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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ภาพลกัษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากัด (บสก.) 

(PUBLIC PERSPECTIVE OF BANGKOK COMMERCIAL ASSET 

MANAGEMENT CO., LTD. (BAM)) 

นเรศร์ ภูฆงั 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

--------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และอาชีพ ของ

ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษทับริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยั

ด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย ์จาํกัด  

(บสก.)  ท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.)   

ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่นองค์กร ด้านผูบ้ริหาร ด้านพนักงาน ด้านสินค้าประเภท

อสังหาริมทรัพย ์และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อระดบัการรับรู้

ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ ก รุง เทพพาณิชย์ จ ํากัด (บสก.)  ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สําหรับปัจจยั

ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความเช่ือมัน่องค์กร มีระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือ

ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นพนกังาน ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม และดา้นสินคา้ ตามลาํดบั 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทัสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลารู้จกั บสก. 

______________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มานาน 1-5 ปี และส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวเก่ียวกับกิจกรรม บสก. เร่ืองรายการ

โทรทศัน์ “เติมฝัน ปันนํ้าใจ” ส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรม บสก. เร่ือง “พอ

อยูพ่อกิน กบัท่ีดิน บสก.”  ทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรม บสก. เร่ือง “บางรัก..มรดกรัก

แห่งแผ่นดิน” ทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรม บสก. เร่ือง “ศูนยก์ารเรียนรู้แปลงสาธิตให้

การอบรมเกษตรแผนใหม่” ทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรม บสก. เร่ือง “โครงการ 1 ไร่ 1 

แสน” กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยซ้ือสังหาริมทรัพยก์บั บสก.  และมีการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารผา่นวทิย ุโทรทศัน์ 

จากผลการวิ เค ราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสมมติฐา น พบว่า  ลักษณ ะ

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ระดบัรายได ้ อาชีพ  

แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์บริษทัสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

(บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อยา่งมี

นัยสําคญัท่ี 0.05 เม่ือพิจารณา พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้

ภาพลกัษณ์บริษทัสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร 

และ ดา้นผูบ้ริหาร ท่ีแตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทับริหารสินทรัพย ์ กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

(บสก.) มีผลกับภาพลักษณ์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด 

(บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความเช่ือมัน่องค์กร  ด้านผูบ้ริหาร  ด้าน

พนกังาน  ดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  พบว่า 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เร่ืองระยะเวลาการรู้จกั บสก. ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลกบั

การรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านความเช่ือมัน่องค์กร ด้านพนักงาน ด้านสินค้าประเภท

อสังหาริมทรัพย ์และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกนั พบวา่พฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสาร เร่ืองระยะเวลาการรู้จกั บสก. ท่ีแตกต่างกันทาํให้การรับรู้

ภาพลกัษณ์ในดา้นผูบ้ริหารแตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเร่ืองการ

ทราบข่าวการจดักิจกรรมรายการโทรทศัน์ “เติมฝัน ปันนํ้ าใจ” พฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร เร่ืองการทราบข่าวการจดักิจกรรม “พออยูพ่อกิน กบัท่ีดิน บสก.”  พฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสาร เร่ืองการทราบข่าวการจัดกิจกรรม “บางรัก..มรดกรักแห่ง

แผน่ดิน”   พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เร่ืองการทราบข่าวการจดักิจกรรม “ศูนยก์าร
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เรียนรู้แปลงสาธิตให้การอบรมเกษตรแผนใหม่” ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลกบัการรับรู้

ภาพลักษณ์ในทุกๆ ด้าน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เร่ืองการทราบข่าวการจดั

กิจกรรม “โครงการ 1 ไร่ 1 แสน” ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ใน

ทุกๆ ด้าน  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เร่ืองเคยซ้ืออสังหาริมทรัพยก์บั บสก. ท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ในทุกๆด้าน และ พฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร ผ่านส่ือต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลกับการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านความ

เช่ือมัน่องค์กร ด้านพนักงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกัน

พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ ท่ีแตกต่างกันทาํให้การรับรู้

ภาพลกัษณ์ในดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 

คําสําคัญ  : ภาพลกัษณ์, บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

 

                                                     Abstract 

The objective of this project is to study the confidence in corporate image, 

management team; image, employee image, real estate product image and corporate 

social responsibility image of Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 

(BAM). And study about other factors which impact on the corporate image such as 

demography, media behavior by the random sampling research of the people who 

live in Bangkok. 

