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ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ความรู้ เง่ือนไขหลกัเกณฑ์ในการสมัคร และทัศนคต ิ
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการบัตร Wisdom ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
BRAND IMAGE KNOWLEDGE CONDITIONS APPLICATION CRITERIA AND ATTITUDE 
WHICH AFFECTS THE INTENTION TO USE THE WISDOM CARD OF KASIKORN BANK 

CUSTOMERS IN BANGKOK 
 

พิเชษฐ ์คงสูน1  สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ Wisdom 
ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom ทศันคติ และความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom 
ธนาคารกสิกรไทย และ (2) ความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ Wisdom ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑ์
ในการสมคัรบตัร Wisdom และทศันคติ กบัความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย โดย
กลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษา
พบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชนมีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 100,000 บาท (2) ผูต้อบแบบสอบสอบถามส่วนใหญ่ยงัไม่ไดใ้ช้
บริการ Wisdom มีความรู้ในเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom จากการแนะน าของพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย (3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย ดา้นคุณประโยชน์มากท่ีสุด (4) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อทศันคติภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นพฤติกรรมมากท่ีสุด (5) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความ
ตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บมากท่ีสุด (6) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom 
ของทางธนาคารกสิกรไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (7) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่าความรู้
ในเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom ท่ีต่างกนัมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (8) ) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ของทางธนาคารกสิกรไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
ค าส าคญั : ภาพลกัษณ์ตราสินคา้,ความรู้เง่ือนไขการสมคัร,ทศันคติ,ความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study ( 1)  General conditions of Wisdom brand image, 
knowledge, conditions /  criteria for applying for Wisdom cards, attitude and intention to use Wisdom 
kasikorn bank and (2)  The relationship of Wisdom's brand image, knowledge, conditions /  criteria for 
applying for Wisdom cards, and the attitude and intention to choose Wisdom card services from kasikorn 
bank. The sample group is 400 customers from kasikorn bank in bangkok. The study found that (1) Most of 
the respondents are female, 31-40 years old, single status, occupying private company employees, whose 
monthly income is less than 100,000 baht (2)  Most of the survey respondents have not yet used Wisdom 
services. They have knowledge of the conditions and criteria for applying for Wisdom cards from the advice 
of kasikorn bank employees. (3)  Most of the respondents had an opinion on the image of the brand as a 
whole in the agreed level.  The most beneficial aspect (4)  Most of the respondents agreed on the overall 
viewpoint at the agreed level. Behavior most (5) Most of the respondents agreed that their intention to use 
the Wisdom service was at the agreed level.  About the most benefits received ( 6)  The results of the 
hypothesis test 1 found that the brand image factor influenced the intention to use Wisdom service of 
kasikorn bank.  With a statistical significance of 0.05 (7)  The results of the hypothesis test 2 found that 
knowledge of different conditions and criteria for applying Wisdom cards has a statistically significant 
intention to use Wisdom cards (8)  The results of the hypothesis test 3 show that attitude factors have an 
influence on the intention to choose Wisdom services of kasikorn kank.  With a statistical significance of 
0.05 
 
Keywords: brand image, knowledge, attitude, intention, choose to use the service 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัธุรกิจบตัรเครดิตเป็นธุรกิจหน่ึงของการให้บริการกบัผูบ้ริโภคซ่ึงถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ทาง
การเงินท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากเป็นส่ือกลางทางการเงินแทนการพกพาเงินสด ทั้งยงั
มีความปลอดภยัและสะดวกรวดเร็วในการท าธุรกรรมต่างๆรวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดไดอี้กดว้ยโดยใน
ปลายปี พ.ศ. 2545 ถือไดว้่าเป็นปีของตลาดบตัรเครดิตท่ีมีการแข่งขนัตลาดท่ีสูงมาก ธนาคารพาณิชยท์ั้งเป็น
ธนาคารพาณิชยไ์ทย เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรอียุธยา ธนาคารทหารไทย
เป็นตน้ หรือธนาคารท่ีมีต่างชาติถือหุ้นอยูพ่ยายามท่ีจะหาฐานลูกคา้รายใหม่โดยธนาคารบางแห่งใชก้ลยทุธ์
เชิงรุกในการเขา้ถึงฐานลูกคา้โดยการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและผลิตภณัฑ์
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ใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุดพร้อมทั้งเสนอผลประโยชน์
ต่างๆ เช่น การลดค่าธรรมเนียมรายปี ของแถมเครดิตเงินคืนให้กบัลูกคา้ตลอดจนสิทธิประโยชน์ในดา้น
ตรวจสุขภาพฟรี ฟิตเนตฟรี เป็นตน้ เพื่อมาตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นผูน้ า
ตลาดบตัรเครดิตเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาจนถึงปัจจุบนัและแยง่ส่วน
แบ่งทางการตลาดเพื่อเป็นท่ีหน่ึงครองใจลูกคา้สถาบนัการเงินจึงตอ้งมีการพฒันารูปแบบบตัรเครดิตให้มี
ลกัษณะท่ีโดดเด่นและแตกต่างไปจากคู่แข่งขนัไม่ใหเ้หมือนบตัรเครดิตธรรมดาทัว่ไป 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารหน่ึงท่ีตอ้งการเป็นผูน้ าตลาดบตัรเครดิต จึงมีการ
พฒันาผลิตภณัฑ์บตัรเครดิตเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัทางธนาคารไดมุ้ง้เน้นไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ ให้
สมคัรบตัรเครดิต ท่ีมีช่ือว่า เดอะวิสดอม ซ่ึงเป็นถือว่าเป็นบตัรสูงสุดของทางธนาคารทั้งน้ีผูส้มคัรจะตอ้งมี
ทรัพยสิ์นตั้งแต่ 10 ลา้นบาท ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในรูปแบบเงินฝากประจ าหรืองการลงทุนให้กองทุน
รวมหรือว่าหุ้นกูข้องทางธนาคารตอ้งมีระยะมากกว่า 6 เดือน หรือการสมคัรท าประกนัชีวิตโดยช าระเบ้ีย
ประกนั 1,000,000 บาทต่อปี โดยสิทธิประโยชน์ท่ีทางธนาคารจะมอบให้กบัลูกคา้ เช่น มีผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การเงินช่วยใหลู้กคา้สามารถบริหารจดัการเงินอยา่งมืออาชีพไดรั้บอภิสิทธ์ิในดา้นต่างๆ ฟรี เช่นหอ้งรับรอง
พิเศษท่ีสนามบินชั้นน า 1,200 แห่งทัว่โลก (priority pass) ศูนยบ์ริการเดอะวิสดอม (The Wisdom Exclusive 
Center) มุมรับรองลูกคา้พิเศษ (The Wisdom Conner) ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้ของธนาคารเป็นอยา่งดี
ธนาคารตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเติบโตข้ึน 

จากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นว่าบตัรเครดิต Wisdom เป็นนวตักรรมทางการเงินท่ีตอบสนองต่อ
พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีร ่ ารวยและมัง่คัง่เป็นอยา่งดี ในขณะท่ีการแข่งขนัในตลาดเป็นไปอยา่งรุนแรง ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพท่ีดีข้ึน เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากธนาคารคู่แข่ง และเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการเป็นสมาชิก Wisdom มากยิง่ข้ึน ดงันั้น
ผูท้  าวิจยัจึงท าการศึกษา เร่ืองภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และเง่ือนไขหลกัเกณฑ์การสมคัรบตัร Wisdom ท่ี
ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ของกลุ่มลูกคา้ของทางธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้ทางฝ่ายของ
ธนาคารกสิกรไทยและผูท่ี้เก่ียวขอ้งของทางกับทางธนาคารกสิกรไทยสามารถน าขอ้มูลท่ีศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหผู้รั้บบริการมีความประทบัใจในการบริการ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ Wisdom ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑใ์นการ
สมคัรบตัร Wisdom ทศันคติ และความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย และ (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ Wisdom ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑ์ในการสมคัรบตัร 
Wisdom และทศันคติ กบัความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย 
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ขอบเขตของการวจิัย  
(1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความรู้ในเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์การสมคัรบตัร 
Wissdom,ทศันคติ,ความตั้งใจเลือกใช้บริการ และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือตั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ ความรู้ ทศันคติ และความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย
ไดท้ราบถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความรู้เง่ือนไขหลกัเกณฑใ์นการสมคัร และทศันคติท่ีผลต่อความตั้งใจ
เลือกใชบ้ริการ Wisdom เพื่อให้เกิดความเขา้ใจของลูกคา้ สามารถก าหนดกลยมุธ์การตลาดและประยกุตใ์ช้
ในธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

นิยามค าศัพท์ 
ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ องคก์าร สถาบนั 

บุคคลหรือการด าเนินงาน 
ความรู้เก่ียวกบับตัรเครดิต Wisdom  หมายถึง ระดบัความรู้ ความรู้ในเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการ

สมคัรบตัร Wisdom 
ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความพึงพอใจและแนวโนม้พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการของ

ลูกคา้ท่ีเป็นของธนาคารกสิกรไทย 
ความตั้งใจใช ้หมายถึง ความตั้งใจท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชสิ้นคา้และบริการนั้น ๆ 
 

แนวคดิและทฤษฎี 
1.ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คอทเลอร์ (kotler,2003) ตราสินคา้จึงบ่งบอกถึงตวัผูข้ายหรือผูผ้ลิตภายใต ้

กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายไดรั้บสิทธิผกูขาดให้เป็นผูใ้ชช่ื้อตราสินคา้แต่ผูเ้ดียวตลอดกาล ตราสินคา้
แตกต่างจากสินทรัพย์อ่ืน สามารถส่ือความหมายได้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ(attributes) ,ด้าน
คุณประโยชน์ (benefits) ,ดา้น คุณค่า(value) ,ดา้น วฒันธรรม (culture) ,ดา้น บุคลิกภาพ (personality) ,ดา้น ผูใ้ช้
(user) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ เสรี วงษม์ณฑา (2542)ไดอ้ธิบายความหมายของ ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้เป็น การรับรู้ของผูบ้ริโภค (consumer perception) ท่ีมีต่อตราสินคา้ซ่ึงเป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด 
มากกว่าขอ้เทจ็จริงในคุณภาพและลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑใ์นการโฆษณานั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี ตอ้งสร้าง
ภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ (brand image) โดยสร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (image differentiation) 
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2.ความรู้ (knowledges) กิติมา สุรสนธิ. (2547) หมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บสั่งสมมาจากประสบการณ์หรือ
จากการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีอาจเป็นทั้งความรู้ในแง่วิชาการหรือความรู้ในดา้นอ่ืนๆความรู้ในส่วนของผูรั้บสาร
นั้นจะหมายถึงความรู้ขั้นพื้นฐานในการอ่านออกเขียนไดข้องบุคคลความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูล การ
ส่ือสารท่ีจะรับและความรู้ในเร่ืองกระบวน การส่ือสารจะท าให้ผูรั้บสารสามารถทราบบทบาทของตนเอง
และไม่ท าตวัใหก้ลายเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร  

