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ภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 
ในการรับรูของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

A Comparison of Bank Image between Krung Thai Bank Public 

Company Limited and Siam Commercial Bank Public Company 

Limited Perceived by Customers in Bangkok 

ปฐมาศ ปจฉิมนันทเลิศ35
  

บทคัดยอ  

 งานวิจัยเร่ือง ภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ในการรับรู  ของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาการเปดรับส่ือและขาวสาร 

เก่ียวกับธนาคาร การรับรูภาพลักษณ พฤติกรรมการใชบริการ และแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ 2) 

ศึกษาเปรียบเทียบความความแตกตางการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคาร  การรับรูภาพลักษณ 
พฤติกรรมการใชบริการ และ แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ 

สื่อและขาวสารเก่ียวกับธนาคารกับการรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ 

รับรูภาพลักษณกับพฤติกรรมการใชบริการ และแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ กลุมตัวอยาง คือ 

ผูใชบริการธนาคารท้ังสองแหง ภายในระยะเวลา 1 ป ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน สถิติท่ีใช คือ 

คาความถ่ี คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงวิเคราะห คือ t-test dependence และ 

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)  

 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 26 – 35 ป สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 15,000 – 20,000 บาท เปนผูใชบริการประมาณ 8 ป ทํา
ธุรกรรมโดยเฉล่ีย 3 คร้ัง/สัปดาห ใชบริการฝาก/ถอน/โอน/รับชําระ/เติมเงิน มีการเปดรับส่ือและขาวสาร
มากท่ีสุด 3 อันดับ คือส่ือโทรทัศน สื่อส่ิงพิมพ และส่ือกลางแจง ตามลําดับ การรับรูภาพลักษณแบง
ออกเปน 5 ดานคือ ดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการ
กระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน (Employee) อยูในระดับสูง 
แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการอยูในระดับสูง สวนผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรูภาพลักษณทุกดาน
แตกตางกัน ยกเวนดานการกระทําดีเพ่ือสังคม ผูใชบริการมีพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จํานวน คร้ัง/สัปดาห บอยคร้ังกวา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย แตมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการไม
แตกตางกัน การเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชยจาก
สื่ออันดับที่ 1 (สื่อโทรทัศน) 2 (สื่อสิ่งพิมพ) และ 3 (สื่อกลางแจง) ไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณ 
ยกเวนส่ืออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง) มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานพนักงาน การรับรู
ภาพลักษณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แตไมมีความสัมพันธกับ บมจ.
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ธนาคารไทยพาณิชย และการรับรูภาพลักษณมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการธนาคารท้ัง
สองแหง  
 

คําสําคัญ : ผูใชบริการ พฤติกรรมการใชบริการ การรับรูภาพลักษณ การเปดรับสื่อและขาวสารเก่ียวกับ
ธนาคาร แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ  
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Abstract  

 This research compares an image of Krung Thai Bank (KTB) Public Company 

Limited and Siam Commercial Bank (SCB) Public Company Limited Perceived by 

customers in Bangkok. The main objectives are the followings; 1) to study bank’s media 

exposure, bank’s image, customers behavior, and behavioral tendency; 2) to analyze the 

difference between two banks from media exposure, the bank’s image, the customers 

behavior, and the behavioral tendency; 3) to study a relationship between the media 

exposure and the bank's image; 4) to study a relationship between the bank's image and 

the behavioral tendency. Samples are collected from 400 customers who are above 15 in 

one year. Statistic data are frequency, percentage, mean and standard deviations. 

Statistical analysis is the t-test dependence and Pearson correlation.  

 The research shows that respondent are mostly females about 26-35, Bachelor 

degree, officers/workers of company which revenue is about 15,000 - 20,000 baht. There 

are all good loyalty customers who have been being with the banks for eight years. The 

frequency of transactions is about 3 times a week; deposit/ withdrawal /transfer and 

payment. Three tops main media, which are high rated exposure, are usually 1sttelevision, 

2ndprinting, and 3rdoutdoor advertisement media. The bank’s image is consisted of 

Impression, Management, Action, Goodness, and Employee at a high level and behavioral 

tendencies at a high level too. As a result of data analysis, all of the bank’s image are 

individual different but the Goodness is not. The KTB customers have some transaction 

frequency more than the SCB; however, the behavioral tendency of both banks is similar. 

The media exposure between the KTB and the SCB from three tops main media is not 

related to the bank’s image. In Employee aspect, the outdoor advertisement effects to 

their loyalty. For the KTB’s image directly effects to customer behavior, but there is no 

effect for the SCB. The behavioral tendency are strongly relates to the image perception 

for both of the banks.  

