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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ที่อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 270 คน  โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใช้การเก็บ
ข้อมูล  ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ 
(Frequency) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ค่า t-test ค่า F-test และค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s  Product Correlation  Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า  ลูกค้าโดยส่วน
ใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากแผ่นพับ  โปสเตอร์  แค็ตตาล็อก  ส่วนใหญ่ได้รับปริมาณเนื้อหาข่าวสารของ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด รองลงมาคือ นิตรสาร  มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทช
ไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย)  จ ากัด ด้านการเป็นองค์กรที่ทันสมัย   ด้านการบริการและลูกค้า
สัมพันธ์  ด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ  และด้านคุณภาพของผลงาน อยู่ในระดับดี   ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านผู้บริหารองค์กร  และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง  และจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า   ลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  บาง
ประการ (ช่วงอายุ  ประเภทธุรกิจ  และช่วงรายได้) ที่มีผลต่อพฤติกรรมความถี่ในการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร  (ครั้งต่อเดือน)  เกี่ยวกับบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับรู้
ภาพลักษณ์ขององค์กร   ลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด
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บางประการที่แตกต่างกัน (ช่วงอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ประเภทธุรกิจ และช่วงรายได้)   มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน  และพฤติกรรมความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  (ครั้งต่อเดือน) เกี่ยวกับ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท ชไนเดอร์ 
อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
ค าส าคัญ:  การรับรู้, ภาพลักษณ์   
 

บทน า 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้วย  โดยผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นแต่ราคาถูกลง  และมีลักษณะ
ที่เรียกว่าความต้องการเฉพาะบุคคลเพ่ิมมากขึ้นด้วย  ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการ
ต่างๆ  มากขึ้น  เนื่องจากสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์  วิทยุ  
หนังสือพิมพ์   และสื่ออินเตอร์เน็ต  และท าให้องค์กรธุรกิจต่างๆ  ต้องมีการปรับตัวและเร่งปรับปรุงการ
สร้าง “ภาพลักษณ์องค์กร” (Corporate Image) เข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการ
ของตน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ผู้จัดการราย
เดือน, 2554, น.37-38) 

บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  (Schneider Electric (Thailand) Ltd. ผู้น า
ระดับโลกด้านการบริหารจัดการพลังงาน และระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้แบรนด์สินค้าระดับโลก เช่น เมอแรง เจอแรง (MERLIN GERIN) สแควร์ ดี (Square D) เทเลเมค
คานิค ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (Telemechanic Schneider Electric) เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานตามบ้าน  อาคารขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมต่างๆ และ
อุตสาหกรรมด้านพลังงานและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมถึงหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Business Unit) ดูแลธุรกิจด้านระบบคุ้มครอง และป้องกันความเสียหายของข้อมูล  ความเสียหายของ
ฮาร์ดแวร์ และการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศภายในห้องดาต้า เซ็นเตอร์ โดยการ
น าเสนอสถาปัตยกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความยืดหยุ่น และรองรับได้ทุกความต้องการของลู กค้า ซึ่ง
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โซลูชั่นดังกล่าวมีจ าหน่ายแล้วทั่วโลกในขณะนี้  ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ซึ่ง
ประกอบด้วย ระบบพลังงานไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตู้แร็ค และซอฟต์แวร์บริหาร และจัดการภายในห้อง
ศูนย์ข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตั้งระบบพลังงานและจัดการห้องดาต้า เซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิ-
ภาพ ตั้งแต่ขนาด 500 – 1,000 ตารางฟุต  

จากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจไอทีท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งทางด้านราคา 
เทคโนโลยี และโซลลูชั่น ตลอดจนสินค้าที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง ท าให้ผู้บริหารมุ่งความสนใจไปที่การ
บริหารด้านการขายและการตลาด มุ่งเน้นเรื่องยอดขาย ผลประกอบการ สินค้า และการบริการหลังการ
ขาย  ทั้งนี้เพราะทุกองค์กรในปัจจุบันล้วนจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  พัฒนาการของเทคโนโลยี  ซึ่งการ
สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากประชาชนและผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นในบริษัทฯ  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการที่องค์กรด าเนินธุรกิจอยู่  และถือเป็นปัจจัย
หลักของความส าเร็จ (Key Success Factor) ที่บริษัทชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง  เช่น มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  มีทีมงานที่ดี     

