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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กร และการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ 
จ านวน 385 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจใช้บริ การธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ที่ไม่แตกต่างกัน (2) ภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับกับการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ในระดับสูง โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารพาณิชย์ การตัดสินใจ 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the a study of the relationship between corporate 
image and the decision to use a commercial bank in asoke, Bangkok. The sample in this study consisted 
of 385 people used a commercial bank in Asoke, Bangkok. The data were collected using the survey 
method with a printed questionnaire. The data was analyzed using statistics, including frequency, mean, 
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Simple Correlation Analysis. The results of this research 
indicated the following: (1) Personal factors, including gender, age, education level, occupation and 
income, differently affect the level of opinion, decision to use a commercial banking service. Different 
Asoke districts in Bangkok found different genders, ages and ages. There was a decision to use a 
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commercial banking service in Asoke, Bangkok that differed significant at 0.05 and the level of education, 
occupation and income differed. The decision was made to use a commercial bank in Asoke, Bangkok.              
(2) The corporate image is associated with the decision to use a commercial bank in Asoke, Bangkok. 
Asoke, Bangkok at a high level with the same relationship Statistically significant at the level of 0.05 
 
Keywords: Corporate Image, Commercial Bank, Decision Making 
 

บทน า 
ในปัจจุบันธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องมาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทั้งตลาดเงิน 

ตลาดทุน ส่งผลต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจต่อเนื่องมาหลายปี ตลอดจนนโยบายด้านการเงิน การคลังของรัฐบาลที่มีความ
เข้มงวดมากข้ึน ซึ่งการควบรวมธนาคารทั้งสองเข้าด้วยกันนั้น ท าให้โครงสร้างของธนาคารมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนเกิดสภาพคล่องของกิจการต่างๆ  และ
สามารถต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจระดับประเทศได้  

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ มีการพัฒนาตัวเองและปรับกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเดิมและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการท าตลาดแบบ Re-targeting               
ซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดสมัยใหม่ ที่จะท าให้เราสามารถส่งข้อความหรือยิงโฆษณาไปหาลูกค้าเก่าของธนาคารได้ โดยหมั่น
สอบถามและเก็บข้อมูลความต้องการ ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะได้น าข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
ไร้ขีดจ ากัด รวมไปถึงสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและให้ลูกค้าในการใช้บริการของธนาคารธนาคารได้ ดังนั้นการปรับกลยุทธ์
ของธนาคารด้วยการพัฒนาเครือข่ายและ การให้บริการอย่างครบรอบด้าน รวมทั้งการปรับธุรกรรมทางการเงินด้วยวิธีใหม่ๆ  
ที่ได้คุณภาพและทันสมัย เพื่อความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ ใช้บริการ ซึ่งภาพลักษณ์ของธนาคารที่น่าสนใจ 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย  ปัจจัยเรื่องการให้บริการ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เข้าใช้
บริการ ปัจจัยเรื่องการด าเนินการด้านระบบการที่ดี  ปัจจัยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง ท้ังในแง่ของ
ตนเอง และประโยชน์ส่วนรวม (จินดาลักษณ์ เกียรติเจริญ , 2555) รวมไปถึงปัจจัยเรื่องความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ Keller, 
(2003) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่น าไปสู่การไว้วางใจ และมีความจงรักภักดี ของกลุ่มลูกค้า ด้วยเหตุผลนี้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ                
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องปรับกลยุทธ์และการให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน และเกิดเป็น
ภาพจ าที่ดีต่อผู้เข้าใช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการท าการตลาด ทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วท าให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานได้ในระยะเวลา
อันสั้น 

การรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันตามแต่ละปัจจัยบุคคลส่งผลให้เกิดความเช่ือมันไว้วางใจและเกิดความจงรัก
ภัคดีกับธนาคารที่สูงขึ้น การรับรู้ภาพลักษณ์จึงมีส่วนส าคัญที่ส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ และ
ส่งผลให้มีเสถียรภาพความมั่นคงของธนาคารที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องการการศึกษาของ บุญรอด พรพรหมศาสตร์ (2538) ได้ให้
ความหมายปัจจัยที่ใช้พิจารณาการจัดล าดับแห่งปีของธนาคาร มี 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการเจริญเติบโตของธนาคาร ด้าน
ของผลตอบแทน ด้านของการตลาด ด้านของการจัดการ ด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร 

