในการบริหารจัดการทัง้ ใน
ส่วนของภาพลักษณ์ ขององค์กรสินค้า และบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความไว้วางใจ และตัดสินใจเลือกใช้สนิ ค้า และบริการต่างๆ (Bravo
Gil Fraj Andres & Martinez Salinas, 2007) โด ย เฉ พ าะธุ ร กิ จ
ธนาคารซึ่งเป็ นธุรกิจบริการ จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องใช้กลยุทธ์ในทุกๆ
ด้านโดยเฉพาะภาพลักษณ์ ข ององค์ก รเพื่อ ให้ลูก ค้าตัดสิน ใจมาใช้
บริก าร และเกิด การใช้บ ริก ารซํ้ าและยังบอกต่ อ กับ บุ ค คลอื่น ด้ว ย
ดังนัน้ ความสําคัญของความจงรักภักดี คือ ลูกค้ามีความสําคัญเป็ น
อันดับหนึ่งสําหรับธุรกิจองค์กรจะต้องให้ความสําคัญ และทําให้ลกู ค้า
เกิดความพอใจมากที่สุด และส่งผลต่ อความจงรักภักดีของลูกค้าซึ่ง
ความจงรัก ภัก ดีจ ะช่ ว ยในการลดค่ า ใช้ จ่ า ยได้ เพราะไม่ ต้ อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่องค์ก ร
จะต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับให้ลูกค้าเกิดภาพลักษณ์ท่ดี ี และมี
ความไว้วางใจกับองค์กร
5.2.3 ประเภทของความจงรักภักดี
Grinffin, (1995) ได้ แ บ่ ง ความจงรัก ภั ก ดี อ อกเป็ น 4
ประเภท คือ 1) การใช้บริการซํ้ าเป็ น ปกติ ความจงรักภักดีเป็ น ผล
คงที่ของกระบวนการของบุคคล การบริโภคที่เกิดขึ้นจริง และใช้ซ้ํ า
เป็ น ระยะเวลานานๆ สมํ่าเสมอ และมีแ นวโน้ ม ที่จะซื้อ ในอนาคต
ต่ อ ไป (Yoo & Bai, 2013) รวมถึ ง เป็ นหนึ่ ง ในผู้ ท่ี ใ ช้ ซ้ํ า ๆ ยี่ ห้ อ
เดียวกัน (Nguyen et al., 2013) 2) การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และ
บริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง (Kotler, 2007) ได้แก่ ประการแรก การขายข้าม
คือขายในสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าหลัก และไม่ตอ้ งหาลูกค้ารายใหม่
เพิม่ โดยใช้ฐานลูกค้ากลุ่มเดิม เช่น ลูกค้าธนาคารทีม่ าใช้บริการด้าน
สินเชื่อ ก็อ าจแนะนํ าบริก ารด้านเงินฝากไปด้วย ประการที่สองการ
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อัตลักษณ์องค์กรทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าธนาคารต่างชาติ…
ขายขึ้น เป็ น ลักษณะการแนะนํ าลูก ค้าให้ใช้บริก ารสิน ค้าใหม่ แ ทน
สินค้าเดิมที่เสื่อมสภาพแล้วเจ้าหน้าที่การขายควรให้คําแนะนํ า และ
ชี้ให้เห็น ประโยชน์ สํ าหรับ สิน ค้าชิ้น ใหม่ว่ ามีข ้อ ดีข ้อ เสีย ยังไง เช่ น
กลุ่มธุรกิจรถยนต์ เป็ นต้น ประการที่ 3 การขายต่อเนื่อง เป็ นลักษณะ
การขายสินค้าอื่นทีม่ อี ยู่ในองค์กรนัน้ ควบคู่กบั สินค้าหลัก เช่น ลูกค้า
เงินฝากธนาคาร อาจขายบัตรกดเงินสดเพิม่ เติมให้ เป็ นต้น ประการที่
4 การขายต่อยอด เป็ นลักษณะการขายสินค้าทีล่ กู ค้ามีโอกาสการซื้อ
ที่สูงขึ้น เช่น ลูกค้าบัต รเครดิต ธนาคาร อาจนํ าเสนอสิน เชื่อ ธุร กิจ
เพิ่มเติม ให้ เป็ นต้น 3) การบอกต่ อ บุ ค คลอื่น เมื่อ ลู ก ค้าเกิด ความ
จงรักภักดีแล้วนอกจากการทีล่ กู ค้าจะใช้ซ้ําไปเรือ่ ยๆ อย่างสมํ่าเสมอ
(Hosseini et al., 2015) โดยการใช้คําพูดเป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร
เรียกว่า เสียงบอกต่อ 4) การมีภูมคิ ุม้ กันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง
การเสียลูกค้าเพียงหนึ่งคน ก็คอื การสูญเสียลูกค้าสําหรับการขายใน
อนาคตด้วย หรือการสูญเสียผลประโยชน์ จากการขายในระยะยาว
Kotler (2007) ลัก ษณะของความจงรัก ภัก ดีม ีค วามสอดคล้อ งกับ
การศึก ษาของ พัน ธนั น ท์ เหล่ าเขตวิท ย์ (2554) เกี่ย วการตลาด
บริการของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ ผี ลต่ อความ
จงรักภักดีของลูกค้า โดยอ้างอิงทฤษฎี ประเภทความจงรักภักดี ของ
Grinffin (1995) คือ ด้านการใช้บริการซํ้าเป็ น ปกติ ด้านการซื้อข้าม
สายผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านการบอกต่อกับบุคคลอื่น ด้านการ