บริษัท ฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์ ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน  แนวความคิดสร้างสรรค์ ยึด
หลัก วิสัยทัศน์(Vision) และต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) วิสัยทัศน์ (Vision)   คือมุ่งสู่การเป็น
ผู้น าธุรกิจด้านบริการจัดการพลังงาน ระบบคุ้มครอง และป้องกันความเสียหายของข้อมูล  ความเสียหาย
ของฮาร์ดแวร์ และการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศภายในห้องดาต้า  ตลอดจนด้าน
การตลาดในธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือสร้างผลก าไรและภาพลักษณ์ด้านการแข่งขัน  ด้วยกลยุทธ์ทาง
การตลาดและประสิทธิภาพของบุคลากรที่เหนือกว่าต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) มีการสร้างและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สวยงามดูดีมีระดับ และมีเครื่องแบบพนักงานให้มีความทันสมัย  ดูน่าเชื่อถือ 
ด้วยประเภทของธุรกิจเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Business) เครื่องแบบพนักงานจึงมีเอกลักษณ์ และ
โทนสี เหมือนนักวิศวกร ซี่งมีสีประจ าองค์กรคือสีเขียว ขาว ซึ่งเครื่องแบบนี้ท าให้พนักงานบริษัทฯสวมใส่
อย่างภาคภูมิใจ และมีมาตรฐานเดียวกันภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ  รวมถึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบและ
อุปกรณ์ รวมถึงพัฒนาจากการขายสินค้าเป็นชิ้นๆ ให้แก่ลูกค้า มาเป็นการเสนอขายสินค้าในแบบโซลูชั่น
มากขึ้น เพ่ือที่จะรองรับความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้าได้ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
เพ่ือที่จะสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรของ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์องค์กรบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  จ ากัด  ผู้ศึกษาคาดหวังว่าจากการศึกษาจะสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับบริษัท
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (ครั้งต่อเดือน) เกี่ยวกับบริษัท ชไน
เดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ของลูกค้าที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด    
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมความถี่การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 

5.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 
(ประเทศไทย) จ ากัด   

6.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความถี่การเปิดรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  (ครั้งต่อเดือน) 
เกี่ยวกับบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  กับการรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท ชไนเดอร์ 
อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด   

 
 

 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 

 

วิธีการวิจัย 
การศึกษา เรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  ของ

ลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการเก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัท ชไนเดอร์ 
อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ  จ านวน  270  คน  ตามลักษณะ
ประเภทของธุรกิจ 6 ประเภทได้แก่  ผู้ผลิตพลังงาน/โครงสร้าง (Energy/Infrastructure)  อุตสาหกรรม 
(Industry)  ศูนย์คอมพิวเตอร์/เน็ตเวิร์ค(Data centers/Networks) อาคาร (Building)  ที่พักอาศัย 
(Residential)  และอ่ืน ๆ  โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใช้การเก็บข้อมูลเพียงครั้ง
เดียว ณ จุดเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional Study) และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง  (Self 
– Administered Questionnaire) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัว
แปรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Independence) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) โดยใช้ F-test การเปรียบเทียบพหูคูณ (Multiple Comparison) วิธีผลต่างนัยส าคัญ 
(Least Significant Difference : LSD) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s  Product 
Correlation  Coefficient)  
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลลักษณะทางประชากร 
 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  ลูกค้าของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) ก าจัด ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ ตามลักษณะประเภทของธุรกิจ 6  ประเภทได้แก่  ผู้ผลิตพลังงาน/โครงสร้าง (Energy 
/Infrastructure) อุตสาหกรรม ( Industry) ศูนย์คอมพิวเตอร์/เน็ตเวิร์ค (Data centers/ Networks) 
อาคาร (Building) ที่พักอาศัย (Residential) และอ่ืน ๆ จ านวน 270  คน  พบว่า  
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พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.1 และเพศหญิง ร้อยละ 48.9   มีช่วงอายุระหว่าง 36 – 45 
ปี   ร้อยละ 42.6 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 45.2 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ร้อยละ 60.0 มีช่วงรายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท ร้อยละ 22.2  
 