กล่าวถึงการรับรู้ในตราสินค้าว่า ความสามารถในการแยกแยะและบ่งบอกถึง ตราสินค้าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ในแบบต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของข้อมูล เกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Nodes) ในความทรงจ าของผู้บริโภค โดย
การรับรู้ในตราสินค้านั้นมี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับการจดจ าได้ (Recognition) และระดับการระลึกได้ (Recall) ถึงตราสินค้า 
(Keller, 2539 อา้งถึงใน เต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554) 
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จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นคือ งานวิจัยของ กรกฎ 
ธรรมหงส์ (2559) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการดูแลกิจการที่ดีและความเช่ือมั่นท่ีมีต่อ
ธนาคารออมสินท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารออมสินผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคารออมสินในภาพรวมรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงกับระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อธนาคาร
ออมสิน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กร และการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการติดตามและวัดผลเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ของ
ธนาคาร เพื่อพัฒนาองค์กรให้เหนือคู่แข่งขัน ต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของภาพลักษณ์องค์กร และระดับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 

กรุงเทพฯ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กร กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 

กรุงเทพฯ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ

ตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯที่แตกต่างกัน 
2. ภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก กรุงเทพฯ  
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ความแข็งแกร่งและ ความได้เปรียบใน การแข่งขันได้ยืนยาว เช่น ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ McGrew & Wilson (1982 อ้างใน ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา, 2555) วิธีการ
ตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือเข้ารับบริการเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าอุปโภคบริโภค
ทั่วไปหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์และการให้บริการของทางธนาคาร วิธีการตัดสินใจเลือกซื้อหรือ ใช้บริการ โดยมี 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้

1. การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) คือการรับรู้ปัญหาจุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อคือการที่ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงปัญหา
หรือการถูกท าให้เกิดความต้องการซื้อ ด้วยเหตุนี้ผู้ท าการตลาดควรตระหนักถึงการใช้ตัวกระตุ้นในบางโอกาส ความต้องการที่
ได้รับการกระตุ้นอาจจะอยู่เป็นเวลานานหรืออาจจะคงอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ได้ 

2. การค้นหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการแล้วก็จะมีการแสวงหาข้อมูล ท่ีส าคัญเกี่ยวกับประเภทที่ตนอยากได้
ราคาสินค้าและบริการและสถานที่จัดจ าหน่ายพร้อมข้อเสนอพิเศษต่างๆ และอิทธิพลของแหล่งข้อมูลที่จะมีผล โดยแบ่ง
ออกเป็นดังนี้แหล่งบุคคลได้แก่ เพื่อนสนิท ครอบครัว แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชนต่างๆ แหล่งการค้าได้แก่โฆษณาต่างๆ 
แหล่งทดลอง ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้บริการสินค้านั้นๆ มาแล้ว โดย Assael (2004) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลของ
ผู้บริโภคว่าปัจจุบันผู้บริโภคได้นิยมค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ ซึ่งมักเช่ือถือเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต และเป็นที่สนใจว่าผู้บริโภค
ไว้วางใจมากกว่าสื่อแบบเดิม เช่น โฆษณาจากองค์กร   

3. การประเมินผลทางเลือก เมื่อผู้ซื้อได้รับข่าวสารที่เป็นแหล่งข้อมูลก็จะน ามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาตัวเลือก
โดยจะยืดตามความต้องการของตนเองและค านึงถึงรูปแบบสินค้าโดยน ามาเปรียบเทียบกันแล้วซึ่งจะเลือกสินค้าหรือบริการที่
ตรงกับความต้องการของตัวเอง 