มีภมู คิ มุ้ กันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมพบว่าลูกค้าธนาคารพาณิชย์ท่มี ี
ปั จจัย ส่ว นบุคคลแตกต่ างกัน มีค วามจงรักภัก ดีไม่แตกต่ างกัน และ
โดยรวมการตลาดบริก ารของธนาคารพาณิ ช ย์ มคี วามสัม พัน ธ์ก ับ
ความจงรักภักดีของลูกค้า นอกจากนี้ วิระพงศ์ จันทร์สนาม (2551) ก็
ได้อ้างอิงทฤษฎี ประเภทความจงรักภักดี ของ Grinffin (1995) เพื่อ
ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการบริห ารลูก ค้าสัมพันธ์ต่ อความ
จงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษ าพ บว่ า การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ด้ า น การมี
สัมพันธภาพกับลูกค้า ด้านการบริหารการสือ่ สารระหว่างกัน ด้านการ
เข้ า ใจความคาดห วั ง ของลู ก ค้ า และด้ า น การเป็ น หุ้ น ส่ ว น มี
ความสัมพัน ธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีข องลูกค้า
ด้านการใช้บริการซํ้าเป็ นปกติ ด้านการซือ้ ข้ามสายผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ด้านการบอกต่อกับบุคคลอื่น และด้านการมีภูมคิ ุม้ กันในการ
ถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง
ในการศึกษาครัง้ นี้ทางผู้วจิ ยั จึงได้นําเอาแนวคิดหลักของ
Grinffin รวมถึง พันธนันท์ เหล่าเขตวิทย์ และวิร ะพงศ์ จัน ทร์ส นาม
ทางผู้ว ิจยั ได้นํ าแนวความคิดเหล่ านี้ ม าประยุ ก ต์ ใช้ในการกําหนด
กรอบแนวคิดสําหรับในการศึกษาครัง้ นี้ คือ อัต ลักษณ์ และการรับรู้
ภาพลักษณ์ อ งค์กรที่ส่ งผลต่ อ ความจงรักภักดีของธนาคารต่ างชาติ
กรณี ศ ึก ษา : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํ า กัด (มหาชน) โดยเลือ ก
ประยุกต์ ค วามจงรักภัก ดี 4 ด้านที่มคี วามสําคัญ และสามารถตอบ
ปั ญหาสําหรับการศึกษาครัง้ นี้ได้นัน่ ก็คอื ด้านการใช้บริการซํ้าเป็ น
ปกติ ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการบอกต่ อ
กับ บุค คลอื่น ด้านการมีภูมคิ ุ้มกัน ในการถู ก ดึงดูดไปหาคู่แ ข่ง โดย
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สามารถอธิบายความเกีย่ วข้องกับธนาคารต่างชาติ (ธนาคารไอซีบซี ี
(ไทย) จํากัด (มหาชน)) ได้ดงั นี้
1) ด้านการใช้บริการซํ้าเป็ นปกติ หมายถึง พฤติกรรมและ
ทัศนคติของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซีบี (ไทย) ทีม่ คี วามจงรักภักดีโดยมี
การซื้อ ซํ้ า หรือ ใช้บริการเป็ น ระยะเวลานานๆ มีค วามถี่ในการใช้
บริการสมํา่ เสมอ และมีแนวโน้มทีจ่ ะซื้อหรือใช้บริการในอนาคตต่อไป
2) ด้ า นการซื้ อ ข้ า มสายผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการบริ ก าร
หมายถึง คือการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์ หรือขายในสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสินค้าหลัก เช่น ลูกค้าธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) ทีม่ าใช้บริการด้าน
เงินฝาก ก็อาจแนะนําบริการด้านบัตรเครดิตไปด้วย
3) ด้านการบอกต่ อกับบุคคลอื่น หมายถึง เมื่อลูกค้าเกิด
ความจงรักภักดีกบั ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) แล้วนอกจากการที่ลูกค้า
จะใช้ ซ้ํ า ไปเรื่อ ยๆ อย่ า งสมํ่ า เสมอ ลู ก ค้ า จะช่ ว ยเป็ นเหมื อ น
ประชาสัมพันธ์ของธนาคารในการบอกต่อปากต่ อปากถึงสิง่ ทีต่ วั เอง
ได้ ส ัม ผัส มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง ให้ ก ับ บุ ค คลอื่ น เข้ า มาใช้ บ ริก าร
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย)
4) ด้ า นการมี ภู ม ิ คุ้ ม กั น ในการถู ก ดึ ง ดู ด ไปหาคู่ แ ข่ ง
หมายถึง การที่ลูกค้าธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีภูมคิ ุ้มกัน ในการถู ก
ดึงดูดไปหาคู่แข่ง ถึงแม้จะต้องเสียผลประโยชน์ไปบ้างแต่ลูกค้าก็ยงั มี
ความจงรักภักดีต่อธนาคารไอซีบซี ี (ไทย)