 

Keywords: Customers Customer behavior Bank’s media exposure Bank’s image Behavioral 

tendency  
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  
 องคกรตาง ๆ เปรียบไดกับมนุษย ซ่ึงตางก็มีบุคลิกลักษณะท่ีแตกตาง มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและมี
ประวัติความเปนมาอันนาภาคภูมิใจ ดังน้ันการท่ีบุคคลท่ัวไปจะไดมีโอกาสรับรูและเขาใจถึงความเปน
องคกรน้ันๆ จึงตองอาศัยการแสดงออกอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และแสดงถึงภาพลักษณ (Image) ของ
องคกรน้ันๆไดเปนอยางดี “ภาพลักษณองคกร” (Corporate Image) หมายถึง “ภาพ” ที่บุคคลท่ัวไปไมวา
จะเปนผูบริโภค คูแขง ผูคาปลีกหรือสังคมโดยรวม เขาใจวาองคกรน้ันเปนอยางไร จะเห็นไดวาภาพลักษณ
นั้นมีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับองคกรธุรกิจ(สุมิตรา ศรีวิบูลย,2547:25) ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีตองเกิด
ข้ึนกับทุกองคกร เพียงแตจะเปนภาพท่ีเลือนรางหรือชัดเจนก็ข้ึนอยูกับหลักการบริหารจัดการภาพลักษณใน
แตละองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคปจจุบันท่ีธุรกิจธนาคารมีการแขงขันกันสูงมากข้ึนท้ังจาก
ภายในประเทศและตางชาติ ที่มีท้ังผลิตภัณฑและบริการท่ีใกลเคียงกัน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองสราง
ภาพลักษณของธนาคารใหแตกตางกัน ดังคํากลาวของ ดร.อํานวย วีรวรรณ “ภาพลักษณเปนกุญแจสําคัญ
สูความสําเร็จในธุรกิจดานการธนาคาร สิ่งที่ทําใหธนาคารแตละแหงแตกตางกันออกไปก็คือภาพลักษณของ
ธนาคารเอง” (พรทิพย วรกิจโภคาทร,บรรณาธิการ,2536:141) ในป 2556 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 
ไดรับรางวัล Bank of The Year 2013 จากวารสารการเงินการธนาคารซ่ึงเปนวารสารท่ีไดรับความนิยม
จากผูอานมายาวนานกวา 30 ป รางวัลดังกลาวไดมาจากผลประกอบการตลอดป โดยท่ี บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชยทํากําไรไดสูงสุดถึง 4 หม่ืนลานบาทเปนประวัติการณของระบบธนาคารพาณิชย อันเปนผลมาจาก
การท่ีมีผูใชบริการใหความไววางใจจึงเลือกซ้ือผลิตภัณฑและบริการเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการมีภาพลักษณท่ี
ดีสงผลใหธุรกิจดําเนินไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงมาแทนท่ี บมจ.ธนาคารกรุงเทพผูครองตําแหนงอยางตอเน่ืองเปน
ระยะเวลา 6 ปซอน ในขณะท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทยรักษาอันดับท่ี 4 มาโดยตลอด ทั้งๆท่ี บมจ.

ธนาคารกรุงไทยไดดําเนินนโยบายการใหบริการเทียบเทากับธนาคารเอกชนภายใตการดูแลของ
กระทรวงการคลังก็ตาม จึงนําไปสูวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคาร พฤติกรรมการใชบริการ การรับรู
ภาพลักษณ และแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง การรับรูภาพลักษณ การเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับ
ธนาคาร พฤติกรรม และแนวโนมพฤติกรรมของผูใชบริการระหวาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคารกับการรับรู
ภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาพลักษณกับพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการ  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาพลักษณกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของ

ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
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สมมติฐานการวิจัย  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชยมีการ
รับรูภาพลักษณธนาคารแตกตางกัน  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชยมี
พฤติกรรมการใชบริการธนาคารแตกตางกัน  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชยมี
แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการธนาคารแตกตางกัน  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 การเปดรับส่ือและขาวสารของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มี
ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 การเปดรับส่ือและขาวสารของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชยมี
ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 8 การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 9 การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  

 

ระเบียบวิธีการวิจัย  

 การวิจัยเร่ือง ภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ในการรับรูของ
ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปาหมาย - การวิจัยในคร้ังน้ีจะตองทําการวิจัยกับกลุมตัวอยาง
เปาหมายท่ีตองใชบริการผูท่ีใชบริการและทําธุรกรรมท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย ทั้ง 2 แหง ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการปรับสูตรของทาโร ยามาเน 
ในการหาจํานวนขนาดตัวอยางไดเปน 400 คน  

2. วิธีการเลือกตัวอยางกลุมเปาหมาย  

 2.1 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) โดยแบงกรุงเทพมหานคร
ออกเปน 50 เขต 3 กลุมเขต คือ 21 เขตช้ันใน 18 เขตช้ันกลาง 11 เขตช้ันนอก  

