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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
พนกังาน และปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นโฆษณา สินคา้และบริการ เบ้ียประกนัชีวิต
และเงินกองทุน กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั 
ไทยประกนัชีวิต จ ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ประกนัชีวิต ในความคิดเห็นของ
ลูกคา้ 

การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
ได้แก่ ลูกคา้ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั จ  านวน 384 คน โดยแบ่งเป็นบริษทัละ 128 คน ซ่ึงได้
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ย
วิธีการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) โดยก าหนดระดับนัยส าคญัส าหรับการ
ทดสอบท่ีระดบั 0.05 ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการศีกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นพนกังานในทุกดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นความเป็นมืออาชีพ
ในการบริหารงาน ด้านความมั่นคง ด้านความเป็นคนของสังคม และด้านความเป็นผู ้น าใน
ผลิตภณัฑ์และบริการ ของบริษทั อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัด และ บริษัท 
เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั แต่ในส่วนของ 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ปัจจยัดา้นพนกังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ของบริษัท ยกเวน้เฉพาะด้านความมั่นคงของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด เท่านั้ น ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั ในส่วนของปัจจยัดา้นโฆษณาใน
ความคิดเห็นของลูกคา้ ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัในทุกดา้น แต่กลบัไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

ฆ 
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เฉพาะด้านความมัน่คงของบริษทัไทยประกันชีวิต จ ากัด และไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัด้าน
ภาพลกัษณ์ทุกด้าน ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั นอกจากนั้นในส่วนของปัจจยัด้าน
สินคา้และบริการ และดา้นเงินทุน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัทั้ง 3 บริษทั 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาน้ี คือ ควรเนน้ให้มีการบริหารจดัการเอกลกัษณ์ทางภาพของ
องค์กร (Visual Identity) ท่ีแสดงออกโดยพนักงาน ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมองค์กรและ
ภาพลกัษณ์บริษทัท่ีตอ้งการจะเป็น โดยให้ไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีจะตอ้งส่ือสารกบัพนกังาน
อยา่งสม ่าเสมอดว้ย ในส่วนของดา้นโฆษณา บริษทัควรปรับปรุงเน้ือหาของโฆษณาให้ตรงใจกลุ่ม
ลูกคา้ จะท าให้สามารถจดจ าโฆษณาของบริษทัได้มากข้ึน โดยเน้ือหาของโฆษณาจะตอ้งเป็นไป
ตามภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีตอ้งการจะน าเสนอดว้ย ในดา้นสินคา้ บริษทัควรเพิ่มความคุม้ครองท่ี
ไดรั้บจากกรมธรรม์ ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัประกนัอ่ืนใน
ระดบัเดียวกนั ควรจะพฒันาดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนใหเ้พียงพอและตรงความตอ้งการของลูกคา้ และ
ควรมีเบ้ียประกนัชีวิตในระดบัราคาตรงกลางท่ีลูกคา้สามารถซ้ือได ้ ในดา้นการบริการ ควรรักษา
มาตรฐานดา้นการบริการท่ีมอบใหก้บัลูกคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ  ในดา้นความมัน่คง บริษทั
ควรรักษาภาพลกัษณ์ในประเด็นน้ีให้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จึงควรเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ภาพลกัษณ์บริษทัดา้นความมัน่คงให้มากข้ึน นอกจากนั้น บริษทัควรมีการประเมินภาพลกัษณ์ของ
บริษัทอย่างสม ่ าเสมอและต่อเน่ืองทุกปี เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายดว้ย 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to compare the relationship between the employee Factors and non-
employee factors, including advertising factors, products and services factors  and funds and The 
Corporate Image of American International Assurance Company Limited Thai Life Insurance 
Public Company Limited and Muang Thai Life Assurance Public Company Limited.   

In this study, the survey research method was employed. The questionnaire was used 
as the data correction tool. The sample of the study consisted of 384 customers, divided by 128 
customers from American International Assurance Company Limited Thai Life Insurance Public 
Company Limited and Muang Thai Life Assurance Public Company Limited. The data was 
analyzed by using Correlation Analysis with the significance level for the test at the 0.05 level for 
hypothesis testing. 

The study found that Employee Factors are correlated with the all corporate image 
factors of the American International Assurance Company Limited and Muang Thai Life 
Assurance Public Company Limited.  Moreover, the employees factor correlated with the image 
of the Thai Life Insurance Public Company, exception the stability factors. The advertising factor 
of American International Insurance Company limited correlated with the image of the company, 
but the advertising factor of Thai Life Insurance Public Company Limited not correlation with the 
corporate image in the stability factor and not related to the image of Muang Thai Life Assurance 
Public Company Limited in all side.  In addition, in the case of goods and services and Fund 
Factors correlated with the image of the three companies. 
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This research suggested that the company should management the corporate visual 
identity that expression by the employees, according to the behavior of organizations and 
corporate image as want to expand. However the company will need to communicate regularly 
with the employees about the corporate image. About Advertising, company should improve the 
content of advertising at customers' needs and must be based on the image of the company. In 
order that, should increase the benefits of insurance policy at customers' needs by comparison 
with other insurance companies. In service, should maintain a standard of service given to 
sufficient customer’s needs. In stability, on this issue the company should maintain the stability 
image continuity. The company should increase advertising and public relations about the 
corporate stability.  Moreover the company should be evaluated the corporate image regularly; 
every year for analyze the demands and opinions of the target group. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจาก
การหดตวัของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีผลโดยตรง โดยอาจท าให้อ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค
ลดลง   ผูบ้ริโภครู้สึกไม่มัน่ใจในฐานะทางการเงินของตนเองในอนาคตจึงพยายามเก็บออมให้มาก
ข้ึนและลดการจบัจ่ายใชส้อยลง  หากจะเลือกซ้ือสินคา้ใดก็จะเลือกซ้ือแบรนด์และ/ หรือบริษทัท่ี
เช่ือถือและเช่ือใจไดเ้พื่อความมัน่ใจในคุณภาพและคุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียไป  จะเห็นได้ว่า
ผูบ้ริโภคเป็นผูส้ร้างคุณค่าโดยรวมของแบรนด์ข้ึนภายในจิตใจ ดงันั้นนกับริหารหรือนกัการตลาด
ไม่ไดเ้ป็นแค่ผูส้ร้างแบรนดข้ึ์นเท่านั้น แต่เป็นผูท่ี้ดูแลและช่วยเร่งให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าและเกิด
ความสัมพนัธ์กบัแบรนด์นัน่เอง (Keller, 2002) แนวทางหน่ึงท่ีช่วยเร่งให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ า
และเกิดความสัมพนัธ์กบัแบรนด์คือ ตอ้งพยายามสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ตนเองให้แข็งแกร่ง 
การมีภาพลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใน
ปัจจุบนัได ้และถา้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งดงักล่าวไดรั้บการดูแลและบริหารอยา่งดีจะ
สามารถช่วยใหธุ้รกิจมีช่วงชีวติและช่ือเสียงท่ียนืยาว (Keller, 2002) 

การจะท าให้ภาพลกัษณ์ท่ีมีความแข็งแกร่งได ้แบรนด์ของบริษทัรวมถึงตวับริษทันั้น
จะตอ้งมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับภาพลกัษณ์ท่ีสร้างผ่านการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์และ
ช่องทางอ่ืนๆ ทั้งน้ี ภาพลกัษณ์ของบริษทัส่วนหน่ึงถูกผลกัดนัโดยพฤติกรรมของพนกังานท่ีจะตอ้ง
มีความมัน่ใจและภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของบริษทับนพื้นฐานของวฒันธรรมองคก์ร พนกังานทุก
คนตอ้งร่วมกนัสร้างความมัน่ใจและความวางใจให้กบัลูกคา้ท่ีจะเลือกใช้บริการตลอดจนสะทอ้น
วิสัยทศัน์ขององค์กร และร่วมกนัสร้างองค์กรให้เป็นท่ีรักของลูกคา้ ดงันั้นถา้เราสามารถท าให้
พนกังานทุกคนเขา้ใจและมีพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัจุดยืนและคุณค่าของบริษทัได ้   บริษทัก็ถูก
พฒันาอย่างมีเอกภาพทั้งจากภายในสู่ภายนอก การสร้างภาพลักษณ์องค์กรในยุคของการสร้าง
ประสบการณ์แบรนดแ์ก่ผูบ้ริโภคจึงตอ้งหนัมามุ่งเนน้การพฒันาองคก์รผา่นบุคลากรอยา่งจริงจงั จึง
จะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัอยา่งย ัง่ยนืและแทจ้ริง 
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แมว้า่ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าจะท าให้ผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคลงมาก แต่ธุรกิจในภาค
บริการดัง่เช่นธุรกิจประกนัชีวติกลบัไม่ไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนกัหากเทียบกบัธุรกิจอ่ืน 
ทั้งน้ีศูนยว์จิยักสิกรไทยปี 2552 ไดร้ะบุวา่ 

“ธุรกิจประกนัชีวิตท่ีถือเป็นธุรกิจบริการยอ่มน่าจะไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยน้ี แต่ส าหรับธุรกิจประกนัชีวิตกลบัมีลกัษณะสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากโอกาส
การเติบโตของธุรกิจประกนัชีวติยงัเปิดกวา้งอยูม่าก โดยสัดส่วนการซ้ือประกนัชีวิตเม่ือเปรียบเทียบ
กบัระดบัจีดีพีของประเทศไทยยงัอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งต ่า ประกอบกบัการรุกตลาดประกนัผ่าน
ช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ในช่วงท่ีผ่านมา จึงคาดว่าภาพธุรกิจ
ประกนัชีวิตโดยรวมในปี 2552 ยงัคงขยายตวัไดแ้มใ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อาจจะเพิ่มข้ึนใน
อตัราชะลอลง โดยการขยายตวัของธุรกิจประกนัชีวติในปีน้ีจะข้ึนอยูก่บัการรักษากรมธรรมเ์ดิมและ
การรุกขยายธุรกิจใหม่ควบคู่กนั นอกจากน้ี การก ากบัดูแลธุรกิจประกนัชีวิตไทยของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) น่าจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่
ในระยะยาวได ้ โดยเม่ือปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนมีความพร้อมมากข้ึน ธุรกิจประกนัชีวิตจะมีโอกาส
กลบัมาขยายตวัในอตัราเร่งไดอี้ก โดยเฉพาะเม่ือค านึงถึงระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีดีข้ึน 
การศึกษาท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัการรณรงคจ์ากทางการให้ตระหนกัถึงความจ าเป็นของการออมเพื่อ
เป็นหลกัประกนัในชีวติยามชรา” 

ธุรกิจประกนัชีวิตจึงเป็นธุรกิจท่ีไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะตกต ่าเพียงใดก็ไม่ไดรั้บ
ผลกระทบรุนแรงเท่ากบัธุรกิจอ่ืน ยามใดท่ีเศรษฐกิจดี ธุรกิจประกนัชีวิตก็มีอตัราการเติบโตของเบ้ีย
ประกนัภยัรับรวมสูง แต่ยามใดท่ีเศรษฐกิจตกต ่า แมอ้ตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับรวมจะ
ลดลงเน่ืองจากกระแสทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงจนขาดทุนหรือไม่สามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปไดด้งัเช่นธุรกิจบริการอ่ืนๆ ตามตารางท่ี 1 แสดงสถิติเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ของธุรกิจ
ประกนัชีวติปี 2527-2554 และภาพท่ี 1 แสดงเบ้ียประกนัชีวติรับรวม ไตรมาส 1 ปี 2552 
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ตารางที ่1.1  แสดงสถิติเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ของธุรกิจประกนัชีวติปี 2527-2554 

 
 

ทีม่า:  สมาคมประกนัชีวติไทย  (2555)  

สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม ประกนัภยั
2527 / 1984 3,415 2,028 73 5,516
2528 / 1985 4,097 2,045 91 6,233 12.99
2529 / 1986 4,698 2,190 102 6,990  12.14 
2530 / 1987 5,980 2,542 133 8,654 23.81 
2531 / 1988 7,917 2,921 172 11,011 27.23 
2532 / 1989 10,867 3,337 218 14,422 30.98 
2533 / 1990 14,957 4,132 326 19,415 34.62 
2534 / 1991 19,272 3,700 410 23,381 20.43 
2535 / 1992 23,763 4,175 578 28,516 21.96 
2536 / 1993 28,195 4,666 842 33,703 18.19 
2537 / 1994 33,526 5,248 1,109 39,883 18.34 
2538 / 1995 39,517 6,008 1,467 - 46,991 17.82 
2539 / 1996 46,077 6,737 1,756 - 54,571 16.13 
2540 / 1997 47,974 7,120 2,119 - 57,213 4.84 
2541 / 1998 45,983 6,911 1,919 - 54,812 (4.20)
2542 / 1999 51,514 6,920 2,318 - 60,751 10.83 
2543 / 2000 63,531 7,163 2,657 - 73,351 20.74 
2544 / 2001 80,474 7,452 3,699 - 91,625 24.91 
2545 / 2002 98,566 7,861 5,673 - 112,101 22.35 
2546 / 2003 115,670 8,016 6,290 - 129,977 15.95 
2547 / 2004 127,829 8,317 8,721 2,332 147,199 13.25 
2548 / 2005 139,997 8,459 11,953 2,691 163,101 10.80 
2549 / 2006 143,556 8,581 14,003 3,221 169,360 3.84 
2550 / 2007 167,580 8,711 17,708 3,624 197,623 16.69 
2551 / 2008 182,011 9,104 22,160 3,946 217,221 9.92 
2552 / 2009 212,010 9,067 28,997 4,056 254,130 16.99 
2553 / 2010 244,576 9,001 33,652 4,149 291,379 14.66 
2554 / 2011 277,313 8,535 33,331 4,576 323,755 11.11 

หมายเหตุ  :  ไม่รวมขอ้มูล บจ.ไทยรีประกนัชีวิต

หน่วย  : ลา้นบาท

ปี
รวมเบ้ียประกนัภยัรับทั้งส้ิน

รวมทั้งหมด % + (-)DPU
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ภาพที ่1.1   แสดงเบ้ียประกนัชีวติรับรวม ไตรมาส 1 ปี 2552 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ทีม่า:  สมาคมประกนัชีวติไทย (2552) 
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ตารางที ่1.2  Total Premium Q4_2009  

 
ทีม่า: สมาคมประกนัชีวติไทย (2552) 

All Channels 
New Business Premium Renewal Premium Total Premium 

Total % Share Total % Share Total % Share 

1.  AACP 4,692,318.19 5.34 11,029,782.44 6.44 15,722,100.63 6.06 
2.  ACE 823,970.09 0.94 952,470.36 0.56 1,776,440.45 0.68 
3.  AIA 18,391,932.00 20.91 67,919,918.00 39.63 86,311,850.00 33.28 
4.  Alife 215,185.51 0.24 167,802.86 0.10 382,988.36 0.15 
5.  BLA 6,885,060.60 7.83 13,027,783.48 7.60 19,912,844.08 7.68 
6.  BUILife 826.45 0.00 5,828.54 0.00 6,654.99 0.00 
7.  FLA 256,926.95 0.29 1,460,098.91 0.85 1,717,025.86 0.66 
8.  GT 445,723.98 0.51 966,879.63 0.56 1,412,603.61 0.54 
9.  ING 2,539,648.76 2.89 5,292,745.14 3.09 7,832,393.91 3.02 
10. KTAL 6,202,701.32 7.05 6,492,256.15 3.79 12,694,957.47 4.89 
11. MIT 58,443.02 0.07 431,200.37 0.25 489,643.38 0.19 
12. MTL 9,243,429.72 10.51 12,297,742.26 7.17 21,541,171.97 8.31 
13. OLIC  2,678,227.49 3.05 8,063,550.86 4.70 10,741,778.35 4.14 
14. PLT 1,504,686.14 1.71 1,513,610.18 0.88 3,018,296.33 1.16 
15. SAHA 152,550.54 0.17 55,961.65 0.03 208,512.19 0.08 
16. SCILife 1,378,094.29 1.57 1,496,354.61 0.87 2,874,448.90 1.11 
17. SCNYL 7,640,187.37 8.69 11,845,807.68 6.91 19,485,995.05 7.51 
18. SELIC 638,053.71 0.73 1,398,373.87 0.82 2,036,427.58 0.79 
19. SLI 7,603.25 0.01 101,766.72 0.06 109,369.97 0.04 
20. SSLI 465,335.56 0.53 414,847.95 0.24 880,183.52 0.34 
21. TCLife 682,391.39 0.78 993,166.16 0.58 1,675,557.55 0.65 
22. TLA 11,505,535.65 13.08 465,663.58 0.27 11,971,199.23 4.62 
23. TLI 10,980,658.08 12.48 24,506,995.39 14.30 35,487,653.48 13.68 
24. TMLTH 562,567.74 0.64 500,227.86 0.29 1,062,795.60 0.41 

Total 87,952,057.82 100.00 171,400,834.65 100.00 259,352,892.47 100.00 

Share 100.00   100.00 0.00 100.00   

DPU
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จากภาพท่ี 1.1 แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจประกนัชีวิต โดยสามารถสรุปภาพรวม
ธุรกิจประกนัชีวิตในไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 ไดว้า่ เบ้ียประกนัชีวิตรับรวมไตรมาส 1 ปี 2552 มีทั้งส้ิน 
58,325.3 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 13.9 แยกเป็น
เบ้ียประกนัภยัรับรายใหม่จ  านวน 18,629.4 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 26.7 และเบ้ียประกนัภยัปีต่อไป 39,695.9 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโต
เพิ่มข้ึนจากจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.7 โดยมีอตัราความคงอยูร้่อยละ 85 (สมาคม
ประกนัชีวติไทย, 2552, 25 สิงหาคม) 

จากสาเหตุดงักล่าวจึงท าใหธุ้รกิจประกนัชีวติเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจท าการศึกษาหาขอ้มูล
เพื่อให้ทราบถึงวิธีด าเนินการเพื่อต่อสู้กบักระแสเศรษฐกิจดงักล่าว โดยเฉพาะการศึกษาถึงกลยุทธ์
ทางธุรกิจท่ีท าให้ธุรกิจประกนัชีวิตสามารถเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจได ้    บริษทัประกนัชีวิต
ยอ่มตอ้งพยายามคิดคน้หากลยทุธ์ท่ีจะสามารถครองใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถาวร ซ่ึงกลยุทธ์ส าคญัส่วน
หน่ึงคือ  การสร้างภาพลกัษณ์บริษทัให้เป็นท่ียอมรับในมาตรฐาน เน่ืองจากธุรกิจประกนัชีวิตเป็น
ธุรกิจท่ียอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตแทนผูบ้ริโภค และเป็นธุรกิจท่ีมีความแตกต่างจาก
ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ คือ ไม่มีสินคา้ท่ีเป็นรูปธรรม  มีเพียงเอกสารท่ีเรียกว่า “กรมธรรม์” เป็นส่ิง
ยนืยนัการซ้ือขายระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ ดงันั้น ธุรกิจจึงตอ้งพึ่งพาความไวว้างใจและความศรัทธา
ท่ีลูกคา้มีต่อบริษทัประกนัชีวิต ซ่ึงกอร์แมน และดูดสั ได้กล่าวไวว้่า “ภาพลกัษณ์ในเชิงลบเป็น
ปัญหาส าคญัมากอยา่งหน่ึงของบริษทัประกนัภยั เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีถูกสร้างข้ึนมาจากความ
ไวว้างใจ” (Gorman and Dudas, 1997)  ทั้งน้ี พนกังานผูต้อ้งติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้อยูต่ลอดเวลาจึง
เป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดีหรือร้ายก็ได ้ กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์บริษทั
โดยน าพนกังานเป็นผูส่้งต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รสู่สายตาผูบ้ริโภค จึงมีความส าคญั อนัจะท า
ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกมัน่ใจในมาตรฐานของแบรนด์  แล้วยินยอมจ่ายเงินแมจ้ะเป็นในช่วง
เศรษฐกิจตกต ่าท่ีพวกเขาควรจะเก็บเงินสดไวก้บัตนเองใหม้ากท่ีสุดก็ตาม 

บริษัทประกันชีวิตท่ีน่าสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านพนักงานกับ
ภาพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งน้ีพิจารณาไดจ้ากสัดส่วนการตลาดของบริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทย
ท่ีมีสัดส่วนการตลาดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ประจ าไตรมาสท่ี 4 ปี 2552 อนัเป็นเคร่ืองช้ีวดัแสดงถึง
ความส าเร็จในการด าเนินงานของบริษทั ได้แก่ บริษทัประชีวิต ดงัน้ี (สมาคมประกนัชีวิตไทย, 
2552) 

1. บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 
33.28 

2. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 13.68 
3. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดัมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 8.31 

 

DPU
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1.2 ค าถามในการวจัิย  
1. ภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวติในความคิดเห็นของลูกคา้เป็นอยา่งไร 
2. ปัจจยัดา้นพนกังานดงัต่อไปน้ี มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวติในความ

คิดเห็นขอลูกคา้อยา่งไร 
2.1 ความรู้ของพนกังานในสินคา้ บริการ และบริษทั 
2.2 ความสามารถในการน าเสนอสินคา้ บริการ และบริษทั 
2.3 เอกลกัษณ์ทางภาพ Visual Identity ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 

3. ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนักงานดังต่อไปน้ี มีความสัมพนัธ์กับภาพลกัษณ์ของบริษทัประกันชีวิต
อยา่งไร 

3.1 โฆษณาของบริษทั 
3.2 สินคา้และบริการ(Goods and Services) ของบริษทั 

3.2.1 ความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ 
3.2.2 ความหลากหลายของกรมธรรม์ 
3.3.3 บริการท่ีไดรั้บ 
3.3.4 สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 
3.3.5 เบ้ียประกนัชีวติ 

3.3 เงินกองทุน 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพนกังาน อนัไดแ้ก่ ความรู้ของพนกังานใน

สินคา้ บริการ และบริษทั  ความสามารถในการน าเสนอสินคา้ บริการ และบริษทั และเอกลกัษณ์
ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนั
ชีวติในความคิดเห็นของลูกคา้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นโฆษณา
สินคา้และบริการ  เบ้ียประกนัชีวิตและเงินกองทุน กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิตในความ
คิดเห็นของลูกคา้ 
 
1.4 สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นพนกังานดงัต่อไปน้ี มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิตในความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภค 

DPU
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1.1 ความรู้ของพนกังานในสินคา้ บริการ และบริษทั 
1.2 ความสามารถในการน าเสนอสินคา้ บริการ และบริษทั 
1.3 เอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 

2. ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานดงัต่อไปน้ี มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิตใน
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั 
2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

2.2.1 ความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ 
2.2.2 ความหลากหลายของกรมธรรม ์
2.2.3 บริการท่ีไดรั้บ 
2.2.4 สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 
2.2.5 เบ้ียประกนัชีวติ 

2.3 เงินกองทุน 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ท าใหท้ราบถึงความส าคญัของการน าพนกังานเป็นเคร่ืองผลกัดนัใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

บริษทัประกนัชีวิตแลว้น าไปใชอ้า้งอิงในการจดัสวสัดิการและการสร้างเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual 
Identity) ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน เพื่อรักษาภาพลกัษณ์บริษทั 

2. ท าใหจ้ดัสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมภายในและภายนอกบริษทัไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ช่วยให้ตดัสินใจลงทุนสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัได้ถูกส่วน ท าให้ตน้ทุนการด าเนินงานลดลง 
น ามาสู่ผลก าไรท่ีย ัง่ยนื  ก็จะท าใหมี้ตน้ทุนน ามาดูแลทรัพยากรในองคก์รได ้ท าให้พนกังานเกิดการ
พึงพอใจในองคก์รมากข้ึน ลดอตัราการออกงาน และจา้งงานใหม่  

3. ท าใหท้ราบถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์องคก์รวา่เป็นเคร่ืองมือส่ือสารภาพลกัษณ์บริษทั 
อนัมีส่วนส่งผลถึงการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้  จึงสามารถน าไปใชว้างแผนจดัโครงสร้างองคก์รให้มี
การดูแลรักษาภาพลกัษณ์องคก์ร และมีการวางแผนส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รใหลู้กค้ารับรู้ในแบบท่ี
ก าหนดไว ้ 

 
1.6 ขอบเขตของการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัดา้นพนกังานและปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานท่ีส่งผลกระทบ
ต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิตในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการ
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วิจยั โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิตท่ีมีสัดส่วน
การตลาดสูงสุดใน 3 อนัดบัแรก ในไตรมาสท่ี 4 ประจ าปี 2552 ไดแ้ก่  

1. บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 
33.28 

2. บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 13.68 
3. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดัมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 8.31 
 

1.7นิยามศัพท์เฉพาะ 
บริษทัประกนัชีวิต หมายถึง บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั 

บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
ลูกคา้ หมายถึง ลูกคา้ท่ีใช้บริการและใช้สินคา้ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล

แอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
ภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิต คือ ภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิต ในดา้นความ

เป็นมืออาชีพในการบริหารงาน ด้านความมัน่คง การเป็นคนดีของสังคม และการเป็นผูน้ าใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ปัจจยัดา้นพนกังาน (Employee Facter) คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์บริษทัประกนั
ชีวติในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ความรู้ของพนกังาน ในสินคา้ บริการ และบริษทั  
2. ความสามารถในการน าเสนอสินคา้ บริการ และบริษทั  
3. เอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 
ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน (Non Employee Facter) คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์บริษทั

ประกนัชีวติในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ปัจจยั ดงัน้ี 
1. โฆษณาของบริษทั 
2. สินคา้และบริการ  

2.1 ความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ 
2.2 ความหลากหลายของกรมธรรม์ 
2.3 บริการท่ีไดรั้บ 
2.4 สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 
2.5 เบ้ียประกนัชีวติ 

3. เงินกองทุน 
ส่ือโฆษณา หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชถ่้ายทอดข่าวสารหรือขอ้ความใดๆ จากบริษทั

ประกนัชีวติไปยงัสาธารณชน  
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เงินกองทุน หมายถึง ทรัพย์สินส่วนท่ีเกินกว่าหน้ีสินของบริษัทตามราคาประเมิน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั 

ความสัมพนัธ์ในการวิจยัคร้ังน้ี หมายถึง ความสัมพนัธ์ดา้นเดียวของปัจจยัพนกังานกบั
ภาพลกัษณ์บริษทัประกนัชีวติ และความสัมพนัธ์ดา้นเดียวของปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานกบัภาพลกัษณ์
บริษทัประกนัชีวติ (ไม่ศึกษา Reciprocal Relationship) 
 
 
 
 DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพนกังานกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั โดยศึกษา

ในบริษทัประกนัชีวิต อนัไดแ้ก่ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดันั้น  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยรวบรวมและน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัแบรนด์ 
2.1.1 ความหมายของแบรนด์ 
2.1.2 ภาพของแบรนดใ์นความคิดของผูบ้ริโภค 
2.1.3 ลกัษณะเฉพาะตวัของแบรนด์ 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างแบรนด ์
2.2.1 ความหมายของการสร้างแบรนด์ 
2.2.2 ความส าคญัของการสร้างแบรนด์ 
2.2.3 ขั้นตอนของการสร้างแบรนด์ 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
2.3.1 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

2.3.1.1 ความหมายของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
2.3.1.2 กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
2.3.1.3 การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) 
2.3.1.4 การเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) 
2.3.1.5 ความรู้สึกต่อตราสินคา้ 
2.3.1.6 ตราสินคา้ คือ บุคลิกขององคก์ร 

2.3.2 ภาพลกัษณ์บริษทั 
2.3.2.1 ความหมายของภาพลกัษณ์บริษทั 
2.3.2.2 ความส าคญัของภาพลกัษณ์บริษทั 
2.3.2.3 การบริหารภาพลกัษณ์บริษทั 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัการสร้างภาพลกัษณ์
บริษทั 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลของการโฆษณา และสินคา้บริการ ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
บริษทั 

2.5.1 คุณประโยชน์ของการโฆษณา 
2.5.2 ผลของการโฆษณาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์บริษทั 
2.5.3 ผลของสินคา้บริการท่ีมีต่อภาพลกัษณ์บริษทั 

2.6 บทความและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัแบรนด์ 
2.1.1 ความหมายของแบรนด์ 

Aaker  (2000) ไดใ้ห้ความหมายของแบรนด์ วา่เป็นส่ิงท่ีสามารถบริหารจดัการได ้โดย
สร้างใหต้ราสินคา้มีอตัลกัษณ์เฉพาะ (Brand Identity) นกักลยทุธ์ตราสินคา้ (Brand Strategist) สร้าง
และรักษาตราสินคา้ให้มีอตัลกัษณ์เฉพาะ ซ่ึงอตัลกัษณ์เฉพาะ คือ ค ามัน่สัญญาท่ีองคก์รเจา้ของตรา
สินคา้มีกบัลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ อตัลกัษณ์เฉพาะตราสินคา้ท่ีสร้างข้ึน จะเป็นส่วนส าคญัในการ
สร้างตราสินคา้ ดงันั้นจึงตอ้งมีความลึกซ้ึงเขม้ขน้ ไม่ใช่เป็นแค่ค  าขวญัโฆษณา (Slogan) หรือวาง
ต าแหน่งครองใจผูบ้ริโภค (Brand Positioning)  

Calkins  (2008)  กล่าววา่ แบรนด์ (Brand) คือ กลุ่มของความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนจากช่ือ
เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ความแตกต่างระหวา่งช่ือและแบ
รนด์คือ ช่ือไม่ได้ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงแต่อย่างใด มนัเป็นเพียงแค่ช่ือหน่ึงๆ เท่านั้น โดยช่ือ
ดงักล่าวจะกลายเป็นแบรนดไ์ดก้็ต่อเม่ือผูค้นน ามนัไปเช่ือมโยงเขา้กบัส่ิงอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ีเองแบรนด์
จึงมีลกัษณะใกล้เคียงกบั “ช่ือเสียง” เสียมากกว่า นอกจากนั้นแบรนด์ไม่จ  าเป็นต้องก่อให้เกิด
ความรู้สึกในเชิงบวกเสมอไป กล่าวคือ ความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นไปในทางบวก หรือทางลบก็
ได ้ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ หรือบริการทุกประเภทสามารถมีแบรนด์เป็นของตนเองไดท้ั้งส้ิน โดยแบรนด์
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีไวเ้พื่อสินคา้หรูหรา หรือสินคา้อุปโภคบริโภคในทอ้งตลาดเสมอไป  

ณรงค ์จิวงักรู  (2544) ไดก้ล่าววา่แบรนด์ คือ สินคา้ หรือการบริการท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
เห็นขอ้แตกต่าง ในเร่ืองของบุคลิกของสินคา้ และการวางต าแหน่งของสินคา้หรือการบริการ ท่ี
แตกต่างจากคู่แข่ง 
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เสรี วงศม์ณฑา และ ชุษณะ เตชคณา  (2550) ไดใ้ห้ความหมายของแบรนด์ วา่ แบรนด์
เป็นการรวมตวัระหวา่งลกัษณะและคุณค่าทางกายภาพกบัคุณค่าทางจิตวิทยาของสินคา้ เป็นเหตุท า
ใหสิ้นคา้ภายใตแ้บรนดด์งักล่าวมีความแตกต่างจากสินคา้ประเภทอ่ืนๆ 

2.1.1 ภาพของแบรนดใ์นความคิดของผูบ้ริโภค 
ภาพของแบรนด์ในความคิดค านึงของผูบ้ริโภคนั้น เกิดจากการผสมผสานระหว่าง

องคป์ระกอบต่อไปน้ี  (เสรี วงศม์ณฑา และ ชุษณะ เตชคณา  (2550) 
1. ช่ือ (Brand Name) 
2. ตราประจ าสินคา้ (Logo) 
3. เง่ือนไขในการซ้ือขาย (Terms) 
4. บรรจุภณัฑ ์(Packaging) 
5. ความหมายในการใชสิ้นคา้วา่เป็นสัญลกัษณ์หลกัของอะไร (Symbolic Meaning) 
6. จุดเด่นของสินคา้ (Physical Features) 
7. คุณประโยชน์ในการใชส้อยสินคา้ (Physical Benefits) 
8. คุณประโยชน์ทางจิตวทิยาของสินคา้ (Psychological Benefits) 
9. ประสบการณ์ท่ีผู ้บ ริโภคจะได้รับ หรือเคยได้รับ จากการใช้สินค้า  (Product 

Experiences)  ความผสมผสานขององคป์ระกอบทั้งหมดน้ี มีเป้าหมายอยูท่ี่ก่ีสร้างความแตกต่างให้
สินคา้ (Product  Differentiation) 

2.1.3 ลกัษณะเฉพาะตวัของแบรนด์ 
ลกัษณะเฉพาะตวัของแบรนด์ (Characteristics of Brand) นั้น  เสรี วงศ์มณฑา และ 

ชุษณะ เตชคณา (2550) ระบุวา่ 
1. แบรนด์เกิดข้ึนในสมองของคน ดังนั้ นแบรนด์จึงเป็นส่ิงท่ีเลียนแบบไม่ได้ ไม่

เหมือนกับสินค้าท่ีผลิตในโรงานอาจเลียนแบบได้ แต่แบรนด์ซ่ึงผลิตในสมองของคน จึงไม่มี
ตน้แบบใหเ้ลียนแบบได ้

2. แบรนด์เป็นนามธรรมในความคิดค านึง (Perception) ของผูบ้ริโภค นักการตลาด
พยายามใชส่้วนผสมทางการตลาด เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเก่ียวกบัแบรนด์ให้เกิดข้ึนในสมองของ
ผูบ้ริโภค โดยอาศยัการส่ือสารและกิจกรรมการตลาดทั้งหลาย ท่ีมีลีลา อารมณ์ และเน้ือหาเก่ียวกบั
แบรนดท่ี์คงเส้นคงวาอยา่ต่อเน่ือง 

3. แบรนด์เป็นความทรงจ าท่ีมีชีวิต (Living Memory) หมายความวา่ แบรนด์เกิดได ้โต
ได ้และตายได ้เม่ือนกัการตลาดน าสินคา้ออกสู่ตลาด เขาจะตอ้งพยายามสร้างสินคา้นั้นให้เป็นแบ
รนด์ติดตลาด หลงัจากนั้นจะตอ้งท ากิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้แบรนด์โตต่อเน่ือง และ
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หากวนัใดท่ีนกัการตลาดผูดู้แลบริหารแบรนด์ดังกล่าวไดล้ะเลยกิจกรรมการตลาดท่ีดี แบรนด์ก็จะ
เส่ือม และหากไม่มีการแก้ไขให้ทนัเวลา แบรนด์ท่ีเคยแจง้เกิดส าเร็จแล้วก็อาจจะตายได้ นั่นคือ
สินคา้ท่ีอยูภ่ายใตแ้บรนดด์งักล่าว อาจเลือนหายไปจากความทรงจ าของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

4. แบรนดเ์ป็นแผนงานทางพนัธุกรรม (Genetic Program) กิจกรรมการตลาดท่ีเก่ียวกบั
แบรนด์ตอ้งมีความคงเส้นคงวา (Consistent) เพราะจะท าให้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์แกวง่ ผูบ้ริโภค
ไม่มีความมัน่ใจวา่จะไดคุ้ณค่าหรือคุณประโยชน์อะไรจากการใชสิ้นคา้ภายใตแ้บรนดด์งักล่าว 

5. แบรนด์เป็นพนัธสัญญา (Contact) ระหวา่งนกัการตลาดกบัผูบ้ริโภคทีนกัการตลาด
จะตอ้งรักษาสัญญา ผิดสัญญาไม่ไดเ้ด็ดขาดเม่ือนกัการตลาดกล่าวอา้งคุณสมบติัของสินคา้ภายใต้
แบรนดใ์หเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อผูบ้ริโภคแลว้ ก็ตอ้งท าให้สินคา้ภายใตแ้บรนด์ดงักล่าวมีคุณสมบติัเป็น
เช่นนั้นจริงๆ ตามหลกัปรัชญาท่ีดีของการตลาดท่ีจะตอ้งไม่ท าใหผู้บ้ริโภคผดิหวงั  

6. แบรนด์เป็นตัวก าหนดทิศทางการตลาดของสินค้าภายใต้แบรนด์นั้ น กิจกรรม
การตลาดอะไรบ้างท่ีสินค้าภายใตแ้บรนด์ดังกล่าวสามารถกระท าได้ และมีกิจกรรมการตลาด
อะไรบา้งท่ีสินคา้ภายใตแ้บรนดด์งักล่าวสามารถกระท าไม่ได ้หรือไม่ควรกระท า 

7. แบรนด์เป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อ
เพียงคุณสมบติัทางกายภาพ และประโยชน์ใชส้อยเท่านั้น แต่ยงัซ้ือความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีดี
ในการใชสิ้นคา้นั้นดว้ย 

8. แบรนดเ์ป็นปัจจยัในการสร้างความแตกต่างใหสิ้นคา้  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการสร้างแบรนด์ 

2.2.1 ความหมายของ “การสร้างแบรนด ์
ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547) ได้ให้นิยามของการสร้างแบรนด์ คือ การสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างแบรนด์กบัผูบ้ริโภค แบรนด์จึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ได้จาก
เคร่ืองมือการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่ือสารการตลาด 
ขณะเดียวกนักบัท่ีผูบ้ริโภคพฒันาความรู้สึก และภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อแบรนด์ข้ึนเอง แบรนด์จึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีมากกวา่ช่ือ หรือตราของสินคา้  

ผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์กบัแบรนด ์2 ส่วน คือ 
1. การรับรู้ต่อลกัษณะภายนอกของแบรนด์ (Tangible Attribute) เช่น ตราสินคา้ โลโก ้

บรรจุภณัฑ ์สี รูปทรง คุณภาพ การออกแบบ และประสิทธิภาพของสินคา้  
2. ความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์ (Intangible Attribute) อาจเป็นความรู้สึกท่ีเกิด

จากการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย ค าพดูของพนกังานขาย และประสบการณ์
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ท่ีผูบ้ริโภคเคยได้ทดลองซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้ ซ่ึงก่อให้เกิดทศันคติและภาพลกัษณ์ (Image) ต่อ
ผลิตภณัฑห์รือแบรนดน์ั้น  

2.2.2 ความส าคญัของการสร้างแบรนด ์
การสร้างแบรนดมี์ความส าคญัมากทั้งต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยท่ี เสรี วงศม์ณฑา และ 

ชุษณะ เตชคณา (2550) ไดก้ล่าววา่การสร้างแบรนด์มีความส าคญัมากทั้งต่อผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่าย 
และเป็นส่ิงจ าเป็นพิจารณาไดจ้ากเหตุผลของการลงทุนสร้างแบรนด ์ดงัน้ี 

เหตุผลของการลงทุนสร้างแบรนด ์
1. แบรนด์ท่ีรับความช่ืนชม สามารถขายได้ในราคาท่ีสูงกว่าสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่มี

ความรู้สึกท่ีดีกบั  แบรนด ์ท าใหส้ามารถสร้างก าไรไดก้ าไรมากกวา่ 
2. แบรนดท่ี์ผูบ้ริโภคช่ืนชมนั้นขายไดง่้ายกวา่ ท าให้มียอดขายสูง มีส่วนครองตลาดสูง 

ไดผ้ลประโยชน์จากการผลิตในจ านวนท่ีมากกวา่ ท าให้ลดตน้ทุนและไดก้ าไรมากกว่า (Economy 
of Scale) 

3. แบรนด์ท่ีคนช่ืนชม ก็เหมือนแบรนด์ท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัการกล่าวร้ายจาก
คู่แข่ง เพราะผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ศรัทธาในแบรนดข์องเราแลว้ ท าใหข้อ้กล่าวหาของฝ่ายตรงขา้ม
ไม่น่าเช่ือถือ 

4. สมยัน้ีสินคา้ท่ีไม่ใช่แบรนด์ท่ีเขม้แข็งจะอยูไ่ดไ้ม่นาน ท าให้วงจรชีวิตสั้น ไม่ทนัตกั
ตวงก าไร หรือบางคร้ังยงัไม่ทนัไดทุ้นคืนก็หายไปจากตลาดแลว้ 

5. การสร้างแบรนด์มีความคุม้ค่าทางดา้นการเงิน เพราะเม่ือสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด
แลว้ จะส่งผลให้บริษทัเจา้ของแบรนด์มีมูลค่าทางการตลาดสูงกวา่ราคาทรัพยสิ์นทางกายภาพท่ีจบั
ตอ้งได ้(Brand Value)  

2.2.3 ขั้นตอนของการสร้างแบรนด์ 
นิตยสารการเงินธนาคาร (2545) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการสร้างแบรนด์ให้กบัธนาคารและ

สถาบนัการเงินวา่ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
1. Visual Identification ท่ีเนน้การส่ือสารกบัภายนอกเพื่อให้รับรู้และคุน้เคยกบัแบรนด ์

ซ่ึงหมายถึงในส่วนของช่ือหรือโลโกข้ององคก์ร โดยท่ียงัไม่ไดมุ้่งไปท่ีการปลูกฝังตวัตนขององคก์ร
ให้กับพนักงานมากนัก เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเร่ิมเข้าสู่ธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องให้ตลาดท าความรู้จัก
เสียก่อน 

