การรับรู้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นของประชาชนแต่ ละช่ วงอายุในจังหวัดเชี ยงราย
Perception on Government Saving Bank's Image of each Generation in Chiang Rai
พรปวีณ์ ภู่ห้อย
PondpaweeP1@gsb.or.th
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
สานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดร.อรวรรณ จาพุฒ อาจารย์ทปี่ รึกษา
orawan.jam@mfu.ac.th
สานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการรับรู้ ภาพลักษณ์ธนาคารออม
สิ นของประชาชนแต่ละช่ วงอายุ (Generation)ในจังหวัดเชี ยงราย ประชากรคือ ประชาชนที่ใช้
บริ การธนาคารออมสิ นแต่ละช่วงอายุ และเนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้ตาราง
สาเร็ จรู ปของ ทาโร ยามาเน่ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2553) ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
400 คน และทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างแต่ละช่วงอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ ส เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
และเจเนอเรชัน่ วาย จึงแบ่งสัดส่ วนแต่ละกลุ่มเท่าๆกัน กลุ่มละ 134 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
402 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติ T-test และ One-Way ANOVA
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านพนักงาน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการศึกษาดังนี้ (1)ด้านองค์กรพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การทั้ง 3 กลุ่ม มีการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นอยู่ในระดับมากที่สุด หัวข้อที่มีระดับ
การรับรู้มากที่สุดคือ ธนาคารออมสิ นมีตราสัญลักษณ์และสี ประจาธนาคาร คือสี ชมพู-ทอง (2)ด้าน
พนักงานพบว่า เบบี้บูมเมอร์ สรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นในระดับมากที่สุด หัวข้อที่มีระดับ
การรับรู้มากที่สุดคือ พนักงานมีความน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ ยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิการเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์รับรู ้ภาพลักษณ์ระดับมากที่สุด หัวข้อที่มีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ เครื่ องแบบใหม่
ของพนักงานธนาคารออมสิ นมีความเหมาะสม สวยงามและเจเนอเรชัน่ วายมีการรับรู ้ ภาพลักษณ์
ระดับมากที่สุด หัวข้อที่มีระดับการรับรู้ มากที่สุดคือ พนักงานมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ
สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ มอย่า งไรก็ ต ามสิ่ ง ที่ ท้ ัง 3 กลุ่ ม ต้อ งพัฒ นาคื อ ทัก ษะด้า นภาษาต่ า งประเทศ

(3)ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การผูม้ าใช้บริ การมีท้ งั 3 กลุ่ม มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นใน
ระดับมากที่สุด หัวข้อที่มีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ ธนาคารมีของสมนาคุ ณแก่ลูกค้าในเทศกาล
ต่างๆ เช่ น กระปุกออมสิ นในวันเด็ก ปฏิ ทินวันปี ใหม่กระเป๋ า ร่ ม เมื่อเปิ ดบัญชี ใหม่ (4)ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม เบบี้บูมเมอร์ สและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์รับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นอยูใ่ นระดับ
มาก หัวข้อที่มีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ ให้ความสาคัญกับสังคมและชุ มชน ส่ วนเจเนอเรชัน่ วายมี
การรับรู้ภาพลักษณ์ อยูใ่ นระดับมาก หัวข้อที่มีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ ธนาคารรณรงค์สร้ างวินยั
การออมแก่เยาวชนอยูเ่ สมอ เช่น การจัดตั้งธนาคารโรงเรี ยนเป็ นต้น
คาสาคัญ: การรับรู้/ภาพลักษณ์/เบบี้บูมเมอร์ ส/เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์/เจเนอเรชัน่ วาย
Abstract
The objectives of this study were to study and compare the perception on Government
Saving Bank’s Image of each Generation in Chiang Rai. The population of the study was service
users at The Government Saving Bank in Chiang Rai. Because of unknown population, use the
Taro Yamane table sample size was 400 service users at the level of confidence 95%. This study
was about 3 Generation including Baby Boomer Generation X and Generation Y. It was divide
equally into 143 service users per group. Therefore, sample was 402 service users. The statistic
used for data analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test and
One-Way ANOVA.
This research studied Government Saving Bank’s Image on 4 aspects including
organization, staff, product and service, and social responsibility. The results shown that,
(1)Organization: the perception on Government Saving Bank’s Image of Baby Boomer,
Generation X and Generation Y were ranked at the highest level, Logo and color of Government
Saving Bank are pink and gold. (2) Staff: Baby Boomer has the perception on Government
Saving Bank’s Image at the highest level regarding staffs are reliable, honest and ethical.
