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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ก ารสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั กับความเชื่อมัน่ ต่ อ
สถาบันการเงิน ของกลุ่มทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล (Gen Millennial) ก่อนการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อ
ธุ รกิจ รายใหญ่ และ 2) เพื่อ ศึก ษามุมมองด้านความเชื่อ มัน่ ของกลุ่ มทายาทนักธุ รกิ จ กลุ่ มมิลเลนเนี ยล ต่ อการสื่ อ
สารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั ของสถาบันการเงิน
การวิจ ัยนี้ เป็ นการวิจ ัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก (In-depth
Interviews) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล จํานวน 5 คน
ผลการวิจ ัยพบว่า ทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล สามารถรับรู้ได้ถึงการสื่ อ สารตราสิ นค้าของสถาบัน
การเงินผ่านสื่ อดิจิ ทลั และให้ความสนใจต่อ การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน โดยพวกเขานําการรับรู้ตรา
สิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั มาเป็ นเหตุผลประกอบการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่
ทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล มีมุมมองต่อการสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงินผ่านสื่ อดิจิทลั ว่า
หากสถาบันการเงินสามารถทําการสื่ อสารตราสิ นค้าให้พวกเขารู้สึกว่าสถาบันการเงินสามารถเข้าถึงได้ง่าย และทํา
การสื่ อสารอย่างสมํ่าเสมอ จะทําให้พวกเขาสามารถรับรู้ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับตราสิ นค้าของสถาบันการเงินได้ และนํา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาร่ วมกับประสบการณ์ที่เคยใช้บริ การจากสถาบันการเงิน เพื่อตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
เพื่อธุรกิจรายใหญ่ จากสถาบันการเงินที่นกั ธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลพึงพอใจต่อไปในอนาคต
คําสําคัญ: การรับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้า, สื่ อดิจิทลั , ความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันการเงิน, ทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล,
การตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อ

ABSTRACT

The research had two objectives 1) to examine the perception of brand communication through digital
media and the trust in financial institutions by Millennium successor groups before making decisions in commercial
loan service for major business and 2) to study their perspectives of trust towards brand communication through
digital media of financial institutions. The research was qualitative, using in-depth interviews with five Millennium
successors.
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The results showed that young business men from Millennium successor groups perceived the brand
communication of financial institutions through digital media and they were interested in brand communication of
those financial institutions. They used those brand communications for reasoning in their making decisions in
commercial loan service for their major business. Besides, young business men from Millennium successor groups
considered that financial institutions applied digital media which made them accessible easily. In case the financial
institutions communicated brands more often, young business men from Millennium successor groups would use
the information for considering to choose commercial loan service.
Keywords: Perception of Brand Communication, Digital Media, Trust in Financial Institutions, Millennium Young
Businessman, Decision in Using Loan Service
1. บทนํา

การสื่ อสารเป็ นส่ วนหนึ่งในการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์และสังคม เมื่อมนุ ษย์เกิดการเติบโตเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สังคม การสื่ อสารจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นทีจ่ ะทําให้มนุษย์สามารถดําเนินกิจกรรมของสังคมได้อย่างต่อเนื่ อง การสื่ อสารจะ
ถูกปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา และสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของมนุ ษย์เป็ นกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการดําเนินชีวิตและการสื่ อสารไปสู่อนาคต ดังนั้นมนุ ษย์จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
เราต่ างมีส่วนแบ่งอยู่บนพื้นที่ของสื่ อ ใหม่ รวมไปถึงรู ปแบบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กาํ ลังพัฒนาการสื่ อสารให้มี
ความทันสมัย เพื่อสนองตอบความต้องการ ด้านการสื่ อสารของมนุ ษย์อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการสื่ อสารผ่านสื่ อ
ดิจิทลั ที่แพร่ หลายในสังคมปัจจุบนั กลายเป็ นปัจจัยหลักของการการสื่ อสารที่เชื่อมโยงมนุษย์และผูบ้ ริ โภค ให้สามารถ
รับรู้ เปลี่ยนถ่ายข้อมูลผ่านการสื่ อสารให้แก่กนั และกันได้ อีกทั้งสื่ อดิจิทลั ยังถูกใช้เป็ นสื่ อหลักของการประกอบธุ รกิจ
ในหลายอุตสาหกรรม
จากผลการวิจยั เรื่ อง การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อการใช้บริ การ ของ ญรัญรัตน์
มณฑีรรัตน์ (2558) ได้ให้ผลการสรุ ปไว้วา่ การสื่ อสารภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีต่อการ
ใช้บริ การของลูกค้า ขณะเดียวกันหากมี การรับรู้ภาพลักษณ์ผ่านคุณภาพการให้บริ การก็จะช่วยส่ งเสริ มให้ลูกค้าเกิด
ความความจงรักภักดีมากยิง่ ขึ้น โดยภาพลักษณ์ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของตราสิ นค้า Kotler (1994) จะประกอบไป
ด้วย 1) รู ปร่ างหน้าตาที่จะทําให้เกิดการจดจํา (Attribute) 2) คุณประโยชน์ (Benefit) 3) ทําให้รู้สึก ใช้แล้วภาคภูมิใจ
ไว้วางใจเพราะมีชื่อเสี ยง หรื อมีคุณค่าที่เป็ นที่ตอ้ งการ (Value) 4) การสะท้อนภาพลักษณ์ โดยใช้แล้วจะทําให้คนเชื่อ
ว่าเป็ นคนลักษณะอย่างไร (Personality) เช่น เมื่อบุคคลใช้แล้วดูทนั สมัย ใช้แล้วดูภูมิฐาน ใช้แล้วดูมีฐานะทางสังคม
เป็ นต้น ดังนั้นการสื่ อสารตราสิ นค้าจึงถูกนํามาเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการสื่ อสารการตลาดของสถาบันการเงินต่าง ๆ
เพราะการสื่ อสารตราสิ นค้าให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู้ตราสิ นค้า จะช่วยส่ งเสริ มให้สถาบันการเงินเกิดความน่ าเชื่อถือ
หรื อเกิ ด ภาพลัก ษณ์ที่ เ ป็ นที่ จ ดจํา บางอย่า ง ที่อ าจจะมี ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่นของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคในการตัด สิ น ใจใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของสถาบันการเงิน มากกว่าโฆษณาเพียงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการบริ การของสถาบัน
การเงินเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2558 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกระทรวงเทคโนโลยีสนเทศการสื่ อสาร ได้
มีการสํารวจถึงพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารหรื อเทคโนโลยีต่างๆ พบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคในประเทศ
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ไทย ใช้สมาร์ทโฟนร้อยละ 81.8 คอมพิวเตอร์ร้อยละ 54 โน๊ตบุค๊ ร้อยละ 45 แท็บเล็ตร้อยละ 21 และสมาร์ ททีวี ร้อยละ
8.5 ทําให้ห ลายภาคส่ ว นของธุ รกิจ รวมถึ งสถาบันการเงิ น หันมาทําการสื่ อ สารการตลาดบนโลกออนไลน์ ผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี ผสมผสานกันโดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรื อเรี ยกรวมว่า
ช่องทางดิจิทลั เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการสื่ อสารการตลาด ส่ งผลให้ปัจจุบนั สื่ อดิจิทลั มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค กลุ่มผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั จะเปิ ดรับทั้งสื่ อออนไลน์ และออฟไลน์ แต่สุดท้ายแล้ว
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จะใช้การรับรู้จากสื่ อดิจิทลั เข้ามาเป็ นส่ ว นช่วยในการพิจารณา ก่อนการตัดสิ นใจใช้
สิ นค้าหรื อบริ การ เช่น การอ่านบทความบรรยายประสบการณ์การสิ นค้าบนสื่ อออนไลน์ การหาข้อมูลสิ นค้าด้วยการ