2. ใช ้Sub-brand ดนับริการใหม่ เป็นการกล่าวถึงธนาคารอยูใ่นตลาดอยูแ่ลว้ และสร้าง
ช่ือให้เป็นท่ีรู้จกัพอสมควร อย่างไรก็ตามเม่ือธนาคารหรือสถาบนัการเงินออกบริการใหม่ ท่ีดู
เหมือนจะต่างกบับริการหลกัเดิมจึงอาจจะตอ้งสร้างแบรนด์ใหม่เฉพาะในบริการน้ีเท่านั้น(Sub-
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brand) เน่ืองจากแบรนด์หลกัอาจจะยากท่ีจะปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วให้เขา้กบัลกัษณะของบริการ
ใหม่ 

นอกจากนั้นขณะท่ีแบรนด์หลกัของอค์กรก็ยงัคงส่ือสารออกไปเช่นเดิม พนกังานใน
ฝ่ายท่ีให้บริการรูปแบบใหม่จะตอ้งส่ือสารถึงบริการรูปแบบใหม่น้ี และให้ถือว่าการสร้าง Sub-
brand เป็นศูนยก์ลางของการด าเนินงานในช่วงนั้น ขณะเดียวกนัก็ควรสร้างให้บริการใหม่น้ีแยก
ออกจากแบรนด์หลกัโดยเด็ดขาด แต่ Sub-brand น้ียงัตอ้งไปในแนวทางเดียวกบัแบรนด์หลกัและ
ไม่บิดเบือนขอ้ความท่ีไดส่ื้อสารกบัลูกคา้ไปก่อนหนา้น้ี 

3. ใชแ้บรนดเ์ป็นเคร่ืองเร่งการเปล่ียนแปลง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแข่งขนัของ
บริการ เป็นการป้องกนัคู่แข่งรายใหม่ท่ีเขามาสู่ธุรกิจ โดยแบรนด์จะต้องเป็นท่ีรู้จกัในตลาดอยู่
แล้วแต่ตอ้งการสร้างให้แข็งแกร่งมากข้ึน ดว้ยการให้ลูกคา้เช่ือมโยงแบรนด์ขององค์กรว่าส่ือถึง
บริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงในขั้นน้ีจะเนน้สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นหลกัและกระตุน้ให้พนกังาน
ในหลายฝ่ายงานส่ือสารไปยงัลูกคา้ นอกจากนั้นยงัตอ้งทุ่มเทเวลาในการสร้างคุณค่า วฒันธรรม
องคก์ร และพฤติกรรมของคนในองคก์รจึงจะท าใหส้ าเร็จได ้ 

4. วางแบรนดใ์หก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวสิัยทศัน์และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั
ท่ีทุกฝ่ายขององคก์รตอ้งถือเป็นแนวทางปฏิบติั 

ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547) ได้ระบุว่า แบรนด์เกิดจากลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภณัฑ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด์ การสร้างแบรนด์จึงเก่ียวพนักบัการก าหนด
แนวคิดผลิตภณัฑ์ (Product Concept) การออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) การตั้งช่ือ และการ
ก าหนดแนวคิดทางการส่ือสารเพื่อส่ือใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อแบรนด ์ 

ดงันั้น ขั้นตอนของการสร้างแบรนด ์จึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
1. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Brand Positioning)  
2. การก าหนดบุคลิกภาพใหก้บัแบรนด ์(Brand Personality)  
3. การสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัแบรนด ์(Brand Identity)  
4. การส่ือสารเพื่อการสร้างแบรนด ์(Brand Communication) 
1. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Brand Positioning) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1 การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และมีความ
ตอ้งการอยา่งไรบา้ง 

1.2 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) วา่เป็นกลุ่มใด กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกมีความ
ตอ้งการอยา่งไร มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และลกัษณะจิตวิทยาอยา่งไร ในการสร้างแบรนด์ท่ี
ดี แบรนดห์น่ึงแบรนดจ์ะเหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว 
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1.3 การก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์(Positioning) เป็นการก าหนดภาพพจน์ในใจ
ผูบ้ริโภคว่าสินค้าคืออะไร แตกต่างจากคู่แข่งขนัอย่างไร และอาจมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์เม่ือสภาพแวดลอ้มทางการตลาดเปล่ียนแปลงไป 

ในการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑท่ี์ดี จะตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
1) ต าแหน่งผลิตภณัฑ์นั้นเป็นคุณลกัษณะของสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมายไดจ้ริง 
2) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีดี ควรเป็นขอ้ดีของสินคา้ท่ีผูแ้ข่งขนัไม่ไดก้ล่าวอา้ง

ในการส่ือสาร 
3) ต าแหน่งผลิตภัณฑ์นั้ นเป็นส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการและยงัไม่มีแบรนด์ใด

ตอบสนอง ซ่ึงจ าเป็นจะต้องใช้การวิจยัผูบ้ริโภคมาทดสอบว่าต าแหน่งผลิตภัณฑ์นั้นเป็นจุดท่ี
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการและสใจจริง หรือเป็นต าแหน่งท่ีสามารถจูงใจให้ผูบ้ริโภคอยากซ้ือแบรนด์
นั้นมาใช ้

2. การก าหนดบุคลิกภาพของผลิตภณัฑ ์(Brand Personality) 
การก าหนดบุคลิกภาพให้กบัสินคา้มีความสัมพนัธ์กบับุคลิกของกลุ่มเป้าหมายทั้งใน

ดา้นกายภาพ และดา้นจิตวทิยา 
2.1 ดา้นกายภาพ คือการก าหนดบุคลิกของแบรนด์ว่าเป็นเพศชาย หรือหญิง มีอายุ

เท่าใด ระดบัของรายได ้อาชีพ การศึกษา และสถานะทางสังคม  
2.2 ดา้นจิตวทิยา คือ การก าหนดลกัษณะนิสัย พฤติกรรม หรือทศันคติต่อส่ิงต่างๆ 

ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีนิยมใช้ ควรมีความสัมพนัธ์กับบุลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
บุคลิกภาพหลกัๆ ท่ีนิยมใชใ้นการสร้างใหก้บัแบรนด ์มีดงัน้ี 

1. ความรู้ความสามารถ (Competence) หมายถึง บุคลิกท่ีกลุ่มเป้าหมายรู้สึกช่ืนชมหรือ
ยกยอ่งวา่มีความรู้ความสามารถเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึง 

2. ความต่ืนเตน้ (Excitement) หมายถึง บุคลิกท่ีกลุ่มเป้าหมายรู้สึกต่ืนเตน้และมีความ
สนุกสนานต่อแบรนด ์

3. ความเป็นธรรมชาติ (Ruggedness) หมายถึง บุคลิกท่ีกลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงความเป็น
ธรรมชาติ รู้สึกถึงตวัตนของแบรนดว์า่รักการผจญภยัและชอบธรรมชาติ 

4. ความจริงใจ (Sincerity) หมายถึง บุคลิกท่ีกลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงความจริงใจของแบ
รนด ์ในดา้นความรัก ความห่วงใย ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนมนุษย ์

5. ความโกห้รู (Sophistication) หมายถึง บุคลิกท่ีกลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงความมีช่ือเสียง มี
ฐานะดี มีความทนัสมยั ความโกห้รู ความเป็นคนเมือง  
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3. การสร้างเอกลกัษณ์ (Brand Identity) 
การสร้างเอกลกัษณ์ หมายถึง การสร้างเอกลกัษณ์เพื่อส่ือต าแหน่งและบุคลิกของแบ

รนดใ์หผู้บ้ริโภครับรู้ออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์ราคา และการจดัจ าหน่าย 
3.1 การสร้างเอกลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Identity) หมายถึงลกัษณะภายนอก

ของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได้เก่ียวกับแบรนด์ ประกอบไปด้วย ช่ือผลิตภณัฑ์ โลโก้
ผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

3.2 การสร้างเอกลกัษณ์ดา้นราคา (Price Identity) หมายถึง ระดบัราคาของผลิตภณัฑ์
ท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพและภาพพจน์ของผลิตภณัฑร์วมถึงสถานะทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย 

3.3 การสร้างเอกลกัษณ์ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place Identity) หมายถึง เอกลกัษณ์ท่ี
เกิดจากท่ีตั้ง การออกแบบ การตกแต่งภายนอกและภายใน การจดัเรียงสินคา้ 

4. การส่ือสารเพื่อสร้างแบรนด ์(Brand Communication) 
การส่ือสารเพื่อการสร้างแบรนด์ คือ การถ่ายถอดต าแหน่งและบุคลิกของแบรนด์ผ่าน

ส่ือบุคคล (Person) หรือส่ือโฆษณา (Media) ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ โดยใช้เคร่ืองมือส่ือสารทางการ
ตลาด (Marketing Communication Tools) เพื่อใหเ้กิดการรับรู้และภาพพจน์ของแบรนด ์

 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2.1  การส่ือสารเพื่อใหเ้กิดภาพพจน์ของแบรนด์ 
ทีม่า:  ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร  (2547)  

 
เสรี วงศม์ณฑา และ ชุษณะ เตชคณา  (2550)  ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการในการ

สร้างแบรนดว์า่ประกอบดว้ย  
1. การพฒันาสินคา้  
เป็นการก าหนดคุณลกัษณะของสินคา้ท่ีจะน าไปสู่การก าหนดค ามัน่สัญญาของแบรนด์

ท่ีจะบอกกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายวา่เขาจะไดอ้ไรจากแบรนด ์
2. การออกแบบบรรจุภณัฑ ์(Packaging)  

เจา้ของสินคา้ ต าแหน่ง และ
บุคลิกของแบรนด ์

ส่ือบุคคล และ/
หรือ ส่ือโฆษณา 

ผูบ้ริโภค 

ภาพพจน์ 
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เป็นการสะท้อนบุคลิกอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุ ช่ือ 
เคร่ืองหมายการคา้ หรือฉลาก 

3. การสร้างอตัลกัษณ์ (Identity)  
เป็นการบ่งบอกความเป็นแบรนด์ชดัเจน ท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าทุกคร้ังท่ีพบเห็น สะทอ้น

บุคลิกและคุณลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ 
4. การสร้างการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications; IMC)  
เป็นการสร้างการรับรู้เร่ืองราวดีๆ ของแบรนด์เพื่อให้เกิดการโยงใยแบรนดกบัส่ิงดีๆ ท่ี

จะท าใหผู้บ้ริโภคมองเห็นคุณค่าของแบรนด ์และตอ้งการท่ีจะเลือกใชแ้บรนด ์
5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supple Chain) และห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 

ตามแนวทางของการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management) 
กระบวนการ (Process)  ในการติดต่อ ซ้ือขายกับลูกค้า ท่ี มีการบริหารจัดการ

ประสบการณ์ของลูกคา้ให้มีความประทบัใจเก่ียวกบัแบรนด์ มีความทรงจ าท่ีดีเก่ียวกบัแบรนด์ มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของแบรนด์ อยู่ในความคิดค านึงนั้น จะตอ้งใช้การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supple 
Chain) และห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ตามแนวทางของการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
(Customer Relationship Management)  
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         IMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  กระบวนการในสร้างแบรนด์ (The Brand Building Process) 
ทีม่า:  เสรี วงศม์ณฑา และ ชุษณะ เตชคณา  (2550) 
 

1. ก าหนดวสิัยทศัน์ (Vision) 
 

2. วางต าแหน่งครองใจ/  
ก าหนดค าสัญญาเป็นจุดขาย  
(Positioning/ Promise) 

 

3. วางระบบสร้างอตัลกัษณ์  
    (Identity System) 
 

4. สร้างแบรนดภ์ายในองคก์ร  
   (Internal Branding) 
 

5. สร้างการรับรู้ใหแ้บรนด ์ 
   (Brand Awareness) 
 

7. สร้างความภกัดีและผกูพนัใหแ้บรนด์   
    (Brand Loyalty/ Bonding) 
 

6. ท าใหผู้บ้ริโภครับผิดชอบแบรนด ์   
   (Brand Preference) 
 

การคน้พบ (Brand Discovery) 

ค าสัญญา (Brand Promise) 

การแสดงออกทางแบรนด ์ 
(Brand Expression) 

Brand Action 

การส่ือสารของแบรนด์ 
(Brand Communication) 

โฆษณา (Advertising) 
ประชาสัมพนัธ์ (PR) 
การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
การสร้างความสัมพนัธ์ลูกคา้ 

(Customer Relationship Management; CRM) 
 

การจดักิจกรรมพิเศษ (Extend) 
การเจาะตลาดตรง (Direct Marketing) 
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งานจดัการความรู้และบริการสังคม คณะสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ได้สรุปวิธีการส่ือสารเพื่อสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเ ร็จ ว่าจะต้องสร้างให้เ กิดทั้ ง 
Brandawareness, brand preference และ brand loyalty คือ 

1. Brand awareness คือ การท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนกัและรับรู้ต่อคุณค่า
ของ brand โดยเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสารจะตอ้งเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด และมกัจะใช้
กระบวนการส่ือสารท่ีสร้างความสนใจ (impact) และสร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 

2. Brand preference การตดัสินใจยอมรับ brand ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและถือ
วา่ยากท่ีสุด ซ่ึงหลกัในการส่ือสารเพื่อสร้าง brand ให้ครองใจผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย ตอ้ง
เช่ือมโยงทั้งระบบขององค์กร และเช่ือมโยงหลกัการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์  ประการส าคญั
จะตอ้งสามารถส่ือคุณค่าของ brand ท่ีแตกต่าง และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อยา่งดี 

3. Brand loyalty เคยมีค ากล่าววา่ “การใชง้บประมาณในการรักษาลูกคา้เดิมถูกกวา่การ
แสวงหาลูกคา้รายใหม่ถึง 5 เท่า” ดงันั้น การท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความจงรักภกัดีต่อ brand ดว้ย
การสร้างมิตรภาพ ความไวว้างใจ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน และการตอกย  ้าคุณค่า brand ในจิตใจ
ของผูบ้ริโภคถือวา่ส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ขอ้อ่ืน และการส่ือสารตรงโดยใชก้ารส่ือสารผา่นพนกังาน 
เวบ็ไซท ์หรือ การใชกิ้จกรรม ฯลฯ จะสร้างใหเ้กิดความใกลชิ้ดระหวา่งลูกคา้กบัองคก์รยิง่ข้ึน 

 
2.3 ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 

Kotler  (2000  อา้งถึงใน รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ, 2547) ได้จ  าแนกประเภทของภาพลกัษณ์
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Service image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียวไม่รวมถึงองคก์าร 

2. ภาพลกัษณ์ต่อตรายี่ห้อ (Brand image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อ
สินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือตรา (Brand) ใดตามหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการค้า (Trademark) ใด
เคร่ืองหมายการคา้หน่ึง มกัอาศยัวิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบองถึงบุคลิกลกัษณะ
ของสินคา้โดยการเนน้ถึงคุณลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย ภาพลกษณ์ของตรายี่ห้อถือเป็นส่ิงเฉพาะตวั 
โดยข้ึนอยู่กับการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงท่ีบริษัท
ตอ้งการใหมี้ความแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่อ้อ่ืนๆ 

3. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารหรือสถาบนั ซ่ึงเนน้เฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือองคก์ารเพียงอยา่ง
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เดียว ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริหารท่ีจ าหน่าย เป็นภาพท่ีสะทอ้นถึงการบริการและการด าเนินงานของ
องค์การ ทั้งในแง่ระบบบริหารจดัการ บุคลากร (ทั้งผูบ้ริหารและพนักงาน) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ 

2.3.1 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
แนวคิดเก่ียวกบัแบรนด์ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบั

ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์(Brand Image) คือ ส่ิงท่ีจะอธิบายใหผู้บ้ริโภคปรารถนาท่ีจะใชแ้บรนด์นั้นๆ 
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงคุณสมบติั คุณลกัษณะ ความเป็นตวัของตวัเอง โดยปกติผูบ้ริโภคมี
แนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้แบรนดเ์ดียวกบัท่ีเพื่อนหรือคนรอบขา้งใชอ้ยู ่ 

2.3.1.1 ความหมายของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
Kapferer  (1992) กล่าววา่ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทางฝ่ายผูรั้บสาร ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้เก่ียวกบัภาพในจินตนาการของสาธารณชนต่อผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ บริษทั หรือประเทศใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้นั้นอา้งอิงไปถึงวิถีทางท่ีสาธารณถอดรหสัสัญลกัษณ์
ต่างๆ ซ่ึงถูกส่งออกไปจากตราสินคา้ผา่นผลิตภณัฑ ์บริการ และผา่นการส่ือสาร 

Aaker (1991) ได้ให้ความหมายว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า คือชุดของการเช่ือมโยง 
(Association) ซ่ึงถูกจดัระเบียบ (ในระบบประมวลข่าวสาร) ให้ส่ือควาหมายบางอยา่งได ้และเม่ือ
เราพดูถึงตราสินคาหน่ึงข้ึนมา เราจะนึกถึงภาพหรือเกิดมโนภาพข้ึนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือมากกวา่ 

ภาพพจน์ตราสินคา้ (Brand Image) คือ คุณค่าท่ี แบรนด์ได้สะสมมาจากการท า
การตลาดมาช่วงเวลาหน่ึง ถา้เป็นภาพพจน์ท่ีดี แบรนด์นั้นจะมีคุณค่าท่ีเปรียบเป็นทรัพยสิ์นเงินทอง
มาก (Brand Equity) ถา้ภาพพจน์ไม่ดี ก็จะเป็น Low Brand Equity. (ณรงค ์จิวงักรู, 2544) 

เสรี วงศ์มณฑา (2549) ไดร้ะบุสาเหตุของความไม่ภกัดีของลูกคา้ วา่ส่วนหน่ึงมาจาก
การไม่สร้างภาพลกัษณ์ให้ Brand หรือไม่สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ให ้
Brand แมว้า่ในเวลาน้ีสินคา้ทั้งหลายจะไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั ภาพลกัษณ์ของ Brand ยงัคง
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคมองเห็นความแตกต่างระหว่างสินคา้ การสร้าง Brand ให้มี
ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ไดส้ าเร็จนั้น สามารถท าให้สินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างทาง
กายภาพ สามารถมีความแตกต่างทางอารมณ์ได ้และเม่ือใดก็ตามท่ีลูกคา้มีอารมณ์ผกูพนักบั Brand 
พวกเขาจะมีความภกัดี และพวกเขาจะไม่อ่อนไหวกบัการลดราคาของคู่แข่ง และจะไม่สนใจกบัการ
ส่งเสริมการขายใดๆของคู่แข่ง นกัการตลาดจึงตอ้งให้ความสนใจกบัการสร้าง Brand ตอ้งพร้อมท่ี
จะลงทุนสร้างภาพลกัษณ์ของ Brand อยา่งจริงใจ เพื่อท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีมาเป็น
ลูกคา้กลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความภกัดีตลอดไปตราบนานเท่านาน 
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Biel (1991) กล่าววา่ หากจะนิยามภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใด จะตอ้งเร่ิมจากการบรรยาย
กลุ่มองคป์ระกอบและผูบ้ริโภคเช่ือมโยงไดเ้ม่ือนึกถึงตราสินคา้หน่ึง องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ (Components of Brand Image) เร่ิมจากภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้และภาพลกัษณ์ของ
ผูผ้ลิตหรือแหล่งท่ีมา โดยภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีผลต่อภาพลักษณ์ของผู ้ใช้ นอกจากน้ี
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ยงัไดอิ้ทธิพลจากภาพลกัษณ์ของตราคู่แข่งอีกด้วย อย่างไรก็ดีลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีแตกต่างกนัออกไปตามประเภทผลิตภณัฑ์ และตรา
สินคา้ ดงัภาพท่ี 2.4 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

การศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของประเทศไทยจึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ท่ี
ผูบ้ริโภคเช่ือมโยงไปถึงตราสินคา้ได ้คือ 

1. ภาพลกัษณ์ของตวัผลิตภณัฑ์เองท่ีผูบ้ริโภคสามารถเช่ือมโยงและระลึกถึงได้เม่ือ
กล่าวถึงตราสินค้า ผู ้บริโภคอาจนึกถึงคุณภาพ ประโยชน์ ราคา ฝีมือ ความสวยงาม ความ
หลากหลาย ความทนทาน ความหรูหรา ความคุม้ค่า ฯลฯ 

2. ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่ีมาของสินคา้ซ่ึงในท่ีน้ีคือภาพลกัษณ์ของประเทศไทย เช่น 
ความน่าอยู่ น่าสนใจ ความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลาย ย่อมเยา สวยงาม วิจิตรพิสดาร 
สนุกสนานต่ืนเตน้ ความทา้ทาย ฯลฯ 

3. ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคสินคา้ไทย เช่น รูปแบบการใชชี้วิต ความทนัสมยั กลุ่มอาย ุ
บุคลิกภาพ รสนิยม รายได ้ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก Biel, Alexander L  (1991) 
  
 

ภาพลกัษณ์ 

ผูผ้ลิต 

ภาพลกัษณ์ 

ตราสินคา้ 

ภาพลกัษณ์ 

ผูบ้ริโภค 

ภาพลกัษณ์ 

ผลิตภณัฑ ์

ภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้คู่แข่ง 
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จากแนวคิดดังกล่าวมา ท าให้สรุปได้ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นภาพท่ีเกิดข้ึนใน
ความคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงเร่ิมจากการรู้จกัตราสินคา้ สามารถเช่ือมโยงข่าวสารท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณ์
บางประการของผลิตภณัฑ์ ผูใ้ชสิ้นคา้ และแหล่งท่ีมาผลิตภณัฑ์ได ้น าไปสู่การรับรู้ความแตกต่าง
ระหวา่งตราสินคา้นั้นๆ กบัตราสินคา้คู่แข่ง และเกิดความรู้สึกบางอยา่งต่อตราสินคา้ ทั้งน้ีเป็นผลมา
จากการเปิดรับการส่ือสารและประสบการณ์ต่างๆ ของผูบ้ริโภค  

2.3.1.2 กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) การเกิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้เร่ิมจากการท่ี

ผูบ้ริโภคไดย้ินช่ือตราสินคา้ ไดพ้บเห็น จนเร่ิมรู้จกัตราสินคา้และทราบวา่ตราสินคา้นั้นเป็นสินคา้
ประเภทอะไร หากผูบ้ริโภคมีการรู้จกัเพิ่มข้ึนจนเกิดความคุน้เคยก็อาจมีการเปิดรับข่าวสารหรือ
แสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้นั้นเพิ่มเติม 

2. การเช่ือมโยงตราสินคา้ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรู้จกัตราสินคา้แล้ว ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะ
จดจ าข่าวสารบางอย่างและจัดเก็บข่าวสารนั้นโดยเช่ือมโยงกับตราสินค้าไว ้ทั้ งน้ีเพื่อก าหนด
ความหมายของตราสินคา้นั้น และเรียกข่าวสารนั้นออกมาพร้อมกบัตราสินคา้เม่ือตอ้งการ 

3. ความรู้สึกต่อตราสินคา้ เม่ือมีความรู้บางอยา่งเก่ียวกบัตราสินคา้ ผูบ้ริโภคจะประเมิน
ตราสินคา้โดยภาพรวม เกิดความรู้สึกต่อตราสินคา้ในลกัษณะต่างๆ เช่น ชอบ รังเกียจ ดูถูก ช่ืนชม 
เช่ือถือ ไม่ไวว้างใจ ผกูพนัฯลฯ 
 
 
 
ผลิตภณัฑ ์(Product) 
ผูบ้ริโภค (User) 
ผูผ้ลิตหรือแหล่งท่ีมา (Maker)  
 
 

 
ภาพที ่2.4  กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก Biel, Alexander L (1991) 

 

การรู้สึกตราสินคา้ 
Brand Awareness 

การเช่ือมโยงตราสินคา้ 
Brand Associations 

ความรู้สึกต่อตราสินคา้ 
Feeling towards the brand 

ภาพลกัษณ์ 

ตราสินคา้ 
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ในบรรดาชุดของการเช่ือมโยงตราสินคา้ทั้งหมดในความคิดของผูบ้ริโภคเพียงบาง
ปัจจยัเท่านั้นท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินคา้อย่างเหนียวแน่นและส่ือความหมายส าหรับผูบ้ริโภคและ
กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกบางอย่างต่อตราสินคา้ ทั้งหมดน้ีท าให้ผูบ้ริโภคมีภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2.3.1.3 การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) 
การรู้จกัตราสินคา้ หมายถึง ความสามารถของผูมี้โอกาสซ้ือ (Potential buyers) ในการ

จ าได ้(Recognize) หรือระลึกไดเ้อง (Recall) เก่ียวกบัตราสินคา้ และทราบวา่ตราสินคา้นั้นเป็นส่วน
หน่ึงของประเภทสินคา้อะไร การรู้จกัตราสินคา้จึงเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมโยงระหวา่งประเภทสินคา้
กบัตราสินคา้  (Aaker, 1991) 

การรู้จกัตราสินคา้มีระดบัแตกต่างกนั ตั้งแต่การจ าได ้(Recognize) อย่างไม่มัน่ใจนัก
จนกระทัง่กลายเป็นความเช่ือวา่ตราสินคา้นั้นเป็นตราสินคา้เดียวในประเภทสินคา้ท่ีระลึก (Recall) 
ถึงไดซ่ึ้งแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 

1. การจ าได้ (Recognition) เป็นการรู้จกัโดยมีส่ิงช่วงกระตุน้ (aided) ผูบ้ริโภคอาจไม่
สามารถเอ่ยช่ือสินค้าออกมาได้เอง แต่เม่ือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเตือนความทรงจ า ก็ระลึกถึงช่ือตรา
สินคา้ออกมาได ้

2. การระลึกได้ (Recall) เป็นการรู้จกัโดยไม่มีส่ิงช่วยกระตุ้น (Unaided) ในกรณีน้ี
ผูบ้ริโภคสามารถเอ่ยช่ือสินคา้ออกมาไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดช่วยให้ระลึกถึง 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5  ผลจากการรู้จกัตราสินคา้ 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก David A. Aaker, Managing Brand Equity  (1991) 

 
จากภาพท่ี 2.5  การรู้จกัตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นขั้นแรกของการเกิดภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ David Aaker กล่าวว่าการรู้จกัตราสินคา้เปรียบเสมือนสมอเรือซ่ึงเป็นท่ียึดเกาะของการ
เช่ือมโยงตราสินคา้อ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภครับรู้  (Aaker, 1991) ตราสินคา้ใหม่จ  าเป็นตอ้งท าการส่ือสาร

การรู้จกัตราสินคา้ 

แกนกลางใหก้ารเช่ือมโยงตาสินคา้อ่ืนๆ ยดึเกาะ 

ความคุน้เคย 

ทางเลือกตราสินคา้ในการพิจารณาซ้ือ 
 

ความชอบ 
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เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้ยินและจ าช่ือตราสินคา้นั้นได้เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากการเรียนรู้เก่ียวกบัคุณ
ลกัษณ์และคุณประโยชน์ของตราสินคา้โดยจ าช่ือตราสินคา้ไม่ไดเ้ลยนั้นเป็นไปไดย้าก เม่ือเร่ิมจ าช่ือ
ไดแ้ลว้จึงสร้างตวัเช่ือมโยงใหม่ๆ มายดึเกาะกบัช่ือตราสินคา้ต่อไป เช่น คุณลกัษณะของสินคา้ 

การรู้จกัตราสินคา้ยงัท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคยต่อตราสินคา้อนัน ามาสู่ความรู้สึก
ชอบ (Liking) เน่ืองจากคนเราชอบส่ิงท่ีตนเองคุน้เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินคา้ประเภทความ
เก่ียวพันต ่ า เช่น สบู่ หมากฝร่ัง กระดาษช าระ น ้ าตาล ปากกาแบบใช้แล้วทิ้ง ฯลฯ บางคร้ัง
ความคุน้เคยเพียงอย่างเดียวก็น ามาซ่ึงการตดัสินใจซ้ือได ้ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคไม่มีแรงจูงใจท่ีจะใช้
ความพยายามประเมินคุณลกัษณะสินคา้ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่าง
จ านวนคร้ังของการเปิดรับเก่ียวกบัตราสินคา้กบัความชอบ และยงัมีการศึกษาพบวา่การเปิดรับตรา
สินคา้ซ ้ าหลายคร้ัง ท าใหผู้บ้ริโภคมีระดบัความชอบเพิ่มข้ึนได ้แมว้า่ระดบัการจ าช่ือตราสินคา้ไดจ้ะ
ไม่เพิ่มข้ึนก็ตาม  (Aaker, 1991) 

เม่ือตระหนกัวา่มีตราสินคา้น้ีอยู่ในตลาด เกิดความคุน้เคยต่อตราสินคา้อนัจะน ามาซ่ึง
ความรู้สึกชอบแลว้ ผูบ้ริโภคจะแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบับริษทัผูผ้ลิต ตราสินคา้ การด าเนินงานและ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ จากนั้นตราสินคา้ดงักล่าวจะเขา้ไปอยู่ในรายช่ือตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคใชพ้ิจารณา
ซ้ือในท่ีสุด ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ืองของกระบวนการตดัสินใจซ้ือวา่เมือ่ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์บางประเภทแลว้ก็จะแสวงหาข่าวสารท่ีมีอยูเ่พื่อประเมินทางเลือกในการซ้ือ ว่า
ตราสินค้าท่ีผูบ้ริโภคจ าช่ือได้มีตราใดบ้างท่ีเข้าไปอยู่ในชุดทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคใช้พิจารณา 
(Consideration set) เพื่อตดัสินใจซ้ือ นอกจากน้ีมีการศึกษาพบว่ามีความสัมพนัธ์อยา่งสูงระหว่าง
การรู้จกักบัความคิดเห็นเชิงบวก (Favorable Opinion) ต่อตราสินคา้ จึงมีแนวโน้มว่าตราสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคคุน้เคยมกัเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคชอบ  (Aaker, 1991) 

การท าให้ผู ้บริโภคมีความรู้เ ก่ียวกับตราสินค้าจะต้องให้ผู ้บริโภครู้จักและเกิด
ความคุน้เคยกบัตราสินคา้ โดย 

1. สร้างความเด่นในตราสินคา้เพื่อให้เป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค และแตกต่างจากคู่
แข่งขนั 

2. ใชค้  าขวญัหรือเสียงเพลงท่ีประทบัใจ 
3. ใชส้ัญลกัษณ์เช่ือมโยงตราสินคา้ 
4. ส่ือสารถึงผูบ้ริโภคท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรายละเอียดของสินคา้ ท าให้รู้จกัและจดจ า

ตรายีห่อ้ของสินคา้ได ้ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ 
5. การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขนัเทนนิส วิง่การกุศล คอนเสิร์ต 

เป็นตน้ โดยกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
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6. ใชก้ลยทุธ์ขยายตราสินคา้ โดยใชต้ราสินคา้เดียวกนันั้นกบัสินคา้อ่ืนๆ ดว้ย เพื่อตอก
ย  ้าตราสินคา้ในความคิดของผูบ้ริโภค เช่น น ้าอดัลม “โคคา-โคลา” ผลิตเส้ือ กางเกง หมวก ร่ม และ
ของอ่ืนๆ โดยใหมี้ตราสินคา้อยูด่ว้ยเป็นการตอกย  ้าใหเ้ขาระลึกถึงตราสินคา้น้ีอยูเ่สมอ 

7. ส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายเป็นวธีิหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพมากในการสร้าง
การรู้จกัตราสินคา้ เพราะผูบ้ริโภคมกัจะใหค้วามสนใจกบัการส่งเสริมการขาย 

2.3.1.4 การเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) 
การท่ีภาพลกัษณ์ตราสินคา้จะเกิดข้ึนไดผู้บ้ริโภคตอ้งรู้จกัตราสินคา้ โดยจ าช่ือตราสินคา้

และมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้ จนสามารถท่ีจะเรียกข่าวสารบางอยา่งท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ออก
มาได ้ข่าวสารท่ีวา่น้ีคือเช่ือมโยงตราสินคา้ 

การเช่ือมโยงตราสินคา้กบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความเก่ียวพนักนัอยา่งใกลชิ้ด Aaker 
กล่าวว่าการเช่ือมโยงตราสินคา้หมายถึงอะไรก็ไดท่ี้ผูบ้ริโภคสามารถเช่ือมโยงไปถึงตราสินคา้ได ้
เช่น เม่ือกล่าวถึงตราสินคา้ “แมคโดนลัด”์ ผูบ้ริโภคอาจนึกเช่ือมโยงไปถึงตวัสัญลกัษณ์โรนลัด์ แมค
โดนัลด์ หรืออาจเป็นการแบ่งส่วนผูบ้ริโภค (Consumer Segment) ส าหรับเด็กโดยเฉพาะ หรือ
สัญลกัษณ์คลา้ยตวั M หรือ “โกลเด้น อาร์ค” หรืออาจเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตเร่งรีบ หรือนึกถึง
ส่ิงของบางอย่างเช่น รถ (จากการซ้ืออาหารจากช่องจ าหน่ายแบบขับรถเข้าไป) หรือแม้แต่
ประสบการณ์ส่วนตวัของผูบ้ริโภคแต่ละคน เช่น การไปชมภาพยนตร์ในโรงท่ีติดกบัร้านแมค
โดนลัด ์เป็นตน้ (Aaker, 1991) 

การเช่ือมโยงตราสินคา้ท่ีมีความโดดเด่นน ามาซ่ึงการรับรู้ความแตกต่างของตราสินคา้
ในความคิดของผูบ้ริโภคได ้อาจจะใชคุ้ณลกัษณะ คุณสมบติั ประโยชน์ บุคลิกภาพของตราสินคา้ 
ผูผ้ลิตและผูใ้ช ้ฯลฯ เป็นตวัเช่ือมโยงใหผู้บ้ริโภครับรู้ไปกบัตราสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดภาพลกัษณ์
ของสินคา้ ทราบความต่าง และต าแหน่งของตราสินคา้ได ้เช่น การท่ีลูกอม “ฮอลล์” ออกสินคา้ใหม่
มีขนาดใหญ่กวา่เดิม ผูผ้ลิตไดเ้อาคุณสมบติัของฮอลล์คือ “ขนาดใหญ่” เป็นการเช่ือมโยงกบัตราลูก
อม “ฮอลล์” ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ว่ามีความแตกต่างกนัในดา้นขนาดลูกอมท่ีใหญ่กว่าเดิม (กิตติ    
สิริพลัลภ, 2542) 
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ภาพที ่2.6  ผลจากการเช่ือมโยงตราสินคา้ 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก Aaker, David A., Managing Brand Equity  (1991) 
 

จากภาพท่ี 2.6  การเช่ือมโยงตราสินคา้มีบทบาทในกระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค ดงั
ไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ืองของกระบวนการรับรู้วา่ เม่ือคนเราเปิดรับและให้ความสนใจกบัข่าวสารได้
จ  ากดั ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคจดจ าไดเ้ก่ียวกบัตราสินคา้นั้นจึงมีจ ากดัและถูกจดัเก็บไวเ้ช่ือมโยงกบัตรา
สินคา้เพื่อช่วยในการให้ความหมายเม่ือนึกถึงตราสินคา้นั้น หรือเม่ือตอ้งแก้ปัญหา เช่น เม่ือตอ้ง
ตดัสินใจซ้ือในภายหลงัจากข่าวสารจ านวนมาก ผูบ้ริโภคจะจดจ าไดเ้พียงการเช่ือมโยงหลกัๆ ในเชิง
เปรียบเทียบกบัตราสินคา้อ่ืนเท่านั้น 

การเช่ือมโยงตราสินค้าน ามาซ่ึงการรับรู้ความแตกต่าง (Differentiation) ให้กับตรา
สินคา้ ในกรณีของผลิตภณัฑ์หรือบริการบางประเภท ซ่ึงความแตกต่างท่ีแมจ้ริงระหวา่งตวัสินคา้ท่ี
วางขายในตลาดมีเล็กนอ้ยกวา่การรับรู้ของมนุษยจ์ะบ่งช้ีความแตกต่างได ้แต่การสร้างการเช่ือมโยง
ในเชิงเปรียบเทียบกับตราสินค้าอ่ืนๆ ในประเภทสินค้าเดียวกันท าให้ผูบ้ริโภคแยกแยะความ
แตกต่างไดถื้อเป็นสินคา้ท่ีมีการวางต าแหน่งไดดี้ (well-positioned) และเป็นการรักษาและป้องกนั
ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีท าให้เหนือกวา่คู่แข่งเอาไวไ้ด ้ท าให้เกิดทศันคติหรือเกิดความรู้สึกท่ีดี การเช่ือมโยง
ตราสินคา้กบับางส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีอยูแ่ลว้ จะช่วยใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ไป
ดว้ย นอกจากน้ีการเช่ือมโยงตราสินคา้กบัสัญลกัษณ์ท่ีน่ารักน่าพึงพอใจ  ยงัช่วยยกระดบัภาพลกัษณ์
ตราสินค้าและลดการต่อต้านของผู ้บริโภค อีกทั้ งยงัอาจใช้โฆษณาช่วยสร้างการเช่ือมโยง
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีเกิดจากการใช้สินคา้ให้ดูเกินจริงและเพิ่มระดบัความรู้สึกท่ีดีให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีการเช่ือมโยงตราสินคา้ยงัเป็นเหตุผลในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้ส่ิงท่ีนกัการตลาด

การเช่ือมโยง
ตราสินคา้ 

ช่วยก าหนดความหมายตราสินคา้ในความคิดของผูบ้ริโภค 

สร้างการรับรู้ความแตกต่างใหต้ราสินคา้ 

สร้างความรู้สึกและทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ 

ใหเ้หตุผลในการซ้ือแก่ผูบ้ริโภค DPU
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ใชเ้ช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑส่์วนใหญ่มกัจะเป็นคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงจะกลายเป็น
ปัจจยัช่วยในการพิจารณาตดัสินใจซ้ือใหผู้บ้ริโภค 

การศึกษาเช่ือมโยงตราสินคา้ ยงัมีองคป์ระกอบเร่ืองระดบัการเช่ือมโยงมาเก่ียวขอ้งดว้ย 
ข้ึนกับปริมาณการเปิดรับการส่ือสารของผูบ้ริโภค ระดับการเช่ือมโยงจะยิ่งแข็งแกร่งข้ึนหาก
เก่ียวขอ้งกบัข่าวสารและประสบการณ์ท่ีมากและเก่ียวโยงกบัหลากหลายประเภท (Aaker, 1991) 
นอกจากน้ีแต่ละปัจจัยก็ไม่ได้มีความส าคัญต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าเท่าๆ กัน ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าจึงควรให้ความสนใจเฉพาะการเช่ือมโยงท่ีมีผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นหลกั และไม่เพียงแต่วิเคราะห์วา่การเช่ือมโยงตราสินคา้นั้นคืออะไร 
แต่ตอ้งพยายามใหท้ราบวา่ปัจจยัดงักล่าวเป็นการเช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ และเป็นปัจจยัท่ี
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยจดจ าและเช่ือมโยงได้  หากเป็นภาพลักษณท่ีเหนียวแน่นแล้ว
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีการรับรู้ท่ีตรงกนั  (Aaker, 1991) 

การเช่ือมโยงตราสินคา้น าไปสู่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีช้ีว่าตราสินคา้
นั้นมีความหมายประการใดต่อผูบ้ริโภค และสร้างคุณค่าให้กบัตราสินคา้ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่ามี
แนวโน้มท่ีตราสินค้าท่ีผูบ้ริโภคมีความคุ้นเคยและจ าได้นั้ นจะเป็นตราสินค้าท่ีผูบ้ริโภคชอบ 
ข่าวสารเก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคน ามาเช่ือมโยงกบัช่ือตราสินคา้ท่ีรู้จกัและคุน้เคยจึงมีแนวโนม้
ท่ีจะเป็นข่าวสารในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ นอกจากน้ีการเช่ือมโยงตราสินคา้ยงัเป็นตวัก าหนด
พื้นฐานการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นในการศึกษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้จึงจ าเป็นตอ้ง
ทราบวา่การเช่ือมโยงของตราสินคา้นั้นคืออะไรบา้ง และปัจจยัใดท่ีมีระดบัการเช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่ง
ส าหรับผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยมีนยัของการประเมินค่าเพื่อเปรียบเทียบกบัตราสินคา้ของคู่แข่ง และ
จะเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการรับรู้ความแตกต่างของตราสินคา้ได ้

2.3.1.5 ความรู้สึกต่อตราสินคา้ 
ภาพลกัษณ์เป็นภาพหรือความรู้สึกและความคิดบางอย่างของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้จึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกต่อตราสินคา้อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
และการสร้างความเช่ือมโยงตราสินคา้ท่ีดีก็น ามาซ่ึงความรู้สึกและทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ David 
A. Aaker  กล่าววา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้นอกจากจะเก่ียวกบัความรู้ความคิดท่ีมีต่อตราสินคา้แลว้ ยงั
เป็นการรับรู้ของตวัผูบ้ริโภคซ่ึงอาจจะถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงก็ได ้หรือเป็นความรู้สึก
ประทบัใจท่ีท าให้ตราสินคา้มีภาพลกัษณ์บางอยา่งในความคิดของผูบ้ริโภคก็ได ้โดยยกตวัอย่างว่า 
ผูบ้ริโภคใชส้ภาพภายในคลินิกกบัมารยาทของพนกังานในคลินิกเป็นตวับ่งช้ีภาพลกัษณ์ของแพทย์
ในแง่ความสามารถแทนท่ีจะประเมินวา่สุขภาพของคนไขท่ี้เคยมารักษาดีข้ึนหรือไม่ (Aaker, 1991) 
ในกรณีน้ีความประทับใจและความรู้สึกเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาพลักษณ์มากกว่า การสร้าง
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ภาพลักษณ์ตราสินค้าจึงสามารถท าได้โดยการสร้างการเช่ือมโยงระหว่างตราสินค้า  กับ
คุณประโยชน์ของสินคา้ทั้งทางตรรกะ (Rational benefit) และทางจิตวิทยา (Psychological benefit) 
ตลอดจนความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือซ้ือและหรือใชสิ้นคา้นั้น 

ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบหน่ึงของทศันคติ นอกเหนือจากองค์ประกอบดา้นความรู้ 
ความคิด และแนวโนม้พฤติกรรมแลว้ ทศันคติจะขาดองคป์ระกอบดา้นอารมณ์ความรู้สึกไม่ได ้และ
ความรู้สึกและความชอบส่ิงต่างๆ ยอ่มมีผลต่อกระบวนการจูงใจ 

Plutchik นกัจิตวทิยาท่ีศึกษาเก่ียวกบัสารโนม้นา้วใจไดพ้ฒันาชุดอารมณ์และความรู้สึก
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการโนม้น้าวใจและการโฆษณาไว ้40 อยา่ง (อา้งใน Batra, Rajeev, etal., 
1992: 237) ในจ านวนนั้น ได้แก่ ท้าทาย (Defiant) ผจญภยั (Adventure) ขยะแขยง (Disgusted) 
ประหลาดใจ  (Surprised)  สนใจใค ร่ รู้  ( Inquisitive)  ค าดหวัง  (Expectant)  กระ ตือ รือ ร้น 
(Enthusiastic) ความรักใคร่ (Affectionate) อยากรู้อยากเห็น (Curious) เปิดรับ (Receptive)  อาย 
(Shy) ส้ินหวงั (Hopeless) เป็นทุกข ์(Unhappy) งงงวย (Perplexed) 

ลังเลใจ (Hesitant) กลัว (Afraid) ขุ่นเคือง (Annoyed) เศร้า (Sad) ร่าเริงสนุกสนาน 
(Cheerful) ยนิดี (Joyful) ปิติ (Elated) และเป็นปฏิปักษ ์(Hostile) 

การเปิดรับการส่ือสารการตลาดมีผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกต่อตราสินคา้ได้ การ
โฆษณาท่ีมุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกให้ผูบ้ริโภค จะเน้นความส าคัญในการสร้างของผลทาง
ความรู้สึกอนัประกอบดว้ยความรู้สึกและอารมณ์เป็นหลกัและท าการเช่ือมโยงความรู้สึกดงักล่าว
นั้นกบัตราสินคา้ หรือกระบวนการ  “Emotional Bonding” ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้และจดจ า
ความรู้สึกดงักล่าวควบคู่ไปกบัตราสินคา้ และเกิดเป็นภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยา่งไรก็ตามการส่ือสาร
ท่ีเนน้การใหข้่าวสารขอ้มูล ก็สามารถให้เกิดการตอบสนองทางความรู้สึก (Affective Response) ได้
เช่นเดียวกนั 

การศึกษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด
ของผูบ้ริโภค และก่อใหเ้กิดการรับรู้ความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้กบัตราคู่แข่ง ผูบ้ริโภคสามารถ
เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดดอ้ยกบัคู่แข่งได ้ซ่ึงจะเป็นเหตุผลในการเลือกบริโภค โดยพื้นฐานแลว้
ความแตกต่างนั้นมาจากความคิดเชิงตรรกะและเชิงอารมณ์ โดยมีกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด
และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับเป็นเหตุปัจจยัหลกัใหเ้กิดภาพลกัษณ์ต่างกนัไป 

2.3.1.6 ตราสินคา้ คือ บุคลิกขององคก์ร 
เจสเพอร์ กดู (2547  อา้งถึงใน รดี ธนารักษ,์ 2553)   ซ่ึงระบุวา่ ตราสินคา้คือ บุคลิกภาพ

ขององคก์ร ท่ีสามารถก าหนดต าแหน่งขององคก์รในตลาดได ้ บุคลิกภาพท าให้เรารู้วา่ ลูกคา้มอง
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ภาพองคก์รอย่างไร ดงันั้น เราจึงตอ้งพิจารณาวฒันธรรมภายในองคก์รวา่ เราคือใคร และเราจะ
อธิบายความเป็นเราอยา่งไร 
 

 
 
ภาพที ่2.7  บุคลิกของบริษทัคือค าบรรยายภายนอกและภายในของบริษทั  
ทีม่า:  Jesper Kunde  (2547) 
 

จากภาพท่ี 2.7  บุคลิกภาพขององคก์รจะเร่ิมตน้จากฝ่ายบริหารท่ีอยูด่า้นซ้ายมือของภาพ 
และเคล่ือนผา่นไปยงัลูกคา้ท่ีอยู่ทางขวามือของภาพ ตวัเลขทั้งหมดคือค าอธิบายรายละเอียดของ
องคก์ร ซ่ึงการท่ีองคก์รจะมีความสอดคลอ้งทั้งภายในภายนอกนั้น จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการหลาย
ขั้นตอน คือ 

1. ตอ้งมีการวเิคราะห์ต าแหน่งภายนอกขององคก์ร เพื่อใหรู้้วา่โลกมองเราอยา่งไร 
2. ตอ้งมีการวิเคราะห์วฒันธรรมภายใน ประวติัศาตร์ขององค์รก และคุณค่าท่ีท าให้

องคก์รเป็นเช่นทุกวนัน้ี เพื่อใหรู้้วา่องคก์รมองภาพของตนเองอยา่งไร 
3. ตอ้งมีการวิเคราะห์และบรรยายแนวคิดของฝ่ายบริหารว่าองค์กรควรก้าวสู่จุดใด 

เพื่อใหรู้้วา่องคก์รมองภาพของตนเองอยา่งไรในอนาคต 
4.  ตอ้งมีการบรรยายแนวคิดรวบยอดขององค์กร  โดยอาศยัการวิเคราะห์ข้างต้น 

แนวคิดรวบยอดขององค์กรก็คือ ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคล้องกันระหว่างผลิตภณัฑ์ แนวคิด 
ภาพลกัษณ์ องคก์รและการส่ือสาร 

5. ตอ้งมีการตรวจสอบความใชก้ารไดข้องแนวคิดรวบยอดขององคก์ร  ทั้งภายในและ
ภายนอก ฝ่ายบริหารจะตอ้งรู้สึกว่าตนเองคือผูน้ าเสนอบุคลิกขององค์กร ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผู ้
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ส่ือสารหลกัขององคก์ร และจะตอ้งมีการเขียน “คมัภีร์แนวคิดขององคก์ร” เพื่ออธิบายแนวคิดรวบ
ยอดขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ตอ้งมีการก าหนดแนวคิดการตลาดโดยอาศยัแนวคิดขององคก์ร เพื่อน าไปใชใ้นการ
ส่ือสารและการยดึครองต าแหน่งทางการตลาดท่ีองคก์รตอ้งการ 

7. ตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพภายในองคก์ร เป้าหมายคือเพื่อก าหนดแนวทางขององคก์ร
ในการผลิตสินคา้ออกสู่ตลาด 

8. ผูบ้ริหารจะตอ้งท าตวัเป็นผูน้ าและส่ือสารข่าวสารอยา่งชดัเจนท่ีพนกังานแสดงความ
กระตือรือร้นเก่ียวกบัองคก์ร ตลอดจนบุคลิกภาพและเส้นทางท่ีองคก์รก าลงัมุ่งหนา้ไปและคาดหวงั
วา่พนกังานจะทุ่มเทเวลาและพลงัใหก้บัการท างานทั้งหมดดว้ย 

2.3.2 ภาพลกัษณ์บริษทั 
2.3.2.1 ความหมายของภาพลกัษณ์บริษทั 

Frank Jefkins (1997) ไดใ้ห้ความหมายของ ภาพลกัษณ์องค์กรโดยรวม (Corporate 
Image) ว่าเป็นลักษณะของภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนในจิตของกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องท่ีมีตอบริษทัหรือ
หน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง ภาพลกัษณ์ดงักล่าวน้ีจะรวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการ
องค์กรและยงัหมายรวมถึงสินคา้ ผลิตภณัฑ์ (Product) และการบริการ (Service) ท่ีหน่วยงานนั้น
จ าหน่าย ดงันั้น ค าวา่ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) จึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง รวม
ไปถึงหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการและสินคา้ หรือบริการของธุรกิจนั้นๆ 

Dowling (1993) และ Balmer and Gray (2000) (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท ์และ
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, 2548) ให้ความหมายของภาพลกัษณ์บริษทัว่า มีความเก่ียวโยงกบัความ
ประทบัใจโดยรวมของปัจเจกชนท่ีมีต่อบริษทัหรือกลุ่มคน นอกจากนั้น Kennedy (1977) (อา้งถึงใน 
อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร, 2548) ระบุวา่ ภาพลกัษณ์บริษทัท่ีเนน้มุมมอง
ของผูรั้บข่าวสารว่าเป็นผลผลิตของขบวนการสร้างความประทบัใจจากตวัแปรต่างๆ ซ่ึงอยูภ่ายใต้
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั กบัข่าวสารจากองค์กรและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งข่าวสารต่างๆ จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัอ่ืนๆ โดยผา่นการบอกต่อ (Word-of-mouth)  
ภาพลกัษณ์บริษทัมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการ (Functional) ซ่ึง
หมายถึงลกัษณะเฉพาะท่ีจบัตอ้งไดท้ั้งหมด ท่ีสามารถวดัไดง่้าย และ 2. ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 
(Emotional) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับมิติทางจิตวิทยา ท่ีแสดงได้จากการประเมินความรู้สึกและ
ทศันคติท่ีมีต่อบริษทั 
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LeBlanc and Nguyen (1996) และ Van Rekom (1997) (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนา
นนท์ และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, 2548) จึงสรุปไวว้่า ภาพลกัษณ์บริษทัจึงเป็นผลรวมของของ
ขบวนการท่ีลูกคา้ไดเ้ปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆ ของบริษทัท่ีมีความซบัซ้อนและเป็นพลวตั โดย
เป็นผลรวมของการปฏิสัมพนัธ์ของความเช่ือ ความคิด ความรู้สึกและความประทบัใจของบุคคลต่อ
วตัถุหรือเร่ืองราวซ่ึงอยูใ่นจิตใจของบุคคลนั้น 

Van Rekom (1997) Abratt (1989) และ Markwick and Fili (1997) (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ 
ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร, 2548) ไดก้ล่าวถึงการบริหารภาพลกัษณ์บริษทั วา่ การท่ี
ภาพลกัษณ์บริษทัอยู่ในจิตใจของคนในแต่ละกลุ่มของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบับริษทั ภาพลกัษณ์
บริษทัจึงไม่สามารถบริหารไดโ้ดยตรง แต่สามารถบริหารไดด้ว้ยการบริหาร “เอกลกัษณ์บริษทั” 
(Corporate Identity) 

อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2548) ไดส้รุปความหมายของ 
ภาพลกัษณ์บริษทัว่า เกิดข้ึนจากหลายแหล่งทั้งจากท่ีบริษทัสามารถควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้ 
แหล่งท่ีบริษทัสามารถควบคุมได ้คือ กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมของบริษทั กิจกรรมของพนกังาน 
สินคา้และบริการ  การส่ือสารของบริษทั ทีมขาย ราคา การสนบัสนุนการขาย และการจดัจ าหน่าย 
เป็นตน้ แหล่งเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลกัษณ์บริษทัมากกวา่แหล่งท่ีควบคุมไม่ได ้
เช่น การบอกต่อ ข่าวสารจากคู่แข่งและส่ิงแวดล้อมอ่ืน เป็นต้น โดยสรุปแล้ว ความหมายของ
ภาพลกัษณ์บริษทันั้น เป็นภาพรวมของความรู้สึกของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัต่อการท่ีบริษทัได้
น าเสนอตวัเองผ่านส่วนผสมของเอกลกัษณ์บริษทั ทั้งจากแหล่งท่ีควบคุมไดห้รือโดยไม่ตั้งใจจาก
แหล่งท่ีควบคุมไม่ได ้

มะลิวลัย ์ศิริวรรณ  (2542) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์เป็นความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ี
บุคคลรับรู้ได้ทั้ งด้านบวกและลบ เป็นการเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม และภาพลกัษณ์น้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์
ตลอดเวลา เม่ือไดรั้บประสบการณ์ใหม่เขา้มาหากมีความคิดเห็นเปล่ียนแปลงไป 

จากความหมายของภาพลักษณ์ดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์เป็นเร่ืองของความ
คิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีตนไดรั้บรู้หรือมีประสบการณ์ ความคิดเห็นน้ีเป็นไปไดท้ั้ง
ทางบวกและทางลบ และภาพลกัษณ์ยงัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาเม่ือไดรั้บประสบการณ์
ใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อจิตใจและความรู้สึกของบุคคล ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากทั้งต่อบุคคลและ
องคก์าร 
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2.3.2.2 ความส าคญัของภาพลกัษณ์บริษทั 
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของโลก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการแข่งขนัทางเทคโนโลย ี

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีความคาดหวงัต่อคุณภาพสินคา้หรือบริการมากข้ึนดว้ยราคาท่ีถูกลง 
และมีความตอ้งการแบบเฉพาะบุคคลมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจจ านวนมากไดใ้ช ้“ภาพลกัษณ์องคก์ร” เขา้
มาช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้หรือบริการของตน เพราะการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นการเพิ่ม
ทรัพยสิ์นใหแ้ก่องคก์ร และจะส่งผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ดงัน้ี 

1. ภาพลกัษณ์ถ่ายทอดความคาดหวงั หากองค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีดีท าให้ลูกคา้มีความ
เช่ือถือสินคา้หรือบริการมากข้ึน ท าใหอ้ยากเขา้มาซ้ือ หรือใหก้ารสนบัสนุนมากข้ึน 

2. ภาพลกัษณ์เป็นเสมือนเกราะป้องกนั เพราะเม่ือใดท่ีองคก์รมีปัญหาดา้นคุณภาพหรือ
ดา้นเทคนิค ถา้หากองคก์รนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ก็จะท าให้ลูกคา้ให้อภยัหรือไม่ใส่ใจต่อขอ้บกพร่อง
นั้น แต่ถา้หากองค์กรเกิดปัญหาบ่อยคร้ังภาพลกัษณ์ท่ีดีก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได ้ และจะส่งผลให้
ภาพลกัษณ์องคก์รนั้นเสียหายไปดว้ย ส่วนองคก์รท่ีมีภาพลกัษณ์ไม่ดี เม่ือเกิดปัญหาข้ึนลูกคา้ก็จะมี
ความรู้สึกไม่ดีและจะโกรธมากกวา่ปกติ เพราะลูกคา้เช่ือวา่องคก์รน้ีมีแต่คนไม่ดี เม่ือมีเหตุการณ์ท่ี
ไม่ดีเกิดข้ึนก็จะยิง่ย  ้ากบัความเช่ือเดิมของลูกคา้ 

3. ภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลกระทบต่อทัศนคติของคนในองค์กร องค์กรท่ีมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีท าใหพ้นกังานในองคก์รก็มีความภาคภูมิใจ และท าใหมี้ความตั้งใจในการท างานมาก
ข้ึน เพื่อให้บริการท่ีดีท่ีสุดต่อลูกคา้ โดยเฉพาะการบริการ ถา้พนกังานให้การบริการท่ีดียอ่ม ส่งผล
ใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รดีตามไปดว้ย (อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท,์ 2553) 

Assael (1998) ไดก้ล่าวถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัวา่ บริษทัมกัใชจ่้ายเงินจ านวนมากท่ีจะ
พฒันาภาพลกัษณ์ของตนใหดี้ข้ึน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีดีจะเป็นแรงหนุนให้เกิดการรับรู้ท่ีดี
ต่อตวัผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปดว้ย ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มกัมี
การพฒันาไปดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด  

วิยะดา โพธารามิก  (2540)  ระบุวา่ ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละเปล่ียนแปลงได้
เสมอ คือ อาจเปล่ียนแปลงไดท้ั้งจากภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นไม่ดี หรทอจากภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีเป็นดี โดย
ภาพลกัษณ์จะมีความเก่ียวขอ้งกนัโดยตรงกบัส่วนผสมทางการตลาด และขณะเดียวกนั ส่วนผสม
ทางการตลาดแต่ละส่วนต่างก็มีความเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาดอ่ืนๆ เสมอ ดงันั้น เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงใดๆ ในส่วนผสมทางการตลาด ไม่วา่จะเป็นอยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม ต่างก็
มีผลกระทบต่อทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อกิจการและผลิตภณัฑ ์
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องค์การทุกแห่งจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตน เช่น ธุรกิจประกนัชีวิต ตอ้งอาศยัการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในดา้นความมัน่คงทางการการเงิน 
เป็นท่ีน่าเช่ือถือ และมีการบริการหลงัการขายท่ีประทบัใจ เป็นตน้ การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีน้ี ถือไดว้่า
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า สมควรตอ้งรักษาไวใ้หดี้ เพราะภาพลกัษณ์สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกคู่คา้
ท่ีดีได ้อีกทั้งยงัเป็นท่ีนิยมของคนส่วนมาก การติดต่อธุรกิจกบัภายนอกก็มกัไดรั้บความร่วมมืออยา่ง
ดี  

กล่าวโดยสรุปในดา้นความส าคญัของภาพลกัษณ์นั้น ภาพลกัษณ์เปรียบเสมือนหนา้ตา
และชีวติจิตใจของคนขององคก์ารหรือสถาบนั มีลกัษณะท่ีมีทั้งดีและไม่ดี ถา้บุคคลอ่ืนมองวา่ดีแลว้ 
ก็ด ารงรักษาไวห้ากมองวา่ไม่ดี ถา้บุคคลอ่ืนมองวา่ดีแลว้ก็ด ารงรักษาไว ้หากมองวา่ไม่ดี ก็ตอ้งมีการ
ปรับปรุงแก้ไขภาพลักษณ์นั้น  หรืออาจจะต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีเป็น
ภาพลกัษณ์ท่ีดี อย่างไรก็ตาม การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดกบักลุ่มผูบ้ริโภคนั้น ไม่สามารถท าได้
ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว เพราะภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทีละนอ้ย และสะสมเพิ่มพูนมากข้ึนมาก
ข้ึนจนอยูใ่นจิตใจและทศันคติ หรือความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย 

2.3.2.3 การบริหารภาพลกัษณ์บริษทั 
Balmer and Gray (2000  อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร, 

2548) อธิบายวา่ บริษทัสามารถบริหารภาพลกัษณ์บริษทัไดโ้ดยผา่นการบริหาร “ส่วนผสมของเอกลกัษณ์
บริษทั”ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมผูบ้ริหารและพนักงาน โดยพฤติกรรมของทุกคย ทุกระดบัในองค์กร ท่ี
ลูกคา้ไดพ้บสัมผสั ติดต่อ หรือไดรั้บรู้ข่าวสาร มีผลต่อการสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ได ้

2. สัญลกัษณ์ต่างๆ ของบริษทั รวมถึงสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดแ้ละจบัตอ้งไดอ่ื้นๆ เช่น 
สินคา้และบริการ คุณภาพของการบริหาร ประวติัขิงบริษทั ช่ือ โลโก ้รูปภาพ เป็นตน้ 

3. การส่ือสารของบริษทั แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
3.1 การส่ือสารระดบัพื้นฐาน (Primary Communication) หมายถึง การส่ือสารผา่น

สินคา้หรือบริการ พฤติกรรมของบริษทัต่อพนกังาน พฤติกรรมการตลาด เป็นตน้ 
3.2 การส่ือสารระดบัท่ีสอง (Secondary Communication) หมายถึง การส่ือสารอยา่ง

เป็นทางการของบริษทั เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์โดยผา่นส่ือต่างๆ 
3.3 การส่ือสารระดบัท่ีสาม (Tertiary Communication) หมายถึง  การส่ือสารเหนือ

การควบคุมของบริษทั เป็นการบอกต่อของลูกคา้หรือผืน่ อาธิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าความคิด เป็นตน้  
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ภาพที ่2.8  แบบการบริหารภาพลกัษณ์บริษทั 
ทีม่า:  Balmer and Gray (2000 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท ์และจิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร, 2548) 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานกบัการสร้างภาพลกัษณ์บริษัท 

แบรนดห์รือตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีมีมูลค่าอยา่งมากขององคก์รโดยการ
สร้างแบรนด์นั้นลูกค้าจะจดจ าจนพฒันากลายเป็นลูกค้าท่ีซ่ือสัตย์ต่อตราสินค้าของตนเองได ้
ถึงแมว้า่องคก์รทัว่ไปจะใหค้วามสนใจกบัการสร้างแบรนด์ให้กบัสินคา้หรือองคก์ร แต่ตามจริงแลว้
การสร้างแบรนด์ยงัสามารถสร้างให้เกิดภายในองค์กรไดด้ว้ย ซ่ึงจะเป็นการการบริหารทรัพยากร
มนุษยอี์กทางหน่ึง ทั้งน้ี พื้นฐานเร่ืองแบรนดใ์นงานบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแนวคิดท่ีดึงกลยุทธ์
การตลาดเข้ามาผสมผสานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยแนวคิดน้ีจะท าหน้าท่ีสะท้อน
ภาพลกัษณ์ขององค์กร พนัธะสัญญาระหว่างองค์กรกบัพนกังาน และองค์กรกบัลูกคา้ รวมถึงเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร นอกจากนั้น ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมให้
พนกังานเกิดความผกูพนักบัวฒันธรรมและกลยทุธ์ขององคก์รได ้

Kevin (2008) ไดก้ล่าวถึง Internal Branding วา่ไดมี้องคก์รจ านวนมากท่ียึดติดกบัการ
สร้างแบรนด์ภายนอกและมุ่งเน้นกลยุทธ์สร้างหรือจดัการด้าน Brand Equity ให้กบัลูกคา้ แต่
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อยา่งไรก็ตามการวางต าแหน่งแบรนดภ์ายในองคก์รโดยเฉพาะในธุรกิจดา้นบริการก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั 
ซ่ึงพนกังานจะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัแบรนด์ ทั้งน้ี Kevin ไดย้กตวัอยา่งบริษทัท่ีให้
ความส าคญักบั Internal Branding จึงท าใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จ ไม่วา่จะเป็น บริษทั Mars Inc. 
ท่ีผลิตอาหารสุนขั Pedigree ท่ีไดจ้ดัท าโครงการ Internal Branding ให้กบัพนกังานเพื่อให้เป็นตวั
แทนท่ีดีของแบรนด์บริษทั โดยมีการจดัการให้เป็นไปในแนวเดียวกบัการตลาดภายนอก ส่วน
บริษทั Ford Motor ไดจ้ดัหาคอมพิวเตอร์ส่วนตวัให้กบัพนกังานเพื่อใชใ้นการ Online เขา้ถึงขอ้มูล
ได ้ถือเป็นการเร่ิมตน้โครงการการส่ือสารกบัพนกังานซ่ึงปัจจุบนัเรียกวา่ True Blue นอกจากนั้น 
บริษทั Disney ไดจ้ดัให้มีการท า Internal Branding ในรูปแบบเฉพาะของ Disney ซ่ึงเนน้การริเร่ิม
สร้างสรรค์และการบริการ ทั้งน้ี Kevin ระบุว่าในบางกรณี Internal Branding สามารถชักจูง
พนักงานและกระตุน้ความสนใจของลูกคา้ภายนอกไดด้้วย อาธิเช่นในบริษทั Midas ไดพ้ยายาม
สร้างความเช่ือให้กบัลูกคา้ โดยไดจ้ดัโครงการท่ีน าเสนอว่าพนกังานของเขาเป็น Hero จากการ
จดัท าดงักล่าวท าใหก้ารรับรู้ของลูกคา้เพิ่มข้ึน 25% 

วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์ (2553) ได้กล่าวถึงความส าคัญของพนักงานในฐานะ
กระบอกเสียง ผูน้ าสาร และเป็นจุดท่ีส าคญัในการติดต่อและมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบับริษทั
อนัจะน ามาสู่ภาพลักษณ์ของบริษทัท่ีดีในห้วงความคิดของลูกค้า โดยวรพรรณ ได้ระบุว่า การ
บริหารภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองค์กรเก่ียวขอ้งกับทุกคนในองค์กร อย่าคิดเพียงแต่ว่าเราเป็น
พนกังานตวัเล็ก จะมีความส าคญัต่อการสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์รไดอ้ยา่งไร ทุกคนมี
บทบาทในการสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงให้แก่องคก์ร ตั้งแต่ยาม พนกังานตอ้นรับ ฝ่ายจดัซ้ือ 
ฝ่ายจดัการ ฝ่ายบริหาร และทุกคนในองค์กร  แต่ท่ีชดัเจน คือ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีจะตอ้งเป็น
แกนกลาง ฝ่ายควบคุมและประสานงานใหเ้ดินไปในทิศทางท่ีไดว้างไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ยกตวัอยา่งกรณี
ของ บตัรเครดิต KTC ท่ีไดใ้หพ้นกังานทุกคนร่วมกนัสร้างภาพลกัษณ์ใหแ้ก่องคก์ร ดว้ยการอนุญาติ
ให้ใส่เส้ือโปโลเชิร์ตท างานได ้เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ว่า KTC เป็นคนรุ่นใหม่ กระฉับเฉง ท าให้มี
ความคิดความอ่านและเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั แตกต่างจากบริษทัการเงินทัว่ๆ ไป 

ทั้งน้ี วรพรรณไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมถึงบริษทัท่ีไม่ใหค้วามส าคญักบัพนกังานจึงท าให้
พนกังานไม่เกิดความผกูพนัในองคก์ร ก็จะไม่สามารถสร้างภาพลกัษณ์บริษทัท่ีดีในสายตาลูกคา้ได ้
โดนวรพรรณได้ระบุว่า มีหลายบริษทัท่ีมุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององค์กรต่อ
บุคคลภายนอกแต่เพียงอยา่งเดียว โดยลืมพนกังานของตนเองไปเสีย บริษทัหวงัมุ่งแต่จะเอาเปรียบ
พนกังาน ให้ท างานเยอะๆ เงินดือนน้อยๆ ลดสวสัดิการ ความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้มการท างาน 
สวสัดิการไม่ดี ไม่ท าใหพ้นกังานรู้สึกรักองคก์ร อยากร่วมมือกนัพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหนา้ยิ่งๆ 
ข้ึนๆ ไป ขอกล่าวไดเ้ลยว่าบริษทัอยา่งนั้นเจริญยาก เพราะขนาดพนกังานท่ีเปรียบเสมือนตวัแทน
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ค าสญัญาแก่ลูกคา้ 

ของบริษทั ยงัไม่รักบริษทัเลย แลว้ท่ีจะหวงัให้พนกังานท าหนา้ท่ีเป็นประตู เป็นกระบอกเสียงท่ีดี 
พดูแต่ส่ิงท่ีดี ยกยอ่งชมเชยบริษทัใหค้รอบครัวหรือคนภายนอกฟัง ยิง่เป็นไปไดย้ากยิง่ 

พนักงานจึงเปรียบเสมือนลูกคา้ภายใน และงานเปรียบเสมือนสินค้าภายในท่ีต้องมี
ความน่าสนใจ ดึงดูด และจูงใจพนกังานได ้Kotler (1994) กล่าววา่ การตลาดภายในคือ ความส าเร็จ
ของภาระงานในการสรรหา การพฒันาฝึกอบรม และการจูงใจให้พนกังานใชค้วามสามารถในการ
บริการลูกคา้อยา่งดี 

การสร้างรูปแบบในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นการให้ค  ามัน่สัญญาขององค์กรแก่
พนกังาน เพื่อให้พนกังานเป็นส่ือกลางในการส่ือสารภาพลกัษณ์ขององคก์ารไปยงัลูกคา้ ดงัภาพท่ี 
2.9 

 
 
 
 
 
                                    ……………………                                      
                     
            
            
  
 
 
 
ภาพที ่2.9  องคก์รใหค้  ามัน่สัญญาของแบรนดก์บัผูบ้ริโภคดว้ยการส่งผา่นจากพนกังาน 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก www.bestcompaniestoworkfor.co.za 
  

Scott (อา้งถึงใน Kevin Lane Keller, 2008) กล่าวว่า การท่ีจะท าให้พนกังานเป็น
ผูส้นบัสนุนแบรนด์ไดอ้ย่างกระตือรือร้นและมีความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงกบัแบรนด์นั้น พนกังานจะตอ้ง
เขา้ใจวา่ แบรนดข์ององคก์รคืออะไร สร้างข้ึนไดอ้ยา่งไร ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร และจะมีกฎระเบียบอะไร
ท่ีจะท าให้น าส่งค าสัญญาของแบรนด์สู่ลูกคา้ได้ ทั้งน้ี Davis ไดเ้สนอขั้นตอนช่วยให้พนักงาน
สามารถซึมซบัแบรนดข์ององคก์รไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 

ทัศนคติ สุขุมรอบคอบ ความ
พยายาม ความคิดสร้างสรรค ์
ความกระตือรือร้น นวตักรรม 
ความผกูพนั และอ่ืนๆ 

กา รล ง ทุน  คว าม เ ป็นผู ้น า 
วิสยัทศัน ์ทิศทาง ฯลฯ 

การรับรู้คุณค่าของ
ผูบ้ริโภค 

แนวทางของแบรนด์ 

ส่วนประกอบทั้งหมดแบบองค์รวมของสินคา้และ
บริการ ประโยชน์บางประการท่ีเป็นจริง หรือ
บางอยา่งท่ีไม่สามารถสมัผสัได ้และส่ิงท่ีสมมุติข้ึน 

ค าสัญญาแก่
พนกังาน 

พนกังาน 

แบรนด์
ภายนอก 

ลูกคา้ 

พนกังานผูท่ี้ท าใหแ้บรนดก์ลบัมามี
ชีวติเพื่อองคก์รของพวกเขา 

องคก์าร 
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1. การรับฟังแบรนด์ (Hear it) คือ พิจารณาว่ามีวิธีอย่างไรท่ีจะท าให้แบรนด์เขา้สู่มือ
ของพนกังาน 

2. การเช่ือถือแบรนด ์(Believe it) คือ พิจารณาวา่จะมีวิธีอยา่งไรท่ีจะท าให้แบรนด์เขา้สู่
หวัของพนกังาน 

3. การอยูอ่าศยักบัแบรนด์ (live it) คือ พิจารณาวา่จะมีวิธีอยา่งไรท่ีจะท าให้แบรนด์เขา้
สู่หวัใจของพนกังาน 

และ Scott Davis ยงัไดเ้สนอกุญแจส าคญั 6 ประการ เพื่อเป็นเคร่ืองน าทางให้เกิดการ
ซึมซบัแบรนดเ์ขา้สู่องคก์ร ดงัน้ี 

1. การท าให้แบรนด์มีความส าคญั คือ จะตอ้งท าให้พนกังานเขา้ใจถึงความหมายของ
แบรนด ์

2. การท าใหส้ามารถเขา้ถึงแบรนด์ได ้คือ จะตอ้งท าให้พนกังานรู้วา่มีท่ีใดท่ีท าให้พวก
เขามีความรู้เก่ียวกบัแบรนดแ์ละตอบค าถามเร่ืองแบรนดไ์ด ้

3. การท าให้แบรนด์แข็งแกร่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง     นักบริหารจดัการตอ้งสร้างให้
ความหมายของแบรนดแ์ขง็แกร่งข้ึนโดยกระท าร่วมกบัพนกังาน  

4. การสร้างการศึกษาเร่ืองแบรนด์อย่างต่อเน่ือง คือ   ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
พนกังานใหม่ในเร่ืองแบรนดข์ององคก์ร 

5. การให้รางวลัตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกในเร่ืองแบรนด์ คือ จดัให้มีระบบการจ่าย
ผลตอบแทน เพื่อเป็นรางวลัใหก้บัพนกังานท่ีมีพฤติกรรมสนบัสนุนกลยทุธ์สร้างแบรนด์ขององคก์ร 
ซ่ึงควรจะก าหนดระบบน้ีใหเ้กิดข้ึนพร้อมกบัการด าเนินการโครงการ Internal brand ขององคก์ร 

6. สนบัสนุนใหมี้วธีิปฏิบติัดา้นการจา้งงาน คือ ฝ่ายบุคคลและฝ่ายการตลาดตอ้งท างาน
ร่วมกนัเพื่อขั้นตอนการคดัเลือกพนกังานใหม่ ให้มีลกัษณะท่ีดีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของแบรนด์
องคก์ร 

ทั้งน้ี Scott Davis ระบุวา่ควรให้ความส าคญักบับทบาทหนา้ท่ีของนกับริหารอาวุโสใน
การขบัเคล่ือน Internal Branding ซ่ึง CEO จะต้องก าหนดระดบัและการตรวจสอบร่วมกับ
วฒันธรรมพื้นฐานของแบรนด์และตอ้งมุ่งมัน่คน้หาถึงแหล่งท่ีมาทีเหมาะสมและวิธีการท่ีจะน าเขา้
สู่องคก์รดว้ย  

การสร้างแบรนดภ์ายในองคก์รน้ี แมจ้ะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการนาน แต่เพื่อให้แบ
รนดป์ระสบความส าเร็จ องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งทุ่มเทในการท า Internal branding น้ี ดงัเหตุผลท่ี Allen 
P. Adamson ไดก้ล่าวไวว้า่ ไม่วา่องคก์รของคุณจะมีพนกังาน 10 คน หรือมี 10,000 คน ถา้บุคคลผู ้
เป็นตวัแทนของแบรนด์ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีผลักดันพวกเขา พวกเขาก็ไม่สามารถน าส่ง
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สัญญาณแห่งแบรนด์ท่ีมีประสิทธิภาพได ้ดงันั้น ถ้าพนักงานภายในองค์กรไม่สามารถเช่ือมโยง
แนวคิดเร่ืองแบรนดด์ว้ยตนเอง ลูกคา้ก็จะไม่สามารถเช่ือมโยงแนวคิดเร่ืองแบรนด์ไดเ้ช่นกนั ดงันั้น 
โปรแกรม Internal Branding ท่ีดี จะเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าพนกังานจะรู้สึกมัน่ใจในการตดัสินใจ
เช่ือมโยงกบัแบรนดไ์ด ้(Allen P. Adamson, 2006: 135) 

นอกจากนั้น Allen P. Adamson ไดร้ะบุถึงวิธีการท า Brand Engagement ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ดงัน้ี 

1. องคก์รตอ้งเพิ่มเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อใชส้ร้างแบรนด ์
แบรนด์ท่ีเขม้แข็งดงัเช่น IKEA, Starbucks, BP และ FedEx ไดน้ าเสนอประสบการณ์สู่

ลูกคา้ของเขา โดยประสบการณ์น้ียดึมัน่อยา่งเหนียวแน่น และคุน้เคยในความรู้สึกของลูกคา้ไม่วา่จะ
เป็นในสถานท่ีใดก็ตามท่ีลูกคา้ไดมี้ปฏิกริยากบัแบรนดน์ั้นๆ 

2. องคก์รตอ้งยนิยอมใหผู้บ้ริหารแบรนด์ควบคุมประสบการณ์ของลูกคา้ 
หนทางท่ีดีท่ีสุดในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง คือ จดัการเร่ืองประสบการณ์ลูกคา้ใน

ขณะท่ีลูกคา้มีปฏิกริยากบัแบรนดข์องเรา 
3. องค์กรต้องยินยอมให้ผู ้บริหารแบรนด์จัดการค่าใช้จ่ายด้านพนักงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
แมว้่ากิจกรรมท่ีจดัให้องค์กรตามแนวคิดของแบรนด์จะดูเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายท่ีแพง  

แต่คุณตอ้งเสนอคุณค่าท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดจากการท า โดยเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดในกรณีท่ีพนกังาน
ไม่เขา้ใจถึงค าสัญญาของแบรนด์แลว้พวกเขาส่ือสารออกไปภายนอก พนกังานนั้นจะท าให้บริษทั
เกิดความเส่ียงได ้โปรแกรม Brand Engagement จะเก่ียวพนักบัผูน้ าแบรนด์และกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะ
ให้ข้อมูลท่ีพนักงานต้องการในการตัดสินใจในเร่ืองแบรนด์ท่ีเกิดข้ึนจากการกระตุ้นได้อย่าง
เหมาะสม  

4. องคก์รตอ้งสร้างวฒันธรรมท่ีแขง็แรง  
แบรนดท่ี์ยิง่ใหญ่ลว้นถูกสร้างข้ึนจากการมีวฒันธรรมท่ีแขง็แรง ทั้งน้ี พนกังานเป็นผูฟั้ง

ท่ีส าคญัท่ีสุดของแบรนด์ของคุณ  ในการน าส่งสัญญาณของแบรนด์และการสร้างค ามัน่สัญญาของ
แบรนด์ล้วนตอ้งมาจาการมีวฒันธรมองค์กร ในกรณีน้ี พนักงานจะน าส่งขอ้ความของแบรนด ์
(Brand Message) อยา่งกระตือรือร้น การใชเ้วลาเพื่อท า Brand Engagement จะเป็นการการันตีไดว้า่ 
ทุกคนในองค์กรจะส่งสัญญาณสู่ภายนอกอย่างไร ดงัเช่น บริษทัโคคา-โคล่า ท่ีเช่ือในแนวทางการ
ท า Internal Branding พนกังานของเขาจะคิดวา่ตนเป็นผูน้ าส่งแบรนด ์เม่ือพนกังานพบเจอกบัญาติพี่
นอ้ง คุยกนับนเคร่ืองบิน หรือเวลาท่ีเขาคุยกนัถึงท่ีท างาน พวกเขาจะพูดเก่ียวกบัการสร้างแบรนด์
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ของบริษทั ดงันั้น จากการองคก์รมีพนกังาน 20,000 คน จึงไดท่ี้สุดของการน าส่งขอ้ความแบบปาก
ต่อปาก (Word-of-mouth) ท่ีท าใหส้ร้างแบรนดไ์ดอ้ยา่งมีศกัยภาพ  (Allen, 2006) 

Internal Branding 
ค าวา่ Internal Branding นั้นใชค้วามหมายท านองเดียวกนักบั Internal Marketing แต่

ส าหรับหลายองค์กรท่ีให้ความส าคญักบัการสร้างแบรนด์นั้นมุ่งให้บุคลากรเขา้ใจในแบรนด์อย่าง
ลึกซ้ึง ถือไดว้า่เป็นการสร้างแบรนดโ์ดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นพนกังานขององคก์รเอง (ศรัณยพงศ ์
เท่ียงธรรม, 2547) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ผศ.ดร. ศิริยพุา รุ่งเริงสุข ท่ีวา่เป็นกระบวนการ
สร้างวฒันธรรม ค่านิยมขององค์กรให้ลูกจ้างซึมซับและเข้าใจว่าองค์กรของตนนั้นมีปณิธาน 
วฒันธรรมในการบริหารท่ีแตกต่างไปจากองค์กรอ่ืนอยา่งไร ทั้งน้ี ให้พนกังานเป็นศูนยก์ลางของ
กระบวนการสร้างแบรนด์ และพฤติกรรมของพนกังานสามารถเสริมแรงให้กบัการโฆษณาคุณค่า
ของแบรนด ์และความน่าเช่ือถือของสารในโฆษณา ซ่ึง Bergstrom et al. (2002) ไดก้ล่าวถึง Internal 
Brand ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของการส่ือสารแบรนด์ไปสู่พนกังานในองคก์ร โนม้นา้ว
ให้พนกังานเห็นคุณค่าและความส าคญัของแบรนด์ และเช่ือมโยงงานทุกงานในองค์กรกบัการส่ง
มอบคุณค่าแก่นแทข้องแบรนด์ โดย Sergio Zyman  (อา้งถึงใน Pierre et al., 2002) รองกรรมการ
บริษทั Coca-Cola เห็นดว้ยกบัแนวความคิดขา้งตน้ โดยกล่าววา่ “ก่อนท่ีคุณจะขายแบรนด์ให้กบั
ผูบ้ริโภค เราควรจะขายแบรนด์ให้พนกังานของเราก่อน” โดยเช่ือวา่การวางต าแหน่งในใจผูบ้ริโภค
เป็นหนา้ท่ีของพนกังานในองคก์ร 

Internal Marketing 
ในขณะท่ีการสร้างแบรนดส่์วนใหญ่มุ่งเฉพาะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกองคก์ร นัน่ก็

คือ ผูบ้ริโภค แต่การสร้างแบรนด์อีกชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ Internal Marketing เป็นการพยายามสร้าง
กระบวนการต่างๆ เช่นเดียวกบักิจกรรมการตลาดท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างแบรนด์ให้กบัคนภายนอก
มาสู่การสร้างกิจกรรมการตลาดท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างแบรนด์ให้กบัคนภายในองค์กรดว้ย ซ่ึงมี
ความคลา้ยคลึงกบั Employer Branding เพียงแต่ Employer Branding มีวติัถุประสงคห์ลกัเพื่อใชเ้ป็น
กลยทุธ์ในการรักษาคนเก่ง และสรรหาจา้งงานคนท่ีมีศกัยภาพ 