Generation X was at the highest level regarding new uniforms are appropriate and beautiful. And
Generation Y was at the highest level regarding staffs are good relationship, speak politely and
courteous. However, staffs need to develop language skills.(3) Product and service: three
generation have the perception on Government Saving Bank’s Image at the highest level
regarding bank has presented gifts to customers in festivals.(4) Social responsibility: Baby

Boomer and Generation X have the perception on Government Saving Bank’s Image at high
level, Government Saving Bank importance to society and community. Generation Y has the
perception on Government Saving Bank’s Image at high level regarding Bank have policy to
found discipline saving for the youth such as the establishment banks of schools.
Keywords: Perception/Image/Baby Boomer/Generation X/Generation Y
บทนา
จากอดีตถึงปัจจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์มีการแข่งขันมากขึ้นในทุกๆปี ส่ งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์
มีขีดความสามารถมากขึ้น ธนาคารออมสิ นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุ ง
ส่ วนงานต่างๆให้สอดรับกับปั จจุบนั นาไปสู่ การผลักดันให้เกิดการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ประกอบกิ จการอันพึงเป็ นงานธนาคารของธนาคารออมสิ น พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2548 ถือเป็ นจุด
เปลี่ ย นแรกที่ ส าคัญ และน าความเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด กับ ธนาคารออมสิ น ในทุ ก มิ ติ ทั้ง ด้ า น
ภาพลักษณ์และกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆโดยการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ต้ งั แต่ครั้งนั้น ธนาคาร
ออมสิ น มี ค วามคาดหวัง ไว้ว่า จะสามารถรั ก ษาฐานลู ก ค้าเดิ ม ของธนาคารไว้ และสามารถเพิ่ ม
ศัก ยภาพในการแข่ ง ขันกับ ธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ (ธนาคารออมสิ น , 2558) จากนั้นตามมาด้วย
ประกาศธนาคารออมสิ น ฉบับที่ 448 มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2553 มีการปรับรู ปแบบในส่ วนอื่นๆ
เพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ปั จจุ บ นั โดยระดมทรั พ ยากรในทุ ก ด้านเพื่ อปรั บปรุ งภาพลัก ษณ์ และรู ปแบบการ
ให้บ ริ การที่ ทนั สมัย และครบวงจรยิ่งขึ้ นเพื่ อรองรั บการให้บ ริ การที่ ส อดคล้องต่ อความต้องการ
ประกอบกับ ช่ วงปลายปี พ.ศ.2558 นายชาติ ชาย พยุหนาวีชัย เข้า มาดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการ
ธนาคารออมสิ น ได้กล่าวถึงทิศทางและนโยบายการดาเนินงานในปี 2559-2563 ในรายงานประจาปี
2558ของธนาคารออมสิ นไว้วา่ คือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นครั้งใหญ่ในทุกมิติ
ใช้ชื่อว่า ธนาคารออมสิ นยุคใหม่ หรื อ GSB New Era ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงใน 7 ด้าน
ได้แก่ 1)Customer Centric 2)Branding&Marketing 3)Product/Sales&Service 4)พัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจฐานราก 5)พัฒนาบุคลากร 6)พัฒนาเทคโนโลยีและ 7)พัฒนาเครื่ องมือการกากับดูแลและ
การบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารออมสิ นมุ่ งเน้นการเปลี่ ย นแปลงด้า นภาพลัก ษณ์ เนื่ องจากองค์ก รและสถาบัน
การเงินธนาคารต่างๆให้ความสาคัญอย่างมากเพราะภาพลักษณ์ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานใน
หน่วยงานให้เป็ นที่เชื่อถือได้รับการยอมรับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้วา่
ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ รวมถึงเรื่ องพฤติกรรมของกลุ่ม

ลูกค้าก็มีส่วนสาคัญ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่แบ่งตามเจเนอเรชัน่ (Generation) ซึ่ งมีการแบ่งออกเป็ น
3 กลุ่มได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ ส เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย (ธรรมรัตน์ อยูพ่ รต, 2553) ซึ่ งจะ
ช่วยให้เข้าใจและเห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มเจเนอเรชัน่ นาไปปรับใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ได้
ผูว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจศึ ก ษาเรื่ อ งภาพลัก ษณ์ ธ นาคารออมสิ น และอยากทราบมุ ม มองของ
ประชาชนว่ามีการรับรู ้ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นอย่างไร โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษาตามแนวคิด
ของแต่ละเจเนอเรชัน่ และมุ่งศึกษาภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้าน
พนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย
ธนาคารภายใต้แนวคิดธนาคารออมสิ นยุคใหม่ ประกอบกับแนวคิดองค์ประกอบของภาพลักษณ์
องค์กรของฟิ ลลิป คอตเลอร์ โดยได้กาหนดการศึกษาที่จงั หวัดเชี ยงราย โดยได้เลื อกธนาคารออม
สิ นในเขตจังหวัดเชี ยงราย 3 สาขาที่มีปริ มาณธุ รกรรมทางการเงิ นมากที่สุด ได้แก่ สาขาเชี ยงราย
สาขากลางเวียง สาขาเซ็ นทรัลพลาซ่ าเชี ยงราย (ธนาคารออมสิ นเขตเชี ยงราย, 2557) เพื่อนาผล
การศึกษาไปเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและส่ งเสริ มการสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นของประชาชนจังหวัดเชี ยงรายแต่ละช่วงอายุ
(Generation) ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ ส (Baby Boomer) เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) และเจเนอเรชัน่
วาย (Generation Y)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นของประชาชนจังหวัดเชี ยงรายแต่ละ
ช่วงอายุ (Generation) ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ ส (Baby Boomer) เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) และเจ
เนอเรชัน่ วาย (Generation Y)
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้ อหา มุ่งศึกษาในเรื่ องการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นและศึกษาลักษณะ
ของประชาชนแต่ละช่ วงอายุ ในจังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ ส เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจ
เนอเรชัน่ วาย รวมถึงข้อมูลธนาคารออมสิ นด้านต่างๆเพื่อประกอบการศึกษาภาพลักษณ์ธนาคาร
2. ขอบเขตประชากร ประชากรในการวิจยั คือ ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่ มาใช้บริ การ
ธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงรายจานวน 402 คน มีที่มาจากการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปของทาโร่ ยา
มาเน่ ได้จานวนตัวอย่าง 400 คน แต่ได้แบ่งเป็ นเบบี้บูมเมอร์ ส เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่ วาย
กลุ่มละ 134 คนเท่าๆกัน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 402 คน
3. ขอบเขตเวลาระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ ยวกับการแบ่งช่ วงอายุหรื อเจเนอเรชั่น(Generation) ธรรมรั ตน์อยู่พรต(2556)
กล่าวไว้วา่ ปั จจุบนั ได้มีการแบ่งกลุ่มคนออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ ส เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และ
เจเนอเรชัน่ วาย โดยชนกพร ไพศาลพานิช (2554) ได้กล่าวถึงเจเนอเรชัน่ เบบี้บูมเมอร์ สไว้วา่ คือกลุ่ม
คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 เป็ นกลุ่มคนที่เติบโตมาในช่วงการเปลี่ยนแปลง มีลกั ษณะพิเศษ
คือ มีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวได้ดีและมีประสบการณ์การทางานสู ง ส่ วนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์คือ
ผูท้ ี่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 มีลกั ษณะพิเศษคือชอบเสี่ ยง ยินดีกบั ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เริ่ ม
ใช้เทคโนโลยีได้เป็ นอย่างดี อุทิศตนให้กบั การทางาน มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองไม่ชอบพึ่งพาใคร
และเจเนอเรชัน่ วาย คือ ผูท้ ี่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543 เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลทางด้านการตลาด
เนื่องด้วยมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีชอบมีสังคมมัน่ ใจในตัวเองสู ง เป็ นคนช่างเลือก
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ (Perception) Assael (1998) กล่าวไว้วา่ การรับรู ้คือ กระบวนการ
เลือก(Perceptual Selection) การรวบรวมจัดระเบียบ (Perceptual Organization) และการตีความสิ่ ง
เร้า(Perceptual Interpretation) ทั้งทางการตลาดและสภาพแวดล้อมให้กลายเป็ นภาพรวมที่เชื่ อมโยง
กันจนสามารถเข้าใจได้สอดคล้องกับ Kotler (อ้างถึงใน พัชรี ยา สุ ตา, 2555)ที่กล่าวว่าการรับรู้เป็ น
กระบวนการที่แต่ละบุคคลเลื อกจัดการ แปลความหมายข้อมูลข่าวสารออกมา ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั สิ่ ง
กระตุน้ ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งกระตุน้ รอบๆและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์(Image) Kotler (2000) ได้แบ่งประเภทภาพลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการตลาดได้เป็ น3 ประเภท ได้แก่ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ
(Product or Service Image)ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) และภาพลักษณ์ขององค์กรหรื อ