3.ทศันคติ สุปัญญา ไชยชาญ (2538) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง เป็นความคิด ความเขา้ใจ ความ
คิดเห็น ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลท่ีมีส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น เร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยมีทั้งแง่ดีและเลว แลว้แต่ประสบการและความรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีผลให้แต่ละคนมีการแสดงออกต่อ
สาธารณะแตกต่างกนัออกตามทศันคติของแต่ละคน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม โดยผูใ้ชบ้ริการจะท าการประเมินว่าองคป์ระกอบท่ีรับรู้ดา้นทศันคติเหล่าน้ี
เป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัและท าใหเ้กิดการตั้งใจเลือใชบ้ริการหรือไม่ 

4.ความตั้งใจ คอทเลอร์(kotler,1999)  คือ เจตนาหรือความตอ้งการไดใ้หค้วามหมายของความตั้งใจ 
ท่ีจะ พฤติกรรมนั้นๆใหเ้กิดข้ึนเพราะความตั้งใจเกิดข้ึนจากจิตใตส้ านึกในการควบคุมและรับรู้ไดใ้นตวัเอง 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ดวงจนัทร์ งามมีลาภ (2551) ทศันคติของลูกคา้ต่อภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวก (The 
convenience bank) ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ21 – 30 
ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท ลูกคา้มีระดบัทศันคติต่อภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวก (the convenience bank) ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในดา้นผลิตภณัฑ์ธนาคารดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นพนักงานและ
ดา้นบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีและลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัท่ี 1 
ในการเป็นธนาคารแสนสะดวกของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 วิภาสิริ สถิรเจริญกุล (2558) ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธพิลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความ
จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) พบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต
ธนาคารในดา้นตน้ทุนธุรกรรม นวตักรรม ความน่าเช่ือถือและสิทธิประโยชน์บตัร ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยสิทธิประโยชน์บตัรในดา้นความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลและความ คุม้ครองชีวิตกรณี
ประสบอุบติัเหตุมีค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้คุณภาพบริการสูงสุด 
 ญรัญรัตน์ มณฑีรรัตน (2558) การรับรู้ภาพลกัษณ์ธนาคารท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อการใช้
บริการผา่นคุณภาพการใหบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบวา่ 
ภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยามี
อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ การรับรู้คุณภาพ การใหบ้ริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
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จงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ และภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงศรี อยธุยามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการ 
 นนัทริกา ไปเร็ว (2557) ความรู้และทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีจะเลือกใชบ้ริการ internet banking 
ของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดัล าปาง ลูกคา้ธนาคารออมสิน มีความรู้ ความเขา้ใจต่อการใชบ้ริการ 
internet banking  และมีการน าความรู้ความเขา้ใจไปใชบ้ริการในระดบัเดียวกนัคือระดบัปานกลาง มีทศันคติ
ต่อการใชบ้ริการ internet banking ในดา้นการรับรู้ ประโยชน์ และดา้นความง่ายในการใชบ้ริการ ในระดบั
เห็นดว้ยมาก  

นางสาวอมราพร แสนยศ (2558) การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรมท่ีมีต่อ
การประกนับ านาญเพื่อรองรับการเขา้สู่สังคมสูงวยัของกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
เปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั“ประกนับ านาญ”จากส่ือบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติโดยรวมเก่ียวกบั“ประกนั
บ านาญ”โดยมีค่าความสัมพนัธ์เป็นบวกดา้นความรู้เก่ียวกบั“ประกนับ านาญ” มีค่าความสัมพนัธ์กบัทศันคติ
เก่ียวกับ“ประกันบ านาญ”มีความสัมพันธ์เป็นบวกอีกทั้ งด้านทัศนคติเก่ียวกับ “ประกันบ านาญ” มี
ความสมัพนัธ์แนวโนม้พฤติกรรมการท าประกนับ านาญมีความสมัพนัธ์ เป็นบวก  

อรวดี น้อยแก่นชู (2558) ทศันคติ และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีต่อ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ความสัมพนัธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05/0.01 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะการใชบ้ริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัมีทศันคติต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะการใชบ้ริการของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั นอกจากนั้นยงัพบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) มีความสมัพนัธ์กบั ความพึงพอใจท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ศิวบูรณ์ ธนานุกลูชยั (2554) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองค่ายญ่ีปุ่น
ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นในระดบั
มากว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นนคุณสมบติัและ คุณค่า ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองค่ายญ่ีปุ่น 
ส่วนในดา้นคุณประโยชน์ และบุคลิกภาพของผูใ้ชผู้บ้ริโภคโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความเห็นคิ
ในระดบัปานกลาง และระดบัปัจจยท่ีัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
คุณภาพคุม้ค่าราคา, การท างานของเคร่ืองยนตแ์ละ อะไหล่หาง่ายราคาถูกตามล าดบั 