 2.2 การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) โดยสุมตัวอยาง 40% ของ 50 เขต จะได
เปนเขตตัวอยางท้ังส้ิน 20 เขต และหาจํานวนตัวแทนของกลุมเขต  

 2.3 การสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปนอยางงาย (Probability Sampling)  
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 2.4 การเลือกกลุมตัวอยางแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) โดยผูวิจัยจะทําการต้ังคําถาม
คัดกรองในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง (Screening Question) โดยสอบถามวา “ทานเปนผูใชบริการและทํา
ธุรกรรมท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ทั้ง 2 แหงหรือไม มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป 

และใชบริการเปนปจจุบัน”  

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล - ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประกอบดวย คําถามชนิดปลายปด (Closed-ended Questionnaires) และชนิดปลายเปด (Open - 

ended Questionnaires) โดยสามารถแบงแบบสอบถามเปน 5 ตอนดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูใชบริการของ  บมจ.

ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ชวงรายได  
 ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย ของผูบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย ของผูบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
 ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณในดานตางๆของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย โดยแบงภาพลักษณออกเปน 5 ดานดังน้ี  

- ดานความประทับใจ (Impression)  

- ดานการบริหารจัดการ (Management)  

- ดานการกระทํา (Action)  

- ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness)  

- ดานพนักงาน (Employee)  

 ตอนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย  

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล - ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด โดย
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนแบบสอบถามท่ีใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง  (Self-Administered 

Questionnaire) วิธีการจัดเก็บขอมูล คือ แจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เม่ือกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามดวยตนเองเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะรวบรวมชุดคําถามท้ังหมดเพ่ือทําการวิเคราะหและสรุปผล
ขอมูล  

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติพ้ืนฐานเพ่ือวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการแจก
แจงหรืออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลหรือตัวแปรในการวิจัย โดยอธิบายดวยตารางแจกแจงความถ่ี 

แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
อธิบายขอมูลเบ้ืองตน  
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 5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงเปนการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 โดยสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 – 3 สถิติท่ีนํามาใช
ทดสอบ คือ คาสถิติ t-test dependence และ สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 – 9 สถิติท่ีนํามาใชทดสอบ ไดแก 
สถิติการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  

ผลการวิจัย  

ตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากร  
 การศึกษาดานลักษณะทางประชากรของกลุมผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.3 มีอายุ 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 

53.8 ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของธนาคารเน่ืองจากเปนวัยทํางานท่ีมีความสนใจในเทคโนโลยีและบริการท่ี
ทันสมัย ชอบชีวิตแบบสะดวกสบาย และเร่ิมตนลงทุน เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับชีวิต สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 42.8 และมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 15,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.7  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
 ผูใชบริการใชบริการธนาคารท้ังสองแหงมาเปนระยะเวลาประมาณ 8 ป มีความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) 
ในการใชบริการประมาณ 3 คร้ัง/สัปดาห ประเภทของบริการท่ีใชบริการ คือ บริการฝาก/ถอน/โอน/รับ
ชําระ/เติมเงิน ภายในประเทศ  

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเปดรับส่ือ และขาวสาร ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) เก่ียวกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

และ บมจ.ไทยพาณิชย  
 ผูใชบริการมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือ และขาวสาร ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) เก่ียวกับ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ไทยพาณิชย ของกลุมผูใชบริการมีความแตกตางกันระหวาง บมจ.

ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย โดยท่ี ผูใชบริการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) จากส่ือออนไลน บอยคร้ังท่ีสุด ประมาณ 3 คร้ัง/สัปดาห ซ่ึง
สอดคลองกับส่ิงท่ีผูวิจัยศึกษาจากแผนการส่ือสารประชาสัมพันธขององคกรท่ีไดมีการผลักดันการส่ือสาร
ผานออนไลน ไมวาจะเปน แบนเนอรโฆษณาส้ันๆ โลโก ตามเว็บไซต เฟสบุค ไลน แอพพลิเคชั่น มีการ
เปดรับ รองลงมา สื่อโทรทัศน เปดรับประมาณ 2 คร้ัง/สัปดาห สวนมากพบตามรายการขาวในรูปแบบของ
ผูสนับสนุนรายการ ผลิตภัณฑและบริการรวมกับสถานีโทรทัศน สุดทาย คือ สื่อส่ิงพิมพ เปดรับประมาณ 2 

คร้ัง/สัปดาห ในคอลัมนเศรษฐกิจตามหนังสือพิมพรายวัน สวน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ผูใชบริการ
เปดรับสื่อและขาวสาร ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) จากส่ือโทรทัศน บอยคร้ังท่ีสุด ประมาณ 4 คร้ัง/สัปดาห โดย
เห็นไดเดนชัดจากแคมเปญ “คร้ังแรก” ที่ใชภาพยนตรโฆษณาหลายตอนในการส่ือสารภาพลักษณองคกร 