นอกจากนั้น Rafiq and Ahmed (อา้งถึงใน Sandra et al., 2004) เสนอว่า Internal 
Marketing เป็นการใชว้ธีิการทางการตลาดในการเขา้ถึงลูกคา้ภายใน เพื่อให้ลูกคา้ภายในสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้ภายนอก โดยท่ี Internal Marketing เป็นการตลาดท่ีมุ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ ความร่วมมือ การผูกมดัในเป้าหมาย และทิศทางทาง
การตลาดขององค์กร เน่ืองจากบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างความพึงพอใจและการรับรู้ของลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้แบรนดแ์ละภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัผลของการโฆษณา และสินค้าบริการ ทีม่ีต่อภาพลกัษณ์บริษัท 
2.5.1 คุณประโยชน์ของการโฆษณา 

การโฆษณาเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก และท าให้ส่งผลสะทอ้นกลบัมายงั
ธุรกิจสินคา้และบริการต่างๆ โดยเฉพาะโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงถือวา่เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยม
และมีการใชง้บประมาณในการโฆษณาเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ี จากการท่ีผลทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั
มากข้ึนจึงท าให้การโฆษณามีการแข่งขนัมากข้ึนตามไปดว้ย และโฆษณายงัเป็นส่วนหน่ึงของการ
สะทอ้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีสัมพนัธ์กบัตราสินคา้และบริษทั 

จากการศึกษาของสมาคมโฆษณาของสหรัฐอเมริกา (America Association of 
Advertising Agencies, 1990) พบว่า นักวิจยัได้หันมาศึกษาโฆษณาทางโทรทศัน์กนัมากข้ึน
เน่ืองจากเหตุผล 2 ประการ ไดแ้ก่ 1. การเพิ่มเวลาในการออกอากาศโฆษณาให้มีมากข้ึน จึงท าให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บปริมาณโฆษณาทางโทรทศัน์เพิ่มข้ึน 2. จากการพฒันาของเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท า
ให้นักโฆษณาพยายามก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการโฆษณาให้ชัดเจนมากข้ึนจึงท าให้การ
ออกอากาศโฆษณาทางโทรทศัน์กลายมาเป็นการแข่งขนัทางตราสินคา้โดยตรง จากการศึกษายงั
พบวา่ โฆษณาของสินคา้ต่างๆ จะมีคู่แข่งสูงมากในช่วง Primetime โดยจะพบโฆษณาของสินคา้ท่ี
เป็นคู่แข่งกนัท าโฆษณาห่างกนัไม่เกิน 4 นาที 

การโฆษณามีประโยชน์หลกั 3 ดา้น คือ การให้ขอ้มูลข่าวสาร การเพิ่มการใชสิ้นคา้ 
หรือ ชกัจูง และ การเตือนความจ าหรือป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริโภคไปซ้ือสินคา้อ่ืน (พิบูล ทีปะปาล, 
2545) โดยการโฆษณาจะให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงการมีอยู่ของสินคา้ในตลาด คุณสมบติั
ของสินคา้ ตลอดจนราคาและขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีการโฆษณา
เชิงขอ้มูลจึงเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคและธุรกิจ แต่การโฆษณาเพื่อชกัจูง ถือเป็นวตัถุประสงค์
หลกัของการโฆษณา เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการโฆษณานั้นมีเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น (Kaldor, 1950) 
โดยการโฆษณาเชิงชกัจูงนั้น จะมุ่งเป้าหมายคือการเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบ้ริโภค เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ หรือ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค (Butters, 1977) ท่ีส าคญั การโฆษณา
จะท าให้สินคา้มีความแตกต่างไปจากสินคา้ของคู่แข่ง (Grossman and Shapiro, 1984; อ านวยเพญ็ 
มนูสุข, 2526) ดงันั้น การโฆษณาจึงสามารถใชใ้นการแยง่ชิงตลาดระหวา่งหน่วยผลิต ขณะท่ีการ
โฆษณาเพื่อย  ้าเตือนหรือป้องกนัไม่ใหผู้บ้ริโภคไปซ้ือสินคา้อ่ืน เป็นการโฆษณาเพื่อย  ้าเตือนการมีอยู่
ของสินคา้ในตลาด ซ่ึงในอดีตสินคา้ดงักล่าวเคยไดรั้บความนิยมในระดบัสูง (พิบูล ทีปะปาล, 2545) 

นอกจากนั้น จากท่ี Nelson (1974) ไดศึ้กษาเร่ืองทฤษฎีสนบัสนุนการโฆษณา มองว่า
การโฆษณาช่วยใหผู้บ้ริโภคมีความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้ไดด้ว้ยการให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคและท าให้
ความตอ้งการของสินคา้มีความยดืหยุน่มากข้ึน รวมถึงท าใหธุ้รกิจต่างๆ มีความกา้วหนา้และแข่งกนั
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มากข้ึน และจากการศึกษาของกมูส์ (Gomes, 1982) พบวา่ การโฆษณาเป็นแหล่งขอ้มูลและช่วยเพิ่ม
ประสินทธิภาพให้กบัองค์กร ท าให้องคก์รไดรั้บผลก าไรมากข้ึน ดดยองคก์รท่ีมีการโฆษณามากก็
จะมีผลก าไรมากข้ึนตามไปด้วย โดยบริษทัขนาดใหญ่จะมีผลก าไรในสัดส่วนท่ีมากกว่าบริษทั
ขนาดเล็ก 

วิทวสั รุ่งเรืองผล (2549) ได้น าเสนอถึงคุณค่าของโฆษณาแก่ลูกคา้ของสินคา้และ
ประชาชน โดยอา้งถึงการจดัแคมเปญโฆษณาชุด Advertising Value หรือ “โฆษณามีคุณค่าอยา่งไร” 
ของสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ.2544-2545 เพื่อให้สังคมไดรั้บรู้และมีความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการคุณค่าของโฆษณา โดยจดัท าเป็นภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเผยแพร่ทาง
โทรทศัน์ 5 ชุดและทางส่ือสิงพิมพอี์ก 12 ช้ิน ภายใตแ้นวคิดหลกัท่ีส่ือไปยงัประชาชนคือ “โฆษณา
คุณมีสิทธิท่ีจะเลือก” 

โครงการดงักล่าวไดน้ าเสนอคุณค่าของโฆษณาแก่ลูกคา้ของสินคา้และประชาชนทัว่ไป
ไดด้งัน้ี 

1. โฆษณาช่วยแบ่งเบารายจ่ายในดา้นการบริโภคข่าวสารขอ้มูล ตลอดจนความบนัเทิง
ต่างๆ ของผูบ้ริโภคเพราะตน้ทุนการผลิตรายการหรือส่ือต่างๆ เช่น รายการโทรทศัน์ รายการวิทย ุ
หนงัสือพิมพ์หรือนิตยสาร มีตน้ทุนท่ีสูงกว่า ราคาท่ีจ าหน่ายแก่ลูกคา้ อย่างเช่น หนงัสือพิมพร์าย
วนัท่ีจ  าหน่ายฉบบัละ 8 บาทได ้ทั้งๆ ท่ีตน้ทุนการผลิตทั้งค่ากระดาษ ค่าจา้งนกัข่าว นกัเขียนคอลมัน์ 
ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อาจสูงถึงฉบบัละ 30-50 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงเกินกวา่ท่ี
ผูบ้ริโภคในวงกวา้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผูท่ี้มีรายไดต้  ่าจะสามารถซ้ือไปบริโภคข่าวสารขอ้มูลได ้การ
ท่ีหนงัสือพิมพร์ายวนัจ าหน่ายได้ในราคา 8 บาทหรือประชาชนสามารถรับชมรายการต่างๆ ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรับชมอย่างท่ีลูกคา้ของเคเบิลทีวีอยา่ง 
UBC ตอ้งจ่ายเดือนละเกือบ 2,000 บาท ก็เพราะโฆษณาเขา้มาช่วยสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการผลิต
ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพแ์ละส่ืออ่ืนๆ ท าให้ข่าวสารทั้งในดา้นสาระและบนัเทิงกระจายออก
ไปสู่ประชาชนในวงกวา้งโดยประชาชนรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพียงบางส่วน 

2. โฆษณาช่วยให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในการตัดสินใจ ทุกๆ ปีจะมีสินค้าใหม่ๆ ท่ี มี
คุณภาพสูงข้ึน ใช้งานไดส้ะดวกข้ึนหรือราคาถูกกว่าสินคา้เดิมๆ ท่ีเสนอขายอยู่ในตลาด ถา้สินคา้
เหล่านั้นไม่ท าการโฆษณาก็เป็นการยากท่ีลูกคา้จะรับทราบถึงคุณสมบติั ประโยชน์หรือความคุม้
ค่าท่ีเขาจะได้รับเพิ่มข้ึน การให้ข่าวสารข้อมูลของสินค้าผ่านโฆษณาจึงเป็นการช่วยให้ลูกค้า
สามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้งข้ึนภายใตข้อ้มูลท่ีครบถว้นข้ึน 

3. โฆษณาช่วยท าให้สินคา้มีราคาต ่าลง ซ่ึงประเด็นน้ีอาจขดัแยง้ต่อความคิดของคน
ทัว่ๆไปท่ีเห็นว่าโฆษณาเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเจา้ของสินคา้ตอ้งจ่ายออกไปและถูกน ามารวมเป็นตน้ทุน
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สินคา้ก่อนจ าหน่าย ดงันั้นยิ่งโฆษณามาก ตน้ทุนสินคา้ก็ยิ่งสูง สินคา้ก็ยิ่งจะมีราคาแพงข้ึน  แต่ใน
ความเป็นจริงในโลกธุรกิจนั้น เม่ือโฆษณาช่วยให้ลูกคา้รู้จกัและซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึน ตน้ทุนการ
ผลิตสินคา้ต่อหน่วยจะลดต ่าลงจากกฎความประหยดัจากขนาดการผลิต(Economy of Scale) 
กล่าวคือเม่ือสินคา้จ าหน่ายไดม้ากข้ึน โรงงานผลิตสินคา้จ านวนมากข้ึน ทางโรงงานจะมีอ านาจ
ต่อรองสูงข้ึนในการซ้ือวตัถุดิบ ท าให้ไดร้าคาวตัถุดิบท่ีต ่าลง การผลิตปริมาณมากจะช่วยให้การใช้
เคร่ืองจกัรเต็มประสิทธิภาพ การขนส่งเต็มรถบรรทุกท าให้ตน้ทุนการผลิตและการขนส่งต่อหน่วย
ลดลงและหากตน้ทุนส่วนท่ีลดลงมีสัดส่วนท่ีมากกวา่งบประมาณท่ีจ่ายไปในการท าโฆษณา ก็จะท า
ให้ตน้ทุนโดยรวมสินคา้ต ่าลงลูกคา้ก็จะซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาต ่าลง นอกจากน้ี การโฆษณาเป็นการ
แข่งขนักนัใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ หากผูป้ระกอบการรายใดขายสินคา้ในราคาสูงกวา่คู่แข่งมากๆ โดยไม่
มีเหตุผลอนัควร สินคา้ของบริษทัคู่แข่งท่ีขายในราคาท่ีต ่ากว่าก็สามารถน าราคาท่ีต ่ากว่าส าหรับ
สินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนัมาใช้ส่ือสารไปยงัลูกคา้ อย่างท่ีในปัจจุบนัร้านคา้ปลีก เช่น บ๊ิกซี 
คาร์ฟูร์และโลตสั ท าอยู่ผ่านโฆษณาสินคา้ท่ีลดราคาในทุกๆ สัปดาห์ ท าให้บริษทัท่ีขายสินคา้ใน
ราคาต ่ากวา่มีลูกคา้มากข้ึน จนในท่ีสุดบริษทัท่ีขายสินคา้ในราคาแพงกวา่ตอ้งลดราคาสินคา้ลงมาใน
อตัราท่ีเหมาะสม  หากไม่มีโฆษณา ข่าวสารขอ้มูลในดา้นราคาสินคา้ก็จะกระจายไปสู่ผูบ้ริโภคได้
ชา้ ท าใหลู้กคา้ตอ้งซ้ือสินคา้ในราคาสูง การโฆษณาจึงช่วยใหสิ้นคา้มีราคาเหมาะสม ผูป้ระกอบการ
ไดรั้บก าไรปกติท่ีไม่สูงเกินไป ตามกลไกของตลาด 

4. โฆษณาสร้างความสุขความบนัเทิงให้กบัประชาชน จากมาตรฐานการผลิตโฆษณา
ของไทย ซ่ึงมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง จากโฆษณาท่ีน าเสนอขายสินคา้อย่างตรงไปตรงมา (Hard 
Sale) มาสู่การน าเสนอสินคา้ทางออ้มอยา่งมีศิลปะ (Soft Sale) ท่ีมีการด าเนินเร่ืองคลา้ยละคร มีการ
สอดแทรกเพลงประกอบท่ีไพเรา จา้งนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง คุณภาพการถ่ายท าท่ีดีและกลยุทธ์ในการ
น าเสนอท่ีหลากหลายของโฆษณาในปัจจุบนั ท าให้โฆษณากลายเป็นความบนัเทิงเชิงสาระอย่าง
หน่ึงท่ีประชาชนไดรั้บ ทุกวนัน้ีประชาชนจ านวนมากรู้สึกสนุกและช่ืนชอบการชมโฆษณามากว่า
รายการบนัเทิงหรือละครโทรทศัน์บางรายการ 

Kevin (1987) รวมถึง Burke and Srull (1988) ไดข้อ้สรุปท่ีตรงกนัวา่ จากการเพิ่มข้ึน
ของโฆษณาท่ีแข่งขนักนัก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจดจ าของผูบ้ริโภค คือ เม่ือมีการโฆษณาของ
สินคา้แต่ละประเภทมากข้ึนก็จะยิง่ท  าใหผู้บ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ไดน้อ้ยลงเพราะผูบ้ริโภคเกิดความ
สับสน และจากการศึกษาเพิ่มเติมของ  Keller (1991) เร่ืองผลกระทบท่ีเก่ียวกับการจดจ าของ
ผูบ้ริโภคและการประเมินสภาวะการโฆษณาเชิงแข่งขนัก็เห็นดว้ยกบัการศึกษาวขิยัขา้งตนั 
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Lavidge and Steiner (1961) ไดอ้ธิบายถึงล าดบัขั้นของผลกระทบ (Hierarchy of 
Effects) ของกระบวนการส่ือสารโฆษณาท่ีมีต่อผูบ้ริโภค และปัจจุบันได้กลายเป็นนิยามของ
อิทธิพลของการโฆษณาท่ีมีต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงัน้ี  

         
ภาพที ่2.10  ล าดบัขั้นของผลกระทบของกระบวนการส่ือสารโฆษณาท่ีมีต่อผูบ้ริโภค (Hierarchy of 
Effects) 
ที่มา:  Lavidge R.J. & Steiner G.A.  (1961). A model for predictive measurement of advertising  
effectiveness. Journal of Marketing. 66(4), 59-62 

 
Lavidge and Steiner กล่าววา่ โฆษณาเป็นเสมือนแรงขบัท่ีผลกัดนัให้ผูบ้ริโภคเคล่ือน

ข้ึนสู่บนัไดขั้นต่างๆ จากล่างสุดจนถึงขั้นสูงสุด ซ่ึงก็คือ การแสดงออกดว้ยการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
1. บนัไดขั้นล่างสุดคือขั้นท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกัสินคา้หรือไม่เคยรู้เลยว่ามีสินคา้หรือ

บริการนั้นอยูใ่นตลาด (Unawareness) 

2. ขั้นท่ีผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้โดยท่ียงัไม่มีความรู้หรือความรู้สึกใดๆ เก่ียวกบัสินคา้นั้น
เลย (Awareness) 

3. ขั้นท่ีผูบ้ริโภครู้แลว้วา่สินคา้นั้นใหป้ระโยชน์อะไรบา้ง (Knowledge) 

4. ขั้นท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือชอบสินคา้แลว้นัน่เอง (Liking) 

5. ขั้นท่ีทศันคติท่ีดีได้สั่งสมเพิ่มข้ึนจนกลายเป็นความชอบท่ีมากกว่าสินค้าท่ีเป็น
ทางเลือกอ่ืนๆ (Preference) 
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6. ขั้นท่ีผูบ้ริโภคมีความปรารถนาท่ีจะซ้ือและเกิดความเช่ือมัน่ (Conviction) แลว้วา่การ

ซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นเป็นการกระท าท่ีฉลาด 

7. ขั้นสุดทา้ยท่ีความคิดเปล่ียนเป็นพฤติกรรมการซ้ือ (Purchase) 

2.5.2 ผลของโฆษณาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั  
แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร (Image & Reputation 

Management) นั้นเพิ่งจะมาไดรั้บความสนใจในไม่นานน้ี เน่ืองจากเป็นช่วงการตลาดท่ีเน้นการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็นส าคญั เพราะเป็นช่วงท่ีก าลงัการ
ผลิตมีมาก สินคา้มีใหเ้ลือกมากมายลน้ตลาด บริษทัจะท าการตลาดและประชาสัมพนัธ์อยา่งไรดี ถึง
จะใหลู้กคา้มีความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้และองคก์ร พฒันาถึงขั้นเลือกซ้ือสินคา้เราและมีความจงรักภกัดี 
(Royalty) ต่อเรา ขณะเดียวกันช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยเช่นกัน 
ยกตวัอยา่งกรณีของบริษทัโออิชิ ท่ีผูบ้ริโภคพบส่ิงแปลกปลอมในน ้าชาเขียว จึงท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัสามารถแกปั้ญหาไดดี้โดย ผูบ้ริหารไดเ้ดินทางไป
พบกบัผูป่้วย อนัถือการตอบสนองภายใน 24 ชัว่โมงเพื่อรับมือในภาวะวิกฤต ทั้งน้ี หลกัในการ
บริหารภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร คือ ผูบ้ริหารตอ้งออกมาช้ีแจง และลงมือปฏิบติัการเพื่อแกไ้ข
และจ ากดัขอบเขตของสถานการณ์เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน ทั้งน้ี บริษทัโออิชิแสดงความเป็นห่วง
ชีวิตคนวา่มาเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ประการท่ีสองคือการแสดงความซ่ือสัตย ์จริงใจ รับผิดชอบ  คือ ให้
เขา้ไปเช็คในขั้นตอนการผลิต อนัท่ีสามเป็นการยนืยนัจากผูท่ี้เช่ือถือได ้ซ่ึงทาง อย. หรือรัฐมนตรีได้
ออกมาให้ความเช่ือมัน่แทนโออิชิวา่ปลอดภยั และน าเสนอวา่อาจเกิดจากการกลัน่แกลง้ ประเด็น
ต่อมาคือ การแสดงความรับผดิชอบทนัที ดว้ยการประกาศวา่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ทั้งท่ียงั
ไม่มีการพิสูจน์ว่าบริษทัโออิชิผิด เพียงแต่ว่าสารมีพิษนั้นมาอยู่ในสินคา้ของบริษทั ก็แสดงความ
รับผิดชอบทนัที และก็ไม่เคยไดย้ินผูบ้ริหารบริษทัโออิชิพูดให้ร้ายคนอ่ืน ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงของภาวะ
วิกฤตท่ีต้องควบคุมอารมณ์ตวัเองไวใ้ห้ได้นอกจากบริษทัโออิชิจะแสดงความรับผิดชอบแล้ว  
ประเด็นของการแสดง  

ความมัน่ใจกบัผูบ้ริโภคดว้ยการเผยแพร่ภาพผูบ้ริหารและครอบครัว ร่วมกนัด่ืมชาโออิ
ชิกนัใหญ่ ถือเป็นกลยุทธ์อนัหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีว่า 
นอกจากการแสดงความรับผิดชอบแลว้ จะตอ้งควบคุมไม่ให้สถานการณ์วิกฤตขยายวง ซ่ึงถา้ยิ่ง
ขยายวงก็จะยิง่แกย้าก  

นอกจากนั้น มีจะตอ้งมีการวางแผนการในอนาคตวา่ สืบเน่ืองจากวิกฤตตรงน้ีเราจะท า
อยา่งไรเพื่อควบคุมและป้องกนัไม่ให้เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนอีก ซ่ึงบริษทัโออิชิก็ประกาศทนัทีจะ
ลงทุน 100 ลา้นบาทใส่อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน เพื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการผลิตมีการเช็คทุกขั้น
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ทุกตอน ซ่ึงการลงทุนเพิ่ม 100 ลา้นบาท ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มผลผลิต แต่เป็นการเพิ่มการลงทุนเพื่อให้
ผูบ้ริโภคมัน่ใจว่า ในกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าสินคา้ท่ีออกมา
ปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค  

ถดัจากการท าแผนในอนาคต บริษทัโออิชิก็ขา้มไปอีกขั้นดว้ยการท าโปรโมชั่นเพื่อดึง
ผูบ้ริโภคกลบัมา เป็นการกระตุน้ให้มีการซ้ือ การบริโภคเกิดข้ึน โดยท าครบวงจรทั้งหมด รวมทั้ง
ออกส่ือโฆษณาส่ิงพิมพเ์ต็มหนา้ของโออิชิ เป็นส่ิงท่ีออกมาตอกย  ้า หลงัมีการออกมารับรองแลว้วา่
โรงงานไม่มีอะไร และก็มีประชาสัมพนัธ์ออกมาวา่มีแผนลงทุนเพิ่มเติม 100 ลา้นบาทเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจ ทั้งน้ี การออกโฆษณาเต็มหนา้เป็นส่ิงท่ีดี เพราะขอ้ดีของโฆษณาคือ สามารถควบคุม
ขอ้มูลท่ีอยากจะใส่ได ้เป็นการตอกย  ้าดว้ยการท าโฆษณาตบทา้ย เพื่อให้แน่ใจวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บการ
ส่ือขอ้ความท่ีบริษทัตอ้งการให้ได้รับไปถูกตอ้งหมด  เป็นการส่งผลท่ีออกมาเชิงบวก ท าให้
กระบวนการในการบริหารภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองค์กรครบวงจร ซ่ึงเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีตอก
ย  ้าข่าวสารท่ีบริษทัต้องการส่ือสารออกไปสู่สาธารณชน (วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์, การบริหาร
ภ า พ ลัก ษ ณ์ แ ล ะ ช่ื อ เ สี ย ง อ ง ค์ ก ร  ต อน ท่ี 1 , สื บ ค้น เ ม่ื อ ว ัน ท่ี  5 พฤษภ า ค ม 
2553.http://www.torakom.com/article_index.php?sub=article_show&art=115) 

จากบทความดงักล่าวพิจารณาไดว้า่ การบริหารภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยเฉพาะในช่วง
ท่ีเกิดวิกฤตการณ์นั้น จะตอ้งด าเนินการในหลายขั้นตอนโดยตอ้งกระท าให้อยา่งเร่งด่วนท่ีสุด ทั้งน้ี 
ไดมี้การอาศยัส่ือโฆษณาช่วยประชาสัมพนัธ์ใหผู้บ้ริโภคกลบัมามีมุมมองท่ีดีกบับริษทั ท าให้บริษทั
เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อไป เน่ืองจากการโฆษณาโดยเฉพาะทางส่ือโทรทศัน์สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้
เป็นจ านวนมากในเวลาอนัสั้นและยงัเป็นส่ือท่ีบริษทัสามารถควบคุมขอ้มูลท่ีจะน าเสนอไดอี้กดว้ย 
ดงันั้นเพื่อดึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทักลบัมา รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัแมจ้ะไม่ใช่
ช่วงเกิดวกิฤตการณ์ก็ตาม ช่องทางโฆษณาทางโทรทศัน์ก็เป็นช่องทางท่ีควรน ามาใชเ้พื่อสร้างความ
ความแขง็แกร่งขององคก์ร 
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ภาพที ่2.11  ปัจจยัต่างๆ ท่ีกระทบต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์ร  
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก http://www.torakom.com/article_index.php?sub=article_show&art=128 

 
จากภาพท่ี 2.11  แสดงถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีสามารถกระทบช่ือเสียงขององค์กร ทั้งน้ี 

ปัจจยัท่ีสามารถกระทบช่ือเสียงขององคก์รอยา่งเด่นชดัเป็นพิเศษ คือ การลงข่าวของส่ือมวลชนและ
ผลการด าเนินงานขององคก์รท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงองค์กรมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัในดา้น
ช่ือเสียงก็มีอิทธิพลต่อความแขง็แกร่งขององคก์รดว้ยเช่นกนั 

2.5.3 ผลของสินคา้บริการ ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์บริษทั 
จากผลจากการคน้ควา้ขอ้มูล สามารถกล่าวไดว้า่กลยุทธ์การปรับภาพลกัษณ์ของบริษทั

ใหมี้ประสิทธิผลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหค้รองใจผูบ้ริโภค ส่วนหน่ึงคือการท่ีธุรกิจมีสินคา้และบริการ
ท่ีแตกต่าง  จะท าให้สร้างมูลค่าให้เกิดข้ึนกบัสินคา้และบริการได ้ผลท่ีตามมาคือ ตราสินคา้ของ
บริษทัจะมีการเติบโตท่ีย ัง่ยนื เพราะลูกคา้ต่างยอมรับและยอมท่ีจ่ายแพงถา้สินคา้และบริการนั้นเป็น
ส่ิงท่ีเขาพอใจและมัน่ใจได ้

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า (2547) ไดก้ล่าวถึงสินคา้และบริการท่ีท าให้ลูกคา้แยกแยะสินคา้
ของตนเองออกจากสินคา้ของคู่แข่งขนัได ้และท าใหลู้กคา้จะเกิดความภกัดีในตราสินคา้ จะตอ้งเป็น
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สินค้าและบริการท่ีมีความแตกต่าง  ทั้ งน้ีองค์กรต้องสร้างความแตกต่างทั้ งในส่วนของด้าน
ภาพลักษณ์  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านการบริการ ด้านบุคลากร และด้านช่องทางการกระจายสินค้า 
รายละเอียด ดงัน้ี  

1. ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (Image Differentiation) ภาพลกัษณ์นั้นอาจเกิดจาก
ความแตกต่างของลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ใชส้อย และจุดยืนของตราสินคา้ การพฒันาจุดแข็งของ
ภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างนั้น สามารถท าไดจ้ากความคิดสร้างสรรคผ์า่นช้ินงานโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
และการทุ่มเทท างานอยา่งหนกั เพื่อมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงตอ้ง
ใช้เวลาในการสะสมส่ิงน้ีพอสมควร ไม่ใช่สามารถสร้างภาพลกัษณ์ได้ในเวลาเพียงชั่วขา้มคืน 
ดงันั้น ภาพลกัษณ์จึงเกิดจากทุกอยา่งท่ีตราสินคา้ หรือบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ท าการส่ือสารและปฏิบติั
ต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ผูท่ี้สนบัสนุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ บางคร้ังตราสินคา้หรือบริษทัอาจท า
การสร้างภาพลกัษณ์ผา่นดาราหรือบุคคลก็ได ้แต่ทั้งน้ี ก็ควรระมดัระวงัหรือตระหนกัเหมือนกนัวา่ 
ดาราหรือบุคคลดงักล่าวนั้น จะมาท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ท่ีสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทั หรือตรา
สินคา้ไดห้รือไม่ ไม่ใช่เขา้มาท าลายภาพลกัษณ์ ผูบ้ริหารบริษทัหรือตราสินคา้ควรมีการคดัเลือก
ดารา หรือบุคคลท่ีมีนิสัย มารยาทหรือพฤติกรรมท่ีสังคมพึงประสงค์ ไม่ใช่ปล่อยให้เขาและเธอ
เหล่านั้นแสดงพฤติกรรม มารยาทท่ีเลวร้ายกบัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้หรือบริษทัท่ีเขาและ
เธอก าลงัท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้อยู ่นัน่ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และบริษทั
ได ้

2. ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) ซ่ึงปกติแล้วนกัการตลาด 
มกัจะดึงความแตกต่างท่ีมีอยูเ่พียงเล็กนอ้ยทางกายภาพของสินคา้ มาเป็นแกนหลกัในการสร้างจุด
แตกต่างของตราสินคา้ นอกจากน้ี อาจมีการน าเอาลกัษณะเฉพาะ รูปร่างหน้าตา สมรรถภาพ 
สมรรถนะ รูปแบบ ลกัษณะท่าทางและการออกแบบของสินคา้ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตราสินคา้ ตลอดจนอาจพิจารณาถึงความแตกต่างท่ีลงลึกไปถึงความเขม้ขน้ แข็งแกร่ง 
การซ่อมแซมและติดตั้งท่ีง่ายและสะดวกของสินคา้ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัท่ีวางจ าหน่ายอยูใ่นตลาด
ปัจจุบนัน ามาสร้างเป็นความแตกต่างของสินคา้ 

3. ความแตกต่างดา้นการบริการ (Service Differentiation) ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว 
ความสะดวกและความใส่ใจในการขนส่งสินคา้ ต่างก็เป็นจุดท่ีแสดงถึงความแตกต่างของการ
ใหบ้ริการไดท้ั้งส้ิน ดงัตวัอยา่งท่ีธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งต่างก็มีการขยายสาขาให้บริการในแหล่ง
ชุมชนและศูนยก์ารคา้กนัมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการขยายเวลาและเพิ่มการให้บริการในวนัหยุด 
ลว้นแล้วแต่เป็นการแสดงถึงความแตกต่างในการให้บริการ บางธุรกิจยงัมีการให้บริการอบรม
ความรู้ในการใชสิ้นคา้อยา่งถูกตอ้งแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอีกดว้ย 
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4. ความแตกต่างดา้นบุคลากร (People Differentiation) โดยบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ไดท้  า
การว่าจา้งเฉพาะพนักงานท่ีดีมีคุณภาพ มากกว่าคู่แข่งขนัมาให้บริการแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากน้ี ยงัมีการฝึกอบรมหลกัสูตรเฉพาะเป็นพิเศษ ท่ีแสดงถึงความช านาญ ความเป็นมิตร  มี
ประสบการณ์ และความสุภาพ อ่อนโยน เพื่อท าใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีแต่ความสุขใจ สุขกาย และ
มีความประทบัใจในการติดต่อรับบริการจากธุรกิจ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลดีต่อทั้งตราสินคา้ และ
ภาพลกัษณ์ของบริษทัในท่ีสุด 

5. ความแตกต่างดา้นช่องทางการกระจายสินคา้ (Channel Differentiation) เช่น การมี
ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมทัว่ถึง ความเช่ียวชาญในการกระจายสินคา้ การแสดงถึง
ความช านาญการเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวกบัการกระจายสินคา้ และการเป็นผูข้ายสินคา้เฉพาะท่ีใดท่ีหน่ึง
เท่านั้น ต่างก็ส่งผลต่อการสร้างความแตกต่างดา้นช่องทางการกระจายสินคา้ไดท้ั้งส้ิน เช่น แอมเวย์
เป็นสินคา้ท่ีขายผา่นช่องทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ หรือสินคา้บางประเภทท่ีขายผา่นร้านสะดวกซ้ือ
อยา่งเซเวน่ อีเลฟเวน่ เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม การสร้างแบรด์ของบริษทัหรือการสร้างภาพลกัษณ์บริษทัไม่ควรเนน้ท า
แต่การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ หรือการแข่งขนัดา้นสินคา้และบริการเท่านั้น แต่ควรจะด าเนินการ
อย่ารอบด้านในหลายมิติ กรณีตวัอย่างของบริษทัท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างแบรนด์ทั้ ง
ภายในและภายนอกองคก์ร เช่น FedEx, Vergin, 3M และ Starbuck เป็นตน้ ไดส้ร้างวฒันธรรมการ
ท างานท่ีให้ความส าคญักบัแบรนด์เป็นอนัดบัหน่ึง โดยพนกังานทุกคนจะปฏิบติังานดว้ยการรักษา
ค ามัน่สัญญาของแบรนดใ์นการปฏิบติังานประจ าวนั 

รดี ธนารักษ ์(2553)  ไดร้ะบุวา่ การสร้างแบรนด์องคก์รท่ีเขม้แข็งยอ่มให้เกิดผลลพัทท่ี์
ยอดเยี่ยมตามมา และช่ือของแบรนด์สามารถให้แง่มุมท่ีสะทอ้นถึงบุคลิกท่ีน่าสนใจของธุรกิจนั้นๆ
ส่ิงจ าเป็นล าดบัแรกในการสร้างแบรนดก์็คือ ตอ้งท าใหอ้งคก์รของเรา มีนยัยะอะไรสักอยา่งไม่วา่จะ
เป็นดา้นคุณภาพการศึกษานวตักรรมและเทคโนโลยี  มิตรภาพ หรือส่ิงอ่ืนๆ เช่น จุฬาฯเป็น
มหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัแห่งการเมือง น่ีคือแบรนด์
ท่ีใช้ระยะเวลาและบทบาทหนา้ท่ีท่ีสั่งสมมาตั้งแต่อดีตในการสร้าง ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัเอกชน
หลายแห่งท่ีเพิ่งเกิดใหม่ก าลงัใชเ้งินมหาศาลและส่ือต่างๆในการสร้างแบรนด์เพราะถา้มวัแต่รอเวลา
ก็คงไม่ทนั แบรนด์องค์กรท่ีเขม้แข็งตอ้งอาศยัการสร้างภาพลกัษณ์ในเร่ืองแนวคิดหลกัท่ีดีและยงั
รวมไปถึง ค าพาดหวั กราฟฟิก โลโก ้ สีท่ีบ่งบอกความเป็นตวัเอง และเม็ดเงินท่ีใชใ้นการโฆษณา   
อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ควรพึ่งพาการโฆษณามากเกิน ภาพลกัษณ์ทางธุรกิจสามารถสร้างข้ึนมาจาก
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด ผลการท างานท่ีดีและการประชาสัมพนัธ์
ท่ีต่อเน่ืองใหผ้ลมากกวา่การใชจ่้ายเงินเพื่อการโฆษณาองคก์ร  

DPU



51 

ชลิต ลิมปนะเวช (2550) กล่าววา่ ในการสร้างแบรนด์ของบริษทันั้น มีบริษทัจ านวนไม่
นอ้ยท่ีไม่ประสบความส าเร็จมีประเด็นและสาเหตุหลกัๆคือ คนเขา้ใจผิด คิดวา่การสร้างแบรนด์คือ
การท าโฆษณา การเปล่ียนโลโก ้หรือการท าแพคเก็จจ้ิงสวยๆ รวมถึงการจดัอีเวนท์ ตวัแบรนด์เอง
จะเป็นตวับอกถึงผูบ้ริโภคว่าสินคา้นั้นดีควรซ้ือต่อเน่ือง หรือเป็นแบรนด์ไม่ดี ควรซ้ือคร้ังเดียว 
ดงันั้นการสร้างแบรนด์ท่ีลม้เหลว คือเขา้ใจกนัผิดวา่คือการทุ่มเงินท าโฆษณาแลว้จบเท่านั้น ใน
ขณะเดียวกนักิจกรรมการตลาดไม่เคยติดตาม หรือแมก้ารบริการหลงัการขาย รวมถึงระบบคอลเซ็น
เตอร์ ซ่ึงถ้าท าไม่ดีผูบ้ริโภคก็จะเปล่ียนใจไปใช้แบรนด์ของคู่แข่ง การสร้างแบรนด์เป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อน เม่ือสินคา้เขา้สู่ตลาด การท่ีสินคา้จะไดรั้บการตอบสนองจากตลาดจากผูบ้ริโภคได้มาก
นอ้ยเค่ไหนนั้น ผูบ้ริหารตอ้งติดตามตลอดเวลา ตามต่อถึงพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงของลูกคา้ 
รวมถึงการร้องเรียนของลูกคา้ คือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด หลายคร้ังท่ีบริษทัเจา้ของสินคา้ไม่เขา้ใจคิดวา่จา้ง
บริษทัรับสร้างแบรนด์แล้ว ท าไมสินค้าหรือแบรนด์ไม่เกิด โดยท่ีไม่ได้ดูการท างานของส่วน
พนกังานตอ้นรับท่ีออฟฟิศ หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุน  

นอกจากนั้น ในส่วนการแข่งขันในตัวสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่ประเด็นท่ีจะท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ แต่ส่ิงท่ีทรงอิทธิพลอย่างสูง คือ การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 
(Communication forbrand creation) ซ่ึงในอดีต ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
มีมิติท่ีแคบเพราะหมายถึงการโฆษณา (advertisement) ผา่นส่ือโทรทศัน์หรือวิทยุเท่านั้น จนกระทัง่
ในปี 1990 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคร้ังใหญ่ในวงการของ นกัโฆษณาและนกัส่ือสาร เพราะแมว้า่
การโฆษณา จะมีความส าคญัมาก แต่กลบัไม่มีประสิทธิผลในการสร้าง brand ไดใ้นระยะยาวจึงเกิด
แนวคิดใหม่วา่ การส่ือสารเพื่อสร้าง brand นั้น จะตอ้งมาจากคุณค่า ในตวัของ brand นั้นๆ อยา่ง
แทจ้ริง เห็นไดว้่าบริษทัใหญ่หลายบริษทัยืนหยดัอยู่ไดทุ้กวนัน้ี เน่ืองจากไดส้ร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กรเพื่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคและลูกคา้ตลอดจนสาธารณชนมาเป็นเวลานาน การสร้างแบรนด์
หรือการสร้างภาพลกัษณ์บริษทันั้น จึงเปรียบเหมือนกบัการปลูกตน้ไม ้ ตอ้งใชเ้วลาการดูแลรักษา 
ท านุบ ารุงอย่างสม ่าเสมอ และท่ีสุดหากตน้ไมแ้ห่งตราสินคา้น้ี ผา่นฤดูกาลแห่งการเติบโต และ
ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี เช่ือเหลือเกินวา่ ในท่ีสุดจะผลิดดอกออกผลเบ่งบาน งดงาม อยูใ่นใจ
ของผูบ้ริโภค และ เจา้ของตราสินคา้นั้นๆ อยา่งแน่นอน   (งานจดัการความรู้และบริการสังคม คณะ
สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ การส่ือสารเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์  สืบคน้เม่ือ 5 
พฤษภาคม 2553, www.infocomm.mju.ac.th/pdf_elearn/brand.pdf) 

 

DPU



52 

ดงันั้น เพื่อสร้างภาพลกัษณ์บริษทัหรือภาพลกัษณ์ในแบรนด์ จึงตอ้งยึดหลกั 8 ประการ
ดงัต่อไปน้ีเพื่อใช้ในการส่ือสารภาพลกัษณ์ภาพลกัษณ์ดงักล่าวสู่ผูบ้ริโภค (8 C’s for Brand 
Creation) ไดแ้ก่ 

1. Communication การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจส าคญัของการก าหนด
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยจะตอ้งเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารให้สอดคลอ้งกบัจุดยืนหรือคุณค่าของ 
brand ท่ีตอ้งการน าเสนอ ประการส าคญัเน้ือหาท่ีส่ือสาร (content) ตอ้งสามารถส่ือคุณค่าของ brand 
ไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

2. Customer needs and wants การสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีสอดคล้องและ
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน วิถีชีวิต สังคม และวฒันธรรมของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บสาร ดงันั้น 
การพฒันาสินคา้ (product development) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ในการท าให ้brand เขา้ไปยดึครองพื้นท่ีในจิตใจของผูบ้ริโภคได ้

3. Consistency ความกลมกลืนและสอดคลอ้งกนั การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและทรง
พลงั คือ การส่ือสารท่ีเป็นเอกภาพ ไม่วา่จะส่ือสาร brand จากจุดใด จากพนกังาน ร้านคา้ โฆษณา 
หรือ กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ควรเป็นไปในทิศทางท่ีสร้างใหผู้รั้บสารเห็นคุณค่าเช่นเดียวกนัทั้งหมด 

4. Culture หรือ Community การส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชน สังคม และวฒันธรรม 
เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ brand ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เราจะเห็นไดจ้ากบริษทัขา้มชาติเป็นจ านวนมากท่ี
ตอ้งปรับภาพลกัษณ์ของตนใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและสภาพสังคมของแต่ละแห่ง โดยยงัคงยึดหลกัของ 
brand ท่ีตอ้งการน าเสนอเป็นแกนกลาง และปรับใหส้อดคลอ้งกลมกลืนเขา้กบัสภาพวฒันธรรม 

5. Cost of user การตั้งราคาท่ีมิไดห้มายถึงการค านวณก าไรขาดทุน หรือการก าหนด
ราคาเพื่อการแข่งขนัเท่านั้น แต่การตั้งราคา คือ องคป์ระกอบส าคญัของการส่ือสารคุณค่าของ brand 
ปัจจุบนัเราจะพบสายการบิน low cost เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากจากอดีตยานพาหนะอยา่งเคร่ืองบินท่ี
มีไวเ้ฉพาะคนมีรายไดสู้งเท่านั้น แต่ปัจจุบนั slogan “ใคร ๆ ก็บินได ้ (everyone can fly)” ท าให ้
brand ใหม่ของสายการบินประเภท low cost เขา้ไปอยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภคมากข้ึนเร่ือย ๆ 