6.วิ ธีวิจยั
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื กลุ่มลูกค้าเฉพาะคน
ไทยของธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ทราบจํานวน
ประชากรแน่ นอน และเลือกกลุ่มลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการตัง้ แต่ครัง้ ที2่
ขึน้ ไป โดยทําการศึกษาภูมภิ าคละ 1 สาขา โดยเลือกสาขาในจังหวัด
ที่ม ีจํ านวนประชากรศาสตร์ ม ากที่สุ ด คือ สาขาเชีย งใหม่ , สาขา
นครราชสีม า, สาขาวิภ าวดี, สาขาศรีร าชา, สาขาหาดใหญ่ และ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ W.G (1953) อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์
จารุ. (2552) ซึ่งได้กําหนดขัน้ ตํ่ าไว้ท่ี 385 คน โดยทํ าการสุ่ มกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบโควตา แต่เพื่อความลงตัวของการแบ่ง
ตามโควตาจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ดังนัน้ จึงกําหนดโควตา
สาขาละ 80 ตัวอย่าง และทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เฉพาะ
ลูกค้าทีเ่ ข้าใช้บริการตัง้ แต่ครัง้ ที่ 2 ขึน้ ไป
6.2 เครือ่ งมือในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว นหลัก คื อ ส่ ว นที่ 1 คํ า ถาม
เกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 คําถามเกีย่ วกับระดับการ
รับรูด้ า้ นอัตลักษณ์ของธนาคารต่างชาติ กรณีศกึ ษา ธนาคารไอซีบซี ี
(ไทย) จํ ากัด (มหาชน) และส่ ว นที่ 3 คํ าถามเกี่ย วกับ ระดับ ความ
คิดเห็นด้านความจงรักภักดีของธนาคารต่างชาติ กรณีศกึ ษาธนาคาร
ไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยนํ าแบบสอบถามทีถ่ ูกสร้างขึน้ ไป
ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นเนื้ อ หา (Content
Validity) เป็ นรายข้อ สํ าหรับ พิจ ารณาความสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ
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คําถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง
(IOC) ได้เท่ากับ 0.77 ซึ่งมากกว่า 0.5 สามารถนํ าไปปรับปรุงแก้ไข
ใช้เป็ นข้อคําถามในแบบสอบถามในครัง้ นี้ได้ และนําแบบสอบถามที่
ของครอนบั ค (Cronbach,s Alpha Coefficient) (เบญ ญ าภา ฐิ ต
วัฒนาคุณ, 2552) โดยที่ค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.924 ค่าความเชื่อมั ่นด้านอัต ลัก ษณ์ อ งค์ก รเท่ ากับ 0.863
และค่าความเชือ่ มันด้
่ านความจงรักภักดีเท่ากับ 0.911 ดังนัน้ ค่าความ
เชือ่ มั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับและรายด้านไม่น้อยกว่า 0.70 (ยุทธ
ไกยวรรณ์, 2553 อ้างใน จินดาลักษณ์ เกียรติเจริญ, 2555)