The result shows that people have an high perception with corporate image 

of Bangkok Commercial Asset management Co., Ltd. (BAM) that the highest 

perception is confidence in corporate image, and management team; image, 

employee image, corporate social responsibility image, product image below. The 

factors about the demography such as sex, age, education, occupation, income, 

status are not impact on the perception of corporate image. But the factor about 

occupation is an impact a part of confidence in corporate image and management 



284 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

team; image. The media behavior factors are not impact on the perception of 

corporate image. Most of people receive a BAM activity information by radio and 

television media. The factor about times is an impact a part of management team; 

image. Most of the people know about BAM since 1-5 years, almost never receive a 

BAM activity information such as “Term Fun Pun Nam Jai” ,and “Por-u Por-kin 

Kub Teedin BAM” , but they receive information of “Bangrak..The Legend of 

Love”, “BAM Agriculture Learn Center”, “Plant 1 Rai, Get ฿100,000” 

1. บทนํา 

 ธุรกิจในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์อยา่งมาก ภาพลกัษณ์

ท่ีดีขององคก์รจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยในเพียงระยะเวลาอนัสั้น หลายองคก์รชั้นนาํตอ้งมี

การสะสมจากประสบการณ์ การรับรู้เป็นท่ียอมรับทั้ งบุคคลภายใน รวมไปถึง

ภายนอกองค์กร ไมว่าจะเป็นลูกคา้ หรือนกัลงทุน และการส่ือสารสร้างการรับรู้ทาง

ธุรกิจ การตลาด นโยบายการบริหารงาน สินค้า และบริการ ไปยงัผู ้บริโภคมี

ความสาํคญัอยูไ่ม่นอ้ย แมก้ระทัง่รวมถึงภาพลกัษณ์ขององคก์าร ซ่ึงมีส่วนสําคญัอยา่ง

ยิ่งท่ีส่งผลเป็นกระจกเงาสะทอ้นให้เห็นถึงการดาํเนินงานของธุรกิจเป็นเช่นใด มีผล

ทาํใหสิ้นคา้ หรือบริการ นั้นๆ มีคุณค่า และเพิ่มความน่าเช่ือถือมากข้ึนแค่ไหน องคก์ร

ในระดบัผูน้าํทางธุรกิจจึงเล็งเห็นถึงความสําคญัของภาพลกัษณ์ (Image) เป็นลาํดบั

แรกท่ีผูบ้ริการจะระบุลงไวใ้นแผนธุรกิจขององคก์ร พร้อมกบัการพฒันาคุณภาพของ

สินคา้และบริการอยา่งมีคุณภาพควบคู่กนัไป เพื่อท่ีจะทาํให้องคก์ารมีสถานะท่ีจะให้

เป็นผูน้าํการดาํเนินธุรกิจตามวสิัยทศัน์ (Vision) ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด (บสก.) ท่ีเร่ิมเติบโตจาก

องค์กรเฉพาะกิจท่ีมีหน้าท่ีแกไ้ขหน้ี และขายอสังหาริมทรัพยมื์อสองเร่ือยมาจนเป็น

องคก์รสาํคญัของประเทศมานานกวา่ 12 ปี เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง มุ่งหวงัท่ีจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัของภาครัฐ ในการบริหารจดัการสินทรัพย์

ดอ้ยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหน้ี และแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงิน ช่วยฟ้ืนฟู

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยพฒันาทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีศกัยภาพ ให้เป็นสินคา้ท่ีได้
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มาตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึน ณ วนัน้ีบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ

พาณิชย ์จาํกดั (บสก.) เป็นท่ียอมรับไวว้างใจจาก ผูถื้อหุน้ และลูกคา้ในระดบัหน่ึง 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

องค์กร นโยบายบริหาร และสินคา้อสังหาริมทรัพยมื์อสอง และศึกษาภาพลักษณ์

องค์กรบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อวดัผลการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการศึกษาความสัมพนัธ์ของ

การเปิดรับข่าวสารของประชาชนกบัความรู้ ซ่ึงนอกจากการศึกษาจะทาํให้ทราบถึง

การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของประชาชนในปัจจุบนัแล้ว ยงัเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและรักษาภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์ร “บริษทัจาํกดัมหาชน” ในดา้นความเป็นมืออาชีพการบริหาร

สินทรัพยช์ั้นนาํท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทับริหารสินทรัพย ์ 

กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ

พาณิชย ์จาํกดั (บสก.)  ไดแ้ก่  ดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร  ดา้นผูบ้ริหาร  ดา้นพนกังาน  

ดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

สมมติฐานการวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน  

และอาชีพ ของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

(บสก.) มีผลกบัภาพลกัษณ์ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

ในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความเช่ือมัน่องค์กร  ดา้นผูบ้ริหาร  

ดา้นพนกังาน  ดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
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ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทาํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัการเลือกใช้ส่ือตามช่องทางท่ีผ่านมา เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเลคทรอนิคส์ ส่ือ

กลางแจง้ ส่ือใหม่ และรวมถึงส่ือบุคคล วา่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกส่ือ 

และการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รในสายตาของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา  จะทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญั คือ 

1. ตัวแปรอิสระ ในท่ี น้ีจะประกอบด้วยตัวแปรท่ี เ ก่ียวกับปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ 

2. ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรมการ

รับส่ือ ไดแ้ก่ ระยะเวลาการรู้จกัความรู้เก่ียวกบักิจกรรม บสก. การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์

การับรู้ข่าวสารผ่านส่ือ  และ การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์การ ดา้นความเช่ือมัน่องค์กร 

ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นพนกังาน ดา้นสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยมื์อสอง ดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

- นาํผลการศึกษาการรับรู้ผ่านส่ือนาํมาวิเคราะห์กบัแผนส่ือสารการตลาดของ

องคก์ร เพื่อพฒันากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

- เพื่อทราบภาพลกัษณ์บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) 

เก่ียวกบัดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร ผูบ้ริหาร พนกังาน สินคา้ และดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคมท่ีกล่าวมา 5 ด้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุง และ

พฒันา ภาพลกัษณ์แต่ละดา้นต่อไป 

- เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และเป็นประโยชน์สําหรับนกัวิชาการ นกัวิจยั  

นิสิตนกัศึกษา  และบุคคลทัว่ท่ีสนใจเก่ียวกบักรปรับภาพลกัษณ์องคก์ร 
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กรอบแนวความคิด  (Conceptual Framework) 

                    ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษา “ภาพลักษณ์บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด 

(บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลักการและทฤษฎีท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.4 แนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ  

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- อาชีพ 

 
พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสาร 

จากบริษัท 

- ระยะเวลาการรู้จกั 

- ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม   

- การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์

- การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ 

ภาพลักษณ์ของบริษัท 

- ดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร 

- ดา้นผูบ้ริหาร 

- ดา้นพนกังาน 

- ดา้นสินคา้ ประเภท

อสังหาริมทรัพย ์

- ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
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3. ระเบียบวธีิวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง

ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ ก รุง เทพพาณิชย์ จ ํากัด (บสก.)  ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ทั้ ง น้ีผู ้วิจ ัยได้ดํา เนินการเป็นขั้ นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

3.1 การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือผูท่ี้อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง  เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูบ้ริโภคท่ีแน่นอนดงันั้นผูว้จิยัจึง

ใชว้ธีิการกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร

กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545 : 26) ท่ีมีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึนโดยกาํหนดกรอบแนวคิดจากการนาํ

ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมจากผูท่ี้ไดเ้คยศึกษาไวแ้ล้วและการศึกษาคน้ควา้

แนวคิดจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชโ้ดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร บสก. ท่ีอยูอ่าศยั

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นคาํถามมีระดับการวดัข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังน้ี

ประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จาํนวน 4 

ขอ้ไดแ้ก่ ระยะเวลาการรู้จกั ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม บสก.  การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ 

และการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อระดบัภาพลกัษณ์ท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร บสก. ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น

โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซ่ึงจดั

อยูร่ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบไดเ้พียง
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คาํตอบเดียวโดยแต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบให้เลือก 10 ระดบัตามวิธีการของ Likert 

scales (Likert,1970, หนา้ 275) 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ดาํเนินการวิจยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีต่างๆท่ีได้

คดัเลือกไวใ้นการตอบคาํถามโดยก่อนท่ีผูว้จิยัจะแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง

ผูว้จิยัจะทาํการช้ีแจงใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละอธิบายถึงขอ้

สงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามก่อน หลงัจากไดร้วบรวมแบบสอบถามทั้งหมด

จากผูต้อบเรียบร้อยแลว้ผูว้จิยันาํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์มาลงรหสัตามท่ี

ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ 

3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) ขอ้มูลท่ีไดล้งรหสัแลว้นาํมาบนัทึก

ในคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในการดาํเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเม่ือผูว้ิจยัวิจยัรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเรียบร้อยแลว้จึง

ทาํการประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์เพื่อ

หาทางค่าสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ทางสถิติโดยใช้ระดบัความ

เช่ือมัน่ในระดบัร้อยละ 95 (α= .05) เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน

ในการวจิยั 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์คร้ังน้ีมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

  1.1 ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายไดเ้ต่อเดือน และอาชีพ โดย

ใชส้ถิติค่าความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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  1.2 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร บสก. ในเร่ืองระยะเวลาการรู้จกั ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม บสก. การซ้ือ

อสังหาริมทรัพย ์และการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) 

  1.3 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยภาพลักษณ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร บสก. ท่ีกล่าวมาทั้ง 5 ดา้น โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  2.1  ค่าสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มเพื่อทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างเพศ ความคิดเห็นต่อ

ต่อปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของ บสก. ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  2.2  ค่าสถิติ One Way ANOVA ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่าง

ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มโดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวและ การทดสอบความแตกต่างระหวา่งคู่โดยใชก้ารวิเคราะห์ Post 

Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) ในความแตกต่างระหวา่งอายุ ระดบั

การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพกบั ความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ท่ีมี

ผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ บสก. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณ์บริษัทบริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูล

ตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้าํนวน 400 ชุด ท่ีผา่นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้

มาทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีวิธีการสถิติตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดยจะ

นาํเสนอผลวเิคราะห์ไว ้4 ส่วนดงัต่อไปน้ี  
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ส่วนท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อย

ละ 60.0 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกลุ่มอาย ุ26 - 35 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีระดบัรายได ้

15,000 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.2 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 

28.8 รองลงมาคือรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

ส่วนท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลารู้จกั บสก. มานาน 1 – 5 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 42.5 และทราบข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของ บสก. โครงการ 1 ไร่ ทาํได ้1 แสน,

บางรัก..มรดกรักแห่งแผ่นดิน, ศูนยก์ารเรียนรู้แปลงสาธิตให้การอบรมเกษตรแผน

ใหม่ ร้อยละ 56.2-67.8 และทราบโครงการพออยู่พอกินกับท่ีดิน บสก., รายการ

โทรทศัน์ “เติมฝัน ปันนํ้ าใจ” ร้อยละ 41.5-48.2 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 59.0 เคยซ้ือ

อสังหาริมทรัพยก์บั บสก. โดยรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ร้อยละ 40.5 และ

ทราบข่าวสารจากพนกังาน จากป้ายขายทรัพย ์เวบ็ไซท ์ร้อยละ 11.8-19.5 ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 4.3 ผลการวเิคราะห์ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร 

ตารางท่ี 1.1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจัยภาพลกัษณ์ Mean S.D. 

ดา้นความเช่ือมัน่องคก์ร 8.21 1.05 

ดา้นผูบ้ริหาร 8.17 0.84 

ดา้นพนกังาน 8.12 0.79 

ดา้นสินคา้ ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ 7.71 0.89 

ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 8.03 0.79 

รวม 8.05 0.62 

 

จากตาราง แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของ บสก. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการ
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รับรู้ภาพลกัษณ์ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 8.05  และ ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62  สามารถพิจารณาเป็นรายขอ้ไดว้า่ “ดา้นความเช่ือมัน่

องค์กร” ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้มากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 8.21 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.05 

ส่วนท่ี 4.4 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางท่ี 1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ จาํแนก

ตามอาชีพ 

ภาพลกัษณ์  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นความ

เช่ือมัน่องคก์ร 

 

Between Groups 12.233 4 3.058 2.785 0.026* 

Within Groups 433.723 395 1.098  

Total 445.956 399   

ดา้นผูบ้ริหาร Between Groups 11.131 4 2.783 3.992 0.003* 

Within Groups 275.365 395 0.697  

Total 286.496 399   

ดา้นพนกังาน 

 

Between Groups 5.160 4 1.290 2.086 0.082 

Within Groups 244.311 395 0.619  

Total 249.471 399   

ดา้นสินคา้ 

อสังหาฯ 

Between Groups 7.398 4 1.849 2.314 0.057 

Within Groups 315.730 395 0.799  

Total 323.127 399   

ดา้นความ

รับผดิชอบต่อ

สังคม 

Between Groups 3.319 4 0.830 1.319 0.262 

Within Groups 248.512 395 0.629  

Total 251.831 399   

*นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นของประชากรศาสตร์

ท่ีมีผลต่อระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน และอาชีพ พบวา่ ในภาพรวมท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ 