เสิ ร์ชออนไลน์ การดูสื่อวิดีทศั น์ออนไลน์ การศึกษาบริ ษทั ผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้าผ่านเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริ ษทั
สิ นค้า หรื อการค้นหาสิ นค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไอพีจีมีเดียแบรนด์, 2557) จะเห็ นได้ว่าสื่ อดิจิทลั มีความจําเป็ น
และมีอิ ทธิ พลอย่างมากต่ อการชี้ นาํ การรับรู้ ทัศนคติ และการดําเนิ นชี วิต ในทุก กิจ กรรมของผูบ้ ริ โภค และในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั จะมีสื่อดิจิทลั เข้ามามีบทบาทร่ วมด้วยเสมอ
รายงานผลสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ (องค์ก ารมหาชน) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงดิ จิ ทลั เพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม พบว่า กลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานอินเตอร์แบ่งตามช่วงอายุ (Generation) ที่มีการใช้งานอินเตอร์ เน็ตมากที่สุดคือกลุ่ม Gen Y หรื อที่เรี ยกกันว่า
กลุ่มมิลเลนเนียล (Gen Millennial) ซึ่งคนกลุ่มนี้จะกําเนิดในช่วงปี พ.ศ.2523-พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มมิลเลนเนี ยล มีอตั รา
การใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยถึง 54 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 7.4 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่งถือเป็ นตัวเลขสูงสุ ดในการใช้งานอินเตอร์
เมื่อเทียบกับกลุ่มผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงอายุอื่นๆ
จากกระแสข่ า วการถ่ า ยโอนหุ ้ น ทางธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ทายาทนั ก ธุ ร กิ จ ในช่ ว งก่ อ นการประกาศ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ( ทีมข่าวไทยรัฐ
ออนไลน์, 2558) ส่ งผลให้ก ลุ่มเป้ าหมายหลัก ของสถาบันการเงินในการปล่ อยสิ นเชื่ อเพื่อธุ รกิจ รายใหญ่ มีความ
ซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น เมื่อมีการถ่ายโอนหุ ้นทางธุรกิจให้แก่กลุ่มทายาทแล้ว ผูเ้ ป็ นเจ้าของธุรกิจเดิมยังคงทําหน้าที่บริ หาร
กิจการธุรกิจเหล่านั้น ถึงแม้ว่าผูม้ ีอาํ นาจบริ หารใหม่ตามความชอบธรรมโดยกฎหมายคือกลุ่มทายาทนักธุ รกิจที่กลาย
มาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในกิจการธุรกิจก็ตาม อาจจะด้วยเหตุผลทางด้านประสบการณ์เนื่ องจากมีอายุน้อย โดยมีช่วงอายุ
24-37 ปี ตามรายงานข่าวกลุ่มทายาทนักธุรกิจ (หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 22 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558) จึงทําให้
กลุ่มทายาทนักธุรกิจเหล่านี้ ยังไม่ได้รับอํานาจในการบริ หารอย่างที่ควรจะเป็ น ภายหลังจากวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2559 ที่พระราชบัญญัติภาษี การรับมรดก พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้อย่างเป็ นทางการ จึ งเกิดเหตุก ารณ์ที่ธุรกิ จ
จํานวนมาก ได้เปิ ดตัวแนะนําผูเ้ ป็ นทายาทที่จะเข้ามาสื บทอดกิจการธุ รกิจต่อไปในอนาคตในสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่ม
ทายาทนักธุรกิจเหล่านี้ เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง อีกทั้งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้ผเู้ ป็ นทายาทเข้าไปมีบทบาทในการ
บริ หารกิจ การ และสามารถมีอ าํ นาจตัดสิ นใจในการดําเนิ นการทางธุ รกิ จ ในอนาคต รวมไปถึ งการตัดสิ นใจที่ จ ะ
เลือกใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินใด ๆ ในประเทศไทย ที่เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของพวกเขาเหล่านั้น
จากประเด็นนี้ กลุ่ มผูใ้ ช้งานอิ นเตอร์ เ น็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 โดยสํานัก งานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เชื่อโยงกับพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก ที่ประกาศใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่า
กลุ่ มทายาทนัก ธุ ร กิ จ และกลุ่ มมิล เลนเนี ยล มีช่ว งอายุที่ใกล้เ คี ยงกัน และกลุ่ มทายาทนัก ธุ รกิ จ เหล่ า นี้ เ ข้า ข่ ายมี
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตตามลักษณะของกลุ่มมิลเลนนียล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อขาดประสบการณ์ และยังไม่มี