รองลงมา สื่อออนไลน เปดรับประมาณ 2 คร้ัง/สัปดาห เชน เฟสบุค ไลน แอพพลิเคชั่น และส่ือส่ิงพิมพ 
เปดรับประมาณ 2 คร้ัง/สัปดาห ในคอลัมนเศรษฐกิจตามหนังสือพิมพรายวันเชนกัน สวนการเปดรับส่ือ 
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และขาวสารเก่ียวกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จําแนกตามอันดับการเปดรับสื่อมากท่ีสุด 3 อันดับ พบวา 
ผูใชบริการเลือกส่ือโทรทัศนเปนส่ืออันดับท่ี 1 จํานวน 151 คน เน่ืองจาก สื่อโทรทัศนน้ันสามารถรับไดท้ัง
ภาพและเสียง ทําใหสามารถรับรูและจดจําไดอยางรวดเร็ว ชัดเจน เขาถึงกลุมเปาหมายไดทีละมากๆ 

รองลงมา ผูใชบริการเลือกส่ือส่ิงพิมพเปนส่ืออันดับท่ี 2 จํานวน 132 คน เน่ืองจาก สื่อหนังสือพิมพ มี
คุณสมบัติท่ีเนนการนําเสนอเน้ือหาอยางละเอียด มีการวิเคราะหเจาะลึกในประเด็นท่ีสังคมใหความสนใจ
อยูในขณะน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิง ผลิตภัณฑทางการเงินการลงทุนตองมีการพิจารณาอยางถ่ีถวน เพราะ
การลงทุนมีความเส่ียง และ ผูใชบริการเลือกส่ือกลางแจงเปนส่ืออันดับท่ี 3 จํานวน 76 คน เน่ืองจาก กลุม
ผูใชบริการเปนวัยทํางาน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จึงใชบริการขนสงสาธารณะ ในการ
เดินทางไปทํางาน จึงทําใหเห็นปายโฆษณากลางแจงตามสถานีรถไฟฟา BTS รถไฟฟาใตดิน MRT ปาย
บิลบอรดขนาดใหญบริเวณทางดวน และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ผูใชบริการเลือกส่ือโทรทัศนเปนส่ือ
อันดับท่ี 1 จํานวน 226 คน รองลงมา ผูใชบริการเลือกส่ือส่ิงพิมพเปนส่ืออันดับท่ี 2 จํานวน 145 คน และ 

ผูใชบริการเลือกส่ือกลางแจงเปนสื่ออันดับท่ี 3 จํานวน 93 คน  

ตอนท่ี 4 การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ของผูใชบริการ  
 การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั้ง 5 ดาน (โดยรวม) อยูในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงลําดับการรับรูภาพลักษณไดดังน้ี ภาพลักษณดานพนักงาน (Employee) คาเฉล่ียระดับการรับรูคิด
เปนรอยละ 3.73 อันดับตอมาคือ ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ (Management) คาเฉล่ียระดับการ
รับรูคิดเปนรอยละ 3.52 ภาพลักษณดานความประทับใจ (Impression) และ ภาพลักษณดานการกระทํา 

(Action) คาเฉล่ียระดับการรับรูคิดเปนรอยละ 3.48 มีคาเฉล่ียเทากัน และอันดับสุดทายคือ ภาพลักษณ
ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) คาเฉล่ียระดับการรับรูคิดเปนรอยละ 3.29  

 การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ทั้ง 5 ดาน (โดยรวม) อยูในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงลําดับการรับรูภาพลักษณไดดังน้ี ภาพลักษณดานพนักงาน (Employee) คาเฉล่ียระดับการรับรูคิด
เปนรอยละ 3.81 อันดับตอมาคือ ภาพลักษณดานการกระทํา (Action) คาเฉล่ียระดับการรับรูคิดเปนรอย
ละ 3.74 ภาพลักษณดานความประทับใจ (Impression) คาเฉล่ียระดับการรับรูคิดเปนรอยละ 3.73 

ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ (Management) คาเฉล่ียระดับการรับรูคิดเปนรอยละ 3.67 และอันดับ
สุดทายคือ ภาพลักษณดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) คาเฉล่ียระดับการรับรูคิดเปนรอยละ 3.33  

ตอนท่ี 5 แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ของ
ผูใชบริการ  
 แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ของ
ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ถือวาอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังน้ี กลุมผูใชบริการมี
ระดับความต้ังใจท่ีจะใชบริการตอไป คิดเปนรอยละ 3.76 และมีระดับความต้ังใจท่ีจะแนะนําผลิตภัณฑและ
บริการแกผูอ่ืนในอนาคต คิดเปนรอยละ 3.56 อยูในระดับมาก  
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การอภิปรายผล  