สถาบัน (Institutional Image) เสรี วงษ์มณฑา (อ้างถึงใน ฐานิสา สรรค์วิทยากุล, 2555)ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของภาพลักษณ์วา่ มีความสาคัญในการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรประกอบด้วย
ภาพลักษณ์ ของผูบ้ ริ หาร (Executive)ภาพลักษณ์ ของพนักงาน (Employee)ภาพลักษณ์ ของสิ นค้า
(Product)ภาพลักษณ์ ของวิธีการดาเนิ นธุ รกิ จ (Business Practice)ภาพลักษณ์ ของกิ จกรรมสังคม
(Social Activities) และภาพลักษณ์ของเครื่ องมือเครื่ องใช้หรื ออุปกรณ์สานักงาน (Artifacts) โดย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ป ระมวลรวมแนวคิ ดของฟิ ลิ ป คอตเลอร์ และเสรี วงษ์ม ณฑา กับ การ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ น ซึ่ งแบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้าน
สิ นค้าและบริ การ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจาแนกออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
1.) งานวิจยั เกี่ ยวกับการรับรู ้ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ น ได้แก่ฐิติมน มิ่งทัศน์ (2550)
ศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิ นหลังการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์องค์กรตามความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตสมุทรปราการ ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาพลักษณ์ ดา้ น
พนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์การให้บริ การ ด้านองค์ก ร และด้านการประชาสัมพันธ์
อยู่ในระดับที่ผใู ้ ช้บริ การเห็นด้วยเช่ นเดี ยวกันและอนพัช ทวีเมือง (2555) ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของ
ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการให้บริ การต่อความจงรักภักดี ของลู กค้าธนาคารออมสิ น ผล
การศึกษาเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็ นต่อภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นด้านการ
ให้บริ การของพนักงานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ฐิติมน มิ่งทัศน์ (2550) โดยงานวิจยั ทั้ง 2
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแบบสอบถามและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ โดยอ้างอิงจากแนวคิดของฟิ ลิป คอตเลอร์
และเสรี วงษ์มณฑาเช่นเดียวกัน
2.) งานวิจยั เกี่ยวกับการรับรู ้ ทัศนคติ ขององค์กรอื่นๆ ได้แก่ วุฒิชยั อารักษ์โพชฌงค์(2554)
ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่ วมที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของบุคคล
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาลตามระบบคุณภาพภายใน ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การรับรู ้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่ วมในระบบคุ ณภาพภายในในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และการ
รับรู้ดา้ นการทาความเข้าใจ ทัศนคติด้านความเข้าใจและความรู ้ สึกมีอิทธิ พลในทางบวกต่อการมี
ส่ วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นการรับทราบ ทัศนคติดา้ นพฤติกรรมมีอิทธิ พลในทางบวกต่อประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทฤษฎีการรับรู ้ในบริ บทอื่นๆจากวิจยั นี้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
โครงสร้างแบบสอบถามเป็ น3ส่ วนคือ ส่ วนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปและลักษณะการ
ใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออม
สิ น ส่ วนที่ 3 ให้แสดงข้อเสนอแนะที่ควรมีการปรับปรุ งเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารออมสิ น
2. ขั้นตอนการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารตาราทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องนามาสร้าง
แบบสอบถามทั้ง 3 ส่ วน เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 402 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลมี ท้ งั ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิเป็ น
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม ส่ วนข้อมูลทุติยภูมิเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวบรวม

ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี ของธนาคารและจากระบบอินทราเน็ตของธนาคารรวมทั้งเอกสาร
บทความ งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องนาไปสู่ การออกแบบกรอบแนวคิดและแบบสอบถาม
4. นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปSPSS
ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นกลุ่มเบี้บูมเมอร์ ส มีอายุระหว่าง 51-69 ปี จานวน 134 คน
เป็ นเพศชาย 60 คนเพศหญิง 74 คน ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคิ ดเป็ นร้ อยละ 60.45 มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.คิดเป็ นร้อยละ 31.35 มีอาชีพเกษตรกรคิดเป็ นร้อยละ 29.84 มี