6. Creative คือ การสร้างความแตกต่าง การเพิ่มคุณค่า การใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ขอ้อ่ืน ทั้งน้ี การจะสร้างให ้brand ประสบความส าเร็จไดโ้ดยง่าย 
ปัจจุบนัวา่กนัวา่ การแข่งขนัจะชนะหรือแพก้็อยูท่ี่ creative นัน่เอง 

7. Convenience คือ การอ านวยสะดวกสบายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึง รู้จกั และ เรียกใช้
บริการไดจ้ากทุกท่ี ไม่วา่จะเป็นในร้านคา้ เวบ็ไซท์ ร้านสะดวกซ้ือ โทรศพัท ์รถแทกซ่ี รถเมล์ ฯลฯ 
ซ่ึงการสร้างช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้ไดม้ากและสะดวกเท่าไหร่การส่ือสาร brand จะเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนเท่านั้น 
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8. Change การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคมีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ดงันั้นการปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ถือเป็นทิศทางท่ีจะท าให้ brand ไม่ “ตาย” เพราะจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ขและรักษา brand ใหค้รองใจผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง  

เงินกองทุนกบัภาพลกัษณ์บริษัท 
หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ.2535 

มาตรา 37 ท่ีก าหนดให้บริษทัประกนัชีวิตตอ้งด ารงเงินกองทุนไม่น้อยกว่า 2% ของเงินส ารอง
ประกนัภยั ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท และตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ.2535 
มาตรา 37 ก าหนดให้บริษทัประกนัวินาศภยัด ารงเงินกองทุนไม่นอ้ยกวา่ 10% ของเบ้ียประกนัสุทธิ
ปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากว่า 30 ล้านบาท ซ่ึงในปัจจุบนัธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้
ธนาคารพาณิชยด์ ารงเงินกองทุน 8.5% ของความเส่ียง และเม่ือน าหลกัเกณฑเ์ดียวกนัมาเปรียบเทียบ
กบัธุรกิจประกนัภยัจะตอ้งด ารงเงินกองทุนอยูท่ี่ 6% ของความเส่ียง ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ธนาคาร
พาณิชย ์ 

เงินกองทุนจะเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษทัเหล่านั้นมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ย
เพียงใด ธุรกิจมีความเส่ียงแค่ไหน และเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดข้ึนบริษทัจะมีความสามารถใน
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน มีความสามารถในการช าระเงินคืนไดห้รือไม่ ดงันั้นกรมการประกนัภยั
จึงตอ้งเขา้มาก ากบัดูแลเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ ทั้งน้ีเงินกองทุนจะท าให้บริษทัสามารถ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอในการจ่ายหน้ีสินและภาระผกูพนั
ครบตามก าหนด และรองรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจของบริษทัได ้ โดย
เงินกองทุนท่ีระบุจะสามารถรองรับผลขาดทุนสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละปีได ้เพราะฉะนั้นจะท าให้
โอกาสท่ีจะเห็นบริษทัประกนัภยัลม้ก็จะนอ้ยลง 

ธุรกิจการเงินไม่วา่จะเป็นธนาคารพาณิชย ์หลกัทรัพย ์หรือธุรกิจประกนั ตอ้งขายความ
น่าเช่ือถือ เพราะถา้หากขาดความน่าเช่ือถือลูกคา้จะไม่ใชบ้ริการบริษทันั้น ดงันั้นหากบริษทัใดมีเสา
ค ้าท่ีดี คือการด ารงเงินกองทุนท่ีเขม้แข็งเพียงพอ ก็จะเป็นหลกัประกนัให้กบัประชาชนวา่บริษทัจะ
ไม่ลม้และมีความสามารถช าระเงินคืนได ้ซ่ึงจะส่งผลให้มีความน่าเช่ือถือและไดรั้บความไวว้างใจ
จากลูกคา้มากกวา่ ก่อใหเ้กิดผลดีทั้งกบัลูกคา้และบริษทัในระยะยาว 
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2.6 บทความและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้พนกังานเป็นผูส่้งต่อภาพลกัษณ์ของ

องคก์รสู่ลูกคา้นั้น พบวา่มีผูท้  าการวจิยัในเร่ืองใกลเ้คียง อนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.6.1 บทความและผลงานวจิยัต่างประเทศ 

Patrick (2007) ได้ท าการศึกษาถึงความส าคญัในการสร้างประสบการณ์แก่ลูกคา้ 
ขั้นตอนแรก คือ การวางต าแหน่งของการบริหารจดัการแบรนด์ภายในองคก์ร แลว้เช่ือมโยงเขา้กบั
กลยุทธ์ขององค์กร ขั้นตอนถดัไปคือ การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เพื่อกระตุน้พนกังาน เช่น การชกัชวน
ให้พวกเขาเกิดความผกูพนักบัองคก์รโดยสอบถามพวกเขาเก่ียวกบัแบรนด์ในมุมมองความคิดของ
พวกเขา,  การใชอ้ตัลกัษณ์เป็นเคร่ืองมือให้พนกังานแต่ละคนเพิ่มความเขา้ใจองคก์ารแบบองคร์วม
และสามารถให้ความหมายไดด้ว้ยตนเอง โดยองคก์ารอาจใช ้Work shop และการฝึกอบรมต่างๆ, 
การช้ีน าพนกังานถึงวธีิการปฏิบติัต่งๆ (Guiding Principle) ก็ท  าให้องคก์รไดว้ฒันธรรมองคก์รแบบ
ท่ีตอ้งการได ้ทั้งน้ี การรวมตวักนัระหวา่งอตัลกัษณ์ (Identity) กบัการช้ีน าถึงวิธีการปฏิบติั (Guiding 
Principle) จะเป็นการก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของพนกังานได ้

นอกจากนั้น องคก์รควรให้ความส าคญัในการน าส่งคุณค่าของแบรนด์จากพนกังานสู่
ลูกคา้   เพราะคุณค่าของแบรนด์ จะอยูใ่นความคิดของลูกคา้มากกว่าอตัลกัษณ์ (Identity) และการ
ช้ีน าถึงขอ้ปฏิบติั (Guiding Principle) ทั้งน้ี อตัลกัษณ์ (Identity) และการช้ีน าถึงขอ้ปฏิบติั (Guiding 
Principle) เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความยืดหยุน่  ช่วยให้พนกังานกลายเป็นกลยุทธ์ขององค์กรและท าให้
พนกังานสามารถอยูร่่วมกบัแบรนด์ได ้แต่คุณค่าของแบรนด์เป็นหน่วยวดัประสบการณ์ของลูกคา้ 
(Currency of customer experience) ซ่ึงใชพ้ิจารณาวา่ประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนด์นั้นเป็น
ในแง่บวกหรือแง่ลบ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากความรู้สึกท่ีลูกคา้มีต่อแบรนด์ (Brand sense) หาก
ความรู้สึกเป็นแง่บวกจะท าใหแ้บรนดไ์ดรั้บการสนนัสนุน อนัมีผลใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบัลูกคม้าก
ยิ่งข้ึน แต่หากเป็นแง่ลบ จะเกิดข้ึนเม่ือคุณค่าของแบรนด์ (Brand Valued) ไม่ได้มีอยู่ในการ
ติดต่อส่ือสารนั้น ในท่ีน้ี ลูกคา้จะท าการติดต่อส่ือสารจนเสร็จสมบูรณ์ดว้ยตนเอง (หรือไม่สนใจการ
ติดต่อส่ือสารนั้นเลย)  แลว้ลูกคา้อาจมีความเขา้ใจเพียงเล็กนอ้ยในเร่ืองเก่ียวกบัแบรนด์และต าแหน่ง
ของแบรนด ์(Positions) ได ้

ทั้งน้ี Patrick ได้กล่าวถึงการท า Internal Branding ว่าควรจะมีบริบท (Context) ท่ี
เขม้ขน้มากกว่าการมีเน้ือหาสาระ (Content) ควรจะมีการช้ีเฉพาะลงไปว่าท าไมถึงมีกิจกรรมข้ึน
มากกวา่มีการตรวจสอบกิจกรรมของแบรนด์ ผูบ้ริหารแบรนด์ไม่ควรจะถูกจ ากดัให้จดัหาโครงการ
ฝึกอบรมส าหรับพนกังานท่ีตอ้งพบเจอกบัลูกคา้เท่านั้น แต่ควรจะสามารถจดัหาให้กบัพนกังานทั้ง
องคก์ร 
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Peter (2005) กล่าวว ่า  พฤติกรรมของแบรนด์ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของ
พนักงานของแบรนด์ ดงันั้น ถา้เราสามารถท าให้พนกังานทุกคนเขา้ใจ และมีพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัจุดยนืและคุณค่าของแบรนดไ์ด ้แบรนดก์จะถูกพฒันาอยา่งมีเอกภาพทั้งจากภายในและภายนอก 
ทั้งน้ี จากการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัการสร้างแบรนด์ของเอ็นเตอร์ไพรส์ ไอจี 
ในทัว่โลก ระหว่างปี 2542 ถึง 2548 พบว่า ความล้มเหลวของแบรนด์ส่วนใหญ่มาจากการท่ี
พนกังานไม่ไดช่้วยในการสร้างแบรนด์ โดยเฉล่ียแล้วพนักงานขององค์กรต่างๆ มีเพียง 1 ใน 3 
เท่านั้น ท่ีมีความเข้าใจแบรนด์ของตนเอง ในขณะท่ี 2 ใน 3 ไม่มีความเข้าใจ ไม่สามารถช่วย
เสริมสร้างแบรนด์ และอาจเป็นผูท่ี้มีโอกาสท าลายแบรนด์ได้ด้วย ทั้งน้ี หัวใจส าคญัของ Brand 
Engagement ก็คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความเขา้ใจ ผลกัดนัและสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนทุก
ระดบัในองคก์รเกิดความเขา้ใจ และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัคุณค่าของแบรนด์ เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวงัของลูกคา้ได ้โดยใชศ้าสตร์เร่ืองการพฒันาบุคลากรและการส่ือสาร ผสมผสานกนัให้
เกิดกระบวนการส่ือสารเพื่อเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.6.2 บทความและผลงานวจิยัภาษาไทย  
บุญรอด พรหมศาสตร์ (2539) ได้ศึกษาวิจยั ธนาคารพาณิชย์กับการสร้างภาพพจน์ 

กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแห่งปี 2536 โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ไดจ้ากการสัมภาษณ์และการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มลูกคา้ธนาคารจ านวน 300 ราย ผลการวิจยั
พบว่า ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปมีภาพพจน์ทัว่ไปท่ีเหมือนกนั ได้แก่ ความ
มัน่คงในการด าเนินธุรกิจ ความมีช่ือเสียง ความซ่ือสัตย ์ความน่าเช่ือถือในการด าเนินธุรกิจ ส่วน
ภาพพจน์ท่ีต่างกนัได้แก่ ความเป็นผูน้ าด้านเทคโนโลยีและการท าประโยชน์ให้สังคม ธนาคาร
กสิกรไทยมีภาพพจน์เด่นในด้าน การมีพนักงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  การมีระบบ
บริหารงานท่ีดี ความเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยี และความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจ ในเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า ลูกคา้เลือกใช้บริการของธนาคารกสิกรไทยเน่ืองจาก พนกังานมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีบริการท่ีอบอุ่นเป็นกนัเอง มีระบบการบริหารงานท่ีดี เป็นธนาคารท่ี
ท าประโยชน์ให้สังคม และความเป็นผูน้ าด้านเทคโนโลยี ในเร่ืองความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีต่อ
ธนาคารนั้นพบว่า ลูกคา้มีความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจกบัการให้บริการของพนกังานธนาคาร และ
เทคโนโลยรีวมถึงความสะดวกท่ีไดรั้บ 

ชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน (2542) ได้ศึกษาวิจัย ภาพลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของพนักงาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินของบริษทั ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการชาวไทย เท่ียวบินระหวา่งประเทศกบัเท่ียวบิน
ภายในประเทศ วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน ผลการวิจยั
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พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเสนอใหพ้นกังานตอ้นรับฯ ควรยิม้แยม้ให้มากกวา่น้ี ควรมีการปรับปรุงดา้นการ
ใชภ้าษา ควรลดความเยอ่หยิ่ง ควรรักษาภาพลกัษณ์เม่ืออยูน่อกหนา้ท่ี ควรมีการหมุนเวียนต าแหน่ง
งาน และควรมีการคดัเลือกพนกังานตอ้นรับฯ อยา่งโปร่งใส 

ธชพล กมัพลาศิริ (2548) ไดศึ้กษาวิจยั ภาพลกัษณ์การไฟฟ้านครหลวง (ก.ฟ.น.) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการการไฟฟ้านครหลวง 2) 
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการไฟฟ้านครหลวงของผูใ้ชบ้ริการการไฟฟ้านครหลวง 3) ภาพลกัษณ์ของ
การไฟฟ้านครหลวงในทรรศนะของผูใ้ชบ้ริการการไฟฟ้านครหลวง 4) ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์
ของการไฟฟ้านครหลวงในทรรศนะของผูใ้ชบ้ริการการไฟฟ้านครหลวง  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งคือผูใ้ชบ้ริการของการไฟฟ้านครหลวง 
ใน 4 เขตจ าหน่ายไฟฟ้า คือเขตคลองเตย เขตราษฎร์บูรณะ เขตนนทบุรี และเขตสมุทรปราการ 
จ านวน 400 คน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารทัว่ไปทุกวนัเรียงตามล าดบั
คือ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วิทยุและอินเตอร์เน็ต 2) กลุ่มตวัอยา่งทราบว่าหน่วยงานท่ีให้บริการ
ไฟฟ้าแก่พวกเขาในปัจจุบนัคือการไฟฟ้านครหลวง (ก.ฟ.น.) และส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการไฟฟ้านครหลวง (ก.ฟ.น.)จากส่ือโทรทศัน์ 3) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทรรศนะเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์การไฟฟ้านครหลวง (ก.ฟ.น.)ในระดบัดีในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การเป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คง เช่ือถือได ้ การท่ีเป็นองค์กรชั้นน าทางดา้น
ธุรกิจไฟฟ้าของประเทศ และถา้เป็นทรรศนะในระดบัปานกลางคือ การเป็นองคก์รท่ีบริหารงาน
อยา่งโปร่งใส ไม่มีข่าวคราวเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ ดา้นการบริการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้น
บุคลากร 4) ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคพ์บว่า การไฟฟ้านครหลวง (ก.ฟ.น.) ควรเร่งปรับปรุงและ
พฒันางานประชาสัมพนัธ์เชิงรุกใหม้ากข้ึน ทั้งในกลุ่มประชาชนเป้าหมายและในพนกังาน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน พฒันาการบริหารงานท่ีโปร่งใส บุคลากรท่ีมีคุณภาพ บริการท่ีดีและมี
คุณภาพ ตลอดจนภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร 

ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างในแบบสอบถามซ่ึงถือว่าเป็นตวัแทนของประชากร
ทั้งหมด โดยจ านวนมากท่ีสุดตอ้งการให้การไฟฟ้านครหลวง พฒันาปรับปรุงคุณภาพพนกังานและ
การให้บริการต่อผูใ้ช้บริการเพิ่มข้ึนอีกทั้งเร่ืองอธัยาศยัไมตรีในการพูดทางโทรศพัท์ การยิม้แยม้
ขณะติดต่อกบัลูกคา้ หน้าเคาน์เตอร์เพิ่มความรวดเร็วในการช าระเงิน หรือพนักงานท่ีออกไป
ปฏิบติังานภายนอก และขอ้เสนอรองลงมาเสนอให้เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
กิจกรรมและกิจการต่างๆขององคก์ร การให้ความรู้เก่ียวกบัการใชไ้ฟฟ้าอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
การช้ีแจงเก่ียวกบัค่า FT การคิดค่าไฟฟ้า โดยตอ้งการให้ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโทรทศัน์ให้มากข้ึน
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บ่อยคร้ังข้ึน เน่ืองจากมีข่าวของการไฟฟ้านครหลวงออกสู่สาธารณชนนอ้ยเกินไป บางคนวา่ไม่ได้
ข่าวเลย และในปริมาณขอ้เสนอท่ีไม่นอ้ยกวา่กนัเสนอให้การไฟฟ้านครหลวงลดอตัราค่าไฟฟ้าลง
อีก และมีจ านวนมากท่ีเป็นห่วงในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มของเมือง เสนอให้การ
ไฟฟ้านครหลวงจดัระเบียบสายไฟฟ้าตามถนนให้เรียบร้อยสวยงามไม่รกรุงรังระโยงระยาง ไม่เป็น
ระเบียบ และอยากให้เอาสายไฟฟ้าลงใตดิ้นในเขตเมือง แมแ้ต่ยานพาหนะก็ยงัอยากให้ปรับปรุง
พฒันาใหดู้ดี อาคารสถานท่ีใหดู้สวยงามและทนัสมยัไม่อึดอดัคบัแคบ 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพนกังานกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั

โดยใช้ กรณีศึกษา บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทยประกนัชีวิต 
จ ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ส าหรับการศึกษาหัวขอ้ดงักล่าว ผูว้ิจยัไดใ้ช้การวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงของลูกคา้ในบริษทันั้น โดยเก็บขอ้มูล
ด้วยการส่งแบบสอบถามไปยงัสาขาต่างๆ ของบริษัท ในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีล าดับขั้นตอน
ด าเนินการศึกษาวจิยั น าเสนอรายละเอียดของระเบียบวธีิวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ตามล าดบั ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 ประชากรและวธีิการเก็บตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ามาจดัท าเป็นกรอบ

แนวคิดในการวจิยัได ้ดงัน้ี 
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    RQ 1 
 

 
 
       RQ 3 
RQ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ตัวแปรตาม 
ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 

(Corporate Image) 
1. ดา้นความเป็นมืออาชีพใน

การบริหารงาน 
2. ดา้นความมัน่คง 
3. ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 
4. ดา้นการเป็นผูน้ าใน

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ตัวแปรต้น (ด้านพนักงาน) 
ปัจจัยด้านพนักงาน (Emplyee Factors)  
1. ความรู้ของพนกังานในสินคา้ บริการ  

และบริษทั 
   2. ความสามารถในการน าเสนอสินคา้  
บริการ และบริษทั 

3. เอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity)ของ
องคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 

ตัวแปรควบคุม 

ปัจจัยทีไ่ม่ใช่พนักงาน (Non – Emplyee Factors) 
ทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรในความเห็น
ผู้บริโภค 
1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการ
(Goods and Services) 
- ความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ 
- ความหลากหลายของกรมธรรม์ 
- บริการท่ีไดรั้บ 

- สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 

- เบ้ียประกนัชีวติ 

3. เงินกองทุน ปี 2552 

- บ. อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล- 
แอสชวัร์รันส์ จ ากดั 

- บ.ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั  
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

 
 

 

RQ 2 
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3.2 ประชากรและวธีิการเกบ็ตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากร 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพนกังานและภาพลกัษณ์ของบริษทัในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไวเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการและสินคา้ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์
เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั แต่มีขอ้จ ากดับางประการ เน่ืองจากผูใ้ช้บริการและสินคา้ของบริษทัประกนัชีวิตแต่ละคน
อาจจะมีการใช้บริการและสินคา้บริษทัประกนัชีวิตมากกว่า 1 แห่ง จึงท าให้ไม่สามารถก าหนด
จ านวนผูใ้ช้บริการและสินคา้ของบริษทัประกนัชีวิตท่ีแน่นอนได ้แต่พอจะประมาณไดว้่าลูกคา้ท่ี
เป็นประชากรน่าจะมีไม่ต ่ากวา่ 10,000,000 คน โดยจ านวนลูกคา้ของบริษทัประกนัชีวิตจะวดัจาก
จ านวนกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบั ซ่ึงสามารถอา้งอิงได้จากรายงานสถิติธุรกิจประกนัชีวิตประจ าปี 
2554 จดัท าโดยสมาคมประกนัชีวิตไทย ระบุวา่จ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีมีผลบงัคบัเม่ือส้ินปี 
2554 ของบริษทัประกนัชีวิตทัว่ประเทศมีจ านวน 17,464,624 กรมธรรม์ โดยในส่วนของบริษทั
ประกนัชีวิตสามบริษทัดงักล่าว มีจ านวนทั้งส้ิน10,859,863กรมธรรม ์แบ่งเป็นของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั จ  านวน 5,906,183 กรมธรรม ์บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
จ านวน 3,555,884 กรมธรรม ์และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั จ  านวน 1,397,796 กรมธรรม ์
(สมาคมประกนัชีวติไทย, 2554,  29 สิงหาคม 2555)  

3.2.1 การเก็บตวัอยา่ง 
ตามท่ีไม่สามารถก าหนดจ านวนผูใ้ชบ้ริการและสินคา้ของบริษทัประกนัชีวิตท่ีแน่นอน

ได ้แต่พอจะประมาณไดว้า่ลูกคา้ท่ีเป็นประชากรน่าจะมีไม่ต ่ากวา่ 10,000,000 คน ในการวิจยัคร้ังน้ี
จึงจะใชสู้ตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรของคอแครน(Cochran, 1977 อา้งใน
ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543)  ซ่ึงใช้ในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอนแต่ทราบวา่มีจ านวน
มาก และตอ้งการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรในกรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรโดยมี
ระดบัความเช่ือมัน่ 90%  

ใชสู้ตร  n  =    Z2 
     4e2 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
Z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
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เม่ือแทนค่าสูตร 
n  = (1.645)2 

           4 (0.10)2 
      = 67.75 หน่วย 

จากสูตรการค านวณดงักล่าว สามารถก าหนดจ านวนของแบบสอบถามเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 68 ชุด ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเกินกวา่จ านวนท่ีค านวณไดเ้พื่อเป็น
การป้องกนัการผิดพลาด โดยจ านวนแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนทั้งส้ิน 384 ชุด ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 5% โดยบริษทัอเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั 
บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั จะใชแ้บบสอบถามบริษทัละ 
128 คน รวม 384 คน 

การสุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ถา้จะให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการควรจะสุ่มแบบตาม
ชั้นภูมิเพื่อจะไดมี้ความน่าเช่ือถือแต่วธีิดงักล่าวเป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏิบติัเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถ
เขา้ถึงฐานขอ้มูลทั้งหมดเพื่อจะน ามาท าการสุ่มตามกระบวนการทางทฤษฎีได ้ดงันั้นดว้ยขอ้จ ากดั
ดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงเป็นการ
สุ่มโดยไม่เฉพาะเจาะจงประชากร ซ่ึงไม่อาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็นและไดพ้ยายามกระจายไปตาม
บริษทัประกนัชีวติทั้ง 3 แห่ง 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชใ้นการ
วจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2ส่วน คือ 

3.3.1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้ขอ้มูลท่ีไดน้ี้เป็นขอ้เท็จจริง (Fact) ท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูก่บัตวับุคคล แบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะปลายปิด (Closed Ended Question) มีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว 
รวมจ านวน 7 ขอ้ 

3.3.2 เป็นการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทัอเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดัอนัประกอบดว้ย ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ความคิดเห็นต่อพนกังานของ
บริษทั ความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทั ความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของบริษทั และ
ความคิดเห็นต่อฐานะการเงินของบริษทั โดยมีลกัษณะค าถาม ดงัน้ี 
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3.3.2.1 ค าถามด้านความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั  เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบเลือก
ระดบัความเห็นในปัจจยัท่ีก าหนดไว ้โดยใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องตามความคิดของผูต้อบ (Rating 
Scale)  รวมจ านวน 9 ขอ้ โดยมีล าดบัใหเ้ลือกใส่เคร่ืองหมาย คือ 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด   5 คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก    4 คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง   3 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ย    2 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 

3.3.2.2 ค าถามดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทั มีลกัษณะค าถาม ดงัน้ี 
1) เป็นภาพโฆษณาและค าขวญัของแต่ละบริษทั แลว้ให้ตอบค าถามวา่เป็นของ

บริษทัใด โดยก าหนดให้ผูต้อบเป็นลูกคา้ของบริษทัใด ตอบค าถามของบริษทัท่ีตนเป็นลูกคา้อยูไ่ด้
ถูกตอ้งจะได ้1 คะแนน แต่ถา้ตอบผดิจะได ้0 คะแนน ทั้งน้ีจะไม่คิดคะแนนในค าถามขอ้ท่ีผูต้อบไม่
เป็นลูกคา้ ค  าถามชุดน้ีมีทั้งส้ิน 12 ขอ้ โดยแบ่งเป็นบริษทัละ 4 ขอ้ 

2) เป็นภาพโฆษณาชุดปัจจุบนัของแต่ละบริษทั โดยค าถามมีลกัษณะปลายปิด 
(Closed Ended Question) มีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว ซ่ึงแบ่งลกัษณะ
ของค าถาม ดงันี 

3) ก าหนดให้ผูต้อบท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัใด ตอบค าถามของบริษทัท่ีตนเป็น
ลูกคา้อยูไ่ดถู้กตอ้งจะได ้1 คะแนน แต่ถา้ตอบผดิจะได ้0 คะแนน ทั้งน้ีจะไม่คิดคะแนนในค าถามขอ้
ท่ีผูต้อบไม่เป็นลูกคา้ ค  าถามลกัษณะน้ีมีทั้งส้ิน 3 ขอ้ โดยแบ่งเป็นบริษทัละ 1 ขอ้ 

4) ก าหนดใหผู้ต้อบเลือกระดบัความถ่ีในปัจจยัท่ีก าหนดไวโ้ดยใส่  
เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีผูต้อบมีลกัษณะเป็นอยู ่(Rating Scale) ทั้งน้ีจะไม่คิดคะแนน

ในค าถามขอ้ท่ีผูต้อบไม่เป็นลูกคา้ ค  าถามมีจ านวน 3 ขอ้ แบ่งเป็นบริษทัละ 1 ขอ้โดยมีล าดบัให้เลือก
ใส่เคร่ืองหมาย คือ 

มากกวา่ 15 คร้ัง/สัปดาห์  4 คะแนน 
11-15 คร้ัง/ สัปดาห์   3  คะแนน 
5-10 คร้ัง/ สัปดาห์  2  คะแนน 
นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สัปดาห์  1 คะแนน 

3.3.2.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของบริษทั เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบเลือกระดบั
ความเห็นในปัจจยัท่ีก าหนดไว ้โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องตามความคิดของผูต้อบ (Rating Scale)  
รวมจ านวน 18 ขอ้ โดยมีล าดบัใหเ้ลือกใส่เคร่ืองหมาย คือ 
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  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก  4 คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง 3 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ย  2 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

3.3.2.4 ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นค าถามท่ีให้ผู ้ตอบเลือกระดับ
ความเห็นในปัจจยัท่ีก าหนดไว ้โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องตามความคิดของผูต้อบ (Rating Scale)  
รวมจ านวน 16 ขอ้ โดยมีล าดบัใหเ้ลือกใส่เคร่ืองหมาย คือ 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก  4 คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง 3 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ย  2 คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

เกณฑก์ารแปลผลคะแนน 
การแปลผลค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความ

คิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิต ใชเ้กณฑ์การแปลผลคะแนน ดงัน้ี  
ค่าคะแนนเฉล่ีย  การแปลผล 
4.96 - 4.16   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4.17 - 3.37   เห็นดว้ยมาก 
3.38 - 2.58   เห็นดว้ยปานกลาง 
2.59 - 1.79   เห็นดว้ยนอ้ย 
1.80 - 1.00   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยัไวด้งัน้ี 
1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาวิจยัค้นควา้ข้อมูล

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพนกังานกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั จากหนงัสือ เอกสารทาง
วชิาการ นิตยสารและวารสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นหลกัในการศึกษาและการสรุปวเิคราะห์ 

2. การวิจยัภาคสนาม (Field Research) เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีผา่นการตรวจสอบอยา่งถูกตอ้ง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า

ลงรหสั จากนั้นบนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิตินั้น 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการค านวณค่าความถ่ีส าหรับหาค่าร้อยละ 
เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัดา้นความรู้ของพนกังานในสินคา้ บริการและบริษทั ปัจจยัดา้น
ความสามารถในการน าเสนอสินค้า บริการ และบริษัทปัจจัยด้านเอกลักษณ์ทางภาพ (Visual 
Identity)ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 

3.5.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)แบ่งเป็น 
3.5.2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั

ประกนัชีวิตแต่ละบริษทั  จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  เพศ  
อาย ุ การศึกษาขั้นสูงสุด   อาชีพ   รายไดต่้อเดือน  และสถานภาพการสมรส  โดยใชส้ถิติ t-test กบั
ตวัแปรท่ีมีค าตอบเพียง 2 ค าตอบเท่านั้น และใชส้ถิติ F-test กบัตวัแปรท่ีมีค าตอบมากกวา่ 2 ค าตอบ 
ซ่ึงถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบแบบLeast Significant Difference (LSD) 

3.5.2.2  เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ 
(Correlation Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ (ปัจจยัดา้นความรู้ของพนกังานใน
สินคา้ บริการและบริษทั ปัจจยัดา้นความสามารถในการน าเสนอสินคา้ บริการ และบริษทัปัจจยั
ดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity)ขององค์กรท่ีแสดงออกโดยพนักงาน) กบัตวัแปรตาม 
(ภาพลกัษณ์ของบริษทั) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัส าหรับการทดสอบท่ีระดบั 0.05 ส าหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพนกังานกบัภาพลกัษณ์

ของบริษทั กรณีศึกษา : บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทยประกนั
ชีวติ จ  ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามในบริษัท อเมริกัน
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวติ จ  ากดั 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัด้านพนกังานและปัจจยัท่ีไม่ใช่
พนกังาน ระดบัความคิดเห็นในภาพลกัษณ์บริษทัของบริษทั  อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์
รันส์ จ ากดั (AIA)  บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั และผลการ
วเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในปัจจยัด้านพนักงานและปัจจยัท่ีไม่ใช่
พนกังาน ระดบัความคิดเห็นในภาพลกัษณ์บริษทั ของบริษทั  อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์
รันส์ จ ากดั (AIA)   บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั และผล
การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ท่ีแยกยอ่ยเป็นรายดา้น ไดร้วบรวมไวใ้นส่วนของภาคผนวก 
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ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 

 
ภาพที่ 4.1ขอ้มูลทัว่ไป ด้านอายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้ของผูต้อบแบบสอบถามในบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั * 

 
 

หมายเหตุ.* แบบสอบถามจ านวน 384 ฉบบั โดยแบ่งเป็นรายบริษทัละ 128 ฉบบั 

DPU



67 

 
ภาพที่ 4.2 ขอ้มูลทัว่ไป ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ของผูต้อบแบบสอบถามในบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั บริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั * 

 

 
 

หมายเหตุ.* แบบสอบถามจ านวน 384 ฉบบั โดยแบ่งเป็นรายบริษทัละ 128 ฉบบั 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นพนกังานและปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ระดบั
ความคิดเห็นในภาพลกัษณ์บริษทัของบริษทั  อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA)  
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดัและบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั และผลการวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านพนักงานและปัจจัยที่ไม่ใช่พนักงาน ระดับความ
คิดเห็นในภาพลักษณ์ของบริษัท และผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ของบริษัท  อเมริกัน
อนิเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั (AIA)  
 
ตารางที่ 4.1 แสดงระดับความคิดเห็นของลูกค้า ท่ีมีต่อปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยท่ีไม่ใช่ด้าน
พนกังานอนัได้แก่ ดา้นโฆษณา และดา้นสินคา้บริการ รวมถึงดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนั
ชีวติ ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA)  
 

บริษัท ระดับความคิดเห็นของลูกค้า  

พนักงาน โฆษณา สินค้าและบริการ ภาพลกัษณ์บริษัท 

AIA มาก  ( ̅ = 3.806 ) -รับชม96.10% ปานกลาง  
( ̅ =3.073) 

มาก ( ̅ =3.510) 

ความสามารถของ
พนกังาน ในการ
น าเสนอสินคา้ 
บริการ บริษทั 
( ̅ = 3.934)    

-รับชมทาง
โทรทศัน์มาก
ท่ีสุดท่ี 86.70% 
–จ าโฆษณาของ 
AIAไดค้รบท่ี 
24.20% 

ความคุม้ครองท่ี
ไดรั้บจาก
กรมธรรม ์  
( ̅ =3.393) 

ความมัน่คง 
( ̅ =4.003) 

  
ดา้นพนกังานค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อพนกังานของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่

แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.806)และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียง
จากล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นความสามารถของพนกังาน ในการน าเสนอสินคา้ บริการ บริษทัมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ =3.934)   
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4.1.1 ดา้นโฆษณา 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทัประกนัชีวิต ในด้านการรับชมโฆษณา

เก่ียวกับสินค้าและบริการของบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัดพบว่า  
ส่วนมากเคยชมโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวิต  จ  านวน  123  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  96.10  โดย 5 อนัดับแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เคยชมโฆษณาผ่านส่ือทาง
โทรทศัน์มากท่ีสุดจ านวน  111  คน คิดเป็นร้อยละ  86.70  

จ านวนและร้อยละของความรู้ความเขา้ใจของลูกคา้ของบริษทั   อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่
แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั  จ  ากดั  (AIA)  ท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทั   อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอส
ชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจในโฆษณา ชุด “ชีวิตผม” มาก
ท่ีสุด จ านวน 101 คน และมีความรู้ ความเขา้ใจในค าขวญั/ สโลแกนท่ีว่า หลกัประกันท่ีมัน่คง
ตลอดไป จ านวน 99 คน 

จ านวนและร้อยละของลูกคา้บริษทั   อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั  
(AIA)  ท่ีเคยรับชมภาพโฆษณาชุด “เราคือพลงัสร้างอนาคต” พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยรับชมภาพ
โฆษณา มีมากท่ีสุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 75.80 

4.1.2 ดา้นสินคา้และบริการ 
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อสินคา้และบริการของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล

แอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= 3.073)และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียง
จากล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรมมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ =3.393)   

4.1.3 ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั 
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอส

ชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA)อยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.510)และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากล าดบั
ค่าเฉล่ีย  พบวา่ ดา้นความมัน่คง  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ( ̅=4.003)รองลงมาคือดา้นความเป็นมืออาชีพ
ในการบริหารงาน  ( ̅=3.609)ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑ์และบริการ  ( ̅=3.254)และค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือดา้นการเป็นคนดีของสังคม  ( ̅=3.174) 
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ตารางที ่4.2แสดงระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นพนกังาน  ดา้นโฆษณา  และดา้นสินคา้และบริการ กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั  อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล
แอสชวัร์รันส์  จ  ากดั (AIA) 
 

 
ปัจจัยด้าน
พนักงาน 

ปัจจัยด้าน
โฆษณา 

ปัจจัยด้าน
สินค้าและ
บริการ 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษัท AIA 
ดา้นความเป็น
มืออาชีพในการ
บริหารงาน 

ดา้นความ
มัน่คง 

ดา้นความเป็น
คนดีของ
สังคม 

ดา้นความเป็น
ผูน้ าในผลิตภณัฑ์

และบริการ 
ปัจจัยด้านพนักงาน 1 .617* .869* .839* .782* .464* .739* 
ปัจจัยด้านโฆษณา .617* 1 .658* .613* .591* .445* .650* 
ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ .869* .658* 1 .847* .639* .622* .872* 
ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

- ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน .839* .613* .847* 1 .774* .723* .792* 
- ดา้นความมัน่คง .782* .591* .639* .774* 1 .443* .526* 
- ดา้นความเป็นคนดีของสังคม .464* .445* .622* .723* .443* 1 .723* 
- ดา้นความเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ .739* .650* .872* .792* .526* .723* 1 

 

หมายเหตุ.* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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4.1.4 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนั

ชีวติ ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค             
H0 = ปัจจยัดา้นพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัอเมริกนัอินเตอร์เนชัน่

แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดัในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
H1 = ปัจจยัดา้นพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัอเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล

แอสชวัร์รันส์ จ ากดัในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค             
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่  ปัจจยัดา้นพนกังานของบริษทั  อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอส

ชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) ทั้ง  3  ดา้นคือ ดา้นความรู้ของพนกังานในสินคา้ บริการและบริษทัดา้น
ความสามารถในการน าเสนอสินคา้ บริการ และบริษทั  และดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual 
Identity) ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน มีค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูร่ะหวา่ง 0.464  
ถึง  0.839  และมีค่า P-Value นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานไดว้า่ ปัจจยัดา้นพนกังานของ บริษทั  อเมริกนัอินเตอร์
เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA)  มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ในความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภค  

สมมติฐานท่ี 2ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนักงานดังต่อไปน้ี มีความสัมพนัธ์กับภาพลักษณ์ของ
บริษทัประกนัชีวติในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั 
2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการ(ได้แก่ ความคุม้ครองท่ีได้จากกรมธรรม ์

ความหลากหลายของกรมธรรม ์บริการท่ีไดรั้บ สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ และเบ้ียประกนัชีวติ) 
3) เงินกองทุนของบริษทั 
สมมติฐานยอ่ย 
H0 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั อเมริกนั

อินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัด ไม่มีความสัมพนัธ์กับภาพลักษณ์ของบริษัท อเมริกัน
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

H1 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์
เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค  
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า  ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ 
บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์จ ากดั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยู่ระหว่าง 
445* ถึง .650 และมีค่า P-Value นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานไดว้า่ ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบั
โฆษณาของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์จ ากดั  
 

H0 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ
บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
H1 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการ มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ 
บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค  

 
จากตารางท่ี 4.2  พบว่า  ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนักงาน  ด้านสินค้าและบริการ ของบริษทั 

อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ทั้ง 5 ดา้นคือ  ดา้นความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์  
ดา้นความหลากหลายของกรมธรรม ์ ดา้นบริการท่ีไดรั้บ  ดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ  และดา้น
เบ้ียประกนัชีวิต มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  .622 ถึง .872 และมีค่า P-Value นอ้ยกวา่ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐาน
ไดว้า่ ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์
รันส์ จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ  
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4.3. ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านพนักงานและปัจจัยทีไ่ม่ใช่พนักงาน ของบริษัท  
ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (TLI)  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ ท่ีมีต่อปัจจยัด้านพนักงาน ปัจจยัท่ีไม่ใช่ด้าน
พนกังานอนัได้แก่ ดา้นโฆษณา และดา้นสินคา้บริการ รวมถึงดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนั
ชีวติของ บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (TLI)  

 
บริษัท ระดับความคิดเห็นของลูกค้า  

พนักงาน โฆษณา สินค้าและบริการ ภาพลกัษณ์บริษัท 

TLI มาก  ( ̅ = 3.969) -รับชม 99.20% มาก  ( ̅ =3.534) มาก ( ̅ =3.705) 
ความสามารถ
ของพนกังาน ใน
การน าเสนอ
สินคา้ บริการ 
บริษทั 
( ̅ = 4.051)    

-รับชมทาง
โทรทศัน์มาก
ท่ีสุด 
-จ าโฆษณาของ 
TLI ไดค้รบ ท่ี 
85.20%    

ความหลากหลาย
ของแบบกรมธรรม ์ 
( ̅ =3.875)   

ความมัน่คง 
( ̅ =3.939) 

 
ดา้นพนกังานค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อพนกังานของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.969) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ 
ดา้นความสามารถของพนักงาน ในการน าเสนอสินคา้ บริการ บริษทั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ = 
4.051) 

4.3.1 ดา้นโฆษณา 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ในเร่ืองของเคย

ชมโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวติหรือไม่  พบวา่  ส่วนมากเคยชมโฆษณา
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวิต  จ  านวน  127  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.20  โดย 5 
อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยชมโฆษณาผ่านส่ือทางโทรทศัน์มากท่ีสุดจ านวน  
125  คน คิดเป็นร้อยละ  97.70  รองลงมาเป็นส่ือใน BTS/ MRT และนิตยสาร  จ านวน  21  คน คิด
เป็นร้อยละ  16.40   วิทยุ  จ  านวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ  15.60  ส่ือจากโรงภาพยนตร์และส่ือ
กลางแจง้ เช่น ป้ายริมถนน จ านวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ  14.10  ตามล าดบั 
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จ านวนและร้อยละของความรู้ความเขา้ใจของลูกคา้ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดัท่ี
มีต่อโฆษณาของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจใน
โฆษณา และค าขวญั/ สโลแกน เม่ือไดรั้บชมภาพโฆษณา และไดอ่้านค าขวญั/ สโลแกน 

จ านวนและร้อยละของลูกคา้บริษทั ไทยประกนัชีวติ  จ  ากดั  ท่ีเคยรับชมภาพโฆษณาชุด 
“บุตรสุดท่ีรัก”  พบวา่  ส่วนใหญ่เคยรับชมนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สัปดาห์มากท่ีสุด  จ  านวน 94  คน  คิด
เป็นร้อยละ  73.40  รองลงมาคือเคยรับชม 5-10 คร้ัง/ สัปดาห์  จ  านวน 22  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.20  
เคยรับชม 11-15 คร้ัง/ สัปดาห์  จ  านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.00  และเคยรับชมมากกวา่ 15 คร้ัง/ 
สัปดาห์  จ  านวน  3  คน  คิดเป็นร้อย 2.30  โดยลูกคา้บริษทัท่ีเคยรับชมโฆษณาตอบถูกตอ้งทั้งหมด
จ านวน  128  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4.3.2 ดา้นสินคา้และบริการ 
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅=3.534)และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย  พบวา่  
ดา้นความหลากหลายของแบบกรมธรรม์  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ( ̅=3.875)  รองลงมาคือด้านการ
บริการ ( ̅=3.789)  ดา้นความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์ ( ̅=3.568)   ดา้นราคาของเบ้ียประกนั
ชีวติ  ( ̅=3.420)  และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ  ( ̅=3.020 ) 