สมมติฐานการวิจัยท่ี1 ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชยมีการรับรู
ภาพลักษณธนาคารแตกตางกัน จากการศึกษาพบวา การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย ดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการ
กระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน (Employee) โดยภาพรวม
แตกตางกัน มีการรับรูอยูในระดับมากท้ังสององคกร ซ่ึงผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย มีการรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชยมากกวา บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาจ
สงผลมาจากชวงท่ีเก็บขอมูล บมจ.ธนาคารกรุงไทย กําลังประสบปญหาภาพลักษณอยางรุนแรงในกรณีการ
ปลอยเงินกูโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล สงผลใหผูใชบริการท่ีเปนกลุมตัวอยางขาดความเชื่อม่ันใน
ธนาคารชวงเวลาหน่ึง จึงสงผลตอภาพลักษณธนาคาร ซ่ึงมีความสอดคลองกับ งานวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณ
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย” วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพลักษณของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สําหรับการเลือกใชบริการสวนใหญใชบริการจากธนาคารกรุงไทย
ดานการฝากเงิน ภาพลักษณของธนาคารท้ัง 2 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน เม่ือ
เปรียบเทียบภาพลักษณ พบวา มีการรับรูภาพลักษณของธนาคารท้ังสองแตกตางกันท่ีระดับนัยสถิติ 0.05 

โดยในภาพรวม ประชาชนรับรูภาพลักษณธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวา ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) (รัชพงษ รักเสมอ,2553:บทคัดยอ) ในทางตรงกันขามพบวา ผูใชบริการ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย มีการรับรูภาพลักษณดานการกระทําดีเพ่ือสังคม 

(Goodness) ของธนาคารไมแตกตางกัน ทั้งน้ี ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) หมายถึง การ
ดําเนินกิจกรรมของกิจการอยางรูหนาท่ีและแสดงความรับผิดชอบดวยความรอบคอบอยางตอเน่ือง  มี
เหตุผล ตามหลักจริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ันยังตองดําเนินกิจกรรมชวยเหลือฟนฟู
สภาพสังคมและชุมชน ตลอดจนอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม,2554 อางอิงใน ป. ทางทอง,2555:36) ซ่ึงโครงการการกระทําดีเพ่ือสังคม
ของธนาคารท้ังสองแหงในปปจจุบันน้ีใชประเด็นเดียวกันคือ การพัฒนาเยาวชน เห็นความสําคัญของ
การศึกษา ดังน้ันผูวิจัยจึงขอสรุปวาผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย มีการ
รับรูภาพลักษณดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) ของธนาคารไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีการรับรู
ภาพลักษณดานน้ีในลักษณะเดียวกัน  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชยมีพฤติกรรมการ
ใชบริการธนาคาร ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) แตกตางกัน จากการศึกษาพบวา แตกตางกัน โดยท่ีผูใชบริการมี
พฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) บอยคร้ังกวา บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย โดยอางอิงไดจาก แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร ของ อารเธอร ไมดาน (Arthur 

Meidan,1984:21-30 อางอิงใน สุธาทิพย ลีวิวิธนนท,2550:28) กลาววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

เลือกใชบริการของธนาคารประกอบไปดวย 3 ปจจัยดวยกันคือ องคประกอบภายนอกของลูกคาประกอบ
ไปดวย ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ,องคประกอบภายในของลูกคาประกอบไปดวยปจจัยดาน
จิตวิทยาผูบริโภค ปจจัยสวนบุคคล และกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค จากการศึกษาพฤติกรรมการใช
บริการพบวาผูใชบริการ เลือกใชบริการธนาคารทางอิเลคทรอนิกส/แจงเตือน SMS ของ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชยมากกวา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้เปนเพราะระบบการใชงานออนไลนของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
มีข้ันตอนการใชบริการซับซอนกวา เพ่ือความปลอดภัยจึงทําใหผูใชบริการเขาถึงไดยากกวาจึงเปนเหตุผล
สนับสนุน ไดวาผูใชบริการจึงมีความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) ในการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทยบอยคร้ังกวา  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชยมีแนวโนม
พฤติกรรมการใชบริการธนาคารแตกตางกันจากการศึกษาพบวา  ผูใชบริการมีแนวโนมพฤติกรรมการใช
บริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน เน่ืองจากการประกอบธุรกิจธนาคารในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงข้ึน ผลิตภัณฑและบริการมี
ความใกลเคียงกัน ทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีจะแนะนําผลิตภัณฑและบริการแกผูอ่ืน อีกท้ังยังคงใช
บริการตอไป อาจเปนเพราะเหตุผลสวนบุคคล เชน ใชมานานจนเกิดเปนความเคยชิน สนิทสนมกับ
พนักงาน ไดรับบริการท่ีเปนกันเอง ใกลท่ีทํางานหรือท่ีพัก จึงยังใชบริการตอไปดังน้ันผลการทดสอบจึง
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมาใชบริการของลูกคา โรงแรมรอยัลริ
เวอร” พบวา ทัศนคติตอสวนประสมบริการดานหองพัก ดานบริการราคา ดานการสงเสริมการขาย ดาน
พนักงานผูใหบริการ ลักษณะทางกายภาพ ทําเลท่ีต้ัง และข้ันตอนกระบวนการเขาพัก ยกเวนดานชองทาง
การจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการมาใชซํ้า และพฤติกรรมการใชบริการในเร่ือง
ความถ่ีในรอบ 1 ปท่ีผานมาและวัตถุประสงคการเขาพัก มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมการใช
บริการมาใชซ้ํา (อัญชลี สุขานนทสวัสด์ิ,2548:บทคัดยอ)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 การเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคาร ของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