ส่วนที่  2  พฤติกรรมความถี่การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (ครั้งต่อเดือน) ของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คท
ริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากแผ่นพับ  โปสเตอร์  แค็ตตาล็อก  ส่วนใหญ่ได้รับ
ปริมาณเนื้อหาข่าวสารของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด   ร้อยละ 48.1 ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง มากที่สุดรองลงมาคือ นิตรสาร ร้อยละ 46.3   
 
ส่วนที่  3  การรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด จะนึกถึง
บริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาอันดับที่ 1 คือ บริษัทจัดการด้าน
พลังงาน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และรองลงมาอันดับที่ 2 คือ บริษัทขายเครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ตามล าดับ 

การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย)  จ ากัด ด้านการเป็นองค์กรที่
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 3.60 แสดงว่าการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี การรับรู้ภาพลักษณ์ของ
บริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านผู้บริหารองค์กรมีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 3.39 แสดงว่า
การรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับปานกลาง  การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศ
ไทย)  จ ากัด ด้านการบริการและลูกค้าสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 3.48 แสดงว่าการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ใน
ระดับดี   การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย)  จ ากัด ด้านบุคลากรที่มี
คุณภาพค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 3.58 แสดงว่าการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี  และการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ด้านคุณภาพของผลงาน ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 3.68 แสดง
ว่าการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย)  
จ ากัด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 3.12 แสดงว่าการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับปาน
กลาง  
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า   ลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 
(ประเทศไทย) จ ากัด  บางประการ (ช่วงอายุ  อาชีพ  ประเภทธุรกิจ  และช่วงรายได)้ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  (ครั้งต่อเดือน)  เกี่ยวกับบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 
จ ากัด ที่มีผู้ตอบมากที่สุด (สื่อแผ่นพับ โปสเตอร์ และแค็ตตาล็อก)  ส่วนปัจจัยด้านอายุ  ด้านประเภท
ธุรกิจ และด้านช่วงรายได้  มีผลต่อพฤติกรรมความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  (ครั้งต่อเดือน)  เกี่ยวกับ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด จากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุดรองลงมา (สื่อนิตยสาร)  ส่วน
การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร ลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) 
จ ากัดบางประการที่แตกต่างกัน (ช่วงอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ประเภทธุรกิจ และช่วงรายได้)   มี
การรับรู้ภาพลักษณ์  ด้านการเป็นองค์กรที่ทันสมัย   ด้านผู้บริหารองค์กร  ด้านการบริการ/ลูกค้าสัมพันธ์   
ด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ  ด้านคุณภาพของผลงาน  และด้านความรับผิดชอบต่อสั งคม ที่แตกต่างกัน   
และพฤติกรรมความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  (ครั้งต่อเดือน) เกี่ยวกับบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค 
(ประเทศไทย) จ ากัด  จากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด (สื่อแผ่นพับ โปสเตอร์ และแค็ตตาล็อก) และสื่อที่มี
ผู้ตอบมากที่สุดรองลงมา (สื่อนิตยสาร)  มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ที่แตกต่างจะมีพฤติกรรมความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  (ครั้งต่อเดือน) เกี่ยวกับ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  ที่แตกต่างกันนั้นสอดคล้องกับ จารุณี  บุญนิพัทธ์  ได้
กล่าวว่า  บุคคลไม่สามารถรับข่าวสารทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาสู่ตน  แต่เลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามี
ประโยชน์ต่อตนเอง  ส าหรับแรงผลักดันที่ท าให้บุคคลหนึ่ง ๆ ได้มีการเลือกรับสื่อนั้นเกิดจากคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของผู้รับสารในด้านต่างๆ  ได้แก่  (จารุณี  บุญนิพัทธ์, 2539 , น.11-12)                   1. 
องค์ประกอบทางด้านจิตใจ  เช่น  กระบวนการเลือกรับข่าวสาร  การเลือกรับรู้ตามทัศนคติ  และ
ประสบการณ์เดิมของตน  2. องค์ประกอบทางสังคม  สภาพแวดล้อม  เช่น  ครอบครัว  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ลักษณะทางประชากร  เช่น  อายุ  เพศ  ภูมิล าเนา  การศึกษา  ตลอดจนสถานภาพทางสังคม   
และยังสอดคล้องกับ  ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (2531, น.23-26) มีความเห็นว่า ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีการ
เปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันคือ  1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล 2. ปัจจัยด้านสภาพ
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ความสัมพันธ์ทางสังคม 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบ การสื่อสาร เชื่อว่าลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 
เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนื้อหาของการสื่อสาร รวมถึง
การตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ลักษณะทางประชากรของลูกค้าบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คท
ริค (ประเทศไทย) จ ากัดที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 
จ ากัด ที่แตกต่างกันนั้น สอดคล้องกับที่ Charles k. Atkin กล่าวว่า  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมการสื่อสารในลักษณะต่างกันมีปัจจัยที่ส าคัญคือ  1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วน
บุคคล  2.  ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม  และ 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการ
สื่อสาร  โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร  เป็นแนวคิดเชิงทฤษฏีสังคมวิทยาและ
จิตวิทยาสังคม  โดยน าลักษณะพ้ืนฐานบางประการที่เหมือนกันของคนมาจัดแบ่งแยกบุคคคลเป็นประเภท
เดียวกัน  ซึ่งลักษณะพ้ืนฐานดังกล่าวได้แก่  เพศ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  ระดับรายได้  เป็นต้น  จาก
แนวคิดนี้จึงสรุปได้ว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันย่อมรับเนื้อหาของการสื่อสารคล้ายคลึงกัน  และมีการ
ตอบสนองต่อเนื้อหาในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกัน  โดยปัจจัยทั้ง 3  ประการมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  การ
รับรู้  และการตีความหมายของสาร  ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปิดรับข่าวสารที่ไม่แตกต่างกัน   

ผลสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมความถี่การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (ครั้งต่อเดือน) เกี่ยวกับ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท ชไนเดอร์ 
อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด   สอดคล้องกับ  ปาริชาติ  อินทร์ประทับ (2546) ที่กล่าวว่า  การเปิดรับ
ข่าวสารของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร  มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาในด้านต่างๆ  
ทุกด้าน  กล่าวคือ  การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ด้านองค์กร  ด้านนโยบาย  ด้านผู้น า
พรรค  ด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  และด้านการบริหารประเทศ  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษา “การรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัดของ
ลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพบว่า  ลูกค้ามีพฤติกรรมความถี่การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร (ครั้งต่อเดือน) ของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูล
ข่าวสารจากแผ่นพับ  โปสเตอร์  แค็ตตาล็อก  ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค 
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(ประเทศไทย) จ ากัด  ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด จะนึก
ถึงบริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้า   และลูกค้ามีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศ
ไทย)  จ ากัด ด้านการเป็นองค์กรที่ทันสมัย   ด้านการบริการและลูกค้าสัมพันธ์  ด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ  
และด้านคุณภาพของผลงาน อยู่ในระดับดี  ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผู้บริหารองค์กร  และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาพบว่า  ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท 
ชไนเดอร์  อิเล็คทริค (ประเทศไทย)  จ ากัด  ในด้านความรับผิดชอบทางสังคมน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ  ดังนั้น  
บริษัทควรจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกด้าน  เช่น  ด้านการศึกษา  
ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  และควรประชาสัมพันธ์การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อมวลชนหรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯเพ่ือให้ลูกค้ามีการรับรู้บทบาททางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของบริษัทท่ีดี 

2.  ผลการศึกษาพบว่า  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์บริษัท ชไนเดอร์  อิเล็ค 
ทริค (ประเทศไทย)  จ ากัด  สื่อที่ใช้เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินงานและความ
เคลื่อนไหวของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  ได้แก่  แผ่นพับ ดังนั้น  สื่อแผ่นพับจึง
เป็นสื่อที่องค์กรควรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก  เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คเมล์ (Direct Mail) 
ที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภค ทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆได้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะ   เป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ 
และในกิจการเฉพาะกิจอ่ืนๆ   มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก  และ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตต ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  และเข้าถึงลูกค้าในทุกประเภทธุรกิจ 

3.  ผลการศึกษาพบว่า  ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครได้รับข่าวสารเรื่องนโยบาย  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางขององค์กร  และข่าวสารการด าเนินงานขององค์กร  อยู่ในระดับปานกลาง  
ดังนั้น  บริษัทชไนเดอร์ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางของ
องค์กร   รวมทั้งข่าวสารการด าเนินงานขององค์กร  และควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
ลูกค้าได้รู้จักบริษัทชไนเดอร์  อิเล็คทริค (ประเทศไทย)  จ ากัด  มากข้ึน 
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