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การรับรู้ ตราสั ญลักษณ์ ของกลุ่ม GENERATION Y ทีม' ีต่อภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิ นยุคใหม่
BRAND PERCEPTION OF GENERATION Y TOWARD
GOVERNMENT SAVING BANK NEW ERA (GSB NEW ERA) IMAGE
สุ ทิสา มหาทรัพย์สกุล1
ดร. พวงชมพู โจนส์ 2
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม Generation Y เกียวกับภาพลักษณ์ของ
ธนาคารออมสิ นและศึกษาการรับรู ้ ของกลุ่ม Generation Y เกี ยวกับการรับรู ้ ต่อสัญลักษณ์ ตราธนาคารออมสิ น
โดยดําเนินการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวอย่าง
เป็ นกลุ่ม Generation Y มีอายุระหว่าง 15-35 ปี ทีใช้บริ การและไม่เคยใช้บริ การทางด้านธุ รกรรมทางการเงิน
ของธนาคารออมสิ นในเขตสมุทรปราการ โดยจังหวัดสมุทรปราการ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 6 อําเภอ
จํานวน 400 คน และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งพรรณนาและ
เชิ งปริ มาณ โดยคํานวณหาความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-test ทีระดับนัยสําคัญ
0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30-35 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ส่ วนพฤติกรรมการใช้บริ การ ส่ วนใหญ่
เคยใช้บริ การธนาคารออมสิ น เฉลียน้อยกว่า 5 ครังต่อเดือน ซึ งใช้บริ การกับธนาคารประเภทฝาก – ถอนเงิน
ส่ วนข้อมูลการรับรู ้ ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออมสิ นโดยสามารถแยกออกเป็ น 3 ด้าน ด้านการรับรู ้สูงสุ ด
ในจิตใจ รับรู ้ ว่าตราสัญลักษณ์ (โลโก้) นี
เป็ นตราสัญลักษณ์ แบบใหม่ของธนาคารออมสิ น ด้านการ
รับรู ้ทีไม่มีตวั ช่วย รับรู ้วา่ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น และด้านการ
รับรู ้ทีมีตวั ช่ วย รับรู ้ว่าสี ชมพู เป็ นสี ทีเหมาะสมกับตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ส่ วนข้อมูลเกียวกับ
ความคิดเห็ นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นโดยสามารถแยกออกเป็ น 3 ด้าน ด้านภาพลักษณ์ ต่อ
องค์กร เห็ นด้วยกับภาพลักษณ์ เรื องธนาคารออมสิ นพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมี คุณภาพ ด้าน
ภาพลักษณ์ ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เห็ น ด้ว ยกับ ภาพลัก ษณ์ เ รื องอัต ราดอกเบี ยเงิ น กู้ข องธนาคารออมสิ น มี ค วาม
เหมาะสม และด้านภาพลักษณ์ ต่อตราสัญลักษณ์ เห็ นด้วยกับภาพลักษณ์ เรื องตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ
ธนาคารออมสิ น มีสัญลักษณ์ทีดี มีความหมายทีดีงาม
คําสํ าคัญ : กลุ่ม GENERATION Y, การรับรู ้ตราสัญลักษณ์, ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
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Abstract
This research aims to study the opinions of the Generation Y about the brand image of the
government saving bank and to study perception of Generation Y about the brand perception of bank. By
collecting data, concept, theory and related document. Researchers stated 400 sampling of Generation Y,
age between 15-35 years service use and never use banking services in Samutprakan by divided into six
districts, use questionnaire as a tools for collecting data in descriptive and quantitative analysis by
frequency distributions, percentage, mean, standard deviation, statistical hypothesis T-test significant level
0.05
The research result found that mostly gender of sampling is female, age between 30-35, Bachelor
graduate, employed by public company, and income per month 15,000-30,000 baht. Service behavior;
sampling most using bank services at least five times a month. The bank services deposit – withdrawal.
Brand awareness; brand perception of bank can be split into three areas. Top-of-mind awareness:
perception that logo (logo)
this. The new logo of the Bank, Unaided awareness: brand perception
have appropriate to the brand image of the Bank, Aided awareness: perception that the pink color
appropriate to the brand of the Bank. Opinions about the brand image of the government saving bank; can
be split into three areas, Corporate Image: agree with the brand image bank subject the development staff
to work with quality, Product Image: agree with the brand image bank the lending rates are reasonable
and Brand Image: agree with the brand image the (logo) of the bank. A good brand image Have a
meaning good.
Keywords: Generation Y, Brand perception, Government saving bank image
บทนํา
ในโลกธุ รกิจทุกวันนี เป็ นโลกเศรษฐกิจทีมีการเปลียนแปลงผันผวนอยูต่ ลอดเวลาทําให้ธุรกิจไม่สามารถ