นิติพฒัน์ สกูลเกรียงไกร (2557) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร ซีไอเอม็
บีไทย ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ศิวบูรณ์  ธนานุกลูชยั 2554 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองค่ายญ่ีปุ่น
ของผบูริ้โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัความคิดเห็นในระดบั
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มากวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณสมบติัและคุณค่าส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองค่ายญ่ีปุ่นส่วน
ในดา้นคุณประโยชน์และบุคลิกภาพของผูใ้ชผู้บ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัความคิดเห็นในระดบั
ปานกลางและระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองมากท่ีสุด 3 อบัดบัแรกคือคุณภาพคุม้
ราคา,การท างานของเคร่ืองยนตแ์ละอะไหล่หาง่ายราคาถูกตามล าดบั 
 
สมมติฐานการวจิัย  
 (1)ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า Wisdom มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจเลือกใช้บริการบัตร 
Wisdom ธนาคารกสิกรไทย (2) ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom ท่ีแตกต่างกนัมีความ
ตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยท่ีแตกต่างกนั (3) ปัจจยัทางดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า Wisdom 
1 ดา้นคุณสมบติั  
2 ดา้นคุณประโยชน์  
3 ดา้นคุณค่า 
4 ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้
 

 

ความตั้งใจเลือกใช้บริการ 
บัตร Wisdom 

 
กสิกรไทย 

ด้านความรู้หลกัเกณฑ์  
/เง่ือนไขในการสมคัรบัตร Wisdom 

ด้านทศันคติของลูกค้าทีม่ต่ีอบตัร Wisdom 
1 ความรู้ความเขา้ใจ   
2 ความรู้สึก  
3 พฤติกรรม  
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วธีิการด าเนินางานการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ บุคคลทั่วไปท่ีเคยเข้าใช้บริการของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากระดบัความ
เช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 ตามสูตรของคอแครน (cochran,1997) ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดแ้จกแบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา 
เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตามกรอบแนวคิด และ(2) สถิติเชิงอนุมาน 
เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 
  

ผลการวิเคระห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
31-40 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 100,000 บาท ยงั
ไม่ไดใ้ชบ้ริการ Wisdom มีความรู้ในเง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom จากการแนะน าของ
พนกังานธนาคารกสิกรไทย นอกจากน้ีผูต้อบแบบสสอบถามในความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้โดย
รวมอยู่ในระดบัมาก กล่าวคือ ให้ความส าคญักบัดา้นคุณประโยชน์ ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ตามล าดบั มี
ความคิดเห็นต่อทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ ดา้นพฤติกรรม ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ตามล าดบั 
มีความคิดเห็นต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 ผลกการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
พบว่า ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ของธนาคารกสิกรไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดจะเห็นว่า ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณประโยชน์มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ตามล าดบั ในขณะท่ี
ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom คือดา้นคุณสมบติั และดา้น
คุณค่า ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่าความรู้เง่ือนไขและหลกัเกณฑใ์นการสมคัร Wisdom ท่ี
แตกต่างกนัมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ท่ีแตกต่างกนัดว้ย โดยมีรายละเอียดจะเห็นว่า ผูท่ี้มี
ความรู้ในเง่ือนไข/หลกัเกณฑ์ในการสมคัรบตัร Wisdom ปานกลาง จะมีความตั้งใจเลือกใช้บริการบตัร 
Wisdom ธนาคารกสิกรไทย มากกว่าผูท่ี้ไม่ทราบขอ้มูล/เง่ือนไข และผูท่ี้มีความรู้น้อย เช่นเดียวกบั ผูท่ี้มี
ความรู้ในเง่ือนไข/หลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom มาก จะมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom 
ธนาคารกสิกรไทย มากกว่าผูท่ี้ไม่ทราบขอ้มูล/เง่ือนไข ผูท่ี้มีความรู้นอ้ยและผูท่ี้มีความรู้ปานกลาง ส าหรับ 
การวิเคระห์สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นทศันคติ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ของทาง
ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรายละเอียดจะเห็นว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ
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ความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจยั
ทศันคติดา้นความรู้สึกไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด อาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 100,000 บาท สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูม้าใช้
บริการธนาคารยงัคงเป็นเพศหญิงท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยมากกว่าเพศชายและผูท่ี้มาใชบ้ริการ
ธนาคารกสิกรไทยมองเห็นเนน้เร่ืองในการรับบริการถึงความเป็นลูกคา้พิเศษของทางธนาคารกสิกรไทยไทย
และมองหาอภิสิทธ์ิและสิทธิประโยชน์ท่ีมาใชบ้ริการของทางธนาคารกสิกรไทยโดยท่ีความพิเศษจะไดก้าร
รับบริการท่ีพิเศษเหนือกว่าลูกคา้รายอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบังานวิจยั ดวงจนัทร์ 
งามมีลาภ (2551) ทศันคติของลูกคา้ต่อภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวก (the convenience bank) ของ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 21 - 30 ปีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
พบวา่ผูเ้ลือกใชบ้ริการธนาคารส่วนมากใชบ้ริการทางการเงินท่ีเนน้ความสะดวกสบาย 