4. การตัดสินใจซื้อ เกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาข้อมูลอย่างดีแล้ว โดยผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อแลก           
กับสินค้า 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ภายหลังจากท่ีผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าไปแล้วนั้นหากเกิดความประทับใจก็จะกลับมา
ซื้อสินค้านั้นๆ อีกในอนาคต แต่ถ้าไม่เกิดความประทับใจก็อาจจะไม่ซื้อสินค้านั้นโดยทั่วไปคนเราไม่ สามารถตัดสินใจส าหรับ            
สิ่งใดโดยไม่ผ่านขั้นตอนก่อนหน้านี้ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมีหลากหลายตัวแปรที่ซึ่งมีผลก่อนจะไปสู่พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ เลือกซื้อสินค้า ในการเลือกที่จะรับบริการ 
มีระดับความเกี่ยวข้อง แตกต่างกัน สินค้าและบริการที่ราคาไม่แพงซึ่งต้องซื้ออยู่เป็นประจ า ระดับความเกี่ยวข้องโดยมีความ
จ าเป็นน้องกว่าสินค้าท่ีไม่ได้ซื้อบ่อยๆ มีราคาแพง และมีเหตุผลอื่นๆ ท าให้เกิดผลกระทบภายหลัง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า แต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กันเนื่องจากลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคคล ท าให้การตัดสินใจซื้อของบุคคลมีความแตกต่างกันด้วย โดย                
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) แต่จ าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกของบุคคล มีรายละเอียดดังนี้  

1. ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล ในด้านความนึกคิด และการแสดงออก โดยมีพื้นฐานของ
การเกิดขึ้นมาจากปัจจัยแวดล้อมของบุคคล จ าแนกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) ความจ าเป็น ความต้อ งการ และความ
ปรารถนาของบุคคล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมองหาสิ่งๆ หนึ่งเพื่อมาตอบสนองความจ าเป็น ความต้องการ และความ
ปรารถนา (2) แรงจูงใจ (3) บุคลิกภาพ เนื่องจากบุคลิกที่แตกต่างกันของบุคคลจะเกิดเป็นความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต่างกัน 
(4) ทัศนคติ (5) การรับรู้ และ (6) การเรียนรู้  

2. ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิด และพฤติกรรมของ
บุคคล จ าแนกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) สภาพเศรษฐกิจ (2) ครอบครัว (3) สังคม (4) วัฒนธรรม (5) ตัวกระตุ้นทาง
การตลาด และ (6) และสภาพแวดล้อม   
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วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ที่ไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ซึ่งไม่
สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การประมาณค่าสัดส่วนประชากรในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการก าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558)  

วิธีการเลือกตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก โดยในท่ีนี้จะท าการเก็บแบบสอบถามเฉพาะลกูค้าผูท้ี่ไปใช้บริการธนาคารพาณชิย์แห่ง

หนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯที่มีความยินดีในการตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยจะท าการเลือกเก็บตัวอย่างให้ครบจ านวน
แบบสอบถามที่ก าหนดไว ้

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยที่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ได้แก่ ด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านพนักงาน และด้านการให้บริการ ด้านเครื่องมือ ด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้
ตราสินค้า และตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ใน
บริการด้านต่าง ๆ ท่ีลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติดังนี้ในการน าข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอนถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จากแบบสอบถามตอนที่ 1 มา
วิเคราะห์แจกแจงความถี่ (Frequency) และน าเสนอผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) และการ
วิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) เป็นการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน

ต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน  
โดยทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ส าหรับตัวแปรด้านเพศ  และใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ                 
กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มส าหรับตัวแปรด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถิติ Independent              
t-test (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) และสถิติ Brown-Forsythe (B) (ภาณุมาส ตัมพานุวัตร, 2551) 

สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ได้แก่ ด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านพนักงาน และด้านการให้บริการ ด้านเครื่องมือ ด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้
ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ จะทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) 
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 385 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีอายุ 31-40 ปี               
คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรอืเท่ากับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 94.3 ส่วนใหญ่อาชีพ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่รายได้              
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.3  