หยุดนิงได้ จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดหนึงทีมีระบบเศรษฐกิจทีมันคง เป็ นเมืองอุตสาหกรรม ทีขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว เนืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้เกิดภาคการบริ การต่าง ๆ ตามมา การปรับตัวให้ทนั กับโลกทีเปลียนแปลง
ต้องเป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว และโดยเฉพาะอย่า งยิงภาคธุ รกิ จการเงิ นและการให้บ ริ ก าร ซึ งจะต้องมี
ความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจโลก การเปิ ดเสรี ทางการเงิน ซึ งมีธนาคารต่างชาติหลังไหลเข้ามาให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การ
ได้หลากหลาย รวมถึงธนาคารไทยหลาย ๆ ธนาคาร ก็มีการเปลียนแปลงปรับภาพลักษณ์ และกระบวนทัศน์
ในการทํางาน และการให้บริ การรวมถึงการสื อให้ประชาชนได้รับรู ้ถึงการบริ การในรู ปแบบใหม่ ๆ เพราะ
นอกจากความเคลือนไหวของคู่แข่งในตลาดแล้ว ความคาดหวังของลูกค้าก็ได้มีการพัฒนาการทีสู งขึนด้วย
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ซึ งปั จจุบนั มีจาํ นวนประชากรทีอาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการค่อนข้างเป็ นจํานวนมากรวมถึง 1,272,428 คน
โดยแบ่งเป็ นชาย 610,494 คน และหญิง 661,934 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สิ งหาคม 2558 : ออนไลน์)
โดยเฉพาะคนในกลุ่ม Generation Y ซึ งเกิดในช่วงปี 2523-2533 อายุระหว่าง 15-35 ปี เป็ นกลุ่มคนทีมีกาํ ลังซื อ
และมีสัดส่ วนแนวโน้มเพิมจํานวนสู งขึน และในช่ วงหลายปี ทีผ่านมาธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทยได้
ขยายสาขาให้บริ การอย่างรวดเร็ ว มีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ ทีเริ มมีบทบาท
อย่างมากในระบบการให้บริ การของธนาคาร มีการเปลียนแปลงจากยุคธนาคารกระดาษ (paper banking) ซึ ง
ต้องใช้เอกสารจํานวนมากในการบันทึกรวบรวมข้อมูล มาสู่ ยุคของธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ (electronic banking)
ทําให้มีการเปลียนแปลงแนวทางการตลาดจากเดิมทีเคยเน้นแต่การขยายสาขาเป็ นหลัก มาเป็ นการเสนอขาย
บริ การใหม่ ๆ เพือสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมกับการโฆษณา และประชาสัมพันธ์โดยใช้สือต่าง ๆ มากขึน
ดังนันการให้ความสําคัญกับลูกค้าด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (customer satisfaction)
จะทําให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง และถือเป็ นสิ งสําคัญต่อความอยูร่ อดและเติบโตขององค์การ โดยการวางกลยุทธ์
และกําหนดวิธีการต่าง ๆ ทีจะทําให้ลูกค้าซื อสิ นค้าและบริ การซํา ๆจนเป็ นลูกค้าประจํา เพือลูกค้าจะได้ไม่ไป
ซื อสิ นค้า หรื อบริ การจากคู่แข่งขัน การสร้างและรักษาลูกค้าไว้ให้ได้โดยการสร้างความพึงพอใจทีสู งกว่าคู่แข่งขัน
รวมถึ งไม่หยุดนิ งที จะขยายกลุ่มลู กค้าให้หลากหลายและเพิมมากขึ นไปอี ก เพือเป็ นการสร้ างฐานกลุ่ มที
หลากหลายและมันคง จึงเป็ นภารกิจทีสําคัญของผูบ้ ริ หารของทุกองค์การ
ธนาคารออมสิ นเป็ นสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทีมีประวัติกิจยาวนานถึง 102 ปี ทีดําเนิ นธุ รกิจ
ทังในเชิงพาณิ ชย์และเชิงสังคม เพือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทีให้ความสําคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับฐานราก ไปพร้ อมกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ระดับมหภาค โดยมุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน ในระดับเศรษฐกิจฐานราก ขยายฐานลูกค้า
และปริ มาณการทําธุ รกรรมทางการเงิน และปรับปรุ งศักยภาพการบริ หารจัดการเพือเพิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธนาคาร ปั จจุบนั ธนาคารออมสิ นได้มีการปรับเปลียนภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ตลอดจนปรับปรุ ง
ยกระดับศักยภาพบุคลากรในองค์กร ปรับกระบวนทัศน์การทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึน
ปรับทัศนคติการให้บริ การสู่ ความเป็ นเลิศ รวมถึงการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ด จาก
แนวนโยบายทีต้องการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ประชากรระดับฐานราก
นอกจากนี ในปี 2558 ธนาคารออมสิ น มุ่งให้ความสําคัญต่อการสนับสนุ นเศรษฐกิ จ ฐานรากตาม
นโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื อง ในรู ปแบบของสิ นเชื อ Micro SME และ สิ นเชื อนาโนไฟแนนซ์ เพือช่วย
บรรเทาปั ญหาหนี ครัวเรื อน ผ่านสิ นเชื อทีให้วงเงิ นกูแ้ ละเงื อนไขที ผ่อนปรนเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
โดยเฉพาะกลุ่ ม รายย่อ ย พร้ อ มทังการดู แ ลคุ ณ ภาพหนี เพื อพัฒ นาให้ มี ศ ัก ยภาพเป็ นส่ ว นหนึ งของการ
ขับเคลื อนเศรษฐกิ จประเทศ โดยมีการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน 7 ด้าน ภายใต้แนวคิดมุ่งสู่ การเป็ น
“ธนาคารออมสิ นยุคใหม่ GSB New Era” ซึ งในแนวทางการดําเนิ นงานนีมีอยู่ 1 ด้านทีกล่าวถึงการสร้างแบรนด์
1643