4.3.3 ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั 
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.705)และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย  พบว่า   ดา้น
ความมัน่คง  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ( ̅=3.939)รองลงมาคือดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน  
( ̅=3.871)ด้านการเป็นคนดีของสังคม  ( ̅=3.641)และค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือด้านการเป็นผู ้น าใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  ( ̅=3.369) 
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ตารางที ่4.4 แสดงระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นพนกังาน ดา้นโฆษณา และดา้นสินคา้และบริการโดยรวมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
 

ปัจจัยด้าน
พนักงาน 

ปัจจัยด้าน
โฆษณา 

ปัจจัยด้าน
สินค้าและ
บริการ 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 
ดา้นความเป็น
มืออาชีพใน

การบริหารงาน 

ดา้นความ
มัน่คง 

ดา้นความ
เป็นคนดีของ

สังคม 

ดา้นความเป็นผูน้ า
ในผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ 
ปัจจัยด้านพนักงาน 1 .529* .334* .279* .178* -.185* .146 
ปัจจัยด้านโฆษณา .529* 1 -.069 -.188* -.059 -.406* -.188* 
ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ .334* -.069 1 .825* .800* .392* .723* 
ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

- ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน .279* -.188* .825* 1 .856* .406* .630* 
- ดา้นความมัน่คง .178* -.059 .800* .856* 1 .373* .653* 
- ดา้นความเป็นคนดีของสังคม -.185* -.406* .392* .406* .373* 1 .717* 
- ดา้นความเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ .146 -.188* .723* .630* .653* .717* 1 

 
หมายเหตุ.* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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4.3.4 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนั
ชีวติในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

H0 = ปัจจยัดา้นพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

H1 = ปัจจยัดา้นพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ใน
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค       

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า  ปัจจยัด้านพนกังานของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ทั้ง  3  
ดา้นคือ ด้านความรู้ของพนักงานในสินคา้ บริการ และบริษทั ดา้นความสามารถในการน าเสนอ
สินคา้บริการ และบริษทั  และดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์รท่ีแสดงออกโดย
พนกังานมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหวา่ง  -.185  ถึง  .279 และมีค่า P-Value ต ่ากวา่ 0.05 
ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานได้ว่า  ปัจจยัด้านพนักงานของ บริษทั  ไทยประกนัชีวิต จ ากดั มี
ความสัมพนัธ์กบัภาพลักษณ์ของบริษทั ไทยประกันชีวิต จ ากดั ด้านความเป็นมืออาชีพในการ
บริหารงาน ดา้นความมัน่คง ดา้นความเป็นคนดีของสังคม ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค แต่ปัจจยั
ดา้นพนกังานของ บริษทั  ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์ในแบบเส้นตรง กบัภาพลกัษณ์
ของบริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั ดา้นความเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานดงัต่อไปน้ี มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ
บริษทัประกนัชีวติในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั 
2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการ(ไดแ้ก่ ความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรมความ

หลากหลายของกรมธรรม ์บริการท่ีไดรั้บ สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ และเบ้ียประกนัชีวติ 
3) เงินกองทุนของบริษทั 
สมมติฐานยอ่ย 
H0 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั ไทยประกนั

ชีวติ จ  ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ บริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั ในความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภค 

H1 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั ไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ในความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภค 
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จากตารางท่ี 4.4 พบว่า  ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ 

บริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  -.059 ถึง -.406 และมีค่า P-
Value สูงกวา่ 0.05ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานไดว้า่ ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็น
เก่ียวกบัโฆษณาของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ด้านความ
มัน่คงของบริษทั ไทยประกันชีวิต จ ากัด แต่ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนักงาน ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับ
โฆษณาของ บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นมืออาชีพใน
การบริหารงาน ดา้นความเป็นคนดีของสังคม และดา้นความเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

สมมติฐานยอ่ย 
H0 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์

ของบริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
H1 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการ มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ

บริษทับริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
จากตารางท่ี 4.4  พบวา่  ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการของบริษทั ไทย

ประกนัชีวติ จ  ากดัทั้ง  5  ดา้นคือ  ดา้นความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์  ดา้นความหลากหลายของ
กรมธรรม์  ด้านบริการท่ีได้รับ  ด้านสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับ  และด้านเบ้ียประกันชีวิตมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง  0.392  ถึง  0.825 และมีค่าP-Value ต ่ากว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานไดว้า่ ปัจจยัท่ี
ไม่ใช่พนักงาน ด้านสินค้าและบริการของบริษัท ไทยประกันชีวิตจ ากัด มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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4.4 ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านพนักงานและปัจจัยที่ไม่ใช่พนักงาน ของบริษัท 
เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (MTL)  
 
ตารางที่ 4.5 แสดงระดับความคิดเห็นของลูกค้า ท่ีมีต่อปัจจยัด้านพนักงาน ปัจจัยท่ีไม่ใช่ด้าน
พนกังานอนัไดแ้ก่ ดา้นโฆษณา และดา้นสินคา้บริการ รวมถึงดา้นภาพลกัษณ์ของ บริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั (MTL)  

 
บริษัท ระดับความคิดเห็นของลูกค้า  

พนักงาน โฆษณา สินค้าและบริการ ภาพลกัษณ์บริษัท 

MTL มาก  ( ̅ = 3.955) -รับชม 99.20% มาก( ̅ =3.532) มาก ( ̅ =3.880) 
เอกลกัษณ์ทาง
ภาพ(Visual 
Identity)ของ
องคก์ร ท่ี
แสดงออกโดย
พนกังาน 
  ( ̅ =4.033)   

-ทางโทรทศัน์
มากท่ีสุด 
-จ าโฆษณาของ 
MTLไดค้รบ ท่ี 
85.20%    

ดา้นการบริการ  
  ( ̅ =3.681)    

ความมัน่คง  
 ( ̅ =4.233)   

 
ดา้นพนกังานค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อพนกังานของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 

จ ากดั(MTL) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.955) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากล าดบั
ค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ(Visual Identity)ขององค์กร ท่ีแสดงออกโดยพนกังาน ( ̅ 
=4.033)   

4.4.1 ดา้นโฆษณา 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั(MTL) ใน

เร่ืองการรับชมโฆษณาเก่ียวกับสินค้าหรือบริการของบริษทัประกันชีวิต พบว่า รับชมโฆษณา
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวิต จ านวน 127คน คิดเป็นร้อยละ 99.20โดยรับชม
ผ่านทางส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีอนัดับแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยชมโฆษณาผ่านส่ือ
โทรทศัน์ จ  านวน  127  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.20    
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จ านวน และร้อยละของความรู้ความเขา้ใจของลูกคา้ของบริษทั   เมืองไทยประกนัชีวิต 

จ ากดั ท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทัฯ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจในโฆษณา และค า
ขวญั/ สโลแกน เม่ือไดรั้บชมภาพโฆษณา และไดอ่้านค าขวญั/ สโลแกน 

จ านวนและร้อยละของลูกค้า บริษทั  เมืองไทยประกันชีวิต  จ  ากัดท่ีเคยรับชมภาพ
โฆษณาชุด “หนุ่มข้ีหลี”  พบวา่  ส่วนใหญ่เคยรับชมนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สัปดาห์มากท่ีสุด  จ  านวน   72  
คน  คิดเป็นร้อยละ 56.30  รองลงมาคือ  เคยรับชม 5-10 คร้ัง/ สัปดาห์  จ  านวน   39  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 18.00   ไม่เคยรับชมจ านวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.60  เคยรับชม 11-15 คร้ัง/ สัปดาห์ จ านวน   
4  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.10  และเคยรับชมมากกวา่ 15 คร้ัง/สัปดาห์  จ  านวน 2  คน  คิดเป็นร้อยละ  
1.60  โดยลูกค้าบริษทัท่ีเคยรับชมโฆษณาตอบถูกตอ้งทั้งหมดจ านวน  109  คน  คิดเป็นร้อยละ 
85.20  และไม่รู้  จ  านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.30 

4.4.2 ดา้นสินคา้และบริการ 
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของบริษทั  เมืองไทยประกันชีวิต  

จ  ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.532)และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย  
พบวา่  ดา้นการบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ( ̅=3.681)   รองลงมาคือดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 
( ̅=3.676)  ด้านความคุ้มครองท่ีได้รับจากกรมธรรม์  ( ̅=3.495)ด้านราคาของเบ้ียประกันชีวิต  
( ̅=3.424)  และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นความหลากหลายของแบบกรมธรรม ์ ( ̅=3.383) 

4.4.3 ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั 
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั  เมืองไทยประกันชีวิตจ ากัด  

(MTL) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.880)และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย  
พบวา่   ดา้นความมัน่คง  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ( ̅=4.233)รองลงมาคือดา้นความเป็นมืออาชีพในการ
บริหารงาน  ( ̅=4.000)ดา้นการเป็นคนดีของสังคม  ( ̅=3.812)และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือด้านการเป็น
ผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ ( ̅ =3.475) 
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ตารางที ่4.6แสดงระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นพนกังาน  ดา้นโฆษณา  และดา้นสินคา้และบริการโดยรวมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั  เมืองไทยประกนัชีวติ  
จ  ากดั 
 

 
ปัจจัยด้าน
พนักงาน 

ปัจจัยด้าน
โฆษณา 

ปัจจัยด้าน
สินค้าและ
บริการ 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 
ดา้นความเป็น
มืออาชีพใน

การบริหารงาน 

ดา้นความ
มัน่คง 

ดา้นความ
เป็นคนดีของ

สังคม 

ดา้นความเป็น
ผูน้ าในผลิตภณัฑ์

และบริการ 
ปัจจัยด้านพนักงาน 1 -.073 .530* .551* .450* .395* .231* 
ปัจจัยด้านโฆษณา -.073 1 .080 -.016 .021 .175 .143 
ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ .530* .080 1 .631* .438* .360* .269* 
ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

- ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน .551* -.016 .631* 1 .741* .597* .364* 
- ดา้นความมัน่คง .450* .021 .438* .741* 1 .642* .379* 
- ดา้นความเป็นคนดีของสังคม .395* .175 .360* .597* .642* 1 .607* 
- ดา้นความเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ .231* .143 .269* .364* .379* .607* 1 

 

หมายเหตุ.* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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4.4.4 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัดา้นพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิต

ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
H0 = ปัจจยัดา้นพนกังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั เมืองไทยประกนั

ชีวติ จ  ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
H1 = ปัจจยัดา้นพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั เมืองไทยประกนั

ชีวติ จ  ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
จากตารางท่ี 4.6  พบว่า  ปัจจยัดา้นพนกังานของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ทั้ง  

3  ดา้นคือ ดา้นความรู้ของพนกังานในสินคา้-บริการ และบริษทั   ดา้นความสามารถในการน าเสนอ
สินคา้-บริการ และบริษทั  และดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององค์กรท่ีแสดงออก
โดยพนกังาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.231 ถึง 0.551 และมีค่าP-Value ต ่ากวา่ 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานได้
วา่ ปัจจยัดา้นพนกังาน ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิตจ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ
บริษทั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานดงัต่อไปน้ี มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ
บริษทัประกนัชีวติในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั 
2) ความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าและบริการ(ได้แก่ ความคุ้มครองท่ีได้จากกรมธรรม ์

ความหลากหลายของกรมธรรม ์บริการท่ีไดรั้บ สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ และเบ้ียประกนัชีวติ) 
3) เงินกองทุนของบริษทั 
สมมติฐานยอ่ย 
H0 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั เมืองไทย

ประกนัชีวิต จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ใน
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

H1 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของบริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวิต จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ในความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภค 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า  ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ 
บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง - 0.16 ถึง  0.175 และมี
ค่า P-Value ต ่ากวา่ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้น 
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สามารถตอบสมมติฐานไดว้า่ ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ บริษทั 
เมืองไทยประกันชีวิต จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั  

สมมติฐานยอ่ย 
H0 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์

ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
H1 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการ มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของ

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค  
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า  ปัจจัยท่ีไม่ใช่พนักงาน ด้านสินค้าและบริการของ บริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด ทั้ ง 5 ด้านคือ  ด้านความคุ้มครองท่ีได้จากกรมธรรม์   ด้านความ
หลากหลายของกรมธรรม ์ ดา้นบริการท่ีไดรั้บ  ดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ  และดา้นเบ้ียประกนั
ชีวิต มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง .269* ถึง .631*และมีค่า P-Value ต ่ากว่า 0.05จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานไดว้า่ 
ปัจจัย ท่ีไม่ใช่พนักงาน ด้านสินค้าและบริการของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด มี
ความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั  
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ตารางที ่4.7 แสดงระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นพนกังาน  ดา้นโฆษณา  ดา้นสินคา้และบริการ  และดา้นเงินกองทุน กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิต 
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (TLI) และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (MTL) โดยรวม 
 

 
ปัจจัยด้าน
พนักงาน 

ปัจจัยด้าน
โฆษณา 

ปัจจัยด้าน
สินค้าและ
บริการ 

ปัจจัยด้าน

เงินทุน 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 
ดา้นความเป็น
มืออาชีพใน

การบริหารงาน 

ดา้นความ
มัน่คง 

ดา้นความ
เป็นคนดีของ

สังคม 

ดา้นความเป็น
ผูน้ าในผลิตภณัฑ์

และบริการ 
ปัจจัยด้านพนักงาน 1 .346* .141* .634* .622* .489* .306* .388* 
ปัจจัยด้านโฆษณา .346* 1 .298* .452* .293* .168* .244* .268* 
ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ .141* .298* 1 .298* .274* .173* .454* .149* 
ปัจจัยด้านเงินทุน .634* .452* .298* 1 .763* .547* .527* .622* 
ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

- ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน .622* .293* .274* .763* 1 .756* .617* .581* 
- ดา้นความมัน่คง .489* .168* .173* .547* .756* 1 .492* .515* 
- ดา้นความเป็นคนดีของสังคม .306* .244* .454* .527* .617* .492* 1 .657* 
- ดา้นความเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ .388* .268* .149* .622* .581* .515* .657* 1 

 
หมายเหตุ.* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05
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4.5 ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็น ของปัจจัยด้านพนักงาน ด้านโฆษณา ด้านสินค้าและ 
บริการ  และด้านเงินกองทุน กับภาพลักษณ์ของบริษัทประกันชีวิต ของบริษัท อเมริกันอินเตอร์
เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัด (AIA) บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (TLI) และบริษัท เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ ากดั (MTL) โดยรวม  

4.5.1 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานดา้นเงินกองทุน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์

ของบริษทัประกนัชีวติในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 
H0 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานดา้นเงินทุน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (TLI) และ
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (MTL) โดยรวม ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

H1 = ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานด้านเงินทุน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 
อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (TLI) และ
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (MTL) โดยรวม ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

 
จากตารางท่ี 4.7  พบว่า  ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังานดา้นเงินทุนโดยรวมทั้ง 3 บริษทั มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง   0.527 ถึง 0.763 และมีค่าP-Value ต ่ากว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานไดว้า่ ปัจจยัท่ี
ไม่ใช่พนกังาน ดา้นเงินกองทุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัโดยรวม 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านพนักงานกับภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกนัชีวิต อนัประกอบดว้ย บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) บริษทั 
ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (TLI) และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (MTL)สามารถสรุปการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 3ส่วน ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA)  
5.1.2 บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (TLI) 
5.1.3 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (MTL) 

สรุปผลการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิต
แต่ละบริษทัในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นพนกังาน 
2. ดา้นโฆษณา 
3 ดา้นสินคา้และบริการ 
4 ดา้นภาพลกัษณ์บริษทั 
5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
5.2.1 ดา้นพนกังาน 
5.2.2 ดา้นโฆษณา 
5.2.3 ดา้นสินคา้และบริการ 
5.2.4 ดา้นภาพลกัษณ์บริษทั 
5.2.5 กรณีผูมี้รายไดต้  ่ากบัการท าประกนัชีวติ 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นพนกังาน ปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้น

พนักงาน ปัจจยัท่ีไม่ใช่ด้านพนักงานอนัได้แก่ ด้านโฆษณา และด้านสินค้าบริการ รวมถึงด้าน
ภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวติ ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (TLI) และ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (MTL) สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงระดับความคิดเห็นของลูกค้า ท่ีมีต่อปัจจยัด้านพนักงาน ปัจจัยท่ีไม่ใช่ด้าน
พนักงานอนัได้แก่ ด้านโฆษณา ด้านสินค้าบริการ รวมถึงด้านภาพลักษณ์ ของบริษทั อเมริกัน
อินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัด (AIA) บริษทั ไทยประกันชีวิต จ ากัด (TLI) และบริษทั 
เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (MTL)  
 

บริษัท ระดบัความคดิเห็นของลูกค้า  

พนักงาน โฆษณา สินค้าและบริการ ภาพลกัษณ์บริษัท 

AIA มาก ( ̅ = 3.806 ) -รับชม96.10% ปานกลาง ( ̅ =3.073) มาก ( ̅ =3.510) 
ความสามารถของ
พนกังาน ในการน าเสนอ
สินคา้ บริการ บริษทั 
( ̅ = 3.934)    

-ทางโทรทศัน์
มากท่ีสุด -จ า
โฆษณาของAIA
ไดค้รบท่ี 24.20% 

ความคุม้ครองท่ีไดรั้บ
จากกรมธรรม ์ ( ̅ 

=3.393) 

ความมัน่คง 
( ̅ =4.003) 

TLI มาก  ( ̅ = 3.969) -รับชม 99.20% มาก  ( ̅ =3.534) มาก ( ̅ =3.705) 
ความสามารถของ
พนกังาน ในการน าเสนอ
สินคา้ บริการ บริษทั 
( ̅ = 4.051)    

-ทางโทรทศัน์
มากท่ีสุด 
-จ าโฆษณาของ 
TLI ไดค้รบ ท่ี 
100%   

ความหลากหลายของ
แบบกรมธรรม ์ ( ̅ 
=3.875)   

ความมัน่คง 
( ̅ =3.939) 

MTL มาก  ( ̅ = 3.955) -รับชม 99.20% มาก( ̅ =3.532) มาก ( ̅ =3.880) 
เอกลกัษณ์ทางภาพ(Visual 
Identity)ขององคก์ร ท่ี
แสดงออกโดยพนกังาน 
  ( ̅ =4.033)   

-ทางโทรทศัน์
มากท่ีสุด 
-จ าโฆษณาของ 
MTLไดค้รบ ท่ี 
85.20%    

ดา้นการบริการ  
  ( ̅ =3.681)    

ความมัน่คง  
 ( ̅ =4.233)   

5.1.1 บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั 
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ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน  85 
คน  คิดเป็นร้อยละ  66.40  และเป็นเพศหญิงจ านวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.60  โดยเป็นผูท่ี้มี
อายรุะหวา่ง  41 ปีถึง 50 ปีจ านวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.20มีสถานภาพสมรสจ านวน  86   คน   
คิดเป็นร้อยละ  67.20  เป็นผูท่ี้มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโทจ านวน  80  คน  คิดเป็นร้อยละ  
62.50     มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนจ านวน  67  คน  คิดเป็นร้อยละ 52.30   และเป็นผูท่ี้มีรายได้
ตั้งแต่  10,001-30,000 บาทจ านวน   116   คน  คิดเป็นร้อยละ  90.60 

1. ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชัวร์รันส์ 
จ ากดั (AIA) ท่ีมีต่อพนกังานของบริษทั โดยรวมทั้ง4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.806 )  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย  พบว่า  มีความคิดเห็นในดา้นความสามารถของ
พนกังาน ในการน าเสนอสินคา้ บริการ บริษทั อยูใ่นล าดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 3.934) รองลงมาคือดา้น
เอกลกัษณ์ทางภาพ(Visual Identity)ขององคก์ร ท่ีแสดงออกโดยพนกังาน ( ̅ = 3.855)  และค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือดา้นความรู้ของพนกังาน ในสินคา้ บริการ และบริษทั ( ̅ = 3.629)   

2. ลูกค้าส่วนใหญ่ของ บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์  จ  ากัด 
(AIA)พบวา่ ส่วนมากเคยชมโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวิต  จ  านวน 123 
คนคิดเป็นร้อยละ 96.10โดยส่ือทางโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ส่ือกลางแจง้ เช่น ป้ายริมถนน 
อินเตอร์เน็ตและวิทยุ เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ 5 อนัดับแรกท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่เคยชมโฆษณาของ
บริษทัประกนัชีวิตนั้นๆลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั 
(AIA) มีความรู้ความเขา้ใจต่อโฆษณาของบริษทั โดยมีความรู้ ความเขา้ใจในโฆษณา ชุด “ชีวิตผม” 
มากท่ีสุด จ านวน 101 คน และมีความรู้ ความเขา้ใจในค าขวญั/สโลแกนท่ีวา่ หลกัประกนัท่ีมัน่คง
ตลอดไป จ านวน 99 คน ส่วนภาพโฆษณาชุด “เราคือพลงัสร้างอนาคต” พบว่า  ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่
เคยรับชมโฆษณาชุดน้ี จ านวน97 คน คิดเป็นร้อยละ75.80 โดยผูท่ี้เคยรับชมภาพโฆษณาชุดน้ีเคย
รับชมภาพโฆษณานอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สัปดาห์ จ านวน29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 และเคยรับชม 5-10 
คร้ัง/ สัปดาห์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 โดยลูกคา้บริษทัท่ีเคยรับชมโฆษณาตอบถูกตอ้ง
ทั้งหมดจ านวน31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 

3. ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชัวร์รันส์ 
จ ากดั (AIA) ท่ีมีต่อสินคา้และบริการของบริษทัโดยรวมทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅ =3.073) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากล าดับค่าเฉล่ีย พบว่า ด้านความคุ้มครองท่ีได้รับจาก
กรมธรรม ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ =3.393) รองลงมาคือดา้นความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ ( ̅ 
=3.378)  ดา้นการบริการ ( ̅ =3.288) ดา้นราคาของเบ้ียประกนัชีวิต ( ̅ = 2.941) และค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ( ̅ = 2.367) 
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4. ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชัวร์รันส์ 
จ ากดั (AIA) ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั โดยรวมทั้ง4ดา้นอยู่ในระดบัมาก ( ̅ =3.510)และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย  พบว่า ด้านความมัน่คง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ 
=4.003) รองลงมาคือดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน ( ̅ =3.609)  ดา้นการเป็นผูน้ าใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ( ̅ =3.254) และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการเป็นคนดีของสังคม  ( ̅ =3.174)   

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.1 ปัจจยัดา้นพนกังานของบริษทั  อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั 

(AIA) ทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นความรู้ของพนกังานในสินคา้ บริการและบริษทัดา้นความสามารถในการ
น าเสนอสินคา้ บริการ และบริษัท และด้านเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององค์กรท่ี
แสดงออกโดยพนกังาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.464 ถึง  0.839 แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยด้านพนักงานของ บริษัท  อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัด (AIA) มี
ความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

5.2 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของอเมริกนัอินเตอร์
เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั (AIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูร่ะหวา่ง .445 ถึง .650 แสดง
ให้พบวา่ ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล
แอสชวัร์รันส์ จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

5.3 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่
แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ทั้ง 5 ดา้นคือ ดา้นความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม์ ดา้นความหลากหลาย
ของกรมธรรม์ ด้านบริการท่ีไดรั้บ ด้านสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ และดา้นเบ้ียประกนัชีวิต มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง.622 ถึง .872 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้
และบริการของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดัมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์
ของบริษทั ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

5.1.2 บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน90 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.70และเป็นเพศชายจ านวน 38คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 โดยเป็นผูท่ี้มีอายุต  ่า
กวา่ 30 ปีจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70  มีสถานภาพโสดจ านวน 90คน  คิดเป็นร้อยละ70.30 
เป็นผูท่ี้มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน100 คน คิดเป็นร้อยละ  78.10 มีอาชีพเป็น
พนกังานเอกชน จ านวน123 คน คิดเป็นร้อยละ 96.10และส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายได้ตั้งแต่10,001-
30,000 บาท จ านวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.90 
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1. ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ท่ีมีต่อพนกังานของ
บริษทั  โดยรวมทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.969) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจาก
ล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ มีความคิดเห็นในดา้นความสามารถของพนกังาน ในการน าเสนอสินคา้ บริการ 
บริษทั อยูใ่นล าดบัมากท่ีสุด ( ̅= 4.051) รองลงมาคือดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ(Visual Identity)ของ
องคก์ร ท่ีแสดงออกโดยพนกังาน ( ̅ = 3. 953) และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นความรู้ของพนกังาน ใน
สินคา้ บริการ และบริษทั ( ̅ = 3. 902) 

2. ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดัพบว่า ส่วนมากเคยชมโฆษณา
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวิต จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 99.20 โดยส่ือทาง
โทรทศัน์ ส่ือในสถานีรถไฟฟ้า BTS/ MRT นิตยสาร วิทยุ ส่ือจากโรงภาพยนตร์ และส่ือกลางแจง้ 
เช่น ป้ายริมถนน เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ 5 อนัดบัแรกท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่เคยชมโฆษณาของบริษทั
ประกนัชีวิตนั้นลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั มีความรู้ ความเขา้ใจในโฆษณา 
และค าขวญั/ สโลแกน เม่ือไดรั้บชมภาพโฆษณา และไดอ่้านค าขวญั/ สโลแกน ทั้งน้ี ในส่วนภาพ
โฆษณาชุด “บุตรสุดท่ีรัก”พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เคยรับชมภาพโฆษณาชุดน้ีน้อยกว่า 5 คร้ัง/ 
สัปดาห์มากท่ีสุด จ านวน 94  คน คิดเป็นร้อยละ73.40 รองลงมาคือเคยรับชม 5-10 คร้ัง/ สัปดาห์ 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20ซ่ึงลูกคา้บริษทัท่ีเคยรับชมโฆษณาตอบถูกตอ้งทั้งหมดจ านวน
128 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ท่ีมีต่อสินคา้และ
บริการของบริษทัโดยรวมทั้ง5ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ =3.534) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงจากล าดับค่าเฉล่ีย พบว่า ด้านความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ 
=3.875) รองลงมาคือด้านการบริการ ( ̅ =3.789) ด้านความคุ้มครองท่ีได้รับจากกรมธรรม์ ( ̅ 
=3.568) ดา้นราคาของเบ้ียประกนัชีวิต ( ̅ =3.420) และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ี
ไดรั้บ ( ̅ =3.020 ) 

4. ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทัโดยรวมทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ =3.705) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงจาก
ล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นความมัน่คง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ =3.939)  รองลงมาคือดา้นความเป็นมือ
อาชีพในการบริหารงาน ( ̅ =3.871) ดา้นการเป็นคนดีของสังคม ( ̅ =3.641) และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ ( ̅ =3.369) 
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.1 ปัจจยัดา้นพนกังานของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นความรู้

ของพนักงานในสินคา้ บริการ และบริษทั ด้านความสามารถในการน าเสนอสินคา้บริการ และ
บริษทั และดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององค์กรท่ีแสดงออกโดยพนักงานมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง -.185 ถึง.279 พบวา่ปัจจยัดา้นพนกังานของ บริษทัไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัในดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 
ดา้นความมัน่คง และดา้นความเป็นคนดีของสังคม แต่ปัจจยัดา้นพนกังานของ บริษทั  ไทยประกนั
ชีวิต จ ากัด ไม่มีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงกับภาพลักษณ์ของบริษทัในด้านความเป็นผูน้ าใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

5.2 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ บริษทัไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง -.059 ถึง -.406 แสดงให้พบวา่ ปัจจยัท่ีไม่ใช่
พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์
แบบเส้นตรง กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นความมัน่คง แต่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั
ในดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน ดา้นความเป็นคนดีของสังคม และดา้นความเป็นผูน้ า
ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

5.3 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั
ทั้ง 5 ดา้นคือ ดา้นความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ดา้นความหลากหลายของกรมธรรม์ ดา้นบริการ
ท่ีไดรั้บ  ดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ  และดา้นเบ้ียประกนัชีวิตมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่
ระหว่าง 0.392 ถึง0.825 แสดงให้พบว่า ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนักงาน ด้านสินคา้และบริการของบริษทั 
ไทยประกนัชีวติจ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

5.1.3 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 

221 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 และเป็นเพศชายจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 โดยเป็นผูท่ี้มี
อายตุ  ่ากวา่30 ปีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60มีสถานภาพโสดจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.40 เป็นผูท่ี้มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีจ านวน  85 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.40 มีอาชีพเป็น
พนักงานเอกชนจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 98.40 และเป็นผูท่ี้มีรายได้ตั้ งแต่ 10,001-30,000 
บาทจ านวน90 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 

1 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิตจ ากดั ท่ีมีต่อพนกังาน
ของบริษทั โดยรวมทั้ง4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.955) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียง
จากล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ มีความคิดเห็นในดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์ร ท่ี
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แสดงออกโดยพนักงาน อยู่ในล าดบัมากท่ีสุด ( ̅ =4.033) รองลงมาคือด้านความสามารถของ
พนกังาน ในการน าเสนอสินคา้ บริการ บริษทั ( ̅= 3.992) และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นความรู้ของ
พนกังาน ในสินคา้ บริการ และบริษทั ( ̅ = 3.840) 

2 ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัดพบว่า ส่วนมากเคยชม
โฆษณาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวิต จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 99.20โดย
ส่ือทางโทรทศัน์ ส่ือในสถานีรถไฟฟ้า  BTS/ MRTInternet กิจกรรมพิเศษ (Event)ส่ือจากส่ือ
กลางแจง้ เช่น ป้ายริมถนน และวิทยุ เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ 5 อนัดับแรกท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่เคยชม
โฆษณาของบริษทัประกนัชีวิตนั้นๆลูกคา้ส่วนใหญ่บริษทั  เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั มีความรู้
ความเขา้ใจต่อโฆษณาและค าขวญั/ สโลแกน ทั้งน้ี ในส่วนของโฆษณาชุด “หนุ่มข้ีหลี” ลูกคา้ส่วน
ใหญ่เคยรับชมโฆษณาชุด “หนุ่มข้ีหลี”  น้ีนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สัปดาห์ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.30รองลงมาคือ เคยรับชม 5-10 คร้ัง/ สัปดาห์ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00โดยลูกคา้
บริษทัท่ีเคยรับชมโฆษณาตอบถูกตอ้งทั้งหมดจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 85.20 

3 ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ท่ีมีต่อสินคา้
และบริการของบริษทัโดยรวมทั้ง5ดา้นอยูใ่นระดบัมาก( ̅ =3.532) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นการบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ =3.681) รองลงมาคือดา้น
สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ( ̅ =3.676) ดา้นความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม์ ( ̅ =3.495)ดา้น
ราคาของเบ้ียประกนัชีวติ ( ̅ =3.424) และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นความหลากหลายของแบบกรมธรรม ์
( ̅ =3.383)   

4 ความคิดเห็นของผู ้ใช้บริการของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด ท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของบริษทั โดยรวมทั้ง4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ =3.880) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงจากล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นความมัน่คง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ =4.233) รองลงมาคือดา้น
ความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน ( ̅ =4.000)ด้านการเป็นคนดีของสังคม ( ̅ =3.812)และ
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ ( ̅ =3.475) 

5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.1 ปัจจยัด้านพนักงานของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ทั้ง 3 ด้านคือ ด้าน

ความรู้ของพนกังานในสินคา้-บริการ และบริษทั ดา้นความสามารถในการน าเสนอสินคา้-บริการ 
และบริษทั และดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.231 ถึง 0.551 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นพนกังาน ของบริษทั 
เมืองไทยประกนัชีวติจ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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5.2 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ บริษทัเมืองไทย
ประกนัชีวิต จ ากดั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง- 0.16 ถึง0.175 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ี
ไม่ใช่พนักงาน ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากัด ไม่มี
ความสัมพนัธ์แบบเส้นตรง กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

5.3 ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นสินคา้และบริการของ บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั ทั้ง 5 ดา้นคือ ดา้นความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ดา้นความหลากหลายของกรมธรรม ์ดา้น
บริการท่ีได้รับ ด้านสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับ และด้านเบ้ียประกันชีวิต มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง .269* ถึง .631* แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนักงาน ด้านสินค้าและ
บริการของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

5.4 ปัจจัยท่ีไม่ใช่พนักงานในด้านเงินทุนโดยรวมทั้ง 3บริษทั มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.527 ถึง 0.763 และมีค่าP-Value ต ่ากวา่ 0.05 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ีไม่ใช่
พนกังานดา้นเงินกองทุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัโดยรวม  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 งานวิจยัน้ีพบว่าปัจจยัดา้นพนกังานโดยรวมในความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของบริษทั
ประกนัชีวติทั้ง 3 บริษทั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิตรายดา้นทั้ง 
4 ดา้นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของPeter (2005)ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัการ
สร้างแบรนดข์องเอน็เตอร์ไพรส์ ไอจี ในทัว่โลก ระหวา่งปี 2542 ถึง 2548 พบวา่ ความลม้เหลวของ
แบรนด์ส่วนใหญ่มาจากการท่ีพนกังานไม่ไดช่้วยในการสร้างแบรนด์ โดยเฉล่ียแลว้พนกังานของ
องคก์รต่างๆ มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ท่ีมีความเขา้ใจแบรนด์ของตนเอง ในขณะท่ี 2 ใน 3 ไม่มีความ
เขา้ใจ ไม่สามารถช่วยเสริมสร้างแบรนด ์และอาจเป็นผูท่ี้มีโอกาสท าลายแบรนด์ไดด้ว้ยนอกจากนั้น 
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑารัตน์วิมุกตานนท์(2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์บริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) ในทศันะของผูโ้ดยสารชาวไทย ซ่ึงธุรกิจสายการบินและธุรกิจประกนัชีวิต
ล้วนเป็นงานบริการท่ีต้องอาศัยพนักงานในการให้บริการลูกค้าเช่นเดียวกัน ทั้ งน้ี มีผลวิจัย
สอดคลอ้งกนัวา่ บุคลิกภาพของพนกังานและเคร่ืองแบบพนกังานสามารถเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
บริษทั จึงควรรักษาและให้ความส าคญัต่อบุคลิกภาพและเคร่ืองแบบพนกังานในแนวทางน้ีต่อไป
ทั้งน้ี จากผลการศึกษาวา่ ปัจจยัดา้นพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวิต
ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญรอด พรหมศาสตร์ (2539) ท่ีได้วิจยั 
ธนาคารพาณิชยก์บัการสร้างภาพพจน์ กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยโดยพบวา่ พนกังานมีคุณภาพ 
และมีบริการท่ีอบอุ่นเป็นกนัเอง ท าให้ลูกคา้เห็นวา่ธนาคารมีภาพลกัษณ์ท่ีดี จึงเลือกใชบ้ริการของ

DPU



93 

ธนาคารกสิกรไทย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Patrick (2007) ซ่ึงเน้นความส าคญัในการ
น าส่งคุณค่าของแบรนดจ์ากพนกังานสู่ลูกคา้ ใหพ้นกังานเป็นกลยทุธ์ขององคก์รและท าให้พนกังาน
สามารถอยูร่่วมกบัแบรนดไ์ด ้

5.2.2 ปัจจยัดา้นโฆษณาในความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั  อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล
แอสชวัร์รันส์ จ ากดั  พบวา่   ปัจจยัดา้นโฆษณามีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ในทุกดา้น
ของบริษทัแต่ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั พบว่า  ปัจจยั
ดา้นโฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัในดา้นความมัน่คงแต่ปัจจยัดา้น
โฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัในดา้นความเป็นมืออาชีพในการ
บริหารงาน ความเป็นคนดีของสังคม และดา้นความเป็นผู ้น าในผลิตภณัฑ์และบริการ  ตรงกนัขา้ม
กบัระดบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ท่ีพบว่าปัจจยัดา้น
โฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทในทุกด้านผลการวิจยัดังกล่าว
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ห้องสิน นาคปานเสือ (2547) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง วิเคราะห์กลยุทธ์ส่ือสาร
การตลาดภายในประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์บริษทั การบินไทยจ ากัด (มหาชน) โดยยไปใน
แนวทางเดียวกนัว่า ผูบ้ริโภคท่ีรับชมโฆษณาจะมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์บริษทั ตรงกบัเน้ือหาของ
โฆษณาท่ีบริษทัตั้ งใจน าเสนอ ดังกรณีของโฆษณาของบริษัท เม่ืองไทยประกันชีวิต จ ากัดท่ี
น าเสนอด้านความสนุกสนาน แต่ไม่ได้ส่ือสารในภาพลกัษณ์ทั้ง 4 ด้าน จึงส่งผลให้โฆษณาไม่
สัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทั 

5.2.3 ปัจจัยด้านสินค้าและบริการและปัจจัยด้านเงินกองทุนโดยรวมในความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการของบริษทัประกนัชีวิตทั้ง 3 บริษทั พบว่า ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ และปัจจยัดา้น
เงินกองทุน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวติรายดา้นทั้ง 4 ดา้น 

5.2.3.1 ในด้านปัจจยัด้านสินค้ามีความสัมพนัธ์กับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกนัชีวติ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพรทิพย ์พิมลสินธ์ุ วา่ ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ คือ ภาพลกัษณ์ท่ี
พึงประสงค์ด้านสินคา้หรือบริการท่ีจ าหน่าย อนัเป็นการแสดงถึงปัจจยัด้านสินคา้และบริการ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์บริษทั 

5.2.3.2 ในดา้นปัจจยัดา้นการบริกา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ 
บริษทัประกนัชีวิต สอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นของ ภิญญา ลีฬหบุญเอ่ียม ว่าการบริการ

ลูกคา้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีท าให้ลูกคา้ทีทศันคติท่ีดีกบับริษทัได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริ
ชาติ จดัดี (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองกลยทุธ์การ 

5.2.3.3 ในด้านเงินกองทุนมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทัประกนัชีวิตเน่ืองจาก
เงินกองทุนจะเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัเหล่านั้นมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใดธุรกิจ
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มีความเส่ียงแค่ไหนและเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดข้ึนบริษทัจะมีความสามารถในการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนมีความสามารถในการช าระเงินคืนไดห้รือไม่ ธุรกิจการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคาร
พาณิชย ์หลกัทรัพยห์รือประกนั ตอ้งขายความน่าเช่ือถือเพราะถา้หากขาดความน่าเช่ือถือลูกคา้จะ
ไม่ใช้บริการบริษทันั้นดงันั้นหากบริษทัใดมีเสาค ้าท่ีดี คือการด ารงเงินกองทุนท่ีเขม้แข็งเพียงพอก็
จะเป็นหลกัประกนัให้กบัประชาชนว่าบริษทัจะไม่ล้มและมีความสามารถช าระเงินคืนได้ซ่ึงจะ
ส่งผลใหมี้ความน่าเช่ือถือและไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้มากกวา่ก่อให้เกิดผลดีทั้งกบัลูกคา้และ
บริษทัในระยะยาวสอดคลอ้งกบั บทวิจยัของ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2554) ท่ีกล่าววา่ จากการท่ีห้าม
บริษทัท่ีมีเงินกองทุนต ่ากวา่ 300% ลงทุนในสินทรัพยเ์ส่ียง เงินกองทุนในบริษทัประกนัชีวิตจึงเป็น
รากฐานส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงเสริมความ
มัน่คงธุรกิจประกนัชีวติไทยในระยะยาว 

5.2.3.4 จากการวิจยัพบว่ากลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด เป็นกลุ่มผูมี้
รายไดต้ั้งแต่ 10,001 – 30,000 บาท ซ่ึงมีรายไดใ้นระดบัต ่า – ปานกลาง แต่ก็เลือกท่ีจะท าประกนั
ชีวติเพื่อคุม้ครองตนเอง ทั้งน้ี อาจเกิดจาก ปัจจุบนัมีการพฒันาแบบประกนัท่ีหลากหลายข้ึน และมี
อตัราเบ้ียประกนัหลายระดบัทั้งถูกและแพง ซ่ึงจะให้ความคุม้ครองลดหลัน่ไปตามราคากบัการ
คุม้ครองและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ นอกจากนั้นยงัมีขอ้ก าหนดการจ่ายท่ีสามารถแบ่งจ่ายตาม
ความสามารถของแต่ละคนได ้จนผูมี้รายไดร้ะดบัต ่า-ปานกลาง สามารถซ้ือหาเพื่อคุม้ครองตนเอง
ได้โดยไม่กระทบกบัค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากนักนอกจากนั้น อาจเกิดจากสวสัดิการของรัฐ 
ดงัเช่น ประกนัสังคม กองทุนทดแทน หรือการให้หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ท่ีไม่สามารถให้
ความมัน่ใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ีไม่เท่าเทียมกบัผูป่้วยท่ีไม่ใช้สวสัดิการของรัฐ การ
จ ากัดยาบางประเภทท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งท่ีแพทย์ก าหนดว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
รักษาพยาบาล การรอรับการรักษาพยาบาลท่ีตอ้งใชเ้วลานาน เป็นตน้ จึงท าให้ผูบ้ริโภคซ่ึงมีรายได้
ในระดบัต ่า – ปานกลาง ท าประกนัชีวติเพื่อคุม้ครองตนเองมากข้ึน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
1. จากการวิจยัพบว่าเอกลกัษณ์ทางภาพขององค์กร (Visual Identity)ท่ีแสดงออกโดย