บสก. ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สําหรับการจาํแนกตาม

อาชีพ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีเพียงด้านความเช่ือมัน่องค์กร และด้าน

ผูบ้ริหาร ท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ แตกต่างกนั จึง

ทาํการทดสอบความแตกต่างโดยวิธี LSD เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอาชีพท่ี

แตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเช่ือมัน่องค์กร และ ดา้นผูบ้ริหาร 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร บสก. มีผลกบัภาพลกัษณ์ของ 

บสก. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเร่ืองระยะเวลาการ

รู้จกั บสก. ท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ในดา้นผูบ้ริหารแตกต่างกนั และ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์

ในดา้นสินคา้ประเภทอสังหาฯแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

5. สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา  ผูว้จิยัไดน้าํประเด็นสาํคญัมาใชใ้นการอภิปรายผล  ดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ระดบัรายได ้ แตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ บสก. ท่ีไม่แตกต่างกนั สําหรับกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความเช่ือมัน่

องค์กร และด้านผูบ้ริหาร แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับราชการและ

รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ภาพลกัษณ์มากกวา่พนกังานเอกชนและธุรกิจส่วนตวั สะทอ้น

วา่เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารองค์กรอย่างสมํ่าเสมอในสถานะท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ

พิเศษดา้นการบริหารจดัการหน้ีเสียในระบบเศรษฐกิจ จึงมีส่วนในการสร้างการรับรู้

และความเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นสายอาชีพเดียวกนัและสายอาชีพใกลเ้คียง 

สอดคลอ้งกบั เสรี วงษม์ณฑา (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคาดหวงัของบุคคลต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงเป็นไปในส่ิงท่ีอยากจะเห็น อยากจะได้ยินมาก่อนท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ หรือ
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บริการ  ชิดาภา สุขพลาํ (2548) ไดก้ล่าววา่ผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจะมี

ความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนั คุณสมบติัเฉพาะของตนซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละ

คน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาํการส่ือสาร วิธีการท่ีดีท่ีสุดใน

การวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปด้วยคนจาํนวนมากก็คือ การจาํแนกผูรั้บสาร

ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ

และการเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ินโดยอยู่ภายใตแ้นวความคิดท่ีว่า ถา้บุคคลมีปัจจยั

เหล่านั้นแตกต่างกนั ความคิดและการกระทาํก็มีแนวโนม้ท่ีจะแตกต่างกนัไปดว้ย และ 

อรอุมา ไชยเศษ (2551) ท่ีกล่าววา่ ภาพท่ีสร้างความเช่ือถือให้กบับุคคลจะดีหรือไม่ดี

ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงใหส้ังคมไดรั้บรู้ผา่นการดาํเนินงาน และการเผยแพร่ข่าวสารอยา่ง

สมํ่าเสมอ  ดงันั้น องค์กรจึงควรเพิ่มช่องทางและรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร

ให้เขา้ถึงประชาชนในกลุ่มอาชีพพนกังานเอกชน ธุรกิจส่วนตวั ให้มากข้ึน และควร

เสริมสร้างการรับรู้องคก์รในกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ียงัมีระดบัการรับรู้นอ้ยกวา่กลุ่ม

อ่ืน เพราะเป็นกลุ่มท่ีจะพัฒนาข้ึนมา เป็นกลุ่มลูกค้า เ ป้าหมายในธุรกิจด้าน

อสังหาริมทรัพยมื์อสองต่อไป 

และในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ระยะเวลาการรู้จกัองคก์รเป็นเวลา 1-5 ปี มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นผูบ้ริหารในระดบั

ท่ีมากกวา่กลุ่มท่ีรู้จกัองคก์รเป็นเวลา 6-10 ปี นั้น เสรี วงษม์ณฑา (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

ภาพลกัษณ์ไม่ใช่เร่ืองของขอ้เทจ็จริงเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ ท่ีมนุษย์

เอาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปปะปนอยูใ่นขอ้เท็จจริงดว้ย ซ่ึงมี ความฝังใจ (Perception 

fixation) และประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค (Past experience of the customer)  

เป็นองคป์ระกอบสาํคญั บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (บสก.) ก่อตั้ง

มาเป็นเวลากว่า 12 ปี จึงผ่านช่วงของการเร่ิมตน้มาสู่การกา้วเดินดว้ยความมัน่คงใน

ปัจจุบนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกั บสก. ในช่วงเวลา 1-5 ปี จึงรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนของ

องค์กรและผู ้บริหารมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี รู้จักองค์กรนานกว่านั้ น ซ่ึงย ังติด