รายได้ส่วนใหญ่ไม่เกิ น 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.10 ทาธุ รกรรมธนาคารด้านการฝาก ถอน
โอนเงินที่ธนาคารคิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านสิ นเชื่ อคิดเป็ นร้อยละ 50.75 สลากออมสิ น
คิดเป็ นร้อยละ 44.78ตามลาดับ ส่ วนการใช้บริ การ Internet Banking/ Mobile banking(MYMO) คิด
เป็ นร้อยละ19.40และพบว่าใช้บริ การกับธนาคารออมสิ นเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ
45.22 โดยส่ วนใหญ่มีการใช้บริ การกับธนาคารอื่นๆร่ วมด้วย คิดเป็ นร้อยละ 61.94
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีอายุระหว่าง 36-50ปี จานวน 134 คน
เป็ นเพศชาย 51 คน เพศหญิง 83 คน ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 64.18การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.82 ประกอบอาชีพเป็ นข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 29.85 มีรายได้
ในระดับ 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.85 มีการทาธุรกรรมธนาคารด้านการฝาก ถอน โอน
เงินที่ธนาคารคิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านสิ นเชื่อคิดเป็ นร้อยละ52.98และสลากออมสิ นคิด
เป็ นร้อยละ 43.28 ตามลาดับ ส่ วนการใช้บริ การ Internet Banking/Mobile banking(MYMO) คิดเป็ น
ร้อยละ 29.10 ซึ่ งมีมากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ สและพบว่าใช้บริ การกับธนาคารออมสิ นเป็ นระยะเวลา
มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.78 โดยส่ วนใหญ่มีการใช้บริ การกับธนาคารอื่นๆร่ วมด้วยคิดเป็ นร้อย
ละ 86.57
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย มีอายุระหว่าง 15-35 ปี มีจานวน 134
คน เป็ นเพศชาย 47 คน เพศหญิง 87 คนส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 73.13 มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 28.36เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาร้อยละ 46.27 ระดับรายได้10,00120,000คิดเป็ นร้อยละ 30.60มีการทาธุ รกรรมธนาคารด้านการฝาก ถอน โอนเงินที่ธนาคารคิดเป็ น
ร้อยละ 100รองลงมาคือ การใช้บริ การ Internet Banking/ Mobile banking(MYMO) คิดเป็ นร้อยละ
40.30และสลากออมสิ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.34ตามล าดับ ส่ วนการใช้บริ ก าร Internet banking/
Mobile banking(MYMO) คิดเป็ นร้อยละ 40.30 มากกว่าเจเนอเรชัน่ อื่นอย่างชัดเจน และใช้บริ การ

กับธนาคารออมสิ นเป็ นระยะเวลา 6-10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 46.27โดยส่ วนใหญ่มีการใช้บริ การกับ
ธนาคารอื่นๆร่ วมด้วยคิดเป็ นร้อยละ 88.81
2.วิเคราะห์การรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นของประชาชนแต่ละช่วงอายุท้ งั 4 ด้าน
ด้ านองค์ กร ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ สมีการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ดา้ นองค์กรในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.56 ส่ วนผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้ น
องค์กรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.52 และผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นองค์กรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.45โดยหัวข้อที่อยูใ่ นลาดับ
แรกของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 3 กลุ่ม คือ ธนาคารออมสิ นมีตราสัญลักษณ์และสี ประจาธนาคาร สี ทอง-ชมพู
ด้ านพนั กงาน ผูใ้ ช้บริ การกลุ่ มเบบี้ บู มเมอร์ สมี การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ด้านพนักงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย 4.24 โดยข้อที่อยู่ลาดับแรกคื อ พนักงานมี ความน่ าเชื่ อถื อ
ซื่ อสัตย์ ยึดถื อหลัก จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิการ ส่ วนผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ดา้ นพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.52โดยข้อที่อยู่ลาดับแรกคื อ
เครื่ องแบบใหม่ของพนักงานธนาคารออมสิ นมีความเหมาะสมสวยงาม และผูใ้ ช้บริ การกลุ่ มเจเนอ
เรชัน่ วายมีการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นพนักงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51โดยข้อที่
อยูล่ าดับแรกคือ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ สุ ภาพอ่อนน้อม
ด้ านผลิตภั ณฑ์ และบริ การ ผูใ้ ช้บริ การกลุ่ มเบบี้ บู มเมอร์ สมี การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24ส่ วนผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์มีการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.31
และผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.26โดยหัวข้อที่อยูใ่ นลาดับแรกของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 3 กลุ่ม คือ ธนาคารมีของ
สมนาคุ ณแก่ลูกค้าเนื่ องในเทศกาลต่างๆ เช่น กระปุกออมสิ นในวันเด็ก ปฏิ ทินวันปี ใหม่ กระเป๋ า ร่ ม
เป็ นต้น
ด้ านความรั บผิดชอบต่ อสั งคม ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ สมีการรับรู ้ ภาพลักษณ์ดา้ น
ความรั บผิดชอบต่อสังคมในภาครวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.02โดยข้อที่ อยู่ลาดับแรกคื อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับสังคมและชุมชน เช่น จัดกิจกรรมตลาดนัดออมสิ น เป็ นต้น ส่ วนผูใ้ ช้บริ การ
กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.27โดยข้อที่อยู่ลาดับแรกคื อธนาคารให้ความสาคัญกับสังคมและชุ มชน เช่ น จัด
กิจกรรมตลาดนัดออมสิ น เป็ นต้น และผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมในภาครวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.14 โดยหัวข้อที่อยูล่ าดับแรกคือธนาคาร
รณรงค์สร้างวินยั การออมแก่เยาวชนอยูเ่ สมอ เช่น การจัดตั้งธนาคารโรงเรี ยนเป็ นต้น

3. เปรี ยบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นของประชาชนแต่ละเจเนอเรชัน่ โดยใช้
ค่าสถิ ติ T-test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ ภาพลักษณ์
ธนาคารออมสิ นกับข้อมูลทัว่ ไป
ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นกับข้อมูลทัว่ ไป
ของประชาชนเบบีบ้ ูมเมอร์ ส (Baby Boomers) ดังนี้
ปั จจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นแตกต่ างกันใน
ภาพรวมและด้านพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นแตกต่ างกัน ใน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นแตกต่ าง
กันในด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ น
แตกต่ างกัน ในด้านองค์กร ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยระยะเวลาที่ใช้บริ การกับธนาคารออมสิ นที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
ธนาคารออมสิ น ไม่ แตกต่ า งกัน ในด้านองค์ก ร ด้านพนักงาน ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยการใช้บริ การธนาคารอื่นๆร่ วมด้วยมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ น
แตกต่ างกัน ในด้านองค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นกับข้อมูล
ทัว่ ไปของประชาชนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ดังนี้
ปั จจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นแตกต่ างกันใน
ด้านองค์กร ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยด้านเพศแตกต่างกันมี ผลต่อการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ นแตกต่ างกันใน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นแตกต่ างกัน
ในด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นแตกต่ าง
กัน ด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมีผลต่อการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ น
แตกต่ างกัน ในด้านองค์กร ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ

ปั จ จัย ระยะเวลาที่ ใ ช้ บ ริ การกั บ ธนาคารออมสิ นที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้
ภาพลัก ษณ์ ธ นาคารออมสิ น แตกต่ า งกั น ในด้า นพนัก งาน ด้า นสิ น ค้า และบริ ก าร ด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยการใช้บริ การธนาคารอื่นๆร่ วมด้วยมีผลต่อการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ น
แตกต่ างกันในด้านผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างมีนยั สาคัญ
ผลการทดสอบความแตกต่ างระหว่า งการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ธ นาคารออมสิ น กับข้อมู ล
ทัว่ ไปของประชาชนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ดังนี้
ปั จจัยสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นไม่ แตกต่ างกัน
ทั้งด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมี
นัยสาคัญ
ปั จจัยระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นแตกต่ าง
กัน ทั้ง ด้า นองค์ก ร ด้า นพนัก งาน ด้า นสิ นค้า และบริ ก าร ด้า นความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม อย่า งมี
นัยสาคัญ
ปั จจัยอาชี พแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นแตกต่ างกัน ทั้งด้าน
องค์กร ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการรั บรู ้ ภาพลัก ษณ์ ธนาคารออมสิ น
แตกต่ างกันในด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยระยะเวลาที่ใช้บริ การกับธนาคารออมสิ นที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์