Paisal Rittigul and Siripat Chodchuang
ผ่านการวิเคราะห์จากผู้ท รงคุ ณ วุฒแิ ล้ว นํ าไปทดลองใช้ (Try Out)
กับประชากรที่ไ ม่ใช่ กลุ่ มตัว อย่ าง จํานวน 30 คน เพื่อ นํ าไปหาค่ า
ความเชื่ อ มั น่ (Reliability)โดยใช้ ว ิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ อั ล ฟ่ า
6.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี้ โดยใช้สถิติ การ
คํ า นวณหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุตฐิ านด้วยการวิเคราะห์อตั ลักษณ์ ของธนาคาร ที่ส่งผลต่อความ
ความจงรัก ภัก ดี ข องกลุ่ ม ลู ก ค้ า ธนาคารไอซี บี ซี (ไทย) จํ า กั ด
(มหาชน) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear
Regression

7. ผลการวิจยั และอภิ ปรายผล
7.1 ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอัตลักษณ์องค์กรของธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมทุกด้าน
xˉ

S.D.

แปลผล

โลโก้ธนาคารรูปตัว I

3.70

0.861

มาก

รูปแบบการตกแต่งสาขาแสดงถึงความจีน (Concept Chinese)

3.68

0.843

มาก

เอกสารทุกชนิดประกอบด้วยอักษรภาษาไทยและภาษาจีน

3.63

0.889

มาก

สีของธนาคาร คือสีแดง

3.63

0.863

มาก

โลโก้หน้าสมุดบัญชีรปู ดอกโบตั ๋น

3.61

0.927

มาก

เสือ้ ยูนฟิ อร์มมีโลโก้ธนาคาร

3.49

0.944

มาก

3.62

0.649

มาก

อัตลักษณ์องค์กร

รวม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความจงรักภักดี ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม
xˉ

S.D.

แปลผล

การบอกต่อบุคคลอื่น

3.10

0.724

ปานกลาง

การมีภมู คิ มุ้ กันในการดึงดูดไปหาคู่แข่ง

3.07

0.757

ปานกลาง

ด้านการใช้บริการซํ้าเป็ นปกติ

3.05

0.733

ปานกลาง

การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการ

2.84

0.853

ปานกลาง

3.02

0.677

ปานกลาง

ความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าธนาคารโดยภาพรวม

รวม
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อัตลักษณ์องค์กรทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าธนาคารต่างชาติ…

ไพศาล ฤทธิกุล และสิรภิ ทั ร์ โชติช่วง

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของอัตลักษณ์ของธนาคารทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นการใช้
บริการซํ้าเป็ นปกติ
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
ß
Std.Error
t
Sig
Iden Total
X1
.532
.050
10.639
.000*
R=0.471, R Square=0.221, Adjusted R Square = 0.219, Std.Error of the Estimate = 0.648
*p<0.05
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายพบว่าอัตลักษณ์ของธนาคารส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ น
การใช้บริการซํ้าเป็ นปกติของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ß = 0.532, p<0.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ
0.05
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของอัตลักษณ์ของธนาคารทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นการซื้อ
ข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการ
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
ß
Std.Error
t
Sig
Iden Total
X1
.528
.060
80751
.000*
R=0.402, R Square=0.161, Adjusted R Square = 0.159, Std.Error of the Estimate = 0.782
*p<0.05
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย พบว่าอัตลักษณ์ของธนาคารส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ น
การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ß = 0.528, p<0.05) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของอัตลักษณ์ ของธนาคารทีส่ ่งผลต่ อความจงรักภักดี ด้านการ
บอกต่อบุคคลอื่น
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
ß
Std.Error
Iden Total
X1
.528
.049
R=0.474, R Square=0.224, Adjusted R Square = 0.222, Std.Error of the Estimate = 0.638
*p<0.05