พนกังาน ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทั โดยเป็นดา้น
ท่ีแสดงค่าท่ีสูงท่ีสุด  ดงันั้นในการสร้างภาพลกัษณ์บริษทั ควรเนน้ใหมี้การบริหารจดัการเอกลกัษณ์
ทางภาพขององคก์ร (Visual Identity)ท่ีแสดงออกโดยพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมองคก์ร 
และภาพลักษณ์บริษัทท่ีต้องการจะเป็น โดยให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้ งน้ี จะต้องส่ือสารกับ
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พนกังานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานส่งต่อภาพลกัษณ์บริษทัสู่ผูบ้ริโภคต่อไปอนัจะท าให้แบ
รนดข์องบริษทัเขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแจ่มชดั และสามารถทราบวา่บริษทัแตกต่างกบั
แบรนด์อ่ืนๆ อย่างไรนอกจากนั้น ในส่วนของ บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด ท่ีได้มีการ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองแบบพนกังาน  บริษทัจึงควรติดตามความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อเคร่ืองแบบชุด
ใหม่ว่าตรงกบัภาพลกัษณ์บริษทัท่ีตั้งใจน าเสนอหรือไม่ และลูกคา้มีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการรักษาและปรับปรุงภาพลกัษณ์บริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. จากการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของลูกค้าในปัจจัยด้านพนักงาน ในด้าน
ความสามารถของพนกังาน ในการน าเสนอสินคา้ บริการ และบริษทัของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์
เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั และบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัภาพลกัษณ์บริษทั โดยแสดงค่าท่ีสูงท่ีสุด  ดงันั้นในการสร้างภาพลกัษณ์บริษทั
อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั และบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั จะตอ้งท าผ่าน
พนักงาน ให้พนักงานมีความสามารถน าเสนอสินค้า บริการ และบริษัท  โดยพฒันาความรู้
ความสามารถในการน าเสนอและทกัษะการส่ือสารของพนักงานท่ีต้องพบเจอลูกค้า  ด้วยการ
ฝึกอบรม การฝึกฝนจากสถานการณ์จริง การฝึกฝนผ่านทางต้นแบบท่ีมีความสามารถในการ
น าเสนอ  และระบบพี่เล้ียงสอนงาน  ทั้งน้ี ลกัษณะการน าเสนอจะตอ้งสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของ
องค์กรดว้ยนอกจากน้ีควรจะผลกัดนัและสนบัสนุนให้เกิดความเขา้ใจในตวัสินคา้และบริการเพื่อ
พนกังานจะสามารถน าเสนอไดอ้ยา่งมัน่ใจ ทั้งน้ี ขอ้มูลดา้นประกนัชีวติค่อนขา้งมีความซบัซ้อนทาง
เทคนิคยากต่อการเขา้ใจของพนกังานและลูกคา้ ทั้งน้ี หากพนกังานไม่สามารถน าเสนอให้เขา้ใจ
อยา่งครบถว้นและโดยง่ายแลว้ จะท าใหล้ดความน่าเช่ือถือของบริษทัได ้เพราะลูกคา้อาจเขา้ใจผิดวา่
บริษัทพยายามไม่น าเสนอข้อมูลบางส่วนให้ชัดเจน เช่น ข้อยกเวน้ส าหรับการเบิกเงินต่างๆ 
ระยะเวลาท่ีสามารถเบิกจ่ายไดห้ลงัจากสมคัร  ความสามารถเขา้รับการรักษาไดท้นัทีไม่ตอ้งส ารอง
จ่าย หรือจะตอ้งส ารองจ่าย เป็นตน้ 

3. จากการวิจยัพบว่าลูกคา้ของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั
รับชมโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ของบริษทั  96.10 %  โดยรับชมผ่านทางโทรทศัน์มากท่ีสุด 
แต่จ าโฆษณาฝ่ายทางโทรของบริษทัไดเ้พียง 24.20% บริษทัจึงควรปรับปรุงเน้ือหาของโฆษณาให้
ตรงใจกลุ่มลูกคา้ จะท าให้สามารถจดจ าโฆษณาของบริษทัไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีโฆษณาจะตอ้งเป็นไป
ตามภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีตอ้งการจะน าเสนอดว้ย ทั้งน้ี การลงทุนในดา้นโฆษณาของบริษทัยงั
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยูเ่น่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้จ านวนมาก แต่ในทางกลบักนั ดว้ยความท่ีการ
ลงทุนด้านโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์จะต้องใช้งบประมาณสูงท่ีสุดในส่ือทั้งหมด บริษทัอาจตดั
โฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ แต่เพิ่มการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ในดา้นอ่ืนท่ีตรงกลุ่มลูกคา้ใน
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ส่วนของการรับชมโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั พบว่าลูกคา้
รับชมโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ของบริษทั ถึง 99.20% และจ าโฆษณาได ้100% แต่ในส่วน
ของผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นดา้นโฆษณา ไม่มีความสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ดา้น
ความมัน่คงของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด แสดงถึงการน าเสนอโฆษณาดังกล่าวช่วยให้
ผูบ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ แต่ไม่ได้เป็นการสร้างภาพลกัษณ์บริษทัด้านความมัน่คงส าหรับบริษทั 
เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด พบว่าลูกค้ารับชมโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ของบริษทั ถึง 
99.20% และจ าโฆษณาได ้85.20% แต่ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็น
ดา้นโฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทัในทุกดา้น เน่ืองจากโฆษณาของบริษทัเนน้ให้
ลูกค้าจดจ าในแง่ของความสนุกสนาน แต่ไม่ได้ส่ือสารในด้านภาพลักษณ์ของบริษทัทั้งน้ี หาก 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์
บริษทัในดา้นท่ีปรากฏผลวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทันั้น ผา่นทางโฆษณา ก็มีความ
เหมาะสม เพราะท่ีผา่นมาปรากฏวา่มีลูกคา้รับชมและจดจ าโฆษณาของบริษทัไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่
ควรจดัท าโฆษณาท่ีแสดงถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัในด้านท่ีปรากฏผลว่าไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ภาพลกัษณ์บริษทันั้น ใหม้ากข้ึน 

4. จากการวจิยัพบวา่ระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ในสินคา้และบริการ ในส่วนของความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม์  ของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง บริษทัฯ จึงควรเพิ่มความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม์ ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัประกนัอ่ืนในระดบัเดียวกนั เพื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี บริษทัตอ้งค านึงวา่ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการท าประกนัชีวิตกบับริษทัอ่ืนมากข้ึน และ
การแข่งขนัในการออกแบบแบบประกนัชีวิตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคก็มี
ท่ีมากข้ึนเช่นกนั ทั้งดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บและดา้นราคา โดยเฉพาะในเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีค่า
ของเงินต ่าลง หากบริษทัประกนัขนาดเล็กสามารถออกแบบประกนัท่ีตรงใจผูบ้ริโภคทั้งทั้งด้าน
ผลประโยชน์และราคา ก็อาจจะแย่งฐานลูกค้าของบริษทัขนาดใหญ่ไปได้ในส่วนของผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ ด้านความคุม้ครองท่ีได้จากกรมธรรม์ของ
บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทั โดยเป็น
ดา้นท่ีแสดงค่าท่ีสูงท่ีสุด ดงันั้นในการสร้างภาพลกัษณ์บริษทันั้น จะตอ้งเนน้พฒันากรมธรรมใ์ห้มี
ความคุ้มครองท่ีตรงกบัความต้องการของลูกค้าให้มากท่ีสุด อนัจะท าให้ภาพลักษณ์ของบริษทั
แขง็แกร่งข้ึนส าหรับบริษทั ไทยประกนัชีวตินั้น ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ ในดา้นสิทธิประโยชน์
อ่ืนท่ีไดรั้บและดา้นเบ้ียประกนัชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทั โดยเป็นดา้นท่ีแสดงค่าท่ี
สูงท่ีสุด ดังนั้นในการสร้างภาพลักษณ์บริษัท จึงควรพฒันาด้านสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีจะให้กับ
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พนกังานให้เพียงพอและตรงความตอ้งการของลูกคา้ และควรมีเบ้ียประกนัชีวิตในระดบัราคาตรง
กลางท่ีลูกคา้สามารถซ้ือไดน้อกจากนั้น ส าหรับบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต ปัจจยัดา้นสินคา้และ
บริการ ในด้านบริการท่ีได้รับ มีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทั โดยเป็นด้านท่ีแสดงค่าท่ีสูง
ท่ีสุด ดงันั้นในการสร้างภาพลกัษณ์บริษทั จึงควรรักษามาตรฐานดา้นการบริการท่ีมอบให้กบัลูกคา้
ให้เพียงพอกบัความตอ้งการ ทั้งน้ี การพฒันาคุณภาพในการบริการให้ดีท่ีสุดเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้บริการจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินอย่างต่อเน่ือง โดยการการอบรม การสัมมนา การ
ติดตามประเมินผลงานการตอบแทน และการให้รางวลั จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 
และช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานบริการลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

5. จากการวจิยัพบวา่ระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ในสินคา้และบริการ ในส่วนของความ
หลากหลายของแบบกรมธรรม์  ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั อยู่ในระดบัมาก จึงควรรักษา
มาตรฐานดา้นการบริการใหไ้ดต่้อไป ทั้งน้ีควรมีการประเมินความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ืองว่าลูกค้าต้องการให้แบบประกันมีลักษณะอย่างไร และต้องการผลประโยชน์จาก
กรมธรรมเ์ช่นไร เพื่อใหต้รงใจลูกคา้มากท่ีสุด ทั้งน้ี บริษทัอาจจะยกเลิกแบบประกนัอ่ืนท่ีไม่ตรงใจ
ลูกคา้ เพราะแบบประกนัท่ีมีให้เลือกมากเกินไปดงักล่าว อาจมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงจะท าให้
ลูกคา้เกิดความสับสน ใชเ้วลามากในการตดัสินใจซ้ือ และท าใหพ้นกังานขายปิดการขายไดช้า้ลง 

6. จากการวิจยัพบวา่ภาพลกัษณ์ดา้นความมัน่คงของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล
แอสชวัร์รันส์ จ ากดั  บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดัอยู่ใน
ระดบัมาก  จึงควรรักษาภาพลกัษณ์ในประเด็นน้ีให้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัมี
ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถจบัตอ้งได้ จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความมัน่ใจในบริษทัอย่างสูง 
ทั้งน้ี ภาพลกัษณ์ด้านความมัน่คงของบริษทัประกนัชีวิตเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึก
มัน่ใจ เพราะเป็นหลกัประกนัส่วนหน่ึงว่าลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์กลบัคืนในอนาคตเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือมีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กรมธรรม ์ดงันั้น จึงควรเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์บริษทัดา้นความมัน่คงให้
มากข้ึน จะเป็นเคร่ืองสนับสนุนท่ีส าคัญให้บริษัทเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี และช่วยสนับสนุนการ
ตดัสินใจเลือกท าประกนัชีวิตกบับริษทัไดอ้ย่างไรก็ตามควรมีการประเมินภาพลกัษณ์ของบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองทุกปี เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายดว้ย 
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5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงรายละเอียดกลยุทธ์ท่ีจะท าให้พนักงานในองค์กรมีพฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมองคก์รและภาพลกัษณ์บริษทัท่ีองค์กรตอ้งการจะเป็น เพื่อท่ีจะท าให้เป็น
ตวัแทนในการส่งต่อภาพลกัษณ์บริษทัสู่ลูกคา้ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาถึงกลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ท่ีส่งผา่นทาง
พนกังาน เพื่อท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีองคก์รตอ้งการจะเป็น 

3. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการท่ีจะท าให้พนักงานท างานบริการและการขายสินคา้ด้วย
ความเตม็ใจ มีใจรักในงาน และมีความสุขในหนา้ท่ีของตน ทั้งน้ี หากพนกังานเกิดใจรักในงานของ
ตนจะช่วยใหเ้กิดการบริการและการขายสินคา้ท่ีสามารถครองใจลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด 

4. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้ลูกคา้ตดัสินใจท าประกนัชีวิต รวมถึงลกัษณะของ
สินค้าและบริการประกันชีวิต ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าและเหมาะกับสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแบบประกนัชีวติท่ีสามารถสนองความตอ้งการลูกคา้ได ้  

5. ตามท่ีแต่ละบริษทัลงทุนดา้นโฆษณาเป็นจ านวนมาก จึงควรมีการศึกษาถึงความส าคญั
ของการโฆษณาว่าส่งผลท่ีดีอย่างไร และให้ผลท่ีคุม้ค่าหรือไม่ เพื่อเป็นแนวคิดส าหรับการจดัสรร
เงินลงทุนต่อไป เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ในปัจจยัดา้นโฆษณากบั
ภาพลกัษณ์ของบริษทัแสดงค่าท่ีน้อย บ่งบอกว่าการลงทุนด้านโฆษณาไม่ค่อยส่งผลต่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

6. ตามท่ีการวิจยัแสดงผลว่า ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนกังาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณา
ของ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรง กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั
ปัจจยัท่ีไม่ใช่พนักงาน ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดัไม่มี
ความสัมพนัธ์แบบเส้นตรง กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นความมัน่คงและปัจจยัดา้นพนกังานของ 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรง กบัภาพลกัษณ์ของบริษทัในด้าน
ความเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑ์และบริการนั้น จึงควรจะมีการวิจยัเพิ่มเติมในเร่ืองดงักล่าวโดยใช้สถิติ
อ่ืนในการทดสอบ เพื่อทดสอบว่าจะแสดงผลไม่มีความสัมพนัธ์กับภาพลักษณ์บริษทัหรือไม่ 
เน่ืองจากอาจจะมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์บริษทั ในรูปแบบอ่ืน เช่น อาจจะมีความสัมพนัธ์ใน
แบบ Curvilinear Relationship เป็นตน้ 
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แบบสอบถามเร่ือง ความคิดเห็นทีม่ีต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ  
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  เอก
การจดัการการตลาด ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นส่วนบุคคลท่ีมีต่อภาพลกัษณ์บริษทั 
อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั, บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามจะเป็นความลบั ซ่ึงจะน าเสนอผลในลกัษณะโดยรวม 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตวั  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง         หรือเตมิค าในช่องว่าง  

1.1. เพศ                 ชาย                      หญิง 
1.2. อาย ุ         …….… ปี 
1.3. สถานภาพการสมรส                   โสด                        สมรส                     หมา้ย/ หยา่ 
1.4. การศึกษาขั้นสูงสุด                      ปริญญาเอก            ปริญญาโท             ปริญญาตรี             ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.5. อาชีพ พนกังานเอกชน            เจา้หนา้ท่ีของรัฐ           ธุรกิจส่วนตวั           นกัเรียน/นกัศึกษา           อ่ืนๆ................  
1.6. รายไดต้่อเดือน (บาท)           ต  ่ากวา่  10,000 บ.          10,001-30,000 บ.           30,001-50,000 บ.           มากกวา่ 50,000 บ. 
1.7.  ท่านเป็นลูกคา้ของบริษทัประกนัชีวติใดในสามบริษทัน้ี (เลือกตอบเพียงขอ้เดียว)  

บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั                                บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั             
                บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั 

ให้น าบริษัทประกันชีวติทีท่่านเลอืกในข้อ 1.7.  ใช้อ้างองิในการตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความคดิเห็นเกีย่วกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษัทประกนัชีวติ   
โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องความคดิเห็นทีต่รงกบัความรู้สึกมากทีสุ่ด โดยให้ตอบค าถาม อ้างองิถึงบริษทัทีท่่านเลอืกใน
ข้อ 1.7 
 
2.1. ความคดิเห็นต่อพนกังานของบริษัทประกนัชีวติ 

ความคดิเห็นต่อพนกังานของ 
 บริษัท อเมริกนัอนิเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั  

บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั  
หรือ บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวติ จ ากดั 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ที่สุด 

2.1.1. ด้านความรู้ของพนักงาน ในสินค้า บริการ และบริษัท      
พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในสินคา้ บริการและขอ้มูลของบริษทั      
พนกังานตอบค าถามดา้นสินคา้  บริการและบริษทั ไดช้ดัเจนทนัที ไม่ตอ้ง
ปรึกษาพนกังานอ่ืน หรือหาขอ้มูลก่อนตอบค าถาม 

     

2.1.2. ด้านความสามารถของพนกังาน ในการน าเสนอสินค้า บริการ บริษัท      
พนกังานสามารถถ่ายทอดข่าวสาร และขอ้มูลประกนัชีวติใหเ้ขา้ใจได ้      
พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดข่าวสาร และขอ้มูลประกนัชีวติ      
2.1.3. ด้านเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององค์กร ทีแ่สดงออกโดยพนกังาน  
พนกังานมีอธัยาสยัไมตรีต่อลูกคา้       
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ความคดิเห็นต่อพนกังานของ 
 บริษัท อเมริกนัอนิเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั  

บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั  
หรือ บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวติ จ ากดั 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ที่สุด 

เคร่ืองแบบพนกังาน ทรงผมและใบหนา้ท่ีสะอาดเรียบร้อย มีความเหมาะสมกบั
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

     

อุปกรณ์ท่ีพนกังานใช ้เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ปากกา สมุด และโบวช์วัร์ มี
ลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการท างาน และภาพลกัษณ์ของบริษทั  

     

บุคลิกภาพของพนกังานมีความน่าเช่ือถือ น่าเขา้รับบริการ ซ่ึงมีความเหมาะสม
กบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

     

บุคลิกภาพของพนกังานมีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั      
 
2.2. ความคดิเห็นทีม่ต่ีอโฆษณาของบริษัทประกนัชีวติ 
2.2.1. ท่านเคยเห็นโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวติ (ท่ีตอบในขอ้ 1.7) หรือไม่ 
          ไม่เคย (ขา้มไปตอบขอ้ 2.3.2.) 
          เคย จากส่ือใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 
                        โทรทศัน์               วทิย ุ             นิตยสาร      หนงัสือพิมพ ์       โรงภาพยนตร์                   
                        ส่ือใน BTS/ MRT          Internet                 SMS                      กิจกรรมพิเศษ (Event)    
                        ส่ือกลางแจง้ เช่น ป้ายริมถนน 
2.2.2. โฆษณาและค าขวญั (Slogan) ต่อไปน้ี เป็นของบริษทัใด   

ภาพโฆษณา AIA ไทย
ประกนั
ชีวติ 

เมืองไทย
ประกนั
ชีวติ 

โฆษณาชุด “แต่งกายไม่เหมาะสม” 
 
 

   

โฆษณาชุด “ความฝัน” 

 

   

โฆษณาชุด “แม่ตอ้ย”    

DPU



108 

ภาพโฆษณา AIA ไทย
ประกนั
ชีวติ 

เมืองไทย
ประกนั
ชีวติ 

โฆษณาชุด “มนัฝังใจ”    

โฆษณาชุด “ชีวติผม”    

โฆษณาชุด “Que Sera Sera” 
 

   

หลกัประกนัท่ีมัน่คงตลอดไป    
เราคือพลงั   สร้างอนาคต    
บริษทัคนไทยเพื่อคนไทย    
บริษทั 1 เดียว ของคนไทย เพื่อคนไทย    
บริษทัของคนหวัคิดทนัสมยั    
…… Smile club ศูนยร์วมกิจกรรมเพ่ือความสุขและรอยยิม้ของคนหวัคิดทนัสมยั    

2.2.3. จากภาพโฆษณา กรุณาตอบค าถามดงัต่อไปน้ี  
         โฆษณาชุด “หนุ่มข้ีหลี” 
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- ท่านเคยรับชมโฆษณาชุดน้ีหรือไม่ 
                      ไม่เคย (ขา้มไปตอบ ขอ้ 2.3.4.) 

        เคย โดยรับชมเป็นจ านวน นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สปัดาห์   5-10 คร้ัง/ สปัดาห์  
                11-15 คร้ัง/ สปัดาห์           มากกวา่  15 คร้ัง/ สปัดาห์ 

- โฆษณาชุดน้ีเป็นของบริษทัใด 
 
 
 
 

 
2.2.4. จากภาพโฆษณา กรุณาตอบค าถามดงัต่อไปน้ี  
          โฆษณาชุด “เราคือพลงัสร้างอนาคต” 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    -  ท่านเคยรับชมโฆษณาชุดน้ีหรือไม่ 
                       ไม่เคย (ขา้มไปตอบขอ้ 2.4) 

      เคย โดยรับชมเป็นจ านวน นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สปัดาห์  5-10 คร้ัง/ สปัดาห์  
                           11-15 คร้ัง/ สปัดาห์    มากกวา่  15 คร้ัง/ สปัดาห์ 

- โฆษณาชุดน้ีเป็นของบริษทัใด 
-                

 
 
 
2.2.5. จากภาพโฆษณา กรุณาตอบค าถามดงัต่อไปน้ี  
          โฆษณาชุด “บุตรสุดท่ีรัก” 
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      -  ท่านเคยรับชมโฆษณาชุดน้ีหรือไม่ 
                   ไม่เคย (ขา้มไปตอบขอ้ 2.4) 

      เคย โดยรับชมเป็นจ านวน นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สปัดาห์  5-10 คร้ัง/ สปัดาห์ 
             11-15 คร้ัง/ สปัดาห์    มากกวา่ 15 คร้ัง/ สปัดาห์ 

- โฆษณาชุดน้ีเป็นของบริษทัใด 
               
 

 

2.3 ความคดิเห็นทมีต่ีอสินค้าและบริการของบริษัทประกนัชีวติ 
ความคดิเห็นต่อสินค้าและบริการของ 

 บริษัท อเมริกนัอนิเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั  
บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั  

หรือ บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวติ จ ากดั 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

2.3.1. ความคุ้มครองทีไ่ด้รับจากกรมธรรม์      
- เพียงพอต่อความตอ้งการ      
- ตรงกบัความตอ้งการ      
- มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัปัจจุบนั      
2.3.2. ความหลากหลายของแบบกรมธรรม์      
- เพียงพอต่อความตอ้งการ      
- ตรงกบัความตอ้งการ      
- มีความเหมาะสมกบัปัจจุบนั      
2.3.3. การบริการ      
- ไดรั้บบริการอยา่งเสมอภาค      
- ไดรั้บบริการเป็นอยา่งดี ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั      
- ไดรั้บบริการเป็นอยา่งดี หลงัจากซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั      
- รู้สึกพอใจในบริการท่ีไดรั้บ      
- ใหบ้ริการท่ีดี      
- ใหบ้ริการเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้      
2.3.4. สิทธิประโยชน์อืน่ทีไ่ด้รับ เช่น บัตรก านัล และกจิกรรมพเิศษต่างๆ      
- ตรงกบัความตอ้งการ      
- ตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ (Life Style) ในปัจจุบนั      
2.3.5. ราคาของเบีย้ประกนัชีวติ      
- มีความเหมาะสม      
- เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์      
- เหมาะสมกบัสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ      
- เหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ      
 
2.4 ความคดิเห็นต่อฐานะการเงนิของบริษัทประกนัชีวติ 
ท่านรับทราบขอ้มูลดา้นฐานะการเงินของบริษทัประกนัชีวติ (ท่ีเลือกตอบในขอ้ 1.7) จากแหล่งขอ้มูลใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 
ค าตอบ) 

ข่าวจากส่ือต่างๆ รายงานประจ าปีของบริษทั (Annual Report)      บทสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร      
บทวเิคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญทางการเงิน      โฆษณา อ่ืนๆ  
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ความคดิเห็นต่อฐานะทางการเงนิของ 

 บริษัท อเมริกนัอนิเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั  
บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั  

หรือ บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวติ จ ากดั 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

ฐานะการเงินของบริษทัมีความมัน่คงดี      
งบการเงินของบริษทัมีลกัษณะท่ีน่าเช่ือถือ      
ในภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ บริษทัก็ยงัคงมีเสถียรภาพทางการเงิน      

 
2.5  ความคดิเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

 
ความคดิเห็นต่อภาพลกัษณ์ของ 

 บริษัท ในข้อ 1.7 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

2.5.1. ด้านความเป็นมอือาชีพในการบริหารงาน      
มีธรรมาภิบาล คือ มีการบริหารจดัการดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ
ปราศจากการแทรกแซงจากองคก์รภายนอก 

     

มีมาตรฐานในการท างาน      
มีวสิยัทศัน์ ภารกิจ และนโยบาย เป็นรูปธรรม      
มีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เพ่ือสนองความตอ้งการลูกคา้      
2.5.2. ด้านความมัน่คง      
มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง      
เป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่      
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงิน      
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้      
มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ      

2.5.3. ด้านการเป็นคนดขีองสังคม      
มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม      
ท าประโยชนใ์หก้บัสาธารณชนสม ่าเสมอ      
ไม่เอาเปรียบลูกคา้ (และบุคคลทัว่ไป)      
2.5.4. ด้านการเป็นผู้น าในผลติภณัฑ์และบริการ      
ใหบ้ริการดี ทั้งก่อนและหลงัการขาย      
ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายเหมาะสมกบัปัจจุบนั      
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความทนัสมยัและแปลกใหม่      
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความแตกต่างกวา่คู่แข่งขนั       
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ภาคผนวก ข 

รายละเอยีดแสดงผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็น 
ในปัจจัยด้านพนักงานและปัจจัยที่ไม่ใช่พนักงาน แยกเป็นรายด้าน 
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รายละเอยีดแสดงผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็น 

ในปัจจัยด้านพนักงานและปัจจัยทีไ่ม่ใช่พนักงาน แยกเป็นรายด้าน 

 
ตารางที ่1จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
 ชาย 85 66.40 
 หญิง 43 33.60 

รวม 128 100.00 
  
ตารางที ่2จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั  จ  าแนกตามอาย ุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
 อายตุ  ่ากวา่  30 ปี 26 20.30 
 อาย ุ30 ปี ถึง 40 ปี 24 18.80 
 อาย ุ41 ปี ถึง 50 ปี 54 42.20 
 อาย ุ 51  ปีข้ึนไป 24 18.80 

รวม 128 100.00 
 
ตารางที ่3จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั  อเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 34 26.60 
สมรส 86 67.20 

หมา้ย/ หยา่ 8 6.30 
รวม 128 100.00 
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ตารางที่ 4จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาเอก 7 5.50 
ปริญญาโท              80 62.50 
ปริญญาตรี 28 21.90 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 13 10.20 
รวม 128 100.00 

 

ตารางที ่5จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั จ  าแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนกังานเอกชน             67 52.30 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ            55 43.00 
ธุรกิจส่วนตวั            6 4.70 

รวม 128 100.00 
 
ตารางที ่6จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั   จ  าแนกตามรายได ้
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่  10,000 บาท 1 0.80 
10,001-30,000 บาท 116 90.60 
30,001-50,000 บาท 11 8.60 

รวม 128 100.00 
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1.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทประกันชีวิต  
จ าแนกเป็น  ความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษัทประกันชีวิต  ความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณาของ
บริษัทประกันชีวิต   ความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการของบริษัทและความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ของบริษัท 
 
ตารางที่ 7ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษัท
ประกนัชีวติ  โดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นต่อพนักงาน ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดา้นความรู้ของพนกังาน ในสินคา้ บริการ และ
บริษทั 3.629 0.747 มาก 
ดา้นความสามารถของพนกังาน ในการ
น าเสนอสินคา้ บริการ บริษทั 3.934 0.802 มาก 
ดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ของ
องคก์ร ท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 3.855 0.587 มาก 

รวม 3.806 0.712 มาก 
  
ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัชีวติ ในดา้นความรู้ของพนกังาน ในสินคา้ บริการ และบริษทั 

 
ความคิดเห็นด้านความรู้ของพนักงาน  

ในสินค้า บริการ และบริษัท 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในสินคา้ บริการและ
ขอ้มูลของบริษทั 

3.633 0.719 มาก 

พนกังานตอบค าถามดา้นสินคา้  บริการและบริษทั 
ไดช้ดัเจนทนัที ไม่ตอ้งปรึกษาพนกังานอ่ืน หรือหา
ขอ้มูลก่อนตอบค าถาม 

3.625 0.774 มาก 

รวม 3.629 0.747 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัชีวติ  ในดา้นความสามารถของพนกังาน ในการน าเสนอสินคา้ บริการ บริษทั 
 

ความคิดเห็นด้านความรู้ของพนักงาน  
ในการน าเสนอสินค้า บริการ บริษัท 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

พนกังานสามารถถ่ายทอดข่าวสาร และขอ้มูล
ประกนัชีวติให้เขา้ใจได ้

3.719 0.851 มาก 

พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดข่าวสาร และ
ขอ้มูลประกนัชีวติ 

4.148 0.754 มาก 

รวม 3.934 0.802 มาก 
 
ตารางที ่10ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อพนกังานของบริษทั
ประกนัชีวติ  ในดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์ร ท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 

 

ความคิดเห็นด้านเอกลกัษณ์ทางภาพขององค์กร 

ทีแ่สดงออกโดยพนักงาน 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
พนกังานมีอธัยาสัยไมตรีต่อลูกคา้  4.063 0.718 มาก 
เคร่ืองแบบพนกังาน ทรงผมและใบหนา้ท่ีสะอาด
เรียบร้อย มีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

3.820 0.424 มาก 

อุปกรณ์ท่ีพนกังานใช ้เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ปากกา 
สมุด และโบวช์วัร์ มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการท างาน 
และภาพลกัษณ์ของบริษทั  

3.766 0.494 มาก 

บุคลิกภาพของพนกังานมีความน่าเช่ือถือ น่าเขา้รับ
บริการ ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

3.844 0.657 มาก 

บุคลิกภาพของพนกังานมีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์
ของบริษทั 

3.781 0.639 มาก 

รวม 3.855 0.587 มาก 
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ตารางที ่11แสดงจ านวน และร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทัประกนัชีวิตในเร่ือง
ของเคยชมโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวติหรือไม่ 
 

เคยชมโฆษณาเกีย่วกบัสินค้าหรือบริการ 

ของบริษัทประกนัชีวติหรือไม่ 
จ านวน ร้อยละ 

 ไม่เคย 5 3.90 
 เคย 123 96.10 
 จากส่ือ  
 -  โทรทศัน์ 

111 86.70 

 -  วทิย ุ 4 3.10 
 -  นิตยสาร 14 10.90 
 -  หนงัสือพิมพ ์ 20 15.60 
 -  โรงภาพยนตร์ - - 
 -  ส่ือใน BTS/ MRT 2 1.60 
 -  Internet 4 3.10 
 -  SMS - - 
 -  กิจกรรมพิเศษ (Event) 2 1.60 
 -  ส่ือกลางแจง้ เช่น ป้ายริมถนน 14 10.90 
  
ตารางที ่12จ านวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้ความเขา้ใจของลูกคา้ท่ี
มีต่อโฆษณาของบริษทั   อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั  จ  ากดั  (AIA) 
 

ภาพโฆษณา รู้ ไม่รู้ ค่าเฉลีย่ S.D. 

และค าขวญั/ สโลแกน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โฆษณาชุด “ความฝัน” 60 15.60 68 17.70 0.469 0.501 
โฆษณาชุด “ชีวติผม” 101 26.30 27 7.00 0.789 0.410 
หลกัประกนัท่ีมัน่คงตลอดไป 99 25.80 29 7.60 0.773 0.420 
เราคือพลงั   สร้างอนาคต 35 9.10 93 24.20 0.273 0.447 

รวม   0.576 0.445 
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ตารางที ่4.13 จ านวน  และร้อยละของลูกคา้บริษทั   อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั  
จ  ากดั  (AIA)  ท่ีเคยรับชมภาพโฆษณาชุด “เราคือพลงัสร้างอนาคต” 
 

จ านวนคร้ังในการรับชม จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 97 75.80 
เคยนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สัปดาห์ 29 22.70 
เคย 5-10 คร้ัง/ สัปดาห์ 2 1.60 

รวม 128 100.00 
ขา้ม (เน่ืองจากไม่เคยชม) 97 75.80 
ความถูกตอ้ง 31 24.20 
ไม่ถูกตอ้ง 0 0.00 

รวม 128 100.00 
 
ตารางที่ 14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการ
ของบริษทัประกนัชีวติโดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม์ 3.393 0.577 ปานกลาง 
ความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ 3.378 0.635 ปานกลาง 
การบริการ 3.288 0.861 ปานกลาง 
สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ  2.367 0.638 นอ้ย 
ราคาของเบ้ียประกนัชีวิต 2.941 0.791 ปานกลาง 

รวม 3.073 0.700 ปานกลาง 
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ตารางที ่15ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวติในดา้นความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านความคุ้มครองทีไ่ด้รับจากกรมธรรม์ 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
เพียงพอต่อความตอ้งการ 3.273 0.481 ปานกลาง 
ตรงกบัความตอ้งการ 3.469 0.627 ปานกลาง 
มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.438 0.624 ปานกลาง 

รวม 3.393 0.577 ปานกลาง 
  

ตารางที ่16ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวิตในดา้นความหลากหลายของแบบกรมธรรม ์
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
เพียงพอต่อความตอ้งการ 3.328 0.629 ปานกลาง 
ตรงกบัความตอ้งการ 3.375 0.615 ปานกลาง 
มีความเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.430 0.660 ปานกลาง 

รวม 3.378 0.635 ปานกลาง 
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ตารางที ่17  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการ
ของบริษทัประกนัชีวติในดา้นการบริการ 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านการบริการ 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ไดรั้บบริการอยา่งเสมอภาค 3.313 0.894 ปานกลาง 
ไดรั้บบริการเป็นอยา่งดี ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์อง
บริษทั 

3.367 0.946 ปานกลาง 

ไดรั้บบริการเป็นอยา่งดีหลงัจากซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั 3.492 0.664 ปานกลาง 
รู้สึกพอใจในบริการท่ีไดรั้บ 3.203 0.908 ปานกลาง 
ใหบ้ริการท่ีดี 3.188 0.903 ปานกลาง 
ใหบ้ริการเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 3.164 0.849 ปานกลาง 

รวม 3.288 0.861 ปานกลาง 

 
ตารางที ่18  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการ
ของบริษทัประกนัชีวติในดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ  
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านสิทธิประโยชน์อืน่ทีไ่ด้รับ  
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ตรงกบัความตอ้งการ 2.375 0.640 นอ้ย 
ตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ในปัจจุบนั 2.359 0.637 นอ้ย 

รวม 2.367 0.638 น้อย 
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ตารางที ่19  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวิตในดา้นราคาของเบ้ียประกนัชีวิต 

 
ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านราคาของเบีย้ประกนัชีวิต 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
มีความเหมาะสม 3.094 0.837 ปานกลาง 
เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์ 3.039 0.736 ปานกลาง 
เหมาะสมกบัสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 2.969 0.560 ปานกลาง 
เหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ 2.664 1.029 ปานกลาง 

รวม 2.941 0.791 ปานกลาง 
  
ตารางที ่20ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติ โดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อภาพลกัษณ์ 
ของบริษัทประกนัชีวติ 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 3.609 0.641 มาก 
ดา้นความมัน่คง 4.003 0.602 มาก 
ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.174 0.459 ปานกลาง 
ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.254 0.763 ปานกลาง 

รวม 3.510 0.616 มาก 
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ตารางที ่21ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มีธรรมาภิบาล คือ มีการบริหารจดัการดี โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และปราศจากการแทรกแซงจาก
องคก์รภายนอก 

3.492 0.676 ปานกลาง 

มีมาตรฐานในการท างาน 3.820 0.567 มาก 
มีวสิัยทศัน์ ภารกิจ และนโยบาย เป็นรูปธรรม 3.586 0.670 มาก 
มีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เพื่อสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ 

3.539 0.651 มาก 

รวม 3.609 0.641 มาก 

 
ตารางที ่22ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นความมัน่คง 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความมั่นคง 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 4.047 0.772 มาก 
เป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ 4.320 0.468 มาก 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงิน 4.070 0.564 มาก 
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้ 4.086 0.486 มาก 
มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 3.492 0.721 ปานกลาง 

รวม 4.003 0.602 มาก 
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ตารางที ่23ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นการเป็นคนดีของสังคม 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านการเป็นคนดีของสังคม 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 3.195 0.518 ปานกลาง 
ท าประโยชน์ใหก้บัสาธารณชนสม ่าเสมอ 3.156 0.405 ปานกลาง 
ไม่เอาเปรียบลูกคา้ (และบุคคลทัว่ไป) 3.172 0.454 ปานกลาง 

รวม 3.174 0.459 ปานกลาง 
 
ตารางที ่24ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวติ 
ด้านการเป็นผู้น าในผลติภัณฑ์และบริการ 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

ใหบ้ริการดี ทั้งก่อนและหลงัการขาย 3.156 0.827 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.555 0.761 มาก 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความทนัสมยัและแปลกใหม่ 3.273 0.848 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความแตกต่างกวา่คู่แข่งขนั  3.031 0.614 ปานกลาง 

รวม 3.254 0.763 ปานกลาง 
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1.3  การวเิคราะห์สมมติฐาน 
1.3.1  ภาพลักษณ์ของบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัดในความคิดเห็น

ของผู้บริโภค มีลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั  จ าแนกตามเพศ  อายุ  อาชีพ  และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

ตารางที่  25  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่
แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั จ  าแนกตามเพศ 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวติ 

เพศ 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
ชาย หญิง 

 ̅ 
(S.D.) 

 ̅ 
(S.D.) 

t Sig. 

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 3.406 
(0.503) 

4.012 
(0.556) 

.113 .737 ไม่แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 3.861 
(0.365) 

4.284 
(0.602) 

27.357 .000* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.102 
(0.337) 

3.318 
(0.554) 

25.618 .000* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.071 
(0.501) 

3.616 
(0.632) 

9.449 .003* แตกต่าง 

โดยรวม 
3.407 

(0.375) 
3.868 

(0.483) 
1.843 .177 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที่  26  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่
แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั จ  าแนกตามอาย ุ  
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัท
ประกนัชีวติ 

อายุ 

ค่าสถิติ แปลผล 
อายุต ่า
กว่า  30 

ปี 

อายุ 30 

ปี ถึง 40 

ปี 

อายุ 41 
ปี ถึง 
50 ปี 

อายุ  51  
ปีขึน้ไป 

 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
F Sig.  

ดา้นความเป็นมืออาชีพใน 

การบริหารงาน 
3.990 

(0.606) 
3.417 

(0.584) 
3.463 

(0.454) 
3.719 

(0.681) 
6.542 .000* แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 4.292 
(0.594) 

3.783 
(0.363) 

3.948 
(0.417) 

4.033 
(0.549) 

5.194 .002* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.321 
(0.512) 

3.125 
(0.448) 

3.049 
(0.209) 

3.347 
(0.594) 

4.162 .008* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑ์
และบริการ 

3.712 
(0.607) 

2.990 
(0.534) 

3.139 
(0.467) 

3.281 
(0.697) 

8.428 .000* แตกต่าง 

รวม 3.889 
(0.490) 

3.370 
(0.426) 

3.456 
(0.335) 

3.638 
(0.557) 

7.854 .000* แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที่  27  การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นความ
เป็นมืออาชีพในการบริหารงาน  จ าแนกตามอายุ* ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 

อายุ 

 ̅ 

อายุ 

อายุต า่กว่า  30 ปี 
อายุ 30 ปี ถึง 40 

ปี 
อายุ 41 ปี ถึง 

50 ปี 
อายุ 50 ปีขึน้ไป 

3.990 3.417 3.463 3.719 
อายตุ  ่ากวา่  30 ปี 3.990 - .574* .527* .272 
อาย ุ30 ปี ถึง 40 ปี 3.417 - - -.046 -.302 
อาย ุ41 ปี ถึง 50 ปี 3.463 - - - -.256 
อาย ุ50 ปีข้ึนไป 3.719 - - - - 
 
ตารางที่  28  การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นความ
มัน่คงจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 

 ̅ 

อายุ 
อายุต า่กว่า  30 ปี อายุ 30 ปี ถึง 40 ปี อายุ 41 ปี ถึง 50 ปี อายุ 50 ปีขึน้ไป 

4.292 3.783 3.948 4.033 
อายตุ  ่ากวา่  30 ปี 4.292 - .509 * .344 * .259 
อาย ุ30 ปี ถึง 40 ปี 3.783 - - -.165 -.250 
อาย ุ41 ปี ถึง 50 ปี 3.948 - - - -.085 
อาย ุ50 ปีข้ึนไป 4.033 - - - - 
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที่  29  การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นการ
เป็นคนดีของสังคม  จ  าแนกตามอายุ 
 

อายุ 

 ̅ 

อายุ 
อายุต า่กว่า  30 ปี อายุ 30 ปี ถึง 40 ปี อายุ 41 ปี ถึง 50 ปี อายุ 50 ปีขึน้ไป 

3.321 3.125 3.049 3.347 
อายตุ  ่ากวา่  30 ปี 3.321  .196 .271* -.027 
อาย ุ30 ปี ถึง 40 ปี 3.125   .076 -.222 
อาย ุ41 ปี ถึง 50 ปี 3.049    -.298* 
อาย ุ50 ปีข้ึนไป 3.347     
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 

  
ตารางที่  30  การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นการ
เป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 

 ̅ 

อายุ 
อายุต า่กว่า  30 ปี อายุ 30 ปี ถึง 40 ปี อายุ 41 ปี ถึง 50 ปี อายุ 50 ปีขึน้ไป 

3.712 2.990 3.139 3.281 
อายตุ  ่ากวา่  30 ปี 3.712  .722* .573* .430* 
อาย ุ30 ปี ถึง 40 ปี 2.990   -.149 -.292 
อาย ุ41 ปี ถึง 50 ปี 3.139    -.142 
อาย ุ50 ปีข้ึนไป 3.281     
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 

  

DPU



128 

ตารางที่  31  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่
แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั จ  าแนกตามอาชีพ 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

อาชีพ   
ค่าสถิติ แปลผล พนักงาน

เอกชน 
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
F Sig.  