มีความสัมพันธกับ การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากการศึกษาพบวา การเปดรับส่ือและ
ขาวสารเก่ียวกับธนาคาร สื่ออันดับท่ี 1 (สื่อโทรทัศน) สื่ออันดับท่ี 2 (สื่อส่ิงพิมพ) และส่ืออันดีบท่ี 3 (สื่อ
กลางแจง) ของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมมีความสัมพันธกับ การรับรูภาพลักษณ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย ดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการ
กระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน (Employee) นั่น
หมายความวา เม่ือผูใชบริการมีการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคารจากส่ือโทรทัศน  สื่อส่ิงพิมพ 
บอยคร้ังเทาไรก็ไมสงผลตอการรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดานความประทับใจ (Impression) 

ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการกระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม 

(Goodness) และดานพนักงาน (Employee) จึงไมสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับส่ือของฟอค
ซอล โกลดสมิทธ และบราวน ที่กลาววา การโฆษณาซํ้าๆ จะสามารถตอกย้ํา และทําใหผูบริโภคสามารถ
จดจําในธุรกิจได (Foxall, Goldsmith&Brown,1998:214 อางอิงใน พรพิรุณ สุวรรณชัยรบ,2555:180) 
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แตการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคาร สื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง) ของผูใชบริการ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธกับ การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดานพนักงาน 

(Employee) นั่นหมายความวา เม่ือผูใชบริการมีการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคารจากส่ือ
กลางแจงบอยคร้ังเทาไร ยอมสงผลใหผูใชบริการมีการรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทยดานพนักงาน 

(Employee) มากข้ึนเทาน้ัน ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง “การรับรูของผูใชบริการธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) ภายหลังการปรับภาพลักษณ” พบวา การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับการรับรู
ภาพลักษณตราสัญลักษณ (Logo) ในส่ือออกอากาศ สื่อกลางแจง และส่ือบุคคล การรับรูพรีเซนเตอร ใน
สื่อออกอากาศ และส่ือกลางแจง การรับรูเพศของธนาคารในส่ือออกอากาศ และการรับรูอายุของธนาคาร
ในส่ือออกอากาศ สื่อส่ิงพิมพ สื่อกลางแจง สื่อบุคคล และอ่ืนๆ แตการเปดรับขาวสารไมมีความสัมพันธกับ 

การรับรูสื่อของธนาคาร (อัฏฐะรัชต สวนมาลี,2554:บทคัดยอ)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 การเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคาร ของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย มีความสัมพันธกับ การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จากการศึกษาพบวา การ
เปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคาร สื่ออันดับท่ี 1 (สื่อโทรทัศน) สื่ออันดับท่ี 2 (สื่อส่ิงพิมพ) และส่ือ
อันดีบท่ี 3 (สื่อกลางแจง) ของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ไมมีความสัมพันธกับ การรับรู
ภาพลักษณ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ 

(Management) ดานการกระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน 

(Employee) นั่นหมายความวา เม่ือผูใชบริการมีการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคารจากส่ือ
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ บอยคร้ังเทาไรก็ไมสงผลตอการรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ดานความ
ประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดานการกระทํา (Action) ดานการ
กระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน (Employee) จึงไมสอดคลองกับแนวคิดการเกิด
ภาพลักษณของ พงษเทพ วรกิจโภคาทร ที่กลาววา ภาพลักษณเกิดจากการรับรูและความประทับใจ 