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Branding & Marketing ทีมีอายุถึง 102 ปี ให้มีความชัดเจนและทันสมัย อยู่ตลอดเวลา เพือดึงกลุ่มลูกค้า
Generation Y ซึ งเป็ นกลุ่มลูกค้าทีธนาคารมีอยูเ่ ป็ นจํานวนน้อย พร้อมกับสร้างการรับรู ้–จดจํา และเน้นยําแบรนด์
“ธนาคารออมสิ น” ควบคู่กบั การส่ งเสริ มการออม การพัฒนาสังคม ชุ มชน และประชาชน ระดับ ฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง อี ก ทังดํา เนิ น การปรั บ รู ป แบบสาขา บรรยากาศที สาขา (Look & Feel) ให้ท นั สมัย และ
พัฒนาแผนการสื อสารการตลาดแบบ “ผสมผสาน” โดยเฉพาะ สื อรู ปแบบใหม่ๆ อาทิ e-Channel, Social
Media, Social Network เป็ นต้น (ASTV ผูจ้ ดั การรายวัน. 19 มกราคม 2558 : ออนไลน์.)
ด้วยเหตุนีเอง ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่า การจะรักษาลูกค้าไว้ได้นนเราต้
ั
องมีการให้บริ การรวมไปถึงการ
ปรับเปลียนภาพลักษณ์อย่างต่อเนื อง และทีสําคัญไปกว่านันยังต้องมีการขยายกลุ่มลูกค้าเพือเป็ นการเพิมฐาน
ลูกค้าทังทีเคยใช้บริ การอยูแ่ ล้วและยังไม่เคยใช้บริ การธุ รกรรมทางด้านการเงินกับธนาคารออมสิ น โดยสอดคล้อง
กับแนวทางการดําเนิ นงาน 7 ด้า น ที ได้ก ล่ าวมาขันต้น รวมถึ งแผนธุ รกิ จของธนาคารออมสิ นในปี 2558
(Positioningmag. 2558 : ออนไลน์.) นําไปสู่ การเปลียนแปลงเพือดึงกลุ่ม Generation Y ให้เข้ามาเป็ นกลุ่มลูกค้า
เพิมขึ น ซึ งจะเห็ นได้จากข้อมูลที ว่ากลุ่ มลู กค้าที เป็ นกลุ่ ม Generation Y มี จาํ นวนค่อนข้างน้อยจึ งเป็ นที
ต้องการเพิมในฐานลูกค้าของธนาคารออมสิ น ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาความสําคัญของปั ญหาเรื อง “การรับรู ้
ตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม Generation Y ทีมีต่อภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นยุคใหม่ (GSB New Era)”
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม Generation Y เกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
2. ศึกษาการรับรู ้ของกลุ่ม Generation Y เกียวกับการรับรู ้ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออมสิ น
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตประชากร ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ กลุ่ม Generation Y มีอายุระหว่าง 15-35
ปี ทีใช้บริ การและไม่เคยใช้บริ การทางด้านธุ รกรรมทางการเงิน ของธนาคารออมสิ น ในเขตสมุทรปราการ โดย
จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 6 อําเภอ มี 50 ตําบล 399 หมู่บา้ น โดยการบริ หารราชการ ส่ วน
ท้องถินประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จํานวน 17 แห่ง (1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง
และ 13 เทศบาลตําบล) และองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 31 แห่ง (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
สิ งหาคม 2558 : ออนไลน์)
2. ขอบเขตตัวแปร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี เป็ นกลุ่ม Generation Y มีอายุระหว่าง 15-35 ปี ทีใช้
บริ การและไม่เคยใช้บริ การทางด้านธุ รกรรมทางการเงิ น ของธนาคารออมสิ น ในเขตสมุทรปราการ ซึ งกําหนด
ตัวอย่างโดยคํานวณหาขนาดตัวอย่างโดยคํานวณจากทฤษฎี การสํารวจ (Survey Theory) ของทาโร ยามาเน่
การศึ กษาครั งนี กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธี การคัดเลื อกขนาดตัวอย่าง (Sampling
techniques) ด้วยวิธีการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster technique ) และ แบบกําหนดโควต้า (Quota Sampling) เป็ นขนาด
ตัวอย่างประชากรจากพืนทีในเขตสมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็ นสัดส่ วนของประชากร 6 อําเภอ
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3. ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั สิ งหาคม – ธันวาคม 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเี' กีย' วข้ อง
1.1 แนวคิดเกี'ยวกับภาพลักษณ์ (Image) ภาพลักษณ์ จะเป็ นสิ งที มนุ ษย์สร้ างขึนมาอย่างมี
วัตถุ ประสงค์ เพือสร้ างความประทับใจ เพือให้เกิ ดความน่ าเชื อถือ และถูกยอมรับจากสาธารณชน ซึ ง
ภาพลักษณ์จะมีส่วนผสม มิติส่วนตัว (Private) และมิติสาธารณะ (Public) เพือให้เกิดภาพลักษณ์เฉพาะตัว
(Private Image) โดยทีมีส่วนร่ วมกันในแง่ของความเป็ นภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image) ประเภทของ
ภาพลักษณ์ เนื องจากภาพลักษณ์ เป็ นความรู ้ สึกนึ กคิดของในใจของผูค้ ิดซึ งแยกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้หลาย
ประเภทขึนอยูก่ บั ลักษณะและเป้ าหมายดังนี
1. ภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั (Corporate Image) คือ ภาพทีเกิดขึนในจิตใจของประชาชน ทีมีต่อ
บริ ษทั หรื อหน่วยงานธุ รกิจแห่งใดแห่งหนึง ภาพลักษณ์ดงั กล่าวนีจะหมายรวมไปถึงด้านการบริ หารหรื อการจัดการ
(Management) ของบริ ษทั แห่ งนันด้วย และหมายรวมไปถึงสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ (Product) และการบริ การ
(Service) ทีบริ ษทั นันจําหน่ าย ฉะนัน คําว่า ภาพลักษณ์ ต่อบริ ษทั (Corporate Image) จึงมีความหมาย
ค่อนข้างกว้างและยังหมายรวมถึงตัวหน่วยงานธุ รกิจ ฝ่ ายจัดการและสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั แห่งนันด้วย
2. ภาพลักษณ์ต่อสถาบันหรื อองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพทีเกิดขึนในจิตใจของ
ประชาชน ทีมีต่อสถาบันหรื อองค์การ ซึ งโดยมากจะเน้นไปทางด้านตัวสถาบันหรื อองค์การเพียงอย่างเดียว ไม่
รวมถึงสิ นค้าและบริ การทีจําหน่าย
3. ภาพลักษณ์ ต่อสิ นค้าหรื อบริ การ (Product/ Service Image) คือภาพทีเกิดขึนในจิตใจของ
ประชาชนทีมีต่อสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เพียงอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงตัวองค์การหรื อบริ ษทั
4. ภาพลักษณ์ ทีมี ต่อสิ นค้าตราใดตราหนึ ง (Brand Image) คือ ภาพทีเกิ ดขึนในใจของ
ประชาชนทีมีต่อสิ นค้ายีห้อใดยีห้อหนึ งหรื อตรา (Brand) ใดตราหนึ ง, เครื องหมายการค้า (Trademark) ใด
เครื องหมายหนึ ง ส่ วนมากมักจะใช้ในด้านการโฆษณา (Advertising) และการส่ งเสริ มการจําหน่าย (Sale
Promotion)
1.2 ทฤษฎีการรั บรู้ (Perception Theory) การรับรู ้ คือ กระบวนการทีสมองแปรความหรื อตีความหมาย
ของการสัมผัสทีคนได้รับออกมาเป็ นความรู ้ ความเข้าใจ ซึ งในการแปลความหรื อตีความหมาย คนต้องใช้
ความรู ้ เดิ มหรื อประสบการณ์ เดิ มเป็ นเครื องช่ วย ดังนัน การวัดการรับรู ้ อาจทําได้โดยการวัดความรู ้ ความ
เข้าใจทีเป็ นผลมาจากการแปลความหรื อตีความหมาย เมือมีสิงเร้าไปกระตุน้ ประสาทสัมผัสของบุคคล
Kapferer (1997 อ้างถึงใน รามิล ชุ ณหบดี, 2554, หน้า 23) มองการรับรู ้ (Perception) ว่าเป็ นการตระหนักรู ้
ต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค(Brand awareness) โดยการวัดความรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกียวกับตราสิ นค้า (Know-how)