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ความเชี่ยวชาญในการทําธุ รกิจ จะทําให้กลุ่มทายาทนักธุ รกิจเหล่านี้ จําเป็ นต้องค้นหาข้อมูล และจากการสอบถาม
ความเห็นเบื้องต้นจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของงานวิจยั ทําให้ทราบว่า ทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล มีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อดิจิทลั ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามพฤติกรรมของกลุ่มมิลเลนเนี ยล เพราะมีความสะดวกรวดเร็ วในการ
ค้นหาความรู้ หรื อข้อ มูลต่ าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ การทําธุ รกิ จ (นาย ง (นามสมมติ), การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 7
เมษายน 2561) จะให้เห็นว่ากลุ่มทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล มีความสามารถในการเปิ ดรับสื่ อดิจิทลั มากกว่า
กลุ่มนักธุรกิจในช่วงอายุอื่น ๆ ส่ งผลให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงสถาบันการเงิน ในการทําการ
สื่ อสารผ่านสื่ อดิ จิทลั ให้สามารถเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายที่เ ป็ น ทายาทนักธุ รกิจ กลุ่ มมิล เลนเนี ยล ในการสร้ างความ
เชื่อมัน่ และนํามาซึ่งการตัดสิ นใจใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่ในอนาคตได้
ดังนั้น ในการทําวิจยั เรื่ อง การรับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั กับความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันการเงินของ
ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุ รกิจรายใหญ่ จึงมุ่งเน้นที่จะทําการศึกษา
เกี่ยวกับการรับรู้การสื่ อสาร ของกลุ่มทายาทนักธุรกิจ ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล เพราะคนกลุ่มนี้ ถือเป็ นกลุ่ม
คนที่เฉพาะเจาะจง และสามารถเข้าถึ งคนกลุ่ มนี้ ได้ยาก ในประเทศไทย แต่ ทายาทนัก ธุ รกิ จ กลุ่มมิลเลนเนี ยล มี
ศักยภาพทางการเงินสู งที่จะสามารถใช้สินค้าและบริ การของสถาบันการเงิน จึงทําให้ ทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลน
เนียล เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่สถาบันการเงินต่างๆ ต้องการที่จะเข้าถึง เพื่อเพิ่มโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการ
บริ การ ทั้งนี้ยงั ไม่พบว่ามีงานวิจยั เกี่ยวกับสื่ อออนไลน์ที่ทาํ การศึกษาคนกลุ่มนี้ โดยตรง การวิจยั นี้ จะมีประโยชน์ต่อ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ที่จะสามารถทราบถึงการรับรู้ และมุมมองของ ทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล ที่มี
ต่อ การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ก่อนการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุ รกิ จ
ขนาดใหญ่ เพือ่ ให้สถาบันการเงินสามารถทําผลการวิจยั ไปใช้ในการวางกลยุทธ์การสื่ อสารตราสิ นค้า ผ่านสื่ อดิจิทลั
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาการรับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั กับความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันการเงิน ของทายาทนัก
ธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่
2.2 เพื่อศึกษามุมมองด้านความเชื่อมัน่ ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ต่อการสื่อสารตราสิ นค้าผ่าน
สื่ อดิจิทลั ของสถาบันการเงิน
3. การดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) ดังนี้
3.1 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ในการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการ
เลือกกลุ่มเพื่อความเหมาะสมในการวิจยั โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) กลุ่มตัวอย่างทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เป็ นบุคคลที่กาํ เนิดในช่วงปี พ.ศ.2523 – พ.ศ.2535 โดยมี
สถานะเป็ นทายาทนักธุรกิจที่มีบทบาทในการบริ หาร และมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจภายในกิจการธุรกิจ โดยไม่จาํ กัด
เพศ และไม่จาํ กัดประเภทธุรกิจ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ดว้ ยความสมัครใจจากลูกค้าของสถาบันการเงินแห่ งหนึ่งใน