ภาพลกัษณ์ในการเร่ิมตน้องค์กรอยู่ องค์กรจึงควรกาํหนดแผนระยะยาวในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีย ัง่ยืน เสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่กลุ่มผูเ้ร่ิมรู้จกัองคก์ร ไปจนถึงกลุ่ม
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ผูรู้้จกัและคุน้เคยกบัองคก์รมาเป็นเวลานาน เพื่อใหภ้าพลกัษณ์เป็นหน่ึงเดียวในใจของ

ประชาชน 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกิจกรรมองค์กรพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีทราบและไม่ทราบข่าวสารกิจกรรมมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัระหว่าง ร้อยละ 

40 กับ ร้อยละ 50 ผูว้ิจยัจึงนาํความถ่ีในการเปิดรับส่ือมาร่วมวิเคราะห์ พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือวิทยุ และโทรทศัน์ สูงสุด รองลงมาคือส่ือเวปไซท ์

แล ะ ป้ า ย ป ร ะ ก า ศ ข า ย  ซ่ึ ง ต รง ข้า ม กับ ลัก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้ ส่ื อ เ พื่ อ ก า รโ ฆษ ณ า 

ประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร ท่ีมีความถ่ีในการใชส่ื้อป้ายประกาศขาย และเวปไซท ์สูง

กวา่ส่ือวทิย ุและโทรทศัน์  องคก์รจึงควรปรับกลยทุธ์การใชส่ื้อโดยเพิ่มความถ่ีในการ

ใช้ส่ือวิทยุ และโทรทศัน์ และใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างการรับรู้ และสร้างการ

จดจาํจากส่ือต่างๆ ขององคก์ร เพื่อเปิดโอกาสในการเปิดรับข่าวสารให้กวา้งยิ่งข้ึน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Kotler (1997) ไดคิ้ดตวัตน้แบบข้ึน เพื่ออธิบายพฤติกรรมโดยอาศยั

ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีว่าพฤติกรรมต่างๆเกิดข้ึนได้ต้องมี

สาเหตุหรือส่ิงเร้า การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับเลือกสรร จัด

ระเบียบและตีความหมายของข้อมูลเพื่อท่ีจะสร้างความหมาย หรือหมายถึง 

กระบวนการของความเขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ จาก

ความหมายน้ีจะเห็นว่าการรับรู้ข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ 

ความตอ้งการ อารมณ์ และยงัข้ึนกบัลกัษณะปัจจยัภายนอก คือ ส่ิงกระตุน้ ไดก้ล่ิน  

ไดย้นิ รสชาติ และไดรู้้สึก 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

- ทางบริษทัควรมีการเผยแพร่ข่าวสารไปยงัประชาชนเพื่อให้ไดรั้บรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบันโยบายและการบริหารจดัการภายในองคก์ร เพื่อให้มีความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง 

บสก. และประชาชนใหไ้ดท้ราบถึงนโยบายและการบริหารจดัการมากยิง่ข้ึน 

- ควรมีการพฒันา และปรับปรุงการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่างสาร 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารของ บสก. 

- การประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของ บสก. ควรคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็น

สําคญั และควรมีการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ โดยมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและ
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วางแผน เพื่อจะไดท้าํการเผยแพร่ข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และตรงตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

- การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาภาพลกัษณ์หลกัๆ อยู่ 5 ประการดว้ยกนั 

กาํหนดไวใ้นแผนงานการประชาสัมพนัธ์จริงๆ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมี

การศึกษาเพื่อว ัดการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของ บสก. เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้

- ศึกษาเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของ บสก. กบัภาพลกัษณ์คู่แข่งขนัทางธุรกิจ 

หรือบริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกนั 

- ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทาํการวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) เพื่อใหท้ราบถึง รายละเอียดของสาเหตุในประเด็น

ต่างๆ ท่ีมีต่อการเกิดภาพลกัษณ์ บสก. ทั้งในทิศทางท่ีดีและไม่ดี เพื่อนาํมาประกอบ

กบัผลการวจิยัเชิงสาํรวจ 

- หากในอนาคต บสก. มีโครงการท่ีจะนาํเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดงันั้นการวิจยัเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักธุรกิจ นักลงทุน และนักเล่นหุ้น

ต่างๆ เพื่อทราบถึงทศันคติในประเด็นท่ีเกิดต่อ บสก.  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งใน

การนาํเขา้มาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัทาํแผนแปรรูปของ บสก. ต่อไป 
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