
บทที่  5

บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เรื่องการสื่อสารการตลาดกับภาพลักษณองคกร ของธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดกับภาพลักษณองคกร 

ของธนาคารไทยพาณิชย ประชากรที่ศึกษา คือ กลุมลูกคาที่มาใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูวิจัยสามารถสรุปผลดังนี้

สรุปผลการวิจัย
ลักษณะปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 400 คน โดย

สวนใหญเปนเพศหญิง 204 คน ซึ่งมีอายุในชวง 25-35 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เปน

พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดอยูในชวง15,001-25,000 บาท

พฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาด ไดแก ดานความถี่ ดานความ

นาเชื่อถือ ดานความชอบ มีดังตอไปนี้

1.กกพฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในดานความถี่ เมื่อพิจารณา

โดยรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.06 และเมื่อพิจารณา

โดยละเอียดกลุมตัวอยางใหความสําคัญสูงสุด คือ โฆษณาของธนาคารไทยพาณิชยจากสื่อตาง ๆ 

และ โอกาสที่ไดใชบริการของธนาคารไทยพาณิชยในรูปแบบตาง ๆ โดยมีคาเฉลี่ย 3.15 และ 2.78 

ตามลําดับ

2.กกพฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในดานความนาเชื่อถือ เมื่อ

พิจารณาโดยรวม กลุมตัวอยางใหความสําคัญเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.34 และเมื่อ

พิจารณาโดยละเอียดกลุมตัวอยางใหความสําคัญสูงสุด คือ บริการของธนาคารไทยพาณิชยใน

รูปแบบตาง ๆ มีความเหมาะสม มีสวนชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับธนาคาร และ โฆษณาของ

ธนาคารไทยพาณิชยจากสื่อตาง ๆ มีความนาเชื่อถือ โดยมีคาเฉลี่ย 3.12 และ 3.05 ตามลําดับ

3.กกพฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในดานความชอบ ชื่นชม เมื่อ

พิจารณาโดยรวม กลุมตัวอยางใหความสําคัญคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.25 และเมื่อ

พิจารณาโดยละเอียดกลุมตัวอยางใหความสําคัญสูงสุด คือ ชอบวิธีการโฆษณาของธนาคารไทย

พาณิชยจากสื่อตาง ๆ และ ชอบเจาหนาที่ของทางธนาคารและชื่นชมการใหบริการของพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย โดยมีคาเฉลี่ย 3.08 และ 2.98 ตามลําดับ
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การรับรูภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย เมื่อพิจารณาโดยรวม กลุมตัวอยางให

ความสําคัญเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.41 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดกลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญสูงสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารที่มีความมั่นคง / มีผลประกอบการดี

และ ถาเลือกได ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารที่อยูในลําดับตน ๆ ที่ทานอยากทําธุรกรรมดวย

มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.31 และ 3.16 ตามลําดับ

การทดสอบสมมุติฐาน พบวา

สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับ

สาร จากการสื่อสารการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย อธิบายไดวา

1.กกลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสารจากการ

สื่อสารการตลาดในดานความถี่ 

2.กกลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสารจากการ

สื่อสารการตลาดในดานความนาเชื่อถือ

3.กกลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสารจากการ

สื่อสารการตลาดในดานความชอบและชื่นชม

สมมติฐานขอที่ 2 ลักษณะทางประชาการศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณ

ของธนาคารไทยพาณิชย อธิบายไดวา

ลักษณะทางประชาการศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของธนาคารไทย

พาณิชย 

สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธกับ

การรับรูภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย อธิบายไดวา

1. พฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในดานความถี่มีความสัมพันธกับ

การรับรูภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชยเปน

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ, ธนาคารไทยพาณิชยเปนองคกรที่ทานอยากทํางานดวยมากที่สุด, ผูบริหาร

ของธนาคารไทยพาณิชยเปนผูมีความสามารถ มีวิสัยทัศน, ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารที่มี

ความมั่นคง / มีผลประกอบการดี, ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

มักมีสวนรวมกับกิจกรรมที่มีสวนทําใหสังคมนาอยูขึ้น, ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารที่อยูใน