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ว่าผูบ้ ริ โภครับรู ้ในสิ งทีนักการตลาดสื อสารเกียวกับตราสิ นค้าอย่างไร ซึ งการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า (Brand
awareness) แบ่งออกได้เป็ น
1. การรับรู ้ สูงสุ ดในจิตใจ (Top-of-mind awareness) การระลึ กถึ งตราสิ นค้าเป็ นอันดับแรกในใจของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ งในเชิ งการตลาดตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคระลึกถึงเป็ นอันดับแรก (Top-of-mind brand) นันทําให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซือสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว
2. การรับรู ้ทีไม่มีตวั ช่วย (Unaided awareness) การจําได้โดยไม่มีการแนะ เป็ นการระลึกถึง (Recall) ต่อตราสิ นค้า
ทีเกิดขึนในใจผูบ้ ริ โภค โดยไม่มีการกระตุน้ ให้เกิดการระลึกได้ ซึ งในเชิ งการตลาด ตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคจําได้โดย
ไม่มีแนะ (Unaided awareness) นันแสดงให้เห็นว่าตราสิ นค้าได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภค ซึ งมีแนวโน้มว่า
ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซือสิ นค้าเป็ นอันดับแรกๆ
3. การรับรู ้ทีมีตวั ช่วย (Aided awareness) การจําได้โดยมีการแนะ เป็ นการระลึกได้โดยทีผูบ้ ริ โภค ได้รับ
การกระตุน้ ให้เกิดการจดจําได้ (Recognition) เช่น ถามผูบ้ ริ โภคว่าเคยได้ยินตราสิ นนีหรื อไม่ การทีผูบ้ ริ โภค
ได้รับการกระตุน้ จึงสามารถระลึกถึงตราสิ นค้าได้นนั หมายความว่าผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงตราสิ นค้าเพียงบางส่ วน
เท่านัน ในเชิ งการตลาด มีแนวโน้มว่าตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคจําได้ เมือมีการแนะนันผูข้ ายสามารถชักจูงใจให้
ซื อสิ นค้าได้ง่ายขึน
2. งานวิจัยทีเ' กีย' วข้ อง
สุ ทธวรรณา แสงดอกไม้ (2550) ได้ศึกษาเรื อง “ภาพลักษณ์ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ใน
ความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษา ความคิ ดเห็ นของ
ผูใ้ ช้บริ การทีมีต่อภาพลักษณ์ ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ในด้านต่าง ๆ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อและข่าวสาร
เกียวกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การของธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ดา้ นการเปิ ดรับสื อและข่าวสารมีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ดา้ นประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การทีมีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายใช้บริ การของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ควบคู่กบั บริ การของธนาคารกรุ งเทพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการเปิ ดรับและได้รับ
ข้อมูลของธนาคารจากสื อโทรทัศน์ช่อง 3 มากทีสุ ด รองลงมา คือหนังสื อพิมพ์และสื อวิทยุ กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารซึ งเรี ยงตามลําดับ คือ ด้านเทคโนโลยี รองลงมาด้านชื อเสี ยง
ด้านความน่ าเชื อถื อ ด้านการให้บริ การ การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลู กค้าและด้านกิ จกรรมสาธารณกุศล
ตามลําดับ ผลจากการทดสอบในส่ วนของข้อมูลข่าวสารทีกลุ่มตัวอย่างได้รับแบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านบวก
เป็ นธนาคารทีมีจาํ นวนสาขามาก สะดวกในการใช้บริ การ และเป็ นธนาคารทีมีความมันคงน่าเชื อถือ ด้านลบ
เป็ นธนาคารที มีการคิ ดอัตราดอกเบียและค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ สู งกว่าธนาคารขนาดเล็กหลายธนาคาร
ข่าวสารทีได้รับเกินความน่าจะเป็ น
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ปั ณณวิชญ์ พงศ์พิชชานนท์ (2555) ได้ศึกษาเรื อง “ภาพลักษณ์องค์กรทีมีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การของ
ธนาคารธนชาต
ในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เป็ นผูม้ ีอายุระหว่าง 40 49 ปี ระดับการศึกษาตํากว่าหรื อเทียบเท่าอนุ ปริ ญญา ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และระยะเวลา
ในการเป็ นลูกค้าธนาคารระหว่าง 5 – 10 ปี ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ขององค์กรธนาคารธนชาต
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณารายด้านพบว่า ลักษณะภาพลักษณ์ ทีผูใ้ ช้บริ การมองเห็ นมากกว่า
ด้านอืน คือ ด้านการบริ การและผลิตภัณฑ์ของธนาคารธนชาต และด้านบุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
อยู่ที 3.439 และ 3.420 รองลงมาคือ ด้านความมันคง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านกํากับดูแล
กิจการทีดีซึงอยูใ่ นระดับปานกลาง เท่ากับ 3.386, 3.274 และ3.231
ณัฐพล ชวนสมสุ ข (2553) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ กบั การรับรู ้ ของลูกค้าธนาคาร ได้
ศึก ษาเรื อง “ภาพลัก ษณ์ข องธุ ร กิจธนาคารที มีผ ลต่อการรับ รู ้คุณ ภาพบริ ก ารของลูก ค้า ธนาคาร” ผล
การศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของธุ รกิ จธนาคารโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู ้คุณภาพ
บริ การของลูกค้าธนาคาร อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง และภาพลักษณ์ของธุ รกิ จธนาคารมีความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรง
ต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การของลูกค้าธนาคาร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ฐิ ติมน มิงทัสน์ (2550) ได้ศึกษาเรื อง “ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นหลังการปรั บเปลี ยน
เอกลักษณ์ องค์กร ตามความคิ ดเห็ นของประชาชนในเขตสมุ ทรปราการ” ผลการศึ กษาภาพลักษณ์ ของ
ธนาคารออมสิ นหลังการปรับเปลียนเอกลักษณ์องค์กรตามความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ในภาพรวม
ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับทีเห็นด้วย และเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
พนักงาน ด้านอาคารสถานทีด้านผลิตภัณฑ์การให้บริ การ ด้านองค์การ และด้านการประชาสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับ
ทีผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วย
ปาจารี ย ์ ภัทรวาณี (2553) ได้ศึกษาเรื อง “ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น สาขาดอนตูม อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ลูกค้าทีมาใช้บริ การ
ของธนาคารออมสิ น สาขาดอนตูม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษาอยู่ทีระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ทัศนคติของลูกค้าต่อธนาคารออมสิ นโดยรวม อยูใ่ น
ระดับมาก เมือพิจารณาทัศนคติของลูกค้าต่อธนาคารออมสิ นแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ ความ
เข้าใจ (Cognitive) มากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ ความรู ้ สึก (Affective) และน้อยทีสุ ดคือ พฤติกรรม (Behavioral)
ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การต่อธนาคารออมสิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาความพึงพอใจของผูม้ า
ใช้บริ การต่อธนาคารออมสิ นแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกมาก
ที สุ ด รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที และน้อยทีสุ ดคื อความพึ งพอใจด้าน
กระบวนการ ขันตอนการให้บริ การ ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
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ภาพลัก ษณ์ ต่ อ ธนาคารออมสิ น แต่ ล ะด้า นพบว่า องค์ ประกอบเชิ งการกระทํามากที สุ ด รองลงมา ได้แก่
องค์ประกอบเชิงความรู ้สึกและน้อยทีสุ ดคือ องค์ประกอบเชิงความรู ้
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจยั กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี เป็ นกลุ่ม Generation Y ที เคยใช้และไม่เคยใช้
บริ การทางด้านธุ รกรรมทางการเงิน ของธนาคารออมสิ น ในเขตสมุทรปราการ ซึ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยคํานวณหาจากทฤษฎีการสํารวจ (Survey Theory) ของทาโร ยามาเน่ การศึกษาครังนี กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคัดเลื อกขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sampling techniques) ด้วยวิธีการเลื อกแบบกลุ่ม
(Cluster technique ) และ แบบกําหนดโควต้า (Quota Sampling) เป็ นขนาดตัวอย่างประชากรจากพืนทีในเขต
สมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็ นสัดส่ วนของประชากร 6 อําเภอ
ตารางที' 1 จํานวนประชากร 6 อําเภอ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอ (จ.สมุทรปราการ)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (จํานวนประชากร)
เมืองสมุทรปราการ
235,394
253,257
488,606
พระประแดง
101,586
106,551
208,137
บางพลี
85,682
92,315
177,997
พระสมุทรเจดีย ์
53,269
54,650
107,919
บางบ่อ
46,526
48,301
94,827
บางเสาธง
29,558
30,901
60,459
รวม
551,970
585,975
1,137,945
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สิ งหาคม 2558 : ออนไลน์)
ตารางที' 2 จากตารางที1 เป็ นการสุ่ มตัวอย่างวิธีการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster technique ) และ แบบกําหนดโควต้า
(Quota Sampling) จากจํานวนประชากรจากพื นที ในเขตสมุ ท รปราการ โดยแบ่ ง ออกเป็ นสั ด ส่ ว นของ
ประชากร 6 อําเภอ โดยได้ค่าดังนี
ร้ อยละ (100%)
ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง (จํานวน 400 ตัวอย่ าง)
42.94
172
18.29
73
15.64
63
9.49
38
8.33
33
5.31
21
100
400
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2. ขันตอนการวิจยั แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ เคยใช้
บริ การธนาคารออมสิ นหรื อไม่ จํานวนการใช้บริ การเฉลียต่อเดือน ประเภทบริ การทีใช้กบั ธนาคาร
ส่ วนที 2 แบบสอบถามการรับรู ้ ต่อสัญลักษณ์ ตราธนาคารออมสิ น โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทของ
การรับรู ้ คือ การรับรู ้สูงสุ ดในจิตใจ การรับรู ้ทีไม่มีตวั ช่วย และการรับรู ้ทีมีตวั ช่วย
ส่ วนที 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น โดยแบ่งเป็ น 3 ด้าน
คือ ด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร ด้านภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ และด้านภาพลักษณ์ต่อตราสัญลักษณ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวมรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
Generation Y ในเขตสมุทรปราการ (ทีเคยใช้และไม่เคยใช้บริ การทางด้านธุ รกรรมทางการเงิน ของธนาคาร
ออมสิ น) ขนาดตัวอย่างคํานวณจากทฤษฎีการสํารวจ (Survey Theory) ของทาโร ยามาเน่ และได้ใช้วิธีการ
เลื อกแบบกลุ่ ม (Cluster technique ) และ แบบกําหนดโควต้า (Quota Sampling) จากประชากรในในเขต
สมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็ นสัดส่ วนของประชากร 6 อําเภอ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 4 ขันตอนดังนี
-การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลใช้สถิติเชิ งพรรณนา โดยคํานวณหาค่าความถี (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage)
-การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นการรั บรู ้ ต่ อสั ญลักษณ์ ตราธนาคารออมสิ นใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา โดย
คํานวณหาค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
-การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นใช้สถิติเชิ งพรรณนา
โดยคํานวณหาค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
-การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นการรั บรู ้ ต่ อ สั ญ ลัก ษณ์ ต ราธนาคารออมสิ น กับ ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ใช้สถิติเชิงปริ มาณ T-test ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 เพือทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30-35 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน มี ร ายได้ต่ อเดื อ น 15,000-30,000 บาท ส่ วนข้อมู ล
พฤติกรรมการใช้บริ การกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เคยใช้บริ การธนาคารออมสิ น จํานวนครังทีใช้บริ การเฉลียน้อย
กว่า 5 ครังต่อเดือน ซึ งใช้บริ การกับธนาคารประเภทฝาก – ถอนเงิน ส่ วนข้อมูลการรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์
ธนาคารออมสิ นโดยสามารถแยกออกเป็ น 3 ด้าน ด้านการรับรู ้ สูงสุ ดในจิตใจ รับรู ้ ว่าตราสัญลักษณ์ (โลโก้)นี
เป็ นตราสัญลักษณ์ แบบใหม่ของธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ ทีไม่มีตวั ช่ วย รับรู ้ ว่าตราสัญลักษณ์ มีความ
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น และด้านการรับรู ้ทีมีตวั ช่วย รับรู ้วา่ สี ชมพู เป็ นสี ทีเหมาะสมกับ
ตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ส่ วนข้อมูลความคิดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นโดย
สามารถแยกออกเป็ น 3 ด้า น ด้านภาพลักษณ์ ต่อองค์กร เห็ นด้วยกับภาพลักษณ์ เรื องธนาคารออมสิ นพัฒนา
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บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ ต่อผลิตภัณฑ์ เห็นด้วยกับภาพลักษณ์เรื อง อัตรา
ดอกเบี ยเงิ นกู้ของธนาคารออมสิ นมี ความเหมาะสม และ ด้านภาพลักษณ์ ต่อตราสัญลัก ษณ์ เห็ นด้วยกับ
ภาพลักษณ์เรื องตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของธนาคารออมสิ น มีสัญลักษณ์ทีดี มีความหมายทีดีงาม
-ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมุติฐานการวิจยั การรับรู ้ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออมสิ นทีแตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน ผลวิจยั มีรายละเอียด ดังต่อไปนี
1. สมมติฐานข้อ 1 การรับรู ้สูงสุ ดในจิตใจ (Top of mind awareness) ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออม
สิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
การรับรู ้ ต่อสัญลักษณ์ ตราธนาคารออมสิ นด้านการรับรู ้ สูงสุ ดในจิตใจ (Top of mind awareness) สามารถแยก
ทดสอบได้ดงั นี
ตารางที' 3 สรุ ปผลการทดสอบตามสมมติฐานข้อ 1 โดยแบ่งออกเป็ น 5 ข้อย่อย