(Perception and Impression) ภาพลักษณจะไมสามารถเกิดข้ึนไดทันที ตองผานชองทางการส่ือสารและ
องคประกอบท้ัง 5 ของผูรับสาร “การรับรู” (Perception) แปลงเหตุการณใหเปนความหมายตามความคิด
ของบุคคลน้ันๆ สวนความประทับใจ (Impression) มีความสําคัญในการรับรูอีกลักษณะหน่ึง โดยเก่ียวกับ
คุณภาพและปริมาณของความทรงจํา ถาประทับใจมากก็จะจดจําไดมากและนาน ภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการท่ีกลาวมาน้ีจะมีการผันแปรเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ทั้งน้ีเน่ืองจากการไดรับขอมูลใหม
เก่ียวกับองคกรน้ัน ๆ ผานชองทางการส่ือสาร องคประกอบเฉพาะบุคคล การรับรู และความประทับใจและ
สภาพส่ิงแวดลอมเปนตัวแปรท่ีสําคัญของการปรับและปรุงแตงภาพลักษณในอนาคตตอไป  (อภิชัจ พุก
สวัสด์ิ,2556:42) แตการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคาร สื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง) ของ
ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย มีความสัมพันธกับ การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 
ดานพนักงาน (Employee) นั่นหมายความวา เม่ือผูใชบริการมีการเปดรับส่ือและขาวสารเก่ียวกับธนาคาร
จากส่ือกลางแจงบอยคร้ังเทาไร ยอมสงผลใหผูใชบริการมีการรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย
ดานพนักงาน (Employee) มากข้ึนเทาน้ัน ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณของ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในความเห็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับ
ภาพลักษณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวย  (รวีวรรณ เลียดทอง
,2550:บทคัดยอ)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ความถ่ี(คร้ัง/สัปดาห) จากการศึกษาพบวา การรับรู
ภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหาร
จัดการ (Management) ดานการกระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดาน
พนักงาน (Employee) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ความถ่ี(คร้ัง/
สัปดาห) จึงสอดคลองกับ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณปจจุบันของธนาคารของรัฐและ
ธนาคารเอกชน” โดยมีกรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทยเปนตัวแทนธนาคารของรัฐ และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย เปนตัวแทนธนาคารของเอกชน จากการศึกษาพบวา ภาพลักษณของท้ังสองธนาคารในสายตา
ผูใชบริการอยูในระดับดีไมแตกตางกัน และภาพลักษณของท้ังสองธนาคารมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการใชบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ฐิติชญา เพชรสายทิพย,2549:บทคัดยอ) นั่นหมายความ
วา การรับรูภาพลักษณดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ (Management) ดาน
การกระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน (Employee) มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ความถ่ี(คร้ัง/สัปดาห) โดยเปน
ความสัมพันธท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่มีพฤติกรรมการใช
บริการบอยคร้ังจะมีการรับรูภาพลักษณ ดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ 

(Management) ดานการกระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน 

(Employee) ในระดับมากดวย  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห) จากการศึกษาพบวา การรับรู
ภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหาร
จัดการ (Management) ดานการกระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดาน
พนักงาน (Employee) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ความถ่ี 

(คร้ัง/สัปดาห) เห็นไดวามีความสอดคลองกับ พฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จาม
สมมติฐานขอท่ี 2 โดยท่ีผูใชบริการมีพฤติกรรมการใชบริการธนาคารทางอิเลคทรอนิกสมากข้ึน  จึงให
น้ําหนักในการเลือกใชบริการไปท่ีความสะดวกสบายมากกวาภาพลักษณ  เพราะผลิตภัณฑทาง
อิเลคทรอนิกสสามารถตอบโจทยการใชชีวิตของผูใชบริการสมัยใหมน้ีไดเปนอยางดี ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นดวย
กับแนวคิดของ พรทิพย พิมลสินธุ ไดกลาวไววา การรับรูภาพลักษณน้ัน อาจจะไดมาจากประสบการณตรง 



 

 

245 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (17 มิถุนายน 2557)   

(Direct Experience) ซ่ึงตัวเองไดไปสัมผัสมาเอง เชน การไปใชบริการ การติดตอประสานงาน และอาจ
ไดมาจากประสบการณทางออม (Indirect Experience) เปนการไดรับฟงมาจากคําบอกเลาของของบุคคล 

การเผยแพรขอมูลขาวสารของส่ือมวลชน ไมวาจะเปนขาว บทความ สารคดี รายการโทรทัศน หรือ การจัด
กิจกรรมตางๆ เปนตน (อภิชัจ พุกสวัสด์ิ,2556:32) ผูวิจัยจึงสรุปไดวาการรับรูภาพลักษณจึงไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เน่ืองจากผูใชบริการไมไดเขาไปสัมผัสบริการท่ีธนาคารจริงๆ จึง
สงผลตอการรับรูภาพลักษณของธนาคาร  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 8 การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากการศึกษาพบวา การรับรูภาพลักษณของ
ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ 