ลําดับตน ๆ ที่อยากทําธุรกรรมดวยมากที่สุด

2. พฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในดานความนาเชื่อถือมี

ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคาร
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ไทยพาณิชยเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ, ธนาคารไทยพาณิชยเปนองคกรที่ทานอยากทํางานดวย

มากที่สุด, ผูบริหารของธนาคารไทยพาณิชยเปนผูมีความสามารถ มีวิสัยทัศน, ธนาคารไทย

พาณิชยเปนธนาคารที่มีความมั่นคง / มีผลประกอบการดี, ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคม มักมีสวนรวมกับกิจกรรมที่มีสวนทําใหสังคมนาอยูขึ้น, ธนาคารไทย

พาณิชยเปนธนาคารที่อยูในลําดับตน ๆ ที่อยากทําธุรกรรมดวยมากที่สุด

3. พฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในดานความชอบมีความสัมพันธ

กับการรับรูภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย

เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ, ธนาคารไทยพาณิชยเปนองคกรที่ทานอยากทํางานดวยมากที่สุด, 

ผูบริหารของธนาคารไทยพาณิชยเปนผูมีความสามารถ มีวิสัยทัศน, ธนาคารไทยพาณิชยเปน

ธนาคารที่มีความมั่นคง / มีผลประกอบการดี, ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคารที่มีความรับผิดชอบ

ตอสังคม มักมีสวนรวมกับกิจกรรมที่มีสวนทําใหสังคมนาอยูขึ้น, ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคาร

ที่อยูในลําดับตน ๆ ที่อยากทําธุรกรรมดวยมากที่สุด

อภิปรายผล
จากการศึกษา การสื่อสารการตลาดกับภาพลักษณองคกร ของธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) นําผลที่ไดจากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฏีและผลงานที่

เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองในแตละประเด็นซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได 

ดังนี้

1.กกพฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาด ดานความถี่ ดานความนาเชื่อถือ 

และดานความชอบ พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับโฆษณาของธนาคารจากสื่อในรูปแบบ

ตาง ๆ มีความนาเชื่อถือ และการใชบริการของธนาคารในรูปแบบตาง ๆ มีความเหมาะสม มีความ

ชื่นชอบเจาหนาที่ในใหการบริการ ซึ่งสอดคลองกับ วรรณภา ไพศาลตันติวงศ (2551) ศึกษาเรื่อง 

การสื่อสารการตลาดที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย ในอําเภอ

เมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การโฆษณาทางโทรศัทน เปนสื่อการโฆษณาที่สามารถเขาถึง

ลูกคาไดคราวละมาก ๆ สามารถเขาถึงไดลูกคาไดทุกเพศทุกวัย เปนเครื่องมือที่ดีที่สุดการในการทํา

ใหเกิดความตั้งใจที่จะรับฟงขอมูลขาวสารและเปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดโฆษณาเพียงชนิด

เดียวที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ พนักงานธนาคารมีทักษะการพูดจาและบุคลิกภาพดี มี

การแตงการสุภาพ เปนเครื่องมือการขายโดยพนักงานขายมีความสําคัญมากที่สุด เกิดความรูสึก

และพฤติกรรมในการรับขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ดาน ไดแก ทําใหเกิดความตั้งใจที่จะ
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รับฟงขอมูลขาวสาร เกิดความสนใจใชบริการหลังรับฟงขาวสาร เกิดความรูสึกอยากใชบริการและ

ผลิตภัณฑ และเกิดการตัดสินใจซื้อ/ใชบริการธนาคาร

2.กกการรับรูภาพลักษณของธนาคาร พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับภาพลักษณ

ในดานการความมั่งคง / มีผลประกอบการดี และเปนธนาคารที่อยูในลําดับตน ๆ ที่อยากทํา

ธุรกรรมดวย ซึ่งสอดคลองกับ เนตรชนก พึ่งเกษม (2545) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบผสมผสานกับ

การสรางเอกลักษณและภาพลักษณธนาคารพาณิชย พบวา ภาพลักษณองคกรที่ดีสงผลตอ

ยอดขาย พนักงานสนใจที่จะเขารวมกันทํางาน สงผลดีตอสถานะทางการเงินขององคกร 

ภาพลักษณที่ดีและโดดเดนในสายตาของผูบริโภคตอองคกรหนึ่ง ๆ จะเปนปจจัยในการเลือกซื้อ

สินคาและบริการนั้น ๆ ซึ่งภาพลักษณที่ดีเกิดจากการบริหารเอกลักษณองคกรที่เหมาะสม ดังนั้น 