ภาพลักษณ์ ต่อองค์กร
(Corporate Image)
ภาพลักษณ์ ต่อผลิตภัณฑ์
(Product Image)
ภาพลักษณ์ ต่อตราสัญลักษณ์
(Brand Image)

0.085

0.000
( )

0.000
( )
0.043
( )
0.000
( )

0.303
0.033
( )
0.005
( )

1.5 การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์ธนาคาร
ออมสิ น
มีส่วนในการตัดสิ นใจในการใช้
บริ การ

0.001
( )
0.061

1.4 การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์ (โล
โก้) เป็ นตราสัญลักษณ์แบบใหม่
ของธนาคารออมสิ น

0.000
( )
0.185

1.3 การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์ (โล
โก้) เป็ นตราสัญลักษณ์แบบเดิม
ของธนาคารออมสิ น

1.2 การรับรู ้ต่อการออกแบบ
สัญลักษณ์ (โลโก้) ใหม่ของ
ธนาคารออมสิ น

ความคิดเห็นเกีย' วกับภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิน

1.1 การรับรู ้ต่อภาพตราสัญลักษณ์
ธนาคารออมสิ น

ด้ านการรับรู้ สูงสุ ดในจิตใจ (Top of mind awareness)
สมมติฐาน

0.000
( )
0.006
( )
0.306

( ) หมายถึง Sig
จากตารางที 3 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1.1 พบว่า การรับรู ้ต่อภาพตราสัญลักษณ์ของธนาคาร
ออมสิ นที แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อความคิ ดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ในด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร (Corporate Image) ในทุก ๆ เรื อง
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1.2 พบว่า การรับรู ้ต่อการออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) ใหม่ของธนาคาร
ออมสิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
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ทางสถิ ติที 0.05 ในด้า นภาพลัก ษณ์ ต่ อตราสั ญลัก ษณ์ (Brand Image) และด้า นภาพลัก ษณ์ ต่อองค์ก ร
(Corporate Image) ในทุก ๆ เรื อง
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1.3 พบว่า การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์ (โลโก้
โลโก้) นี
เป็ นตรา
สัญลักษณ์แบบเดิมของธนาคารออมสิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ ของธนาคาร
ออมสิ นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ในทุก ๆ ด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1.4 พบว่า การรับรู ้ ต่อตราสัญลักษณ์ (โลโก้) นี
เป็ นตรา
สัญลักษณ์ แบบใหม่ของธนาคารออมสิ
ของธนาคารออมสิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็ นเกียวกับภาพลักษณ์ ของธนาคาร
ออมสิ นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที 0.05 ในด้านภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ (Product
Product Image)
Image และด้าน
ภาพลักษณ์ต่อตราสัญลักษณ์ (Brand
Brand Image)
Image ในทุก ๆ เรื อง
ผลการทดสอบสมมติ
ลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1.5 พบว่า การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิ นมีส่วนในการตัดสิ นใจ
ในการใช้บริ การทีทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที 0.05 ในด้านภาพลักษณ์ต่อผลิ ตภัณฑ์ (Product Image) และด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร
(Corporate Image) ทุก ๆ เรื อง
2. สมมติฐานข้อ 2 การรับรู ้ทีไม่มีตวั ช่วย (Unaided awareness) ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออมสิ นทีแตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
การรับรู ้ ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออมสิ น ด้านการรั
น บรู ้ทีไม่มีตวั ช่วย (Unaided
Unaided awareness) สามารถแยก
ทดสอบได้ดงั นี
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ภาพลักษณ์ ต่อองค์ กร
(Corporate Image)
ภาพลักษณ์ ต่อผลิตภัณฑ์
(Product Image)
ภาพลักษณ์ ต่อตราสั ญลักษณ์
(Brand Image)

0.000
( )
0.000
( )
0.000
( )

0.000
( )
0.002
( )
0.000
( )

2.3 การรับรู ้ต่อตรา
สัญลักษณ์
มีความเหมาะสมกับ
ภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิ น

2.2 การรับรู ้ต่อตรา
สัญลักษณ์ของธนาคาร
ออมสิ นมีความโดดเด่น
และจดจําง่าย

ความคิดเห็นเกีย' วกับ
ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ น

2.1 การรับรู ้ต่อภาพตรา
สัญลักษณ์
ธนาคารออมสิ นมีความ
สวยงามทันสมัย

ตารางที' 4 สรุ ปผลการทดสอบตามสมมติฐานข้อ 2 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ข้อย่อย
ด้ านการรับรู้ ทไี' ม่ มีตัวช่ วย (Unaided awareness)
สมมติฐาน

0.016
( )
0.339
0.000
( )

( ) หมายถึง Sig
จากตารางที 4 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2.1 พบว่า การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิ นมีความ
สวยงามทันสมัยทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิ ดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ในทุก ๆ ด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2.2 พบว่า การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์ ธนาคารออมสิ นมีความโดดเด่นและ
จดจําง่ ายที แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อความคิ ดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ในทุก ๆ ด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2.3 พบว่า การรับรู ้ ต่อตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของ
ธนาคารออมสิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ในด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร (Corporate Image) และด้านภาพลักษณ์ต่อตรา
สัญลักษณ์ (Brand Image) ทุก ๆ เรื อง
3. สมมติฐานข้อ 3 การรับรู ้ทีมีตวั ช่วย (Aided awareness) ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออมสิ นทีแตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
การรับรู ้ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออมสิ น ด้านการรับรู ้ทีมีตวั ช่วย (Aided awareness) สามารถแยกทดสอบได้ดงั นี
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ตารางที' 5 สรุ ปผลการทดสอบตามสมมติฐานข้อ 3 โดยแบ่งออกเป็ น 7 ข้อย่อย
ด้ านการรับรู้ ทมี' ตี วั ช่ วย (Aided awareness)

0.156

0.518

0.023
( )

0.304

0.493

3.7 การรับรู ้ต่อสติกเกอร์ไลน์จาก ธ.ออมสิ น
ทําให้นึกถึงธนาคารออมสิ น

0.884

3.6 การรับรู ้ต่อของทีระลึกจากธนาคารออมสิ นที
แจกทําให้นึกถึงธนาคารออมสิ น

0.768

3.5 การรับรู ้ต่อสโลแกนของธนาคารออมสิ น
คือ GSB (GSB New Era)