t
10.730

Sig
.000*

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย พบว่าอัตลักษณ์ของธนาคารส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ น
การบอกต่อบุคคลอื่นของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ß = 0.528, p<0.05) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.05
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของอัตลักษณ์ของธนาคารทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นการมี
ภูมคิ มุ้ กันในการดึงดูดไปหาคูแ่ ข่ง
ตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปร
ß
Std.Error
t
Sig
Iden Total
X1
.513
.053
9.769
.000*
R=0.440, R Square=0.193, Adjusted R Square = 0.191, Std.Error of the Estimate = 0.681
*p<0.05
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 6 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายพบว่าอัตลักษณ์ของธนาคารส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ นการ
มีภมู คิ มุ้ กันในการดึงดูดไปหาคู่แข่งของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ß = 0.513, p<0.05) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ0.05
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ตารางที่ 7 ผลสรุปการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายตามสมมุตฐิ านอัตลักษณ์ของธนาคารทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดี
ตัวแปรตาม
Sig
ผลการทดสอบ
การบอกต่อบุคคลอื่น

0.000

ยอมรับ

การมีภมู คิ มุ้ กันในการดึงดูดไปหาคู่แข่ง

0.000

ยอมรับ

ด้านการใช้บริการซํ้าเป็ นปกติ
การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการ

0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 7 ใช้ก ารวิเคราะห์ถ ดถอยอย่างง่ายพบว่าอัต ลัก ษณ์ ข องธนาคารส่งผลต่ อ ความจงรักภัก ดีทุ กด้านของกลุ่ มลูกค้า
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (p<0.05) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
7.3 อภิปรายผลการวิจยั
1. อัตลักษณ์ ของธนาคารที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีดา้ น
การใช้บ ริก ารซํ้ า เป็ น ปกติ ของกลุ่ ม ลู ก ค้ าธนาคารไอซี บีซี (ไทย)
จํากัด (มหาชน) พบว่า ด้านอัต ลักษณ์ ข องธนาคารส่งผลต่ อ ความ
จงรักภักดี ด้านการใช้บริการซํ้าเป็ นปกติของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซี
บีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ว่าความแตกต่ างใน
ด้านอัตลักษณ์ของธนาคารธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) ทีม่ คี วามแตกต่าง
จากคู่แข่งในปั จจุบนั ทัง้ โลโก้ธนาคารเป็ นรูปตัว I โลโก้หน้าสมุดบัญชี
เป็ นดอกโบตั น๋ รู ป แบบการตกแต่ ง สาขาแสดงถึ ง ความเป็ นจี น
Concept Chinese สี ข อ งธน าค ารคื อ สี แ ด ง เอ ก ส ารทุ ก ช นิ ด
ประกอบด้วยอักษรภาษาไทยและภาษาจีน และเสื้อยูนิฟอร์มมีโลโก้
ธนาคาร ส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีความจงรักภักดีในการเข้ามาใช้บริการ
ซํ้ า สอดคล้อ งกับ Nguyen Leclerc & Leblanc (2013) ในประเด็น
ด้านบทบาทของสื่อ กลางต่ อความเชื่อมั ่นของลูกค้าและความภักดี
ของลูกค้าในสร้างความแตกต่างเกิดขึน้ นันก็
่ คอื อัตลักษณ์ขององค์กร
ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าเป็ นปั จจัยที่นําไปสู่ความภักดีของลูกค้า
และสอดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ของ Bidin, Muhaimi & Bolong
(2014) เกี่ย วกับ อัต ลัก ษณ์ อ งค์ ก รมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ภาพลัก ษณ์
องค์กรในส่วนของการกระบวนการรับรูภ้ าพลักษณ์ แล้วส่งผลให้เกิด
ความมีช่อื เสียง จนเกิดต้นทุนขององค์กรนัน่ ก็คอื ความจงรักภักดีท่ี
ลูกค้ามีต่ อองค์กร อัต ลักษณ์ เป็ น ปั จจัยที่มผี ลกระทบในเชิงบวกต่ อ
การรับรูข้ องภาพลักษณ์ ยังเป็ นความสัมพันธ์ทม่ี คี วามสําคัญในการ
ปรับ ปรุ ง ภาพ ลั ก ษ ณ์ ขององค์ ก ร รวมถึ ง ความสํ า คั ญ ในการ
ปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดการรับรูภ้ าพลักษณ์ของ
องค์ ก รในด้ า นบวกที่ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น ขององค์ ก ร นั น่ ก็ ค ือ ความ
จงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว
2. อัตลักษณ์ ของธนาคารที่ส่งผลต่ อความจงรักภักดีดา้ น
การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการ ของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซี
บีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) พบว่า ด้านอัตลักษณ์ของธนาคารส่งผล
ต่อ ความจงรักภักดี ด้านการซื้อข้ามสายผลิต ภัณฑ์ และการบริการ
ของกลุ่ ม ลูก ค้าธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํ า กัด (มหาชน) สามารถ
อธิบายได้ว่าความมีตวั ตนของธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) ทีแ่ ตกต่างช่วย
ให้ลูกค้าเกิดการจดจําส่งผลให้เกิดความจงรักภัก ดีกบั ธนาคารและ

เกิดการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ สอดคล้องกับ Bidin, Muhaimi
& Bolong (2014) ในส่ ว นของการวางแผนด้านอัต ลัก ษณ์ อ งค์ก รมี
บทบาทสํ าคัญ ที่ส่ งผลที่สําคัญ ต่ อ ภาพลักษณ์ อ งค์ กรที่จําไปสู่ก าร
จงรัก ภั ก ดี ข อง (GlCs) ในประเทศมาเลเซี ย และสอดคล้ อ งกั บ
แน ว ค ว าม คิ ด ข อ งMaurya, Mishra, Anand & Kumar (2015 )
เกีย่ วกับอัตลักษณ์องค์กรมีการเชือ่ มต่อกับตราสินค้า บุคลิกภาพภาพ
ชือ่ เสียงและความจงรักภักดีขององค์กรเสมอ
3. อัตลักษณ์ ของธนาคารที่ส่งผลต่ อความจงรักภักดีดา้ น
การบอกต่ อ บุ ค คลอื่น ของกลุ่ มลูก ค้าธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(มหาชน) พบว่า ด้านอัตลักษณ์ของธนาคารส่งผลต่อความจงรักภักดี
ด้านการบอกต่อบุคคลอื่นของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด
(มหาชน) สามารถอธิบายได้ว่าการรับรูใ้ นด้านอัตลักษณ์ของธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) ปั จจุ บนั ส่ งผลให้กลุ่ มลูกค้ามีการจดจําจนเกิด เป็ น
ความจงรักภักดีกบั ธนาคารและมีการบอกต่ อกับบุคคลอื่นเข้ามาใช้
บริการด้วย สอดคล้องกับ เนตรชนก พึง่ เกษม (2545) พบว่าในส่วน
ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารเอเชียมีการวางแผนการสื่อสารตาม
รูปแบบของการสือ่ สารแบบผสมผสานทัง้ 3 มิติ ส่วนธนาคารกรุงไทย
ยังไม่มรี ูปแบบการสื่อสารแบบผสมผสานอย่างชัดเจนในการสื่อสาร
ภายในองค์กรทัง้ 2 มิติ ซึ่งรูปแบบของการสื่อ สารทัง้ 3 ธนาคารมี
ความแตกต่ างทัง้ รูปแบบของการสื่อสารและการใช้ส่อื และยังส่งผล
ต่อการสร้างอัตลักษณ์ ของแต่ ละธนาคารภาพลักษณ์ ท่โี ดดเด่นที่สุด
ของแต่ละธนาคารมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพอใจและความ
เต็มใจที่จะเข้ามาใช้บริการธนาคาร และสอดคล้องกับแนวความคิด
ของGray & Balmer (1998) เกี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ข องอัต ลัก ษณ์
นํ าไปสู่การรับรูภ้ าพลักษณ์ องค์กรโดยจะเห็นว่าภาพลักษณ์จะมีการ
สะท้อนกลับมาทีอ่ ตั ลักษณ์ทงั ้ ภาพลักษณ์ดา้ นดีและด้านไม่ดผี ่านการ
สื่อ สารเพื่อ ให้อ งค์ กรได้ป รับปรุงองค์ กรในด้านต่ างๆ ให้ส ามารถ
ตอบสนอง และดึงดูดลูกค้าให้สามารถแข่งขันได้กบั องค์กรอื่นๆ และ
ส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
4. อัตลักษณ์ ของธนาคารที่ส่งผลต่ อความจงรักภักดีดา้ น
การมีภมู คิ มุ้ กันในการดึงดูดไปหาคู่แข่ง ของกลุ่มลูกค้าธนาคารไอซีบี
ซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) พบว่าด้านอัตลักษณ์ธนาครส่งผลต่อความ
จงรักภักดี ด้านการมีภูมคิ มุ้ กันในการดึงดูดไปหาคู่แข่งของกลุ่มลูกค้า
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อัตลักษณ์องค์กรทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าธนาคารต่างชาติ…
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ว่าการรับรู้
ในอัต ลักษณ์ ข องธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ปั จจุบ ัน ส่งผลทําให้กลุ่ ม
ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีโดยทีส่ ามารถสร้างเกราะคุ้มกันไม่ให้กลุ่ม
ลูกค้าไปใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ธนาคารอื่น สอดคล้องกับ ฐิตมิ น
มิง่ ทัสน์ (2549) ในประเด็นของภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสินหลัง
ปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์องค์กรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยทีก่ ลุ่ม
ลู ก ค้ า ยัง มีค วามจงรัก ภัก ดี แ ละใช้ บ ริก ารธนาคารเช่ น เดิ ม และ
สอดคล้อ งกับ แนวความคิดของNguyen Leclerc & Leblanc(2013)
เกี่ย วกับความสัมพัน ธ์ข องอัต ลัก ษณ์ อ งค์ก รผ่ านกระบวนการรับ รู้
ภาพลักษณ์ซ่งึ จะส่งผลต่อความไว้วางใจ และเกิดความจงรักภักดีกบั
องค์นัน้ ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ องค์กรผ่านกระบวนการรับรูภ้ าพลักษณ์
องค์กรก็ยงั ส่งผลต่อชื่อเสียง ความไว้วางใจ และเกิดความจงรักภักดี
ขององค์กรด้วย