การที่องคกรหนึ่ง ๆ จะสรางเอกลักษณองคกรที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองเริ่มตนจากนโยบายของ

ผูบริหารระดับสูงที่ชัดเจน รวมถึงตองมีกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ ตั้งแตการใหความสําคัญตอ

การสื่อสารทั้งภายในและการสื่อสารภายนอกองคกร และตองมีความตอเนื่องและผสมผสาน เพื่อ

ตอกย้ําเอกลักษณและภาพลักษณขององคกร สงผลตอการบริการที่ดี

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา การสื่อสารกับภาพลักษณองค ของธนาคารไทยพาณิชย สามารถ

นําไปใชเปนแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

1.กกจากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดดาน

ความถี่ ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับไมคอยเห็นดวยกับของชํารวย ขาวของเครื่องใชที่มีตรา

สัญลักษณของธนาคารไทยพาณิชยติดอยู แสดงใหเห็นวาผูบริโภคตองการสิ่งกระตุนจูงใจเพื่อให

เกิดภาพลักษณที่ดีใหกับธนาคาร ดังนั้นนักการตลาดจึงมีความจําเปนตองที่จะตองปรับปรุง

รูปแบบของชํารวย ขาวของเครื่องใชที่มีตราสัญลักษณของธนาคารใหมีทันสมัยมมากขึ้นเพื่อดึงดูด

ความตองการของลูกคา อาจจะมีการทําการวิจัย เพื่อสอบถามไปยังอยูลูกคาวาของชํารวย ขาว

ของเครื่องใชที่มีตราสัญลักษณของธนาคารรูปแบบไหนที่เปนความตองการของลูกคามากที่สุด 

ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับไมคอยเห็นดวยกับการพบปะกับเจาหนาที่ของทาง

ธนาคาร ไมวาจะเปนตัวตอตัว หรือ ทางโทรศัพท ตลอดจนจดหมายอิเล็คทรอนิค มีความเปนไปได

วาบุคลากรยังมีนอยเกินไป ทําใหเขาถึงลูกคาไดนอย ดังนั้นทางธนาคารจึงเพิ่มพนักงานเพื่อให

รองรับลูกคาไดอยางเพียงพอ
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2.กกจากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดดานความ

นาเชื่อถือ ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับคอนขางเห็นดวย กับบริการของธนาคารในรูปแบบตาง 

ๆ มีความเหมาะสม มีสวนสรางความนาเชื่อถือใหกับธนาคาร แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความ

สนใจในบริการในรูปแบบตาง ๆ ของธนาคา ทําใหผูบริโภคมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของธนาคาร 

ดังนั้นธนาคารจึงตองใหความสําคัญกับการฝกอบรมใหพนักงานธนาคาร ใหมีใจรักในการบริการ 

คอยชวยเหลือดูแลลูกคาอยางเต็ม เพื่อสรางความประทับใจ และความไววางใจใหกับลูกคา

ตลอดไป

3.กกจากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดดาน

ความชอบ ชื่นชม ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับคอนขางเห็นดวย กับวิธีการโฆษณาของธนาคาร

ไทยพาณิชยจากสื่อตาง ๆ โฆษณาของธนาคารไทยพาณิชยจากสื่อตาง ๆ มีความนาเชื่อถือ 

ธนาคารไดนําเอาบุคคลมาสัมภาษณกับโฆษณา ใหลูกคาไดเลาประสบการณเอง แสดงใหเห็นวา

ผูบริโภคตองการโฆษณาคอนเสปที่ทางธนาคารใช และลูกคาชื่นชอบการประชาสัมพันธตาง ๆ ของ

ธนาคาร ดังนั้นนักการตลอดจึงตองคอยปรับปรุงพัฒนาการโฆษณา และการประชาสัมพันธใหมี

ประสิทธิภาพและ สอดคลองกับผลิตภัณฑที่ตองการนําเสนอ

ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยครั้งตอไป
1.กกควรมีการกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งตอไปใหครอบคลุม โดยอาจเลือก

ขนาดของประชากรในแตละพื้นที่มากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมในการศึกษามากยิ่งขึ้น

2.กกควรจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสารในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม 