0.001
( )
0.288

3.4 การรับรู ้ต่อชือเรี ยกของธนาคารออมสิ นคือ
GSB (Government saving bank)

3.3 การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์สีฟ้าคือสี
ทีทําให้นึกถึงธนาคารออมสิ น

ภาพลักษณ์ ต่อองค์กร
(Corporate Image)
ภาพลักษณ์ ต่อผลิตภัณฑ์
(Product Image)
ภาพลักษณ์ ต่อตราสัญลักษณ์
(Brand Image)

3.2 การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์สีชมพูคือสี
ทีทําให้นึกถึงธนาคารออมสิ น

ความคิดเห็นเกีย' วกับภาพลักษณ์
ของธนาคารออมสิน

3.1 การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์สีชมพูเป็ นสี ที
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของ ธ.ออมสิ น

สมมติฐาน

0.011
( )
0.047
( )
0.005
( )

0.008
( )
0.055

0.045
( )
0.007
( )
0.104

0.000
( )
0.000
( )
0.000
( )

0.000
( )

( ) หมายถึง Sig
จากตารางที 5 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3.1 พบว่า การรับรู ้ต่อตราสัญลักษณ์สีชมพูเป็ นสี ที
เหมาะสมกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของ
ธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ในด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร (Corporate Image) และ
ด้านภาพลักษณ์ต่อตราสัญลักษณ์ (Brand Image)
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3.2 พบว่า การรั บรู ้ ต่อตราสัญลักษณ์ สีชมพูคือสี ทีทําให้นึกถึ ง
ธนาคารออมสิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ในภาพรวมทุกด้าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อ 3.3 พบว่า การรั บรู ้ ต่อตราสัญลักษณ์ สีฟ้าคือสี ทีทําให้นึกถึ ง
ธนาคารออมสิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ในทุก ๆ ด้าน
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ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อ 3.4 พบว่า การรั บรู ้ ต่ อชื อเรี ยกของธนาคารออมสิ นคื อ GSB
(Government saving bank) ทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ในทุก ๆ ด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3.5 พบว่า การรับรู ้ ต่อสโลแกนของธนาคารออมสิ นคือ GSB
(GSB New Era) ทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 ในด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร (Corporate Image) และด้านภาพลักษณ์ต่อตรา
สัญลักษณ์ (Brand Image)
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3.6 พบว่า การรับรู ้ต่อของทีระลึกจากธนาคารทีแจกทําให้นึกถึ ง
ธนาคารออมสิ นที แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที 0.05 ในด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร (Corporate Image) และด้านภาพลักษณ์ ต่อ
ผลิตภัณฑ์ (Product Image)
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3.7 พบว่า การรับรู ้ต่อสติกเกอร์ ไลน์จากธนาคารออมสิ นทําให้นึกถึง
ธนาคารออมสิ นทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความคิ ดเห็ นเกี ยวกับภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ในทุก ๆ ด้าน
อภิปรายผลการวิจัย จากผลวิจยั มีประเด็นทีน่าสนใจมาอภิปรายผล โดยอ้างอิงจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกียวข้องได้ดงั นี
1. จากการศึกษาการรับรู ้ต่อสัญลักษณ์ตราธนาคารออมสิ น
1.1 การรับรู ้สูงสุ ดในจิตใจ (Top of mind awareness) ต่อสัญลักษณ์ธนาคารออมสิ น สอดคล้อง
กับกระบวนการรับรู ้ 3 ด้าน คือ การรับสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์การรับรู ้ เป็ นผลเนื องมาจากที
มนุ ษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัสทัง 5 เนื องจากการรับรู ้ของแต่ละบุคคลนันมีความแตกต่างกัน การรับรู ้จะเกิดขึน
มากน้อยเพียงใดขึนอยูก่ บั สิ งทีมีอิทธิ พลหรื อปั จจัยในการรับรู ้ ได้แก่ ลักษณะของผูร้ ับรู ้ ลักษณะของสิ งเร้ า
สติปัญญา การสังเกต และการพิจารณา ค่านิ ยม เป็ นต้น โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาจารี ย ์ ภัทรวาณี
(2553) ทีพบว่า ทัศนคติของลูกค้าต่อธนาคารออมสิ นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้ สึก น้อยเป็ นอันดับ 2 ซึ งสอดคล้องกับทฤษฎี การรับรู ้ ด้านการรับรู ้ สูงสุ ดใน
จิตใจ ทีสามารถรับรู ้ ได้จากการระลึกถึง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ทีได้วิจยั พบว่า การรับรู ้สูงสุ ดใน
จิตใจ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ลาํ ดับความสําคัญอยูใ่ นลําดับสุ ดท้าย
1.2 การรับรู ้ ทีไม่มีตวั ช่ วย (Unaided awareness) ต่อสัญลักษณ์ ธนาคารออมสิ น สอดคล้องกับ
ทฤษฎี การรั บ รู ้ เรื องการจัดระบบการรั บรู ้ ซึ งการรั บรู ้ เป็ นกระบวนการที เกิ ดขึ นเองโดยไม่รู้ตวั และมักเกิ ดตาม
ประสบการณ์ และการสังสมทางสังคม เราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ งต่าง ๆ รอบตัวได้ทงหมด
ั
แต่เลื อก
รับรู ้เพียงบางส่ วนเท่านัน แต่ละคนมีความสนใจและรับรู ้สารเดียวกันในรู ปแบบทีแตกต่างกัน เนื องจากการ
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รั บ รู ้ เกิ ดจากอิ ท ธิ พลบางอย่า ง ได้แก่ แรงจูง ใจประสบการณ์ เดิ ม และสภาพแวดล้อม เป็ นต้น โดยไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาจารี ย ์ ภัทรวาณี (2553) คือ ในเรื องของทฤษฎีการรับรู ้ ด้านการรับรู ้ ทีไม่มีตวั
ช่วยและผลวิจยั ทีพบว่า ในด้านพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ลาํ ดับความสําคัญอยูใ่ นลําดับสุ ดท้าย
ซึ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั ที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญการรับรู ้ทีไม่มีตวั ช่วย อยูใ่ น
ลําดับ 2
1.3 การรับรู ้ทีมีตวั ช่วย (Aided awareness) ต่อสัญลักษณ์ธนาคารออมสิ น สอดคล้องกับการรับรู ้
ต่อตราสิ นค้า การสร้ างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าทีอยู่ในการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคนัน มีความสําคัญในแง่ของการทําให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถแยกแยะตราสิ นค้าออกจากตราสิ นค้าของคู่แข่งอืนได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปา
จารี ย ์ ภัทรวาณี (2553) ทีพบว่า ทัศนคติของลูกค้าต่อธนาคารออมสิ นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความรู ้ ความเข้าใจ อยูใ่ นลําดับมากทีสุ ด ซึ งสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู ้
ด้านการรับรู ้ทีมีตวั ช่วย ทีเกิดจากการจําได้โดยมีการชีแนะ จึงทําให้เกิดกระบวนการรับรู ้ ไปสู่ ความรู ้ ความ
เข้าใจ ความคิดเห็น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั พบว่า การรับรู ้สูงสุ ดในจิตใจ กับความรู ้ ความเข้าใจ มี
ความสําคัญอยูใ่ นลําดับมากทีสุ ดด้วยเช่นกัน
2. จากการศึกษาความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น
2.1 ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังในด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กร,
ด้านภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ และด้านภาพลักษณ์ต่อตราสัญลักษณ์ ซึ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ณณวิชญ์
พงศ์พิชชานนท์ (2555) ทีพบว่า ความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ขององค์กร ธนาคารธนชาตโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง แต่หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความสอดคล้องในด้านภาพลักษณ์ต่อองค์กรกับด้านบุคลากร มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก และด้านภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์กบั ด้านการบริ การ, ผลิตภัณฑ์ ซึ งมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
มากเช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ทธวรรณา แสงดอกไม้ (2550) ทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ แสดง
ความคิดเห็ นเกียวกับภาพลักษณ์ของธนาคารซึ งเรี ยงลําดับความสําคัญทีแตกต่างกัน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
ชื อเสี ยง ความน่ า เชื อถื อ การให้บ ริ การ การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลู กค้า และด้านกิ จกรรมสาธารณกุศ ล
ตามลําดับ ซึ งต่างจากงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ทีให้ลาํ ดับความสําคัญ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านตราสัญลักษณ์ และ
ด้า นองค์ก ร เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้า น ในด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ดเห็ นเกี ยวกับ
ภาพลักษณ์ ด้านภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า ธนาคารไทยพาณิ ชย์ มีการคิดอัตราดอกเบียและค่าธรรมเนี ยม
ต่าง ๆ สู งกว่า ธนาคารขนาดเล็กหลายธนาคาร ซึ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ทีพบว่า ความคิ ดเห็ น
เกียวกับภาพลักษณ์ดา้ นภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น เห็นด้วยกับภาพลักษณ์
เรื องอัตราดอกเบียเงินกูข้ องธนาคารออมสิ นมีความเหมาะสม
3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กบั การรู ้ของธนาคารออมสิ น