ธนาคารออมสิ นแตกต่ างกันในด้านองค์กรและด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ อย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยการใช้บริ การธนาคารอื่ นๆร่ วมด้วยมีผลต่อการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ น
แตกต่ างกันในด้านองค์กรและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งการรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ ธ นาคารออมสิ น ของประชาชนแต่ ล ะช่ ว งอายุ
(Generation) ในจังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลทั้ง 4 ด้านดังนี้
1. ด้ านองค์ กร ผูม้ าใช้บริ การทั้งกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ส เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย มี
การรับรู้ภาพลักษณ์ในหัวข้อลาดับแรกคือ ธนาคารออมสิ นมีตราสัญลักษณ์และสี ประจาธนาคาร สี
ชมพู-ทอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันธนันท์ เอี่ ยมมาลัย (2552) ที่ พ บว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี ค วาม
คิ ดเห็ นระดับมากที่ สุดต่อภาพลักษณ์ ด้านตรายี่ห้อสัญลักษณ์ โลโก้ ขององค์กรโดยรวมนั้นดี ข้ ึ น

กว่าเดิม สรุ ปได้วา่ ภาพลักษณ์ดา้ นองค์กรของธนาคารออมสิ นขณะนี้ ส่งผลต่อการรับรู ้ที่ดีของทั้ง 3
กลุ่มดังนั้นภาพลักษณ์ดา้ นองค์กรจึงควรรักษามาตรฐานที่ดีน้ ีไว้
2. ด้ านพนักงาน ผูม้ าใช้บริ การกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ สมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ดา้ นพนักงาน โดย
ภาพรวมและรายด้า นแต่ ล ะข้อ อยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด โดยหัว ข้อ ล าดับ แรกคื อ พนัก งานมี ความ
น่าเชื่ อถื อ ซื่ อสัตย์ ยึดถื อหลักจรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของแสงเดือน
วนิ ชดารงศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่ องศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริ การ กรณี ศึกษาธนาคาร
เกียรตินาคินสาขากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ามีการรับรู ้ภาพลักษณ์พนักงานโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด ในหัวข้ออันดับแรกคือพนักงานมีความตั้งใจ ซื่ อสัตย์ เอาใจใส่ ในการให้บริ การ
ส่ วนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ดา้ นพนักงาน โดยภาพรวมและหัวข้อแต่ละข้อ
อยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ม ากที่ สุ ดในหัวข้อเครื่ องแบบใหม่ ของพนัก งาน
ธนาคารออมสิ นมีความเหมาะสม สวยงาม สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิติมน มิ่งทัศน์ (2550) ที่เห็น
ด้วยกับเครื่ องแบบใหม่ที่พนักงานออมสิ นสวมใส่ วา่ มีความเหมาะสม สวยงาม ส่ วนเจเนอเรชัน่ วาย
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ดา้ นพนักงาน โดยภาพรวมและแต่ละข้ออยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ล าดับ แรกในหัว ข้อ พนัก งานมี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ที่ ดี พู ด จาไพเราะ สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนพัช ทวีเมือง(2555)ในหัวข้อพนักงานพูดจาสุ ภาพ เรี ยบร้อย อัธยาศัยดี
ส่ วนการมีทกั ษะด้านภาษาต่างประเทศ มีการรับรู ้ภาพลักษณ์เป็ นลาดับสุ ดท้าย ดังนั้นทางธนาคาร
ต้องเพิ่มทักษะด้านภาษาให้กบั พนักงาน
3. ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ ผูม้ าใช้บริ การธนาคารออมสิ น กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ สเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่ วายมีการรับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุดโดยหัวข้อที่มีการรับรู ้ มากที่สุดคือ ธนาคารมีของสมนาคุณแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ เช่ น
กระปุกออมสิ นในวันเด็ก ปฏิทินในวันปี ใหม่ กระเป๋ า ร่ ม เมื่อเปิ ดบัญชีใหม่ เป็ นต้น เมื่อพิจารณาต่อ
จะพบว่าผูม้ าใช้บริ การทั้ง 3 กลุ่ ม มีการรับรู ้ ภาพลักษณ์ ดา้ นผลิ ตภัณฑ์และบริ การในหัวข้อลาดับ
สุ ด ท้า ย คื อ ธนาคารออมสิ น มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นสิ น เชื่ อ ที่ ห ลากหลายและตรงกับ ความต้อ งการ
เนื่ องมาจากผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อของธนาคารออมสิ นส่ วนใหญ่เป็ นสิ นเชื่ อสาหรับลูกค้ารายย่อย แต่
กลุ่มลูกค้ามีฐานของอาชี พเกษตรกรอยูม่ าก เช่นในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ส เป็ นต้น ทาให้ไม่สามารถยื่น
กูไ้ ด้เพราะคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ และสิ นเชื่อสาหรับธุ รกิจขนาดใหญ่ที่ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์
ของธนาคารยังมีรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มากนัก