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า คุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.68 ล าดับถัดมาคือ ด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้าน
พนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านการรู้จักตราสินค้า มีค่าเฉลี่ย 4.48 ด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.67 และด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.44  ตามล าดับ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ การตัดสินใจใช้บริการ
ของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า ท่านใช้บริการ หรือท าธุรกรรมใหม่ๆ ที่ธนาคารแห่งนี้แนะน าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.81
รองลงมาคือ หากท่านจะใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารแห่งนี้ในล าดับต้นๆ เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น อยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 ต่อมาคือ ท่านใช้บริการหรือท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารแห่งนี้อย่างสม่ าเสมอ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 ล าดับถัดมาคือ ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการหรือท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารแห่งนี้แม้ว่าจะ
ได้รับการชักชวนจากธนาคารอื่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 และท่านใช้บริการธนาคารแห่งนี้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินของธนาคารในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 ตามล าดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีผลต่อระดับความ

คิดเห็นการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงย่านอโศก กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศต่างกัน พบว่า มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ               

ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการพาณิชย์มากกว่าเพศชาย 
สมมติฐานที่ 1.2 อายุต่างกัน พบว่า มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ                  

ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อท าการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้ที่อายุ 31 – 40 ปี มีการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ มากกว่า อายุ 41 – 50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.19 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาสูงต่างกัน พบว่า มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี                      
มีการตัดสินใจใช้บริการพาณิชย์มากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง                
ย่านอโศก กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 
ย่านอโศก กรุงเทพฯ ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.65 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น การตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริการธนาคารก็จะเพิ่มสูงขึ้นในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ ในระดับต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.34 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านพนักงานเพิ่มขึ้น การตัดสินใจของผู้ใช้บริการธนาคารก็จะ
เพิ่มขึ้น ในระดับต่ า ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.50 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านการให้บริการเพิ่มขึ้น การตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารกจ็ะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ ในระดับต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.21 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือเพิ่มขึ้น การตัดสินใจของผู้ใช้บริการธนาคารก็จะ
เพิ่มขึ้นในระดับต่ า ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการรู้จักตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง                
ย่านอโศก กรุงเทพฯ ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.57 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านการรู้จักตราสินค้าเพิ่มขึ้น การตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการธนาคารก็จะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.66 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้
ตราสินค้าเพิ่มขึ้น การตัดสินใจของผู้ใช้บริการธนาคารก็จะเพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่ านอโศก กรุงเทพฯ 
ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.66 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 หมายความว่า ถ้ามีภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมเพิ่มขึ้น การตัดสินใจของผู้ใช้บริการธนาคารก็จะเพิ่มสูงขึ้นในระดับสูง            
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการตัดสินใจ

ใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯที่แตกต่างกัน มีดังนี้ 
เพศต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการพาณิชย์มากกว่าเพศชาย เนื่องจาก
การตัดสินใจและการจัดการการเงินในครัวเรือนมักจะเป็นหน้าที่ของเพศหญิง จึงท าให้เพศหญิงเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารธนาคารมากกว่าเพศชาย อีกทั้งธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก ตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง รวมถึงอาจอยู่ใกล้สถานที่ท างาน ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างง่าย เกิดความสะดวก และ
ปลอดภัย จึงท าให้เพศหญิงเกิดการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ที่มากกว่าเพศชาย 
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สอดคล้องกับ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ (2557)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร          
ออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 พบว่า เพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารที่แตกต่างกัน  

อายุต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยผู้ที่อายุ 31 – 40 ปี มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 
ย่านอโศก กรุงเทพฯมากกว่า อายุ 41 – 50 ปี เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมักจะมีประสบการณ์และ
วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในแต่ละวัยที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า อายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิวิมล เมืองน้อย (2562) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้บริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทย             
แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05 

ระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรีมีการ
ตัดสินใจใช้บริการพาณิชย์มากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจากปัจจุบันธนาคารได้ พัฒนาการบริการโดยให้
ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการ สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ
ต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี และมีความจริงใจต่อผู้ใช้บริการ จึงท าให้ผู้ที่ใช้
บริการเกิดความไว้วางใจโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจมาก่อนก็สามารถได้รับความรู้จนเกิดการใช้บริการได้
ส าเร็จ ดังนั้นกลุ่มระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีจึงมีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง ย่านอโศก กรุงเทพฯ 
มากกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับ สุรีรัตน์ วรรณทอง (2550) ศึกษาภาพลักษณ์และคุณภาพการ 
ให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) พบว่า ลูกค้าที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการประเภทการบริการช าระค่าสาธารณูปโภคและ การใช้บริการ
ประเภทธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน) ส านักงานใหญ่แตกต่างกัน และ อภิญญา                 
ภัทราพรพิสิฐ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา                  
ถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 

อาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจุบันสภาพสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอาชีพมีความ
จ าเป็นของธนาคารเพิ่มสูงขึ้น มีการติดต่อท าธุรกรรมทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้ทุกสาขาอาชีพมีการใช้บริการธนาคาร                  
ที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ (2552) ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรผ่าน เครือข่าย
สังคมออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน  

รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  เนื่องจากปัจจุบันบริการทางการเงินมีความหลากหลาย และมีความพร้อมที่จะให้บริการ                
แก่บุคคลทุกกลุ่ม ที่สามารถให้คนทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงบริการธนาคารได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
จึงมีการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกันใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี และสอดคล้องกับ วาสินี เสถียรกาล (2559) ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ             
ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน 

ภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ   
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 
ย่านอโศก กรุงเทพฯ ในระดับสูง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร           
ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ ปนัดดา พลคล้าย และญาณญาดา วงศ์งาม (2563) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นในการเข้าใช้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยพบว่า ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีผลต่อนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น              
ในการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ ในระดับต่ า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านพนักงานเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ โสรยา สุภาผล ลัดดาวัลย์ ส าราญ และพีรญาณ์ ด้วงช้าง (2563) ศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร 
และปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ใช้ บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร ด้านพนักงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ ในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรยา สุภาผล ลัดดาวัลย์ ส าราญ และพีรญาณ์ ด้วงช้าง (2563) ศึกษาปัจจัย
ภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ใช้ บริการธน าคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับ สุพัตรา กาญจโนภาส (2563) 
ศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมการจัดการ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ความไว้วางใจ และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคของ ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์                
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                   
ที่ระดับ .05  

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ ในระดับต่ า โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือ
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาสินี เสถียรกาล (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร  

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการรู้จักตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง               
ย่านอโศก กรุงเทพฯ ในระดับ ปานกลาง โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านการรู้จักตราสินค้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรณัฏฐ์ นรทีทาน (2561) ที่ศึกษาคุณค่าตราสินค้าและ                  
ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า             
การรู้จักต่อตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  

ภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพฯ ในระดับสูง โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าองค์กร                 
มีภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้าเพิ่มขึ้น การตัดสินใจของผู้ใช้บริการธนาคารก็จะเพิ่มขึ้น                
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ในระดับสูง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรณัฏฐ์ นรทีทาน (2561) ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ต่อมาผลการวิจัยของ Malik, et al. 
(2013) ศึกษาเรื่องการรับรู้ตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้าที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อ พบว่า การรับรู้ตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Perera & Dissanayake (2013) ศึกษาผลกระทบ
ของการรับรู้ตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า และการรับรู้คุณภาพตราสินค้าที่ได้รับจากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหญิง 
พบว่า การรับรู้ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเพศหญิง และยังสอดคล้องกับ Shahid, 
Hussain, & Zafar (2017) ศึกษาผลกระทบของการรับรู้ตราสินค้าต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ที่อธิบายว่า การรับรู้ตรา
สินค้ามีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคจะชอบซื้อแบรนด์ที่พวกเขารู้จักดี ผู้บริโภคมักลังเลที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยก่อนที่จะซื้ออะไรผู้บริโภคมักจะค้นคว้าหาข้อมูล หรือถามคนใกล้ชิดก่อน แล้วจึงสรุปเลือกตราสินค้า             
ที่จะซื้อ 
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรและการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 