1655

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กบั การรู ้ของธนาคารออมสิ น พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพล ชวนสมสุ ข (2553) ทีพบว่า ภาพลักษณ์ ของธุ รกิ จธนาคารโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการรับรู ้คุณภาพบริ การของลูกค้า อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง และภาพลักษณ์
ของธุ รกิจธนาคารมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การของลูกค้าธนาคาร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติมน มิงทัสน์ (2550) ทีพบว่า ภาพลักษณ์ ของธนาคารออมสิ นหลังการ
ปรับเปลียนเอกลักษณ์องค์กร ตามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ในภาพรวมผูใ้ ช้บริ การมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับทีเห็นด้วย และเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยูใ่ นระดับทีผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วย
ข้ อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1) ผูอ้ าํ นวยการธนาคารออมสิ นควรมี การปรั บเปลี ยนในด้านภาพลักษณ์ ต่อองค์กร โดยมี นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที ทันสมัยมาใช้ในการทํางานได้อย่างทันสมัยและเหมาะสม มี การจัดทรั พยากรให้
เหมาะสมกับงาน การบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีระบบ ทันสมัย และสร้างทรัพยากรบุคคลากรภายในองค์กร
ทีมีคุณค่ามี ความรู ้ ความชํานาญเกี ยวกับการให้บริ การทางด้านธุ รกรรมทางการเงิ นสามารถให้คาํ ตอบเกี ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ของธนาคารออมสิ นได้เป็ นอย่างดี และมี การวัดระดับคุ ณภาพการปฏิ บ ตั ิ งานของบุ คคลากรภายใน
องค์กรให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลโดยมีการจัดทําการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานทุก ๆ 6 เดื อน เพือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2) ผูอ้ าํ นวยการธนาคารออมสิ นควรมีการปรับปรุ งในด้านภาพลักษณ์ ต่อผลิ ตภัณฑ์ของธนาคารให้มี
ความหลากหลาย อัตราดอกเบี ยเงิ นฝากที สู ง ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมาย รวมทังการ
ออกแบบประเภทสิ นเชือต่าง ๆ ให้มีอตั ราดอกเบียเงินกูท้ ีเหมาะสม และเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง เพือเป็ นการดึงดูดลูกค้าและเพิมฐานลูกค้ามากขึน
3) ผูอ้ าํ นวยการธนาคารออมสิ นต้องมีการวางแผน ปรับเปลียนกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ ต่อตรา
สัญลักษณ์และการรับรู ้ไปยังกลุ่มลูกค้า Generation Y โดยการออกแบบตราสัญลักษณ์ สี ของสัญลักษณ์ให้มีความ
สดใส ทันสมัย โดดเด่น จดจําง่าย เป็ นสัญลักษณ์ ทีดี มีความหมายทีดี งาม เป็ นทียอมรับในฐานกลุ่มลูกค้า และ
สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์อืน ๆ ได้ มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นและอาจใช้
สื อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยการใช้สติกเกอร์ ไลน์ เพือสร้างการรับรู ้ จดจําไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2. ข้อเสนอแนะเพือการทําวิจยั ต่อไป ผูว้ ิจยั ทีต้องการจะศึกษาวิจยั ในครังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตัวอย่าง Generation Y
ในด้านการรั บรู ้ ตราสัญลัก ษณ์ ทีมี ต่อภาพลักษณ์ เปรี ย บเที ยบระหว่างธนาคารรั ฐกับธนาคารพาณิ ชย์ และ
ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งช่ ว ง Generation อื น ๆ ของธนาคารรั ฐหรื อธนาคารพาณิ ชย์ เพื อเป็ นแนวทางในการ
ปรั บปรุ งยกระดับศักยภาพ ปรับกระบวนทัศน์ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลทีทําให้มีการขยายกลุ่ ม
ลูกค้ามาใช้บริ การเพิมมากขึน
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