ความรู้/เง่ือนไขหลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร 
Wisdom ธนาคารกสิกรไทยท่ีแตกต่างกัน พบว่าระดับความรู้ในเง่ือนไข/หลกัเกณฑ์ในการสมคัรบตัร 
Wisdom อยู่ในระดับมาก โดยท่ีผูท่ี้มีระดับความรู้ระดับมากนั้นจะส่งผลต่อความตั้ งใจเลือกใช้บริการ 
Wisdom ของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ กิติมา สุรสนธิ. (2547) ไดก้ล่าวถึงความ
หมายถึงของ หมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บสั่งสมมาจากประสบการณ์หรือจากการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีอาจเป็นทั้งความรู้
ในแง่วิชาการหรือความรู้ในดา้นอ่ืนๆความรู้ในส่วนของผูรั้บสารนั้นจะหมายถึงความรู้ขั้นพื้นฐานในการ
อ่านออกเขียนไดข้องบุคคลความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูล การส่ือสารท่ีจะรับและความรู้ในเร่ืองกระบวน 
การส่ือสารจะท าให้ผูรั้บสารสามารถทราบบทบาทของตนเองและไม่ท าตวัให้กลายเป็นอุปสรรคในการ
ส่ือสาร อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทริกา ไปเร็ว (2557) ความรู้และทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีจะ
เลือกใชบ้ริการ internet banking ของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดัล าปาง พบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความเขา้ใจ และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเลือกใชบ้ริการ internet banking และการมีรับ
ขอ้มูลความรู้ของลูกคา้น้ีโดยส่วนใหญ่มาจากส่ือแนะน าของพนกังานธนาคารออมสิน ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
ถึงแมก้ารศึกษาจะมีความแตกต่างกนัในล าดบัของการให้ความส าคญักบัความรู้ แต่เป็นท่ีสังเกตไดว้่าใน
รายละเอียดของความรู้ ผูท่ี้รับขอ้มูลยงัให้ความส าคญัในดา้นความรู้เหมือนกนั แต่เร่ืองท่ีไดรั้บความรู้เป็น
เร่ืองท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีความรู้ท่ีการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการจะน าเสนอคือ ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑ์ในการ
สมคัรบตัร Wisdom และทดสอบว่าผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยมีความรู้มากนอ้ยเพียงใดซ่ึงในส่วนของ
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ความรู้ ซ่ึงระดบัความรู้เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการตดัสินใจหรือว่าความตั้งใจเลือกใชบ้ริการของธนาคาร
ต่อไป 

ส่วนความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ Wisdom ของ
ธนาคารกสิกรไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณประโยชน์มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดและให้ระดบัความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นบุคลิกภาพผูใ้ช ้ตามล าดบั ทั้งน้ีในภาพรวม
แสดงให้เห็นว่า ผูม้าใชบ้ริการมีการรับรู้และให้ความส าคญักบัเร่ืองสิทธิประโยชน์ของธนาคาร ท่ีธนาคาร
น ามาใชส้ร้างกลยทุธ์เพื่อน าเสนอและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีของ คอทเลอร์ (kotler,2003)ท่ีกล่าวว่า ตราสินคา้จึงบ่งบอกถึงตวัผูข้ายหรือผูผ้ลิตภายใต ้กฎหมาย
เคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายไดรั้บสิทธิผูกขาดให้เป็นผูใ้ชช่ื้อตราสินคา้แต่ผูเ้ดียวตลอดกาล ตราสินคา้แตกต่าง
จากสินทรัพยอ่ื์น สามารถส่ือความหมายได ้6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั,ดา้นคุณประโยชน์,ดา้นคุณค่า,ดา้น
วฒันธรรม,ดา้นบุคคลิกภาพ,ดา้นผูใ้ช ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบั ศิวบูรณ์ ธนานุกลูชยั 
(2554) ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองค่ายญ่ีปุ่นของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่าดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองค่าย
ญ่ีปุ่นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นในระดับมากว่าภาพลักษณ์ตราสินคา้ด้าน
คุณสมบติัและคุณค่าส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือสองค่ายญ่ีปุ่นส่วนในด้านคุณประโยชน์และ
บุคลิกภาพของผูใ้ช้ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ถึงแมก้ารศึกษาจะมีความแตกต่างกันในระดับการให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้แต่ละดา้น แต่เป็นท่ีสังเกตไดว้่าในรายละเอียดของแต่ละปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ มองถึงผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้เป็นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

ส่วนความคิดเห็นต่อทศันคติ ให้ความส าคญัดา้นทศันคติ Wisdom ของธนาคารกสิกรไทยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยทศันคติดา้นแนวโนม้ท่ีจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและให้ระดบั
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นธุรกิจของธนาคารในยุค
ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ดงันั้นธุรกิจธนาคารจึงให้ความส าคญัถึงทศันคติท่ีดีของลูกคา้ต่อการ
บริการของธนาคารเพราะถา้ลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อธนาคารแลว้จะส่งผลใหลู้กคา้พฤติกรรมตั้งเลือกใชบ้ริการ
ต่างๆ ของธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี สุปัญญา ไชยชาญ (2538) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง 
เป็นความคิด ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลท่ีมีส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของบุคคลนั้น เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยมีทั้งแง่ดีและเลว แลว้แต่ประสบการและความรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีผล
ให้แต่ละคนมีการแสดงออกต่อสาธารณะแตกต่างกนัออกตามทศันคติของแต่ละคน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม โดยผูใ้ชบ้ริการจะท าการประเมินว่า
องคป์ระกอบท่ีรับรู้ดา้นทศันคติเหล่าน้ีเป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัและท าใหเ้กิดการตั้งใจเลือใชบ้ริการหรือไม่ อีก
ทั้งผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบั อรวดี น้อยแก่นชู (2558) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองทศันคติ และความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แต่ล าดบัใหค้วามส าคญัปัจจยั
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ดา้นทศันคติแต่ละดา้นอาจมีความแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั ท า
ใหก้ารรับรู้และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทศันคติ แตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่ละคน 