กรุงเทพฯ มีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยดังนี้ 
1. ธนาคารควรตระหนักถึงการให้บริการแก้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ โดยเฉพาะเพศหญิง กลุ่มอายุ                 

31 – 40 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจใช้บริการพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพฯ มากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งธนาคารควรพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์น าเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ให้แก่ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงบริการทางการเงินท่ีเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
ธุรกรรมการการเงินท่ีทันสมัย 

2. ผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์องค์ กรด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้             
ตราสินค้า รองลงมาคือด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ถัดมาคือ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการให้บริการ ด้านพนักงาน และ
ด้านเครื่องมือ ซึ่งแต่ละด้านมีแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 

1) ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า ธนาคารต้องมุ่งเน้นสร้างการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าธนาคาร              
โดยสร้างความไว้วางใจในการรับบริการของธนาคาร น าเสนอให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงบริการทางการเงินที่ครบวงจรและทันสมัย 
ให้ความส าคัญถึงการสร้างและน าเสนอถึงภาพลักษณ์ที่ดีที่ในประเด็นท่ีผู้ใช้บริการหรือสังคมให้ความสนใจ และมุ่งเน้นพัฒนา
ระบบการให้บริการที่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ  

2) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม การเลือกที่ตั้งของธนาคารมีความส าคัญมากที่สุดซึ่งธนาคารควรเลือกที่ตั้ง                       
ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการรวมถึงมีที่จอดรถที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ควรมีการ
ออกแบบจุดบริการต่างๆ ที่โดดเด่น และสังเกตได้ง่าย โดยการท าป้ายสัญลักษณ์และจัดแสงสว่างที่เพียงพอ และควรมีการ
จัดเตรียมพื้นที่รอคอยให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม เพียงพอ และใกล้กับจุดรับบริการ เพื่อให้เกิดการใช้บริการได้อย่างสะดวก 
ลดความสับสนและปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในสาขา  

3) ด้านการรู้จักตราสินค้า ธนาคารควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเกิดการรู้จักตราสินค้าของธนาคาร 
โดยเริ่มจากการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่โดดเด่น จดจ าง่าย เพื่อให้เกิดการรู้จักตราสินค้าของธนาคารเพิ่มมากข้ึน 

4) ด้านการให้บริการ ธนาคารควรมีบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้                
โดยธนาคารควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนารูปแบบบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการ
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ของผู้ใช้บริการ ส าหรับการให้บริการแก่ลูกค้านั้นธนาคารควรตระหนักถึงความถูกต้อง รวดเร็ว และควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการธุรกรรมการการเงินท่ีทันสมัย 

5) ด้านพนักงาน โดยพนักงานผู้ให้บริการลูกค้านั้นควรมีความสุภาพอ่อนน้อม มีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชื่อถือ มีความรู้ให้
ข้อมูล แนะน าได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และควรใส่ใจ สอบถามถึงปัญหาหรือความต้องการในการใช้บริการและ
รีบด าเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

6) ด้านเครื่องมือ ธนาคารควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้บริการ ได้แก่เครื่องฝาก/ถอนเงิน/ปรับสมุดเงินฝาก
อัตโนมัติ มีให้ความทันสมัย และพร้อมใช้บริการอยู่เสมอ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุลวงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร                 

มณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ค าแนะน าการจัดท าสารนิพนธ์นี้ ทุกขั้นตอนจนส าเร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณในความ
อนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และอาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธ์ิ ท่ีกรุณาเป็นกรรมการ
ในการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้ และช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม ให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวทางต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ 
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