4. ด้ านความรั บผิดชอบต่ อสั งคม ผูม้ าใช้บริ การธนาคารออมสิ นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ สและเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและ
มากที่สุดตามลาดับ มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ในหัวข้อลาดับแรกคือ ธนาคารออมสิ นให้ความสาคัญกับ

สังคมและชุ มชน เช่ น จัดกิ จกรรมตลาดนัดออมสิ น ส่ วนเจเนอเรชัน่ วายมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ดา้ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีการรับรู้ภาพลักษณ์มากที่สุดเรื่ องธนาคาร
รณรงค์สร้างวินยั การออมแก่เยาวชนอยูเ่ สมอ เช่น การจัดตั้งธนาคารโรงเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นราวดี เกตุนาค (2554) ที่พบว่าธนาคารออมสิ นมี การส่ งเสริ มการออมและสร้ างวินัยทาง
การเงินนอกจากนั้นทั้ง 3กลุ่มยังมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ในลาดับสุ ดท้ายคือ การให้ความช่ วยเหลื อ
ลู กค้าที่ ได้รับความเดื อดร้ อนจากภัยธรรมชาติ เช่ น มาตรการผ่อนผันการชาระหนี้ การลดอัตรา
ดอกเบี้ย เป็ นต้น
แนวทางการพัฒนา
จากการศึกษามีแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ธนาคารออมสิ นทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านองค์กร จากการศึกษาธนาคารออมสิ นมีภาพลักษณ์ดา้ นองค์กรในระดับที่ดีมาก ใน
กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทั้ง กลุ่ ม เบบี้ บู ม เมอร์ ส เจเนอเรชั่นเอ็ก ซ์ และเจเนอเรชั่นวาย แสดงให้เ ห็ นว่า
ธนาคารออมสิ นสามารถสื่ อสารภาพลักษณ์ดา้ นองค์กรได้ดี ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานภาพลักษณ์
ธนาคารออมสิ นให้ดียิ่งขึ้ นต่อไปในอนาคตอย่าประมาทในการเป็ นธนาคารในกากับของรัฐบาล
และต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา เพราะธนาคารออมสิ นยังต้องแข่งขันกับธนาคารเอกชนอีกมากมาย
2. ด้านพนักงาน แนวทางการพัฒนาคือองค์ความรู ้ต่างๆที่พนักงานธนาคารต้องมี ทั้งความรู ้
ด้านผลิตภัณฑ์ ความรู ้ดา้ นภาษา การบริ การ และใบอนุ ญาตต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
เพื่อตอบสนองผูม้ าใช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมืออาชีพ
3. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อลดปั ญหาข้อร้องเรี ยนและการวิพากษ์วิจารณ์เรื่ องการให้
ของสมนาคุ ณต่างๆ แนวทางการแก้ปัญหาคือการประกาศเงื่ อนไขต่างๆออกมาให้ชดั เจนผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์วทิ ยุ ส่ วนเรื่ องผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีความหลากหลายนั้น
แนวทางพัฒนาคือ การทบทวนผลิตภัณฑ์ที่ให้บริ การในปั จจุบนั เพื่อแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่างๆให้เหมาะสม พร้ อมทั้งออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลายมากขึ้น
พร้อมทั้งทาการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการด้วย
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสามเจเนอเรชัน่ มีค่าเฉลี่ยรวมการรับรู ้ภาพลักษณ์นอ้ ย
ที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับอื่นๆโดยเฉพาะในหัวข้อการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัย
ธรรมชาติต่างๆ แนวทางคือทบทวนเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่ วมโครงการของลูกค้าและการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ธนาคารและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่ วมมือกันแก้ปัญหา และทา
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง

ข้ อเสนอแนะ
1. การวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเชิ งคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เชิงลึกจากผูม้ าใช้บริ การหรื อผูบ้ ริ หาร ซึ่ งอาจทาให้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย
2. ควรมีการศึกษาวิจยั และติดตามการปรับเปลี่ ยนภาพลักษณ์ ดา้ นต่างๆของธนาคารออม
สิ นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาพลักษณ์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามนโยบายของธนาคาร
3. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศคือสิ่ งสาคัญ ควรมีการจัดอบรมด้านภาษาเพื่อใช้การสื่ อสาร
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง และเพื่อรองรับการผูม้ าใช้บริ การจาก
หลายชาติซ่ ึ งจะทาให้อุปสรรคในการทางานน้อยลงและภาพลักษณ์ดีข้ ึน
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ งั เงินฝากและสิ นเชื่ อให้ครอบคลุมความต้องการมากยิ่งขึ้น เนื่ องจาก
ปั จจุบนั ธนาคารออมสิ นมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น
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