ส่วนความคิดเห็นต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยเห็นดว้ยในสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บมีความคุม้ค่ามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา การบริการท่ี
เหนือกว่า การไดรั้บอภิสิทธ์ิท่ีเหนือกว่ารายอ่ืน ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และความตั้งใจเลือกใชใ้นอนาคต 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ คอทเลอร์ (kotler,199) ไดใ้ห้ความหมายของความตั้งใจ
คือ เจตนาหรือความตอ้งการท่ีจะท า พฤติกรรมนั้นๆให้เกิดข้ึนเพราะความตั้งใจเกิดข้ึนจากจิตใตส้ านึกใน
การควบคุมและรับรู้ไดใ้นตวัเอง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั นิติพฒัน์ สกูลเกรียงไกร (2557) ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตใหค้วามคิดเห็นต่อความตั้งใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยความตั้งใจ
ปัจจยัดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิต
ของธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การท่ี
ธุรกิจธนาคารจะประความส าเร็จและสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้น นอกจากตวัองคก์รท่ีตอ้งมีโครส
ร้างขององคแ์ขง็แกร่งมัน่คงแลว้ ส่ิงส าคญัในการด าเนินงานธุรกิจธนาคารนั้นขาดไม่ไดเ้ลยคือ ลูกคา้ ท่ีมัน่ใจ
เลือกใชบ้ริการของธนาคารกสิกรไทย โดยส่ิงท่ีจะเป็นตวับ่งบอกไดถึ้งความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom 
ของธนาคารกสิกรไทยนั้น อาจพิจารณาจากการท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยเห็นดว้ยกบัความ
ตั้งใจสมคัรใชบ้ตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย 

จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า ดา้นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้โดยภาพรวมมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ของธนาคารกสิกรไทย โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มีเพียง 2 
ดา้น ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการ Wisdom ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในขณะท่ีดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณค่าไม่มีอิทธิพลความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ของ
ธนาคารกสิกรไทย โดยผลของความมีอิทธิพลระหว่างปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความตั้งใจ
เลือกใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ คอทเลอร์ 
(kotler,2003) ตราสินคา้จึงบ่งบอกถึงตวัผูข้ายหรือผูผ้ลิตภายใต ้กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายไดรั้บสิทธิ
ผูกขาดให้เป็นผูใ้ช้ช่ือตราสินคา้แต่ผูเ้ดียวตลอดกาล ตรา สินคา้แตกต่างจากสินทรัพยอ่ื์น สามารถส่ือ
ความหมายได ้6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั,ดา้นคุณประโยชน์,ดา้นคุณค่า,ดา้นวฒันธรรม,ดา้นบุคลิกภาพ
,ดา้นผูใ้ช ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั งานวิจยัของ วิภาสิริ สถิรเจริญกลุ (2558) ภาพลกัษณ์บตัรเดบิต
ท่ีมีอิทธพิลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิต ธนาคารยูโอบี จ ากดั 
(มหาชน) ทั้งน้ีหากผูใ้ชบ้ริการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการบริการ Wisdom ไม่ว่าจะเป็นในดา้นคุณประโยชน์ 
ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณค่า ส่ิงเหล่าก็จะส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ Wisdom ของ
ธนาคารกสิกรไทย  
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จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom 
โดยภาพรวมความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจเลือกบริการ
บตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยท่ีแตกต่างกนั โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด ผูท่ี้มีความรู้ในเง่ือนไข/
หลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom ปานกลาง จะมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกร
ไทย มากกว่าผูท่ี้ไม่ทราบข้อมูล/เง่ือนไข และผูท่ี้มีความรู้น้อย เช่นเดียวกับ ผูท่ี้มีความรู้ในเง่ือนไข/
หลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom มาก จะมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย 
มากกว่าผูท่ี้ไม่ทราบขอ้มูล/เง่ือนไข ผูท่ี้มีความรู้นอ้ยและผูท่ี้มีความรู้ปานกลาง โดยผลของความรู้ท่ีแตกต่าง
กนัจะส่งผลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ Wisdom ธนาคารกสิกรไทยท่ีต่างกนัไปดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีของ กิติมา สุรสนธิ. (2547) ความรู้ (knowledges) หมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บสั่งสมมาจากประสบการณ์หรือ
จากการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีอาจเป็นทั้งความรู้ในแง่วิชาการหรือความรู้ในดา้นอ่ืนๆความรู้ในส่วนของผูรั้บสาร
นั้นจะหมายถึงความรู้ขั้นพื้นฐานในการอ่านออกเขียนไดข้องบุคคลความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูล การ
ส่ือสารท่ีจะรับและความรู้ในเร่ืองกระบวน การส่ือสารจะท าให้ผูรั้บสารสามารถทราบบทบาทของตนเอง
และไม่ท าตวัให้กลายเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจยั นันทริกา ไปเร็ว 
(2557) ท่ีศึกษา ความรู้และทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีจะเลือกใชบ้ริการ internet banking ของลูกคา้ธนาคาร
ออมสินในจงัหวดัล าปาง และ อมราพร แสนยศ (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ
และแนวโนม้พฤติกรรมท่ีมีต่อการประกนับ านาญเพื่อรองรับการเขา้สู่สังคมสูงวยัของกลุ่มวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ลว้นแสดงให้เห็นว่าความรู้มีความส าคญัและส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการจนถึงน าไปสู่
ทศันคติต่อการบริการต่างๆและเกิดความตั้งใจใชบ้ริการ อยา่งไรก็ตามผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ตั้งใจใชบ้ริการ 
Wisdom โดยตอ้งมาจากความรู้ของผูใ้ชบ้ริการก่อนการตั้งใจใช ้โดยความรู้ท่ีรับรับมานั้นส่วนใหญ่จะไดรั้บ
จากพนักงานของธนาคาร น้ีจึงเป็นประเด็นท่ีทางธนาคารกสิกรไทยจึงต้องมีการจัดการให้ความรู้แก่
พนกังานเร่ืองผลิตภณัฑข์องธนาคาร เพื่อท่ีจะไดน้ าเสนอและชกัชวนลูกคา้มาใชบ้ริการต่าง ๆ 

จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อบตัร Wisdom มีอิทธิพลต่อความ
ตั้ งใจเลือกใช้บริการบัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือวิเคราะห์ใน
รายละเอียดพบว่ามี 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นแนวโน้มท่ีจะท่ีจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะดา้น
ความรู้สึกไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผลรวมของความมีอิทธิพลระหว่างปัจจยัทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อบตัร Wisdom และความตั้งใจเลือกใช้
บริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ สุปัญญา ไชยชาญ (2538) 
กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง เป็นความคิด ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลท่ีมีส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยมีทั้งแง่ดีและเลว แลว้แต่ประสบการ
และความรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีผลให้แต่ละคนมีการแสดงออกต่อสาธารณะแตกต่างกนัออกตามทศันคติของแต่ละ
คน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม โดยผูใ้ชบ้ริการ
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จะท าการประเมินว่าองคป์ระกอบท่ีรับรู้ดา้นทศันคติเหล่าน้ีเป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัและท าใหเ้กิดการตั้งใจเลือ
ใชบ้ริการหรือไม่ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั นันทริกา ไปเร็ว (2557) ความรู้และทศันคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรมท่ีจะเลือกใชบ้ริการ Internet Banking พบว่าทศันคติ ดา้นความรู้ความเขา้ใจมีอิทธิต่อความตั้งใจ
เลือกใช้บริการ และดวงจนัทร์ งามมีลาภ (2551) ทศันคติของลูกคา้ต่อภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารแสน
สะดวก (The Convenience Bank) ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า ทศันคติ ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจมีอิทธิต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการ ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติท่ีดีต่อการบริการก็จะส่งผลต่อความ
ตั้งใจเลือกใชบ้ริการต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวิจัย 