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 3.787 
(0.634) 

3.418 
(0.441) 

3.375 
(0.802) 

6.926 .001* แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 4.155 
(0.572) 

3.840 
(0.297) 

3.800 
(0.620) 

7.213 .001* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.214 
(0.467) 

3.121 
(0.376) 

3.222 
(0.544) 

.729 .484 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
 

ตารางที่  32  การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นความ
เป็นมืออาชีพในการบริหารงาน  จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

 ̅ 

อาชีพ 
พนกังานเอกชน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ธุรกิจส่วนตวั 

3.787 3.418 3.375 
พนกังานเอกชน 3.787  .369* .412 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 3.418   .043 
ธุรกิจส่วนตวั 3.375    
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที่  33  การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นความ
มัน่คงจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

 ̅ 

อาชีพ 
พนกังานเอกชน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ธุรกิจส่วนตวั 

4.155 3.840 3.800 
พนกังานเอกชน 4.155  .315* .355 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 3.840   .040 
ธุรกิจส่วนตวั 3.800    
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 

 

ตารางที่  34  การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นการ
เป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

 ̅ 

อาชีพ 
พนกังานเอกชน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ธุรกิจส่วนตวั 

3.399 3.091 3.125 
พนกังานเอกชน 3.399  .308* .274 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 3.091   -.034 
ธุรกิจส่วนตวั 3.125    
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที่  4.35  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์
เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

รายได้ต่อเดือน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
10,001-30,000 

บาท 
30,001-

50,000 บาท 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
t Sig. 

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 3.573 
(0.608) 

4.000 
(0.000) 

26.222 .000* แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 3.980 
(0.497) 

4.255 
(0.457) 

.191 .662 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.182 
(0.443) 

3.091 
(0.302) 

1.996 .160 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
โดยรวม 

3.278 
(0.613) 

3.000 
(0.447) 

.615 

 3.553 
(0.486) 

3.659 
(0.116) 

11.359 Sig. 

    .434 ไม่แตกต่าง 
    .001* แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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 1.3.2  ปัจจัยด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของบริษัท อเมริกันอินเตอร์
เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากดั ในความคิดเห็นของผู้บริโภค 
 
ตารางที ่36แสดงค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นพนกังานกบัภาพลกัษณ์ของบริษทัอเมริกนั
อินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั 
 

ปัจจัยด้านพนักงาน 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็น
มอือาชีพในการ
บริหารงาน 

ด้านความ
มัน่คง 

ด้านการเป็น
คนดขีองสังคม 

ด้านการเป็นผู้น า
ในผลติภณัฑ์และ

บริการ 
รวม 

ความรู้ของพนักงานในสินค้า 
บริการ และบริษทั  .687* .700* .347* .664* .727* 
ความสามารถในการน าเสนอ
สินคา้ บริการ และบริษทั  .802* .726* .389* .706* .793* 
เอกลกัษณ์ทางภาพขององคก์รท่ี
แสดงออกโดยพนกังาน  .653* .580* .429* .532* .648* 

รวม .839* .782* .464* .739* .847* 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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  1.3.3  ปัจจัยที่ไม่ใช่พนักงานมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของบริษัท อเมริกัน
อินเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัด ในความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของปัจจัยทีไ่ม่ใช่พนักงานดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 37  แสดงค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านสินคา้และบริการกับภาพลักษณ์ของ
บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัร์รันส์ จ ากดั 
 

ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็น
มอือาชีพในการ
บริหารงาน 

ด้านความ
มัน่คง 

ด้านการเป็น
คนดขีองสังคม 

ด้านการเป็นผู้น า
ในผลติภณัฑ์และ

บริการ 
รวม 

ความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ .818* .692* .611* .821* .862* 
ความหลากหลายของกรมธรรม ์ .763* .483* .740* .836* .802* 
บริการท่ีไดรั้บ .826* .702* .435* .736* .810* 
สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ .588* .328* .602* .809* .663* 
เบ้ียประกนัชีวติ .720* .473* .630* .828* .764* 

รวม .847* .639* .622* .872* .873* 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทประกัน
ชีวิต  จ าแนกเป็น  ความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษัทประกันชีวิตความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณาของ
บริษัทประกันชีวิต ความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการของบริษัทและความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั   และผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 

2.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทีแ่บบสอบถาม 
 
ตารางที ่39 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
 ชาย 40 31.30 

 หญิง 88 68.80 

รวม 128 100.00 
  
ตารางที ่40 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั จ าแนกตามอาย ุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
 อายตุ  ่ากวา่  30 ปี 66 51.60 

 อาย ุ30 ปี ถึง 40 ปี 58 45.30 

 อาย ุ41 ปีถึง 50 ปี 4 3.10 

รวม 128 100.00 
 
ตารางที ่41 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 108 84.40 

สมรส 20 15.60 

รวม 128 100.00 
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ตารางที ่42 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาโท              43 33.60 

ปริญญาตรี 85 66.40 

รวม 128 100.00 
  
ตารางที ่43 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั  จ  าแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนกังานเอกชน             126 98.40 

นกัเรียน/นกัศึกษา 2 1.60 

รวม 128 100.00 
  
ตารางที ่44 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั  จ  าแนกตามรายได ้
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่  10,000 บาท 2 1.60 

10,001-30,000 บาท 90 70.30 

30,001-50,000 บาท 36 28.10 

รวม 128 100.00 
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2.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทประกันชีวิต  จ าแนกเป็น  
ความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษัทประกันชีวิตความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณาของบริษัทประกันชีวิต 
ความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการของบริษัทและความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษัท 

 

ตารางที่ 45ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัชีวติโดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นต่อพนักงาน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ดา้นความรู้ของพนกังานในสินคา้ บริการ และ
บริษทั 

3.840 0.710 มาก 

ดา้นความสามารถของพนกังานในการน าเสนอ
สินคา้ บริการ บริษทั 

3.992 0.746 มาก 

ดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ(Visual Identity)ของ
องคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 

4.033 0.687 มาก 

รวม 3.955 0.714 มาก 
  
ตารางที่ 46 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นความรู้ของพนกังานในสินคา้ บริการ และบริษทั 

 
ความคิดเห็นด้านความรู้ของพนักงาน 

ในสินค้า บริการ และบริษัท 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในสินคา้ บริการและ
ขอ้มูลของบริษทั 

3.969 0.698 มาก 

พนกังานตอบค าถามดา้นสินคา้  บริการและบริษทั 
ไดช้ดัเจนทนัที ไม่ตอ้งปรึกษาพนกังานอ่ืน หรือหา
ขอ้มูลก่อนตอบค าถาม 

3.711 0.723 มาก 

รวม 3.840 0.710 มาก 
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ตารางที่ 47 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัชีวติ  ในดา้นความสามารถของพนกังานในการน าเสนอสินคา้ บริการ บริษทั 
 

ความคิดเห็นด้านความรู้ของพนักงาน 

ในการน าเสนอสินค้า บริการ บริษัท 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
พนกังานสามารถถ่ายทอดข่าวสารและขอ้มูล
ประกนัชีวติให้เขา้ใจได ้

3.891 0.755 มาก 

พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดข่าวสาร และ
ขอ้มูลประกนัชีวติ 

4.094 0.736 มาก 

รวม 3.992 0.746 มาก 
 
ตารางที ่48ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อพนกังานของบริษทั
ประกนัชีวติ  ในดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ(Visual Identity)ขององคก์รท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 

 

ความคิดเห็นด้านเอกลกัษณ์ทางภาพขององค์กร 

ทีแ่สดงออกโดยพนักงาน 
ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
พนกังานมีอธัยาสัยไมตรีต่อลูกคา้ 4.281 0.675 มาก 
เคร่ืองแบบพนกังาน ทรงผมและใบหนา้ท่ีสะอาด
เรียบร้อย มีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

3.977 0.568 มาก 

อุปกรณ์ท่ีพนกังานใช ้เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปากกา 
สมุด และโบวช์วัร์ มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการท างาน 
และภาพลกัษณ์ของบริษทั  

4.063 0.911 มาก 

บุคลิกภาพของพนกังานมีความน่าเช่ือถือน่าเขา้รับ
บริการ ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

3.961 0.657 มาก 

บุคลิกภาพของพนกังานมีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์
ของบริษทั 

3.883 0.623 มาก 

รวม 4.033 0.687 มาก 
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ตารางที ่49แสดงจ านวน และร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทัประกนัชีวิตในเร่ือง
ของเคยชมโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวติหรือไม่ 
 

เคยชมโฆษณาเกีย่วกบัสินค้าหรือบริการ 
ของบริษทัประกนัชีวติหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

 ไม่เคย 1 0.80 
 เคย 127 99.20 
 จากส่ือ  
 -  โทรทศัน ์

127 99.20 

 -  วิทย ุ 13 10.20 
 -  นิตยสาร 12 9.40 

 -  หนงัสือพิมพ ์ 12 9.40 
 -  โรงภาพยนตร์ 12 9.40 
 -  ส่ือใน BTS/ MRT 25 19.50 
 -  Internet 22 17.20 
 -  SMS - - 
 -  กิจกรรมพิเศษ (Event) 19 14.80 
 -  ส่ือกลางแจง้ เช่น ป้ายริมถนน 19 14.80 
  
ตารางที.่50จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้ความเขา้ใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อโฆษณาของบริษทั   เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
 

ภาพโฆษณา รู้ ไม่รู้ ค่าเฉลีย่ S.D. 

และค าขวญั/ สโลแกน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โฆษณาชุด “แต่งกายไม่เหมาะสม” 125 32.60 3 0.80 0.977 0.152 
โฆษณาชุด “ชีวิตผม” 125 32.60 3 0.80 0.977 0.152 
บริษทัของคนหวัคิดทนัสมยั 126 32.80 2 0.50 0.984 0.125 
…… Smile club ศูนยร์วมกิจกรรมเพ่ือ
ความสุขและรอยยิ้ มของคนหัว คิด
ทนัสมยั 

120 31.30 8 2.10 0.938 0.243 

รวม   0.969 0.168 
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ตารางที ่51จ านวน และร้อยละของลูกคา้บริษทั   เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั ท่ีเคยรับชมภาพ
โฆษณาชุด “หนุ่มข้ีหลี”   
 

จ านวนคร้ังในการรับชม จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 11 8.60 
เคยนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สัปดาห์  72 56.30 
เคย 5-10 คร้ัง/ สัปดาห์ 39 30.50 
เคย 11-15 คร้ัง/ สัปดาห์  4 3.10 
เคย มากกวา่ 15 คร้ัง/สัปดาห์ 2 1.60 

รวม 128 100.00 
ขา้ม (เน่ืองจากไม่เคยชม) 11 8.60 
ความถูกตอ้ง 109 85.20 
ไม่ถูกตอ้ง 8 6.30 

รวม 128 100.00 
 
ตารางที ่52 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวติโดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม์ 3.495 0.651 ปานกลาง 
ความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ 3.383 0.637 ปานกลาง 
การบริการ 3.681 0.819 มาก 
สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 3.676 0.807 มาก 
ราคาของเบ้ียประกนัชีวิต 3.424 0.738 ปานกลาง 

รวม 3.532 0.731 มาก 
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ตารางที ่53ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวติในดา้นความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านความคุ้มครองทีไ่ด้รับจากกรมธรรม์ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

เพียงพอต่อความตอ้งการ 3.516 0.588 มาก 
ตรงกบัความตอ้งการ 3.477 0.763 ปานกลาง 
มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.492 0.602 ปานกลาง 

รวม 3.495 0.651 ปานกลาง 
  

ตารางที ่54 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวิตในดา้นความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

เพียงพอต่อความตอ้งการ 3.422 0.635 ปานกลาง 
ตรงกบัความตอ้งการ 3.320 0.709 ปานกลาง 
มีความเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.406 0.567 ปานกลาง 

รวม 3.383 0.637 ปานกลาง 
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ตารางที ่55 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวิตในดา้นการบริการ 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านการบริการ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ไดรั้บบริการอยา่งเสมอภาค 3.727 0.791 มาก 
ไดรั้บบริการเป็นอยา่งดี ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ของบริษทั 3.781 0.763 มาก 
ไดรั้บบริการเป็นอยา่งดีหลงัจากซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั 3.609 0.881 มาก 
รู้สึกพอใจในบริการท่ีไดรั้บ 3.641 0.839 มาก 
ใหบ้ริการท่ีดี 3.703 0.797 มาก 
ใหบ้ริการเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 3.625 0.842 มาก 

รวม 3.681 0.819 มาก 

 
ตารางที ่56 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวิตในดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านสิทธิประโยชน์อืน่ทีไ่ด้รับ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ตรงกบัความตอ้งการ 3.703 0.845 มาก 
ตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style)ในปัจจุบนั 3.648 0.769 มาก 

รวม 3.676 0.807 มาก 
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ตารางที ่57 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวิตในดา้นราคาของเบ้ียประกนัชีวิต 

 
ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านราคาของเบีย้ประกนัชีวิต 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

มีความเหมาะสม 3.211 0.636 ปานกลาง 
เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์ 3.219 0.687 ปานกลาง 
เหมาะสมกบัสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 3.648 0.769 มาก 
เหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ 3.617 0.861 มาก 

รวม 3.424 0.738 ปานกลาง 
 
ตารางที ่58ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติโดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อภาพลกัษณ์ 
ของบริษัทประกนัชีวติ 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 4.000 0.732 มาก 
ดา้นความมัน่คง 4.233 0.704 มาก 
ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.812 0.657 มาก 
ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.475 0.833 ปานกลาง 

รวม 3.880 0.731 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



142 

ตารางที ่59ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มีธรรมาภิบาล คือ มีการบริหารจดัการดี โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และปราศจากการแทรกแซงจาก
องคก์รภายนอก 

3.820 0.539 มาก 

มีมาตรฐานในการท างาน 3.953 0.812 มาก 
มีวสิัยทศัน์ ภารกิจ และนโยบาย เป็นรูปธรรม 4.039 0.747 มาก 
มีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เพื่อสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ 

4.188 0.830 มาก 

รวม 4.000 0.732 มาก 
  
ตารางที ่60ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นความมัน่คง 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความมั่นคง 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 4.383 0.785 มาก 
เป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ 4.344 0.736 มาก 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงิน 4.328 0.711 มาก 
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้ 3.891 0.536 มาก 
มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 4.219 0.752 มาก 

รวม 4.233 0.704 มาก 
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ตารางที ่61ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นการเป็นคนดีของสังคม 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านการเป็นคนดีของสังคม 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 4.086 0.743 มาก 
ท าประโยชน์ใหก้บัสาธารณชนสม ่าเสมอ 3.773 0.618 มาก 
ไม่เอาเปรียบลูกคา้ (และบุคคลทัว่ไป) 3.578 0.610 มาก 

รวม 3.812 0.657 มาก 

 
ตารางที ่62ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 
ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 

ด้านการเป็นผู้น าในผลติภัณฑ์และบริการ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ใหบ้ริการดี ทั้งก่อนและหลงัการขาย 3.758 0.994 มาก 
ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.563 0.729 มาก 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความทนัสมยัและแปลกใหม ่ 3.492 0.627 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความแตกต่างกวา่คู่แข่งขนั  3.086 0.980 ปานกลาง 

รวม 3.475 0.833 ปานกลาง 
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2.3  การวเิคราะห์สมมติฐาน 
2.3.1  ภาพลกัษณ์ของบริษัทเมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดัในความคิดเห็นของผู้บริโภค มี

ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั  จ าแนกตามเพศ  อายุ  อาชีพ  และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 
ตารางที่  63การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต 
จ ากดัจ าแนกตามเพศ 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 

เพศ 
ค่าสถิติ 

แปลผล ชาย หญงิ 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
t Sig. 

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 3.931 
(0.640) 

4.031 
(0.674) 

.545 .462 ไม่แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 4.325 
(0.578) 

4.191 
(0.610) 

.196 .658 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.808 
(0.599) 

3.814 
(0.551) 

.881 .350 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.544 
(0.638) 

3.443 
(0.511) 

5.326 .023* แตกต่าง 

โดยรวม 
3.934 

(0.508) 
3.893 

(0.483) 
.473 .493 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที ่ 64การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ 
จ  ากดัจ าแนกตามอาย ุ  
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัท
ประกนัชีวติ 

อายุ 
ค่าสถิติ แปลผล อายุต ่ากว่า  

30 ปี 

อายุ 30 ปี 
ถึง 40 ปี 

อายุ 41 ปี
ถึง 50 ปี 

 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
F Sig.  

ดา้นความเป็นมืออาชีพใน 

การบริหารงาน 
3.981 

(0.594) 
4.043 

(0.721) 
3.688 

(0.944) 
.591 .555 ไม่แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 4.291 
(0.601) 

4.197 
(0.600) 

3.800 
(0.542) 

1.461 .236 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.889 
(0.514) 

3.724 
(0.612) 

3.833 
(0.577) 

1.327 .269 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑ์
และบริการ 

3.519 
(0.554) 

3.414 
(0.559) 

3.625 
(0.479) 

.707 .495 ไม่แตกต่าง 

รวม 3.945 
(0.471) 

3.874 
(0.509) 

3.734 
(0.565) 

.577 .563 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที ่ 65การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ 
จ  ากดัจ าแนกตามอาชีพ   
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

อาชีพ   
ค่าสถิติ แปลผล พนักงาน

เอกชน 
นักเรียน/
นักศึกษา 

 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
t Sig.  

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 4.000 
(0.668) 

4.000 
(0.000) 

3.961 .049* แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 4.227 
(0.604) 

4.600 
(0.000) 

5.684 .019* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.810 
(0.568) 

4.000 
(0.000) 

6.617 .011* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.466 
(0.553) 

4.000 
(0.000) 

3.633 .059 ไม่แตกต่าง 

รวม 3.902 
(0.492) 

4.188 
(0.000) 

3.634 .059 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที ่.66การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ 
จ  ากดัจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนัชีวติ 

อาชีพ   
ค่าสถิติ แปลผล ต า่กว่า  

10,000 บาท 
10,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
F Sig.  

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 4.000 
(0.000) 

3.931 
(0.639) 

4.174 
(0.714) 

1.751 .178 ไม่แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 4.600 
(0.000) 

4.193 
(0.635) 

4.311 
(0.518) 

.871 .421 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 4.000 
(0.000) 

3.819 
(0.587) 

3.787 
(0.523) 

.150 .861 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 4.000 
(0.000) 

3.567 
(0.601) 

3.215 
(0.294) 

6.649 .002* แตกต่าง 

รวม 4.188 
(0.000) 

3.901 
(0.535) 

3.905 
(0.371) 

.332 .718 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที่  67การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดัท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑ์
และบริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 ̅ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ต ่ากวา่  10,000 บาท 10,001-30,000 บาท 30,001-50,000 บาท 

4.000 3.567 3.215 
ต ่ากวา่  10,000 บาท 4.000  .433 .785* 
10,001-30,000 บาท 3.567   .351* 
30,001-50,000 บาท 3.215    
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
 

2.3.2  ปัจจัยด้านพนักงานมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด
ในความคิดเห็นของผู้บริโภค 
 

ตารางที่ 4.68แสดงค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านพนักงานกับภาพลักษณ์ของบริษัท
เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
 

ปัจจัยด้านพนักงาน 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็น
มอือาชีพในการ
บริหารงาน 

ด้านความ
มัน่คง 

ด้านการเป็น
คนดขีองสังคม 

ด้านการเป็นผู้น า
ในผลติภณัฑ์และ

บริการ 
รวม 

ความรู้ของพนักงานในสินค้า 
บริการ และบริษทั  .442* .284* .286* .026 .328* 
ความสามารถในการน าเสนอ
สินคา้ บริการ และบริษทั  .486* .408* .295* .047 .398* 
เอกลกัษณ์ทางภาพขององคก์รท่ี
แสดงออกโดยพนกังาน  .548* .480* .438* .396* .576* 

รวม .551* .450* .395* .231* .510* 
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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2.3.3  ปัจจัยที่ไม่ใช่พนักงานมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัดในความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ไม่ใช่พนักงานดังแสดง
ในตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที ่67แสดงค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสินคา้และบริการกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั
เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
 

ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็น
มอือาชีพในการ
บริหารงาน 

ด้านความ
มัน่คง 

ด้านการเป็น
คนดขีองสังคม 

ด้านการเป็นผู้น า
ในผลติภณัฑ์และ

บริการ 
รวม 

ความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ -.101 .052 .181* .202* .082 
ความหลากหลายของกรมธรรม ์ .058 .141 .095 .334* .189* 
บริการท่ีไดรั้บ .747* .462* .316* .162 .544* 
สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ .644* .363* .294* .119 .455* 
เบ้ียประกนัชีวติ .608* .417* .376* .248* .517* 

รวม .631* .438* .360* .269* .535* 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทประกัน
ชีวติ  จ าแนกเป็น  ความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษัทประกันชีวิต  ความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณาของ
บริษัทประกนัชีวติ   ความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการของบริษัทและความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ
บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั และผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 

3.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทีแ่บบสอบถาม 
 

ตารางที่ 69 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลักษณ์โดยรวมของบริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
 ชาย 38 29.70 
 หญิง 90 70.30 

รวม 128 100.00 
  
ตารางที ่70 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั  จ  าแนกตามอาย ุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
 อายตุ  ่ากวา่  30 ปี 93 72.70 
 อาย ุ30 ปี ถึง 40 ปี 33 25.80 
 อาย ุ41 ปี ถึง 50 ปี 1 0.80 
 อาย ุ 51  ปีข้ึนไป 1 0.80 

รวม 128 100.00 
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ตารางที ่71 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั  จ  าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 90 70.30 
สมรส 37 28.90 

หมา้ย/ หยา่ 1 0.80 
รวม 128 100.00 

 
ตารางที่ 72 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลักษณ์โดยรวมของบริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั   จ  าแนกตามระดบัการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาโท              28 21.90 
ปริญญาตรี 100 78.10 

รวม 128 100.00 
  
ตารางที ่73 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั   จ  าแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนกังานเอกชน             123 96.10 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ            3 2.30 
ธุรกิจส่วนตวั            2 1.60 

รวม 128 100.00 
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ตารางที ่74 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั   จ  าแนกตามรายได ้
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
10,001-30,000 บาท    92 71.90 
30,001-50,000  บาท    35 27.30 
มากกวา่ 50,000 บาท    1 0.80 

รวม 128 100.00 
  

3.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทประกันชีวิต  
จ าแนกเป็น  ความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษัทประกันชีวิต  ความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณาของ
บริษัทประกันชีวิต   ความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการของบริษัทและความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ของบริษัท 

 

ตารางที่ 75ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัชีวติ  โดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นต่อพนักงาน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ดา้นความรู้ของพนกังาน ในสินคา้ บริการ และบริษทั 3.902 0.471 มาก 
ดา้นความสามารถของพนกังาน ในการน าเสนอสินคา้ 
บริการ บริษทั 4.051 0.531 มาก 
ดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์ร ท่ี
แสดงออกโดยพนกังาน 3.953 0.588 มาก 

รวม 3.969 0.530 มาก 
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ตารางที่ 76 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัชีวติ ในดา้นความรู้ของพนกังาน ในสินคา้ บริการ และบริษทั 

 
ความคิดเห็นด้านความรู้ของพนักงาน  

ในสินค้า บริการ และบริษัท 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในสินคา้ บริการและ
ขอ้มูลของบริษทั 3.922 0.446 มาก 
พนกังานตอบค าถามดา้นสินคา้  บริการและบริษทั 
ไดช้ดัเจนทนัที ไม่ตอ้งปรึกษาพนกังานอ่ืน หรือหา
ขอ้มูลก่อนตอบค าถาม 3.883 0.496 มาก 

รวม 3.902 0.471 มาก 

 
ตารางที่ 77 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัชีวติ  ในดา้นความสามารถของพนกังาน ในการน าเสนอสินคา้ บริการ บริษทั 
 

ความคิดเห็นด้านความรู้ของพนักงาน  
ในการน าเสนอสินค้า บริการ บริษัท 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

พนกังานสามารถถ่ายทอดข่าวสาร และขอ้มูล
ประกนัชีวติให้เขา้ใจได ้ 3.867 0.538 มาก 
พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดข่าวสาร และ
ขอ้มูลประกนัชีวติ 4.234 0.525 มาก 

รวม 4.051 0.531 มาก 
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ตารางที ่78ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อพนกังานของบริษทั
ประกนัชีวติ  ในดา้นเอกลกัษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ขององคก์ร ท่ีแสดงออกโดยพนกังาน 

 
ความคิดเห็นด้านเอกลกัษณ์ทางภาพขององค์กร 

ที่แสดงออกโดยพนักงาน 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

พนกังานมีอธัยาสยัไมตรีต่อลูกคา้  4.234 0.525 มาก 
เคร่ืองแบบพนกังาน ทรงผมและใบหนา้ท่ีสะอาดเรียบร้อย 
มีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 3.953 0.638 มาก 
อุปกรณ์ท่ีพนกังานใช ้เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ปากกา 
สมุด และโบวช์วัร์ มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการท างาน และ
ภาพลกัษณ์ของบริษทั  3.633 0.573 มาก 
บุคลิกภาพของพนกังานมีความน่าเช่ือถือ น่าเขา้รับบริการ 
ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 3.938 0.543 มาก 
บุคลิกภาพของพนกังานมีความเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์
ของบริษทั 4.008 0.658 มาก 

รวม 3.953 0.588 มาก 
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ตารางที ่79แสดงจ านวน และร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาของบริษทัประกนัชีวิตในเร่ือง
ของเคยชมโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทัประกนัชีวติหรือไม่ 
 

เคยชมโฆษณาเกีย่วกบัสินค้าหรือบริการ 
ของบริษทัประกนัชีวติหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

 ไม่เคย 1 0.80 
 เคย 127 99.20 
 จากส่ือ  
 -  โทรทศัน ์ 125 97.70 
 -  วิทย ุ 20 15.60 
 -  นิตยสาร 21 16.40 
 -  หนงัสือพิมพ ์ 2 1.60 
 -  โรงภาพยนตร์ 18 14.10 
 -  ส่ือใน BTS/ MRT 21 16.40 
 -  Internet 6 4.70 
 -  SMS - - 
 -  กิจกรรมพิเศษ (Event) 17 13.30 
 -  ส่ือกลางแจง้ เช่น ป้ายริมถนน 18 14.10 
  

ตารางที ่80จ านวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้ความเขา้ใจของลูกคา้ท่ี
มีต่อโฆษณาของบริษทั  ไทยประกนัชีวติ  จ  ากดั   
 

ภาพโฆษณา รู้ ไม่รู้ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

และค าขวญั/ สโลแกน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โฆษณาชุด “แม่ตอ้ย” 127 33.10 1 0.30 0.992 0.088 
โฆษณาชุด “Que Sera Sera” 128 33.30 0 0.00 1.000 0.000 
บริษทัคนไทยเพื่อคนไทย 127 33.10 1 0.30 0.992 0.088 
บริษทั 1 เดียว ของคนไทย เพื่อคนไทย 127 33.10 1 0.30 0.992 0.088 

รวม   0.994 0.066 
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ตารางที ่81 จ านวน  และร้อยละของลูกคา้บริษทั  ไทยประกนัชีวติ  จ  ากดั ท่ีเคยรับชมภาพโฆษณา
ชุด “บุตรสุดท่ีรัก” 
 

จ านวนคร้ังในการรับชม จ านวน ร้อยละ 
เคยนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ สัปดาห์  94 73.40 
เคย 5-10 คร้ัง/ สัปดาห์ 22 17.20 
เคย 11-15 คร้ัง/ สัปดาห์   9 7.00 
เคย มากกวา่ 15 คร้ัง/ สัปดาห์ 3 2.30 

รวม 128 100.00 
ความถูกตอ้ง 128 100.00 
ไม่ถูกตอ้ง 0 0.00 

รวม 128 100.00 
 
ตารางที่ 82  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการ
ของบริษทัประกนัชีวติโดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม์ 3.568 0.566 มาก 
ความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ 3.875 0.630 มาก 
การบริการ 3.789 0.491 มาก 
สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ  3.020 0.660 ปานกลาง 
ราคาของเบ้ียประกนัชีวิต 3.420 0.602 ปานกลาง 

รวม 3.534 0.590 มาก 
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ตารางที ่83ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวติในดา้นความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านความคุ้มครองทีไ่ด้รับจากกรมธรรม์ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

เพียงพอต่อความตอ้งการ 3.469 0.531 ปานกลาง 
ตรงกบัความตอ้งการ 3.617 0.590 มาก 
มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.617 0.577 มาก 

รวม 3.568 0.566 มาก 

 
ตารางที่ 84  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการ
ของบริษทัประกนัชีวติในดา้นความหลากหลายของแบบกรมธรรม ์
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านความหลากหลายของแบบกรมธรรม์ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

เพียงพอต่อความตอ้งการ 3.766 0.670 มาก 
ตรงกบัความตอ้งการ 3.922 0.623 มาก 
มีความเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.938 0.599 มาก 

รวม 3.875 0.630 มาก 
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ตารางที ่85  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการ
ของบริษทัประกนัชีวติในดา้นการบริการ 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านการบริการ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ไดรั้บบริการอยา่งเสมอภาค 3.758 0.514 มาก 
ไดรั้บบริการเป็นอยา่งดี ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ของบริษทั 3.984 0.355 มาก 
ไดรั้บบริการเป็นอยา่งดีหลงัจากซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั 3.859 0.482 มาก 
รู้สึกพอใจในบริการท่ีไดรั้บ 3.727 0.528 มาก 
ใหบ้ริการท่ีดี 3.750 0.486 มาก 
ใหบ้ริการเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 3.656 0.581 มาก 

รวม 3.789 0.491 มาก 
  
ตารางที ่86  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการ
ของบริษทัประกนัชีวติในดา้นสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ  
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านสิทธิประโยชน์อืน่ทีไ่ด้รับ  
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ตรงกบัความตอ้งการ 2.984 0.664 ปานกลาง 
ตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ในปัจจุบนั 3.055 0.656 ปานกลาง 

รวม 3.020 0.660 ปานกลาง 
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ตารางที ่87  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีต่อสินคา้และบริการของ
บริษทัประกนัชีวิตในดา้นราคาของเบ้ียประกนัชีวิต 

 
ความคิดเห็นทีม่ีต่อสินค้าและบริการ 

ด้านราคาของเบีย้ประกนัชีวิต 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

มีความเหมาะสม 3.445 0.499 ปานกลาง 
เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์ 3.398 0.606 ปานกลาง 
เหมาะสมกบัสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ 3.211 0.800 ปานกลาง 
เหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ 3.625 0.502 มาก 

รวม 3.420 0.602 ปานกลาง 
  
ตารางที ่88ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติ โดยรวมและรายดา้น 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อภาพลกัษณ์ 
ของบริษัทประกนัชีวติ 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 3.871 0.461 มาก 
ดา้นความมัน่คง 3.939 0.609 มาก 
ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.641 0.547 มาก 
ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.369 0.758 ปานกลาง 

รวม 3.705 0.594 มาก 
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ตารางที ่89ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

มีธรรมาภิบาล คือ มีการบริหารจดัการดี โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และปราศจากการแทรกแซงจาก
องคก์รภายนอก 3.742 0.439 มาก 
มีมาตรฐานในการท างาน 3.867 0.423 มาก 
มีวสิัยทศัน์ ภารกิจ และนโยบาย เป็นรูปธรรม 3.891 0.421 มาก 
มีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เพื่อสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ 3.984 0.561 มาก 

รวม 3.871 0.461 มาก 
  
ตารางที ่90ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นความมัน่คง 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความมั่นคง 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 3.867 0.566 มาก 
เป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ 4.141 0.611 มาก 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงิน 3.648 0.738 มาก 
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้ 4.008 0.554 มาก 
มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ 4.031 0.574 มาก 

รวม 3.939 0.609 มาก 
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ตารางที ่91ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นการเป็นคนดีของสังคม 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านการเป็นคนดีของสังคม 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 3.672 0.577 มาก 
ท าประโยชน์ใหก้บัสาธารณชนสม ่าเสมอ 3.633 0.545 มาก 
ไม่เอาเปรียบลูกคา้ (และบุคคลทัว่ไป) 3.617 0.519 มาก 

รวม 3.641 0.547 มาก 
 
ตารางที ่92ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัชีวติในดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 
ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 

ด้านการเป็นผู้น าในผลติภัณฑ์และบริการ 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ใหบ้ริการดี ทั้งก่อนและหลงัการขาย 3.695 0.569 มาก 
ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายเหมาะสมกบัปัจจุบนั 3.563 0.718 มาก 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความทนัสมยัและแปลกใหม ่ 3.219 0.813 ปานกลาง 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความแตกต่างกวา่คู่แข่งขนั  3.000 0.931 ปานกลาง 

รวม 3.369 0.758 ปานกลาง 
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3.3  การวเิคราะห์สมมติฐาน 
 3.3.1  ภาพลกัษณ์ของบริษัทไทยประกนัชีวติ จ ากดั ในความคิดเห็นของผู้บริโภค มีลกัษณะที่
แตกต่างกนั  จ าแนกตามเพศ  อายุ  อาชีพ  และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 
ตารางที ่ 93การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั
จ าแนกตามเพศ 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 

เพศ 
ค่าสถิติ 

แปลผล ชาย หญงิ 
 ̅ 

(S.D.) 
 ̅ 

(S.D.) 
t Sig. 

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 4.013 
(0.266) 

3.811 
(0.416) 

3.893 .051 ไม่แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 4.158 
(0.495) 

3.847 
(0.452) 

7.312 .008* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.851 
(0.443) 

3.552 
(0.527) 

24.457 .000* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.546 
(0.578) 

3.294 
(0.655) 

1.121 .292 ไม่แตกต่าง 

โดยรวม 
3.911 

(0.363) 
3.644 

(0.433) 
.317 .575 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที ่ 4.94การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั
จ าแนกตามอาย ุ
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกัน
ชีวติ 

อายุ 
ค่าสถิติ แปลผล อายุต า่กว่า  

30 ปี 
อายุ 30 ปี 
ถึง 40 ปี 

อายุ 41 ปี 
ถึง 50 ปี 

อายุ 50 ปี
ขึน้ไป 

 ̅ 

(S.D.) 

 ̅ 

(S.D.) 

 ̅ 

(S.D.) 

 ̅ 

(S.D.) 
F Sig.  

ดา้นความเป็นมืออาชีพใน 
การบริหารงาน 

3.868 
(0.424) 

3.871 
(0.280) 

4.000 
(0.000) 

4.000 
(0.000) 

.074 .974 ไม่แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 3.972 
(0.516) 

3.818 
(0.351) 

4.400 
(0.566) 

4.400 
(0.566) 

1.928 .128 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.573 
(0.526) 

3.848 
(0.465) 

3.333 
(0.000) 

3.333 
(0.000) 

2.601 .055 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑ์
และบริการ 

3.403 
(0.714) 

3.265 
(0.390) 

3.500 
(0.000) 

3.500 
(0.000) 

.399 .754 ไม่แตกต่าง 

รวม 3.729 
(0.485) 

3.699 
(0.233) 

3.750 
(0.000) 

4.000 
(0.000) 

.177 .912 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที ่ 95การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั
จ าแนกตามอาชีพ 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกัน
ชีวติ 

อาชีพ 
ค่าสถิติ แปลผล พนักงาน

เอกชน 
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

 ̅ 
(S.D.) 

 ̅ 
(S.D.) 

 ̅ 
(S.D.) 

F Sig.  

ดา้นความเป็นมืออาชีพใน 
การบริหารงาน 

3.866 
(0.391) 

4.000 
(0.433) 

4.000 
(0.000) 

.284 .753 ไม่แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 3.933 
(0.484) 

3.867 
(0.462) 

4.400 
(0.566) 

.947 .391 ไม่แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.664 
(0.504) 

2.889 
(0.839) 

3.333 
(0.000) 

3.763 .026* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑ์
และบริการ 

3.362 
(0.649) 

3.583 
(0.577) 

3.500 
(0.000) 

.214 .807 ไม่แตกต่าง 

รวม 3.723 
(0.433) 

3.646 
(0.532) 

3.875 
(0.177) 

.171 .843 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ตารางที่  97  การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั  ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัดา้นการเป็นคนดีของสังคม
จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

 ̅ 

อาชีพ 

พนักงานเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ธุรกจิส่วนตวั 
3.664 2.889 3.333 

พนกังานเอกชน 3.664  .775* .331 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 2.889   -.444 
ธุรกิจส่วนตวั 3.333    
 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
 

ตารางที ่ 98การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวติ 

รายได้ต่อเดอืน 

ค่าสถิต ิ
แปลผล 

10,001-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,000 
บาทขึน้ไป 

 ̅ 
(S.D.) 

 ̅ 
(S.D.) 

 ̅ 
(S.D.) 

t Sig. 

ดา้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน 3.823 
(0.412) 

3.993 
(0.294) 

4.000 
(0.000) 

2.534 .083 ไม่แตกต่าง 

ดา้นความมัน่คง 3.870 
(0.464) 

4.120 
(0.505) 

4.400 
(0.566) 

3.531 .032* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นคนดีของสังคม 3.543 
(0.529) 

3.905 
(0.401) 

3.333 
(0.000) 

6.874 .001* แตกต่าง 

ดา้นการเป็นผูน้ าในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 3.329 
(0.687) 

3.471 
(0.506) 

3.500 
(0.000) 

.644 .527 ไม่แตกต่าง 

โดยรวม 
3.662 

(0.443) 
3.886 

(0.359) 
3.750 

(0.000) 
3.578 .031* แตกต่าง 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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3.3.2  ปัจจัยด้านพนักงานมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของบริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั 
ในความคิดเห็นของผู้บริโภค 
 
ตารางที ่99แสดงค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นพนกังานกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จ  ากดั 
 

ปัจจัยด้านพนักงาน 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็น
มอือาชีพในการ
บริหารงาน 

ด้านความ
มัน่คง 

ด้านการเป็น
คนดขีองสังคม 

ด้านการเป็นผู้น า
ในผลติภณัฑ์และ

บริการ 
รวม 

ความรู้ของพนกังานในสินคา้ 
บริการ และบริษทั  -.067 -.192* -.234* -.177* -.202* 
ความสามารถในการน าเสนอ
สินคา้ บริการ และบริษทั  .121 -.150 -.005 -.098 -.063 
เอกลกัษณ์ทางภาพขององคก์รท่ี
แสดงออกโดยพนกังาน  .358* .394* -.148 .321* .306* 

รวม .279* .178* -.185* .146 .138 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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 3.3.3  ปัจจัยที่ไม่ใช่พนักงานมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด 
ในความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ไม่ใช่พนักงานดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที ่100แสดงค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสินคา้และบริการกบัภาพลกัษณ์ของ
บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
 

ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ 

ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกันชีวติ 
ด้านความเป็น
มอือาชีพในการ
บริหารงาน 

ด้านความ
มัน่คง 

ด้านการเป็น
คนดขีองสังคม 

ด้านการเป็นผู้น า
ในผลติภณัฑ์และ

บริการ 
รวม 

ความคุม้ครองท่ีไดจ้ากกรมธรรม ์ .410* .394* .092 .037 .266* 
ความหลากหลายของกรมธรรม ์ .689* .624* .443* .604* .700* 
บริการท่ีไดรั้บ .760* .595* .207* .590* .648* 
สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ .667* .805* .226* .614* .714* 
เบ้ียประกนัชีวติ .517* .602* .452* .760* .714* 

รวม .825* .800* .392* .723* .826* 

 

หมายเหตุ.  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล  เกษราภรณ์  จนัทนะโสตถ์ิ 

ประวติัการศึกษา  นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการท างาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์  บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั     ฝ่ายบริหารทรัพยามนุษย ์บริษทั บุญถาวรเซรามิค จ ากดั DPU
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