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนํางานวิจยั ไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ องค์กร ธนาคารไอซีบซี ี
(ไทย) จํากัด (มหาชน) ของกลุ่มลูกค้าทีม่ าใช้บริการในประเทศไทย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมือ่ วิเคราะห์รายละเอียดเป็ นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับการรับรูร้ ะดับมากซึง่ กลุ่มลูกค้ารับรูอ้ ตั ลักษณ์
ด้าน โลโก้ธนาคารรูปตัว I มากที่สุด และรับรู้อตั ลักษณ์ ด้านเสื้อยูนิ
ฟอร์มมีโลโก้ธนาคาร น้ อยที่สุดดังนัน้ หากผู้บริหารธนาคารไอซีบีซี
(ไทย) จํากัด (มหาชน) ของกลุ่มลูกค้าทีม่ าใช้บริการในประเทศไทย
ต้องการที่จะปรับ ปรุงและพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
จํากัด (มหาชน) ในประเทศไทยให้มกี ารรับรูม้ ากขึ้น ควรจะเน้ น ให้
ความสําคัญในด้านการออกแบบเสื้อยูนิฟอร์มมีโลโก้ธนาคารให้มาก
ที่สุดอาจจะใช้ยูนิฟ อร์มที่มคี วามแตกต่ างและมีค วามโดดเด่น อาทิ
การออกแบบยูนิฟ อร์มที่ส่อื ถึงอัต ลัก ษณ์ ข องประเทศจีน หรือ การ
ออกแบบที่ม ีค วามแตกต่ างจากธนาคารพาณิ ช ย์อ่ืน อาทิเช่น ยู นิ
ฟอร์มธนาคารพาณิชย์ให้อารมณ์ แอร์โฮสเตสเป็ นอย่างมากทัง้ ยังมี
หลากหลายแบบให้เลือกใส่ผสมกับผ้าพันคอสีสวยทีม่ ลี กั ษณะการผูก
เฉพาะตัวทําให้ดสู วยงามละมุนตา เสือ้ ด้านในก็มคี วามโดดเด่น มีการ
เสริมระบายเล็กเพิม่ ความหวานและเข็มขัดก็เลือกใช้สที พี อดีไม่เล็ก
หรือ ใหญ่ จนเกิ น งาม เป็ นต้ น (สยามสปอร์ ต ซิ น ดิ เ คท จํ า กั ด
(มหาชน), 2559) และยังเป็ นการสะท้อนให้ทางผูบ้ ริหารได้ทราบถึง
ความสําคัญของอัตลักษณ์ ธนาคารในแต่ละด้านว่ามีความสําคัญทีจ่ ะ
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี โดยการเข้ามาใช้บริการซํ้า การ
บอกต่อบุคคลอื่น การใช้ขา้ มสายผลิตภัณฑ์ และเป็ น เกราะป้ องกัน
ไม่ให้ลูก ค้าไปใช้คู่ แ ข่ ง โดยผู้บ ริห ารสามารถนํ า ผลการศึก ษาไป
ปรับ ปรุงกลยุท ธ์ก ารตลาดในเชิงนโยบายตามระดับความสําคัญ ที่
ส่ งผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข องธนาคารในด้านของอัต ลัก ษณ์ ข อง
ธนาคารเพื่อให้ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากที่สุด
รวมทัง้ ผลการวิจยั พบว่ า มีค่า Adjusted R2 ค่ อนข้างตํ่ า ซึ่งก็เป็ น
การแสดงให้เห็น ว่าความภัก ดีของลูกค้าขึ้นอยู่ก บั ปั จจัยอื่นๆ ด้วย
นอกจากอัต ลัก ษณ์ อ งค์ ก ร อาทิ เช่ น ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รซึ่ ง