เพื่อที่จะไดทราบวาผูบริโภคหรือกลุมลูกคามีเหตุผลในดานอ่ืน ๆ อยางไรบาง

3.กกเนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาในเรื่องการสื่อสารกับภาพลักษณองคกร ใน

สวนพฤติกรรมการเปดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดเทานั้น การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาถึง

กระบวนการตัดสินใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ที่มีผลตอแบรนด เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหา
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บทที่  5

บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เรื่องการสื่อสารการตลาดกับภาพลักษณ์องค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดกับภาพลักษณ์องค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย์ ประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถสรุปผลดังนี้

สรุปผลการวิจัย


ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 204 คน ซึ่งมีอายุในช่วง 25-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้อยู่ในช่วง15,001-25,000 บาท


พฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาด ได้แก่ ด้านความถี่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความชอบ มีดังต่อไปนี้



1.กกพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความถี่ เมื่อพิจารณาโดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.06 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญสูงสุด คือ โฆษณาของธนาคารไทยพาณิชย์จากสื่อต่าง ๆ และ โอกาสที่ได้ใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.15 และ 2.78 ตามลำดับ


2.กกพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาโดยรวม กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.34 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญสูงสุด คือ บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีส่วนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร และ โฆษณาของธนาคารไทยพาณิชย์จากสื่อต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.12 และ 3.05 ตามลำดับ


3.กกพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความชอบ ชื่นชม เมื่อพิจารณาโดยรวม กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.25 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญสูงสุด คือ ชอบวิธีการโฆษณาของธนาคารไทยพาณิชย์จากสื่อต่าง ๆ และ ชอบเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารและชื่นชมการให้บริการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08 และ 2.98 ตามลำดับ


การรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อพิจารณาโดยรวม กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.41 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญสูงสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความมั่นคง / มีผลประกอบการดีและ ถ้าเลือกได้ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ที่ท่านอยากทำธุรกรรมด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 และ 3.16 ตามลำดับ


การทดสอบสมมุติฐาน พบว่า


สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ อธิบายได้ว่า


1.กกลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความถี่ 


2.กกลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความน่าเชื่อถือ


3.กกลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความชอบและชื่นชม


สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชาการศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ อธิบายได้ว่า


ลักษณะทางประชาการศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 


สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ อธิบายได้ว่า


1. พฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความถี่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรที่ท่านอยากทำงานด้วยมากที่สุด, ผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความมั่นคง / มีผลประกอบการดี, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มักมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ที่อยากทำธุรกรรมด้วยมากที่สุด


2. พฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรที่ท่านอยากทำงานด้วยมากที่สุด, ผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความมั่นคง / มีผลประกอบการดี, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มักมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ที่อยากทำธุรกรรมด้วยมากที่สุด


3. พฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดในด้านความชอบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรที่ท่านอยากทำงานด้วยมากที่สุด, ผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความมั่นคง / มีผลประกอบการดี, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มักมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ที่อยากทำธุรกรรมด้วยมากที่สุด

อภิปรายผล

จากการศึกษา การสื่อสารการตลาดกับภาพลักษณ์องค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำผลที่ได้จากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฏีและผลงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องในแต่ละประเด็นซึ่งสามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้


1.กกพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาด ด้านความถี่ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความชอบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับโฆษณาของธนาคารจากสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ และการใช้บริการของธนาคารในรูปแบบต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีความชื่นชอบเจ้าหน้าที่ในให้การบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณภา ไพศาลตันติวงศ์ (2551) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณาทางโทรศัทน์ เป็นสื่อการโฆษณาที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้คราวละมาก ๆ สามารถเข้าถึงได้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดการในการทำให้เกิดความตั้งใจที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารและเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดโฆษณาเพียงชนิดเดียวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พนักงานธนาคารมีทักษะการพูดจาและบุคลิกภาพดี มีการแต่งการสุภาพ เป็นเครื่องมือการขายโดยพนักงานขายมีความสำคัญมากที่สุด เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทำให้เกิดความตั้งใจที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสาร เกิดความสนใจใช้บริการหลังรับฟังข่าวสาร เกิดความรู้สึกอยากใช้บริการและผลิตภัณฑ์ และเกิดการตัดสินใจซื้อ/ใช้บริการธนาคาร