(Management) ดานการกระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน 

(Employee) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามแนวคิด
เก่ียวกับการรับรูภาพลักษณและแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการน้ันทางดาน เสรี วงษมณฑา(2546:21) ได
กลาวไววา ในดานจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณเปรียบประดุจหางเสือกําหนดทิศทางพฤติกรรม
ของปจเจกชนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอยูรอบตัว จะมีแนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แตถาหากบุคคลน้ันมี
ภาพลักษณเชิงลบตอส่ิงเหลาน้ัน เขาก็จะมีแนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงลบ สิ่งสําคัญคือ ภาพลักษณ
กอใหเกิด (Bias) เพราะภาพลักษณเปนเร่ืองฝงใจยากท่ีจะแกไข ภาพลักษณเปนส่ิงคอนขางถาวรและเปน
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก ถามองวาอะไรเปนส่ิงท่ีดี ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวของจะถูกมองวาดีไปดวย แมแตส่ิงท่ี
ไมดี จะถูกมองวาดีไปดวย และถามองวาอะไรเปนส่ิงไมดี ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวของกับส่ิงน้ันก็ไมดีไปหมด 

แมแตส่ิงท่ีดีก็อาจถูกมองดวยความเคลือบแคลงสงสัย ไมแนใจวาดีหรือไม เปนตน (เสรี วงษมณฑา
,2542:84-86 อางอิงใน พิริยะ แกววิเศษ,2554:11)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 9 การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จากการศึกษาพบวา การรับรูภาพลักษณของ
ผูใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชยดานความประทับใจ (Impression) ดานการบริหารจัดการ 

(Management) ดานการกระทํา (Action) ดานการกระทําดีเพ่ือสังคม (Goodness) และดานพนักงาน 

(Employee) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย โดยมีความ
สอดคลองกับ งานวิจัยเรื่อง “การรับรูภาพลักษณหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ของประชาชนในจังหวัด
นครปฐม” จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณดานบุคคลากรในระดับดีมาก 

รองลงมาคือ ดานบริการ ดานองคกร ดานสถานท่ี และดานประชาสัมพันธ สวนแนวโนมพฤติกรรมการใช
บริการ พบวา กลุมตัวอยางมีความต้ังใจท่ีจะใชบริการตอไป และมีความต้ังใจท่ีจะแนะนําผูอ่ืนใหมาใช
บริการอยูในระดับดี และการรับรูภาพลักษณโดยรวมของหอภาพยนตรมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรม (ญาดา กอวงษ,2556:บทคัดยอ)  
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย  

 1. จากผลการวิจัยพบวา การรับรูภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท้ัง 5 ดาน ถึงแมโดยรวมจะ
อยูในระดับมากก็จริง แตหากเปรียบเทียบดวยคาเฉล่ียระดับการรับรูแลวพบวา ผูใชบริการมีการรับรู
ภาพลักษณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย นอยกวา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ในทุกดาน อยางไรก็ตาม ผูวิจัยขอ
เสนอแนะให บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณของธนาคารในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเปน
ที่จดจํา และรับรูมากย่ิงข้ึน สงผลดีตอธนาคาร เรียกความเช่ือม่ันกลับคืนมา    
 2. จากผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียระดับการรับรูภาพลักษณดานการกระทําดีเพ่ือสังคม 
(Goodness) อยูในระดับ ปานกลาง ท้ังสองธนาคาร ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยเชิญ
ชวนผูใชบริการธนาคารเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม จัดกิจกรรมใหบอยคร้ังข้ึน และจัดอย างตอเน่ือง
สม่ําเสมอ  
 3. จากผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียระดับการรับรูภาพลักษณดานการกระทํา (Action) บมจ.
ธนาคารกรุงไทย อยูในระดับนอยกวาดานอ่ืน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน 
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายตอบสนองกลุมลูกคามากข้ึน นําสมัย ใชงานงาย สวนลด
คาธรรมเนียมตางๆ อัตราดอกเบ้ียพิเศษ ของท่ีระลึกเม่ือทําธุรกรรม เพ่ือใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
ใหใชบริการตอ และแนะนําผลิตภัณฑบริการแกผูอ่ืน   
 4. จากผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการเลือกส่ือโทรทัศนเปนส่ืออันดับ 1 ที่มีการเปดรับมากท่ีสุด 
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะให มีการวางแผนการส่ือสารการตลาดใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายใหมากย่ิงข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ฉะน้ันในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือ การอภิปรายกลุม (Focus Group) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนเพ่ิมเติม สงผลใหงานวิจัยนาเชื่อถือย่ิงข้ึน        

 2. ผูวิจัยจะแบงกลุมผูใชบริการที่ศึกษาออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี กลุมลูกคาบุคคล กลุมขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ ลูกคารายใหญ ลูกคาธุรกิจ เพ่ือความสอดคลองกับนโยบายของธนาคารย่ิงข้ึน  

 3. ผูวิจัยอาจจะศึกษาตอยอดไปตามภูมิภาคตางๆ ภายในประเทศไทย เพ่ือเปนประโยชนตอ
ธนาคารในอนาคต  
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