(1).จากการศึกษาพบว่าปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ด้านคุณประโยชน์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
เลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดอนัดบัแรก รองลงมาคือ 
ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นคุณประโยชน์ เป็นส่ิงท่ีธนาคารควรให้ความสนใจมากท่ีสุด 
Wisdom ใหสิ้ทธิประโยชน์ในการใหบ้ริการท าธุรกรรมทางการเงินแบบด่วนพิเศษ ณ ธนาคารกสิกรไทยทุก
สาขา ดงันั้นส่วนของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในดา้นคุณประโยชน์ Wisdom ในการใหบ้ริการท าธุรกรรมแบบ
ด่วนพิเศษ ซ่ึงทางธนาคารกสิกรไดมี้ห้องรับรองลูกคา้ และมีช่องส าหรับกลุ่มลูกคา้ในระดบั Wisdom ซ่ึง
สิทธิประโยชน์ ลูกคา้ท่ีเป็น Wisdom ก็รู้สึกถึงความเป็นพิเศษ หรือลูกคา้ท่ียงัไม่ไดเ้ป็น Wisdom ก็จะรู้สึกวา่
สิทธิประโยชน์เหล่าน้ีถา้มีโอกาสก็อยากมาเป็นลูกคา้ Wisdom ของทางธนาคารกสิกรไทย ดา้นบุคลิกภาพ
ของผูใ้ช ้ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ Wisdom เป็นผูท่ี้ไดรั้บสิทธิพิเศษเหนือระดบั และ 
Wisdom เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพทางการเงิน ดงันั้นทางธนาคารกสิกรไทยควรให้ความส าคญั ส าหรับผูถื้อบตัร 
Wisdom ว่ามีความพิเศษและเหนือระดบัต่างจากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปตามแผนงานท่ีไดม้าตรฐานของธนาคาร
กสิกรไทย ดา้นคุณสมบติั ถึงแมว้่าจากการศึกษาปัจจยัดา้นคุณสมบติั ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใช้
บริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แต่กล่าวไดว้่าปัจจยัดา้นคุณสมบติัเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นทางธนาคารกสิกรไทยควรแสดงจุดเด่น Wisdom ของทางธนาคาร
แสดงถึงเอกสิทธ์ิเหนือระดบัดา้นบุคคลพิเศษ ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นจุดแขง็ของการบริการ Wisdom เพื่อสร้าง
ความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ดา้นคุณค่า ถึงแมว้่าจากการศึกษาปัจจยัดา้นคุณค่า ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
เลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทย แต่กล่าวไดว้่าปัจจยัดา้นคุณค่าเป็นปัจจยัอีกหน่ึงท่ีส าคญัอยู่
ในระดบัมาก ดงันั้น ทางธนาคารตอ้งแสดงใหท้างผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงความรู้สึกถึงคุณค่าของบริการ Wisdom 
ดงัเช่น สะทอ้นถึงคุณภาพเหนือระดบัใหก้บัผูท่ี้ครอบครอง และ สามารถสร้างความประทบัใจในการใชง้าน
ให้กบัผูท่ี้ครอบครอง ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูท่ี้ใชบ้ริการอยูแ่ลว้หรือผูท่ี้ยงัไม่ไดใ้ชบ้ริการ เม่ือไดพ้บเห็นหรือ
รับรู้ก็จะท าให้เห็นคุณค่าของบริการ Wisdom (2).ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑใ์นการสมคัรบตัร Wisdom ท่ี
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แตกต่างกนัมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นทางธนาคาร
ตอ้งใหค้วามรู้และเพิ่มทกัษะส าหรับพนกังานของธนาคารกสิกรไทยประจ าสาขาเพราะว่าส่วนมากจะไดรั้บ
ความรู้เง่ือนไข/หลกัเกณฑ์การสมคัรบตัร Wisdom มาจากพนักงานกสิกรไทย ถา้พนักงานมีความรู้และ
ทกัษะทุกคนก็จะสามารถแนะน าให้กบัลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพมาสมคัรและใชบ้ริการ Wisdom และจะส่งผลท า
ให้ธนาคารไดก้ลุ่มลูกคา้รายใหม่และเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกคา้รายใหม่ไดอี้กดว้ย (3).จากการศึกษา
พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการบตัร Wisdom มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นพฤติกรรม เป็นส่ิงท่ีธนาคารควรใหค้วามสนใจมาก
ท่ีสุด ในเง่ือนไขในการสมคัรบตัร Wisdom นอกจากเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดไม่ว่าจะมูลค่าเงินฝาก เงิน
ลงทุนกองทุน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กบัธนาคารโดยทางธนาคารน่าจะตอ้งมองในกลุ่มเงินกูห้รือว่า
สินเช่ืออ่ืนๆ ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ของธนาคารกสิกรไทย ว่าการกูเ้งินหรือขอสินเช่ือจะตอ้งเสียดอกเบ้ียให้กบั
ธนาคาร ธนาคารมีรายไดใ้นส่วนน้ีแต่การอนุมติัสินเช่ือหรือว่าการกูเ้งินธนาคารตอ้งพิจารณาคุณสมบติั
มาแลว้ กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพมากอีกดว้ย ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ รู้จกัและทราบช่ือเสียงของบตัร Wisdom ดงันั้นธนาคารควรใหค้วามส าคญัและตอ้ง
รักษาช่ือเสียงของบตัร Wisdom เพื่อท่ีท าใหลู้กคา้ท่ีใชบ้ริการพูดถึง จนถึงลูกคา้ท่ีไม่ไดใ้ชบ้ริการยงัสามารถ
รับรู้ถึงการบริการของ Wisdom ไดแ้ละเป็นท่ีจดจ าตลอดไปดา้นความรู้สึก ถึงแมว้่าจากการศึกษาปัจจยัดา้น
ความรู้สึก ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการบตัร Wisdom ดงันั้นทางธนาคารกสิกรไทยตอ้งท าให้
ลูกคา้ในกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการ Wisdom มีความรู้สึกถึงการบริการของ Wisdom ท าให้
ท่านรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Wisdom แนะน าญาติเพื่อนมาใชบ้ริการ 
ส าหรับลูกคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้ริการกอ็าจมีความยากจะใชบ้ริการในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะน าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1).ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีโดยใชต้วัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลตั้งใจเลือกใชบ้ริการWisdomของลูกคา้
ธนาคารกสิกรไทย คาดว่าเป็นปัจจยัส าคญัเพิ่มเติม เช่น คุณค่าของผลิตภณัฑ์ คุณภาพการบริการ เป็นตน้ 
เพื่อให้ได ้ขอ้มูลท่ีครบถว้นอนัเป็นประโยชน์เพื่อท่ีจะส่งผลการวิจยัเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ต่อไป (2) การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรมุ่งเนน้ศึกษากลุ่มตวัอยา่งการส ารวจในพื้นท่ีอ่ืนๆนอกเหนือจากใน
เขตกรุงเทพมหานครเช่น ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ การ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีศึกษาแต่ในเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นท าใหผ้ลการศึกษาอาจจะไม่สามารถส่ือได ้ถึง
ภาพรวมของผูบ้ริโภคไดท้ั้งหมดและกลุ่มตวัอยา่งควรมีความหลากหลายในเร่ืองของ อาย ุสถานภาพ อาชีพ
และรายไดเ้ฉล่ีย ซ่ึงสามารถท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัหรือไม่และ
มีความสมบูรณ์ครบถว้นมากยิง่ข้ึน 
 

เอกสารอ้างองิ 
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