ไพศาล ฤทธิกุล และสิรภิ ทั ร์ โชติช่วง

ภาพลักษณ์ องค์กรกรด้านต่ างๆ ก็ส่งผลต่ อความจงรักรักภักดีของ
กลุ่มลูกค้าได้ด้วยเช่นกันดังนัน้ ผูบ้ ริหารก็ต้องให้ความสําคัญกับการ
ปรับ ปรุ งและพัฒ นาภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รควบคู่ ไ ปด้ ว ยเพื่อ ให้
สามารถบรรลุว ตั ถุ ประสงค์ข ององค์กรและส่ งผลให้กลุ่ มลูก ค้าเกิด
ความจงรักภักดีทเ่ี พิม่ สูงขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั สําหรับในอนาคต
1. เนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณโดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือการวิจยั แต่ถ้าต้องการข้อมูลทีม่ คี วาม
สมบูรณ์ชดั เจนและมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ควรจะมีการการศึกษา
แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณกับการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Mix Method Research) ซึ่ ง สํ า ห รับ การวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ จะใช้
เครือ่ งมือด้านคุณภาพ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การฝั งตัว โดย
สามารถนํ าผลข้อมูลทางสถิตมิ ายืนยันผลด้านการวิเคราะห์แบบเชิง
คุ ณ ภาพได้ แ ละสามารถนํ า ข้อ มู ล มาใช้ สํ า หรับ การปรับ ปรุ ง และ
พัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ธนาคารต่างชาติ โดยกรณีศกึ ษาครัง้
นี้คอื ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ขององค์ก รและสอดคล้อ งกับความต้องการของกลุ่ มลูกค้าธนาคาร
และสามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์
อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเฉพาะธนาคารต่างชาติ
แห่งเดียวเท่านัน้ คือธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ถ้าหาก
ต้ อ งการให้ ม ีค วามชัด เจนและสมบู ร ณ์ มากขึ้ น ในด้ า นการรับ รู้
ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารต่ างชาติค วรจะมีก ารศึก ษาเปรีย บเทีย บ
ธนาคารต่ างชาติจากประเทศอื่นๆ ที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยด้วยเพือ่ ให้ไดข้อมูลสนับสนุ นทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
3. สําหรับการศึกษาครัง้ ต่ อ ไปอาจจะมีการศึกษาการมี
ส่วนร่วมในส่วนของพนักงานธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ในการพัฒ นาปรับปรุ งอัต ลัก ษณ์ แ ละภาพลัก ษณ์ ธ นาคารไอซีบีซี
(ไทย) จํากัด เพื่อให้พ นักงานได้มสี ่ว นร่วมการการปรับปรุงพัฒนา
ภาพลักษณ์ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) ด้วย
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