2.กกการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ในด้านการความมั่งคง / มีผลประกอบการดี และเป็นธนาคารที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ที่อยากทำธุรกรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ เนตรชนก พึ่งเกษม (2545) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบผสมผสานกับการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ธนาคารพาณิชย์ พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีส่งผลต่อยอดขาย พนักงานสนใจที่จะเข้าร่วมกันทำงาน ส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินขององค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีและโดดเด่นในสายตาของผู้บริโภคต่อองค์กรหนึ่ง ๆ จะเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีเกิดจากการบริหารเอกลักษณ์องค์กรที่เหมาะสม ดังนั้น การที่องค์กรหนึ่ง ๆ จะสร้างเอกลักษณ์องค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเริ่มต้นจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่ชัดเจน รวมถึงต้องมีกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ ตั้งแต่การให้ความสำคัญต่อการสื่อสารทั้งภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร และต้องมีความต่อเนื่องและผสมผสาน เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ขององค์กร ส่งผลต่อการบริการที่ดี

ข้อเสนอแนะ


จากผลการศึกษา การสื่อสารกับภาพลักษณ์องค์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้


1.กกจากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดด้านความถี่ ผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับไม่ค่อยเห็นด้วยกับของชำร่วย ข้าวของเครื่องใช้ที่มีตราสัญลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ติดอยู่ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องการสิ่งกระตุ้นจูงใจเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร ดังนั้นนักการตลาดจึงมีความจำเป็นต้องที่จะต้องปรับปรุงรูปแบบของชำร่วย ข้าวของเครื่องใช้ที่มีตราสัญลักษณ์ของธนาคารให้มีทันสมัยมมากขึ้นเพื่อดึงดูดความต้องการของลูกค้า อาจจะมีการทำการวิจัย เพื่อสอบถามไปยังอยู่ลูกค้าว่าของชำร่วย ข้าวของเครื่องใช้ที่มีตราสัญลักษณ์ของธนาคารรูปแบบไหนที่เป็นความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 



ผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพบปะกับเจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นตัวต่อตัว หรือ ทางโทรศัพท์ ตลอดจนจดหมายอิเล็คทรอนิค มีความเป็นไปได้ว่าบุคลากรยังมีน้อยเกินไป ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้น้อย ดังนั้นทางธนาคารจึงเพิ่มพนักงานเพื่อให้รองรับลูกค้าได้อย่างเพียงพอ


2.กกจากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดด้านความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับค่อนข้างเห็นด้วย กับบริการของธนาคารในรูปแบบต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีส่วนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสนใจในบริการในรูปแบบต่าง ๆ ของธนาคา ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงต้องให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมให้พนักงานธนาคาร ให้มีใจรักในการบริการ คอยช่วยเหลือดูแลลูกค้าอย่างเต็ม เพื่อสร้างความประทับใจ และความไว้วางใจให้กับลูกค้าตลอดไป

3.กกจากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดด้านความชอบ ชื่นชม ผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับค่อนข้างเห็นด้วย กับวิธีการโฆษณาของธนาคารไทยพาณิชย์จากสื่อต่าง ๆ โฆษณาของธนาคารไทยพาณิชย์จากสื่อต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ ธนาคารได้นำเอาบุคคลมาสัมภาษณ์กับโฆษณา ให้ลูกค้าได้เล่าประสบการณ์เอง แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องการโฆษณาคอนเสปที่ทางธนาคารใช้ และลูกค้าชื่นชอบการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของธนาคาร ดังนั้นนักการตลอดจึงต้องคอยปรับปรุงพัฒนาการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอ

ข้อเสนอแนะในการทำงานวิจัยครั้งต่อไป

1.กกควรมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งต่อไปให้ครอบคลุม โดยอาจเลือกขนาดของประชากรในแต่ละพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมในการศึกษามากยิ่งขึ้น

2.กกควรจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสารในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้ามีเหตุผลในด้านอื่น ๆ อย่างไรบ้าง

3.กกเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเรื่องการสื่อสารกับภาพลักษณ์องค์กร ในส่วนพฤติกรรมการเปิดรับสาร จากการสื่อสารการตลาดเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ที่มีผลต่อแบรนด์ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา