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ประเทศไทย แต่กลุ่มทายาทนักธุรกิจเหล่านั้นยังมีประสบการณ์เป็ นลูกค้าจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ในประเทศไทยอีก
ด้วย
2) กลุ่มตัวอย่างทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลที่เชิญมาให้ขอ้ มูล คัดเลือกโดยเงื่อนไขทางด้านประสบ การณ์การใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางการเงิน คือ กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีประสบการณ์การใช้สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่ จาก
สถาบันการเงิน ไม่ต่าํ กว่า 2 สถาบันการเงิน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เกิดการเปรี ยบเทียบประสบการณ์ และไม่ให้เกิด
การเอนเอียงต่อสถาบันการเงินใด ๆ เพียงแห่ งเดียว โดยต้องเคยใช้บริ การจํานวนวงเงินสิ นเชื่อมากกว่า 20 ล้านบาท
ขึ้นไป (จํานวนวงเงินสิ นเชื่อน้อยกว่า 20 ล้านบาท จะถือว่าเป็ นสิ นเชื่อธุรกิจขนาดเล็กหรื อ SME ในอุตสาหกรรมการ
ปล่อยสิ นเชื่อ)
3.2 การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้วิจยั ในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ด้วย
ลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด โดยแบ่งโครงสร้างคําถามออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ชุดคําถามเกี่ ยวกับการรั บรู้ ก ารสื่ อ สารตราสิ นค้าผ่านสื่ อ ดิ จิทลั กับความเชื่อ มัน่ ต่ อ สถาบัน
การเงิน ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล
ประเด็นที่ 2 ชุดคําถามเกี่ยวกับมุมมองด้านความเชื่อมัน่ ของทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล ต่อการสื่ อ
สารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั ของสถาบันการเงิน
3.3 ความเชื่อถือได้ ของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1) ก่ อ นการสัม ภาษณ์ ผูว้ ิจ ัยทําการส่ ง ชุ ด คําถามที่ ใช้ในการสั มภาษณ์ ให้อ าจารย์ที่ปรึ กษาได้พิจ ารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมในเนื้อหา แล้วจึงส่ งไปยังผูท้ ี่จะถูกสัมภาษณ์ก่อนวันสัมภาษณ์จริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
2) การถอดบทสัมภาษณ์ ด้วยข้อมูลที่ถูกบันทึก ระหว่างการสัมภาษณ์ ถูกส่ งให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์ได้อ่านเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อความที่ถอดออกมาจากบทสัมภาษณ์น้ นั ไม่ตรงตามข้อมูลที่ผถู้ ูกสัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ มูล
ไว้ ผูว้ ิจยั จะทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งที่ได้รับตรวจสอบจากผูถ้ ูกสัมภาษณ์
3.5 การจัดทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ผล
1) ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการถอดบทสัมภาษณ์ที่ได้จากการบันทึกเสี ยงมาอ่านทบทวนหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และนําไปพิจารณาสรุ ปเป็ นประเด็นสําคัญ ก่อนนําไป
วิเคราะห์เป็ นผลการวิจยั
2) การวิเคราะห์ผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยนําข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 5 คน มาประมวลคําตอบเพื่อหาผลสรุ ปของการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยประเมินคุณค่าของแต่ละคําถามที่ได้จากการสัมภาษณ์พร้อมกับการสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลระหว่างการ
สัมภาษณ์มาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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4. ผลการวิจัย
4.1. ผลการศึกษาการรับรู้การสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อดิจิทลั กับความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันการเงิน ของทายาท
นักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตัดสินใจใช้ บริการสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่
ทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลส่ วนใหญ่รับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงินผ่านช่องทางเฟซบุก๊
โดยใช้เฟซบุก๊ เป็ นเครื่ องมือหลักในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน เพราะมีรายละเอียดคําบรรยาย
ใต้ภาพในการสื่ อสาร และสามารถเห็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นของผูค้ นต่อการสื่ อสารจากสถาบันการเงินบน
ช่องทางเฟซบุก๊ ได้ และยังมีช่องทางทวิตเตอร์อีก 1 ช่องทาง ที่มีคนให้ความสนใจ เพราะทวิตเตอร์ให้ขอ้ มูลได้รวดเร็ ว
ทันสถานการณ์ ส่ วนช่องทางอินสตาแกรม ไม่ใช่ช่องทางที่เป็ นที่นิยมในการติดตามการสื่ อสารจากสถาบันการเงิน
ผ่านสื่ อดิจิทลั เพราะทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ใช้อินสตาแกรมเพื่อความผ่อนคลาย และพวกเขาไม่ได้เล็งเห็ น
ถึงความจําเป็ นในการติดตามการสื่ อผ่านจากสถาบันการเงินผ่านช่องทางอินสตาแกรม
การรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านช่องทางดิจิทลั ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิล
เลนเนียล มีการรับรู้ดงั นี้
1) ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน จากการสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านช่องทางดิจิทลั เนื่องจาก
สามารถรั บรู้ได้ว่าสถาบันการเงินต่างๆ ทําการสื่ อสารเรื่ อ งภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเป็ นสถาบัน
การเงินเพื่อสังคม ผ่านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรื อการเป็ นสถาบันการเงินที่ทนั สมัย ด้วยการ
ให้บริ การแบบดิจิทลั
2) ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน พวกเขาสามารถพบเห็นการสื่ อสารผลิตภัณฑ์ และ
การบริ ก ารใหม่ๆ ตามช่ อ งทางดิ จิ ทลั ทั้งในส่ ว นของเฟซบุ๊ก แฟนเพจของสถาบันการเงิ น หรื อ ตามช่ อ งทางสื่ อ
ออนไลน์
3) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคผ่านกิจกรรมทางการตลาด โดยการพบเห็นสถาบัน
การเงินทํากิจกรรมการตลาด เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า หรื อตลาดท้องถิ่น
4) ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ การรับรู้ได้ถึงความถี่ในการสื่ อสารจากสถาบันการเงิน สามารถ
สร้างการจดจําให้ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เห็นการสื่ อสารจากสถาบันการเงินอยูเ่ ป็ นระยะ แสดงให้เห็นว่า
สถาบันการเงินเหล่านั้นยังคงเปิ ดให้บริ การ ยังมีตวั ตน สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคอยูเ่ สมอ
เมื่อทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล รับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารตราสิ นค้าจากสถาบันการเงิน จะเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อการรับรู้ตามลําดับต่อไปนี้
1) การให้ความสนใจสาร ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ให้ความสนใจการสื่ อสารของ
สถาบันการเงิน โดยให้เหตุผลว่า เพราะสถาบันการเงินทําการสื่ อสารเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน และ
การบริ การ ทําให้พวกเขาสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินได้ง่าย ส่ งผลให้ทราบถึงความความเคลื่อนไหว
และการปรับตัวของสถาบันการเงิน โดยพวกเขานําสารเหล่านั้นมาพิจารณาถึงความเชื่อมโยงว่า สิ่ งที่พวกเขาได้รับรู้
จากการสื่ อสารของสถาบันการเงินนั้น จะเกี่ยวข้องหรื อมีประโยชน์ต่อการทําธุ รกิจของพวกเขาหรื อไม่ รวมถึงมีการ
ตั้งประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้บริ การ และการเข้าถึงลูกค้าเพื่อเสนอสิ นเชื่อธุรกิจรายใหญ่ เนื่ องจากพวกเขารับรู้
การสื่ อสารจากสถาบันการเงินผ่านช่อ งทางดิจิทลั แต่ จะให้พวกเขาไปขอใช้บริ ก ารสิ นเชื่อ เพื่อธุ รกิจรายใหญ่ผ่าน
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ช่องทางดิจิทลั คงไม่ใช่ส่ิ งที่พวกเขาต้องการ เพราะพวกเขาคิดว่า ไม่มีใครขอใช้บริ การสิ นเชื่อเป็ นเงินจํานวนมาก
ผ่านการลงทะเบียนในระบบออนไลน์
2) การคาดหวังจากการรับรู้สาร โดยส่ วนใหญ่ ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล พบว่าการ
สื่ อสารจากสถาบัน การเงินจะให้ความสําคัญของการสื่ อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็ น SME และพวกเขาได้เน้นยํ้าว่า
เนื่องจากพวกเขาไม่ใช่ SME จึงไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายของธนาคารในการรับสารในรู ปแบบดังกล่าว แต่พวกเขายังคง
คาดหวังว่าจะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเองมากยิง่ ขึ้น เพราะไม่ค่อยได้พบเจอข้อมูล
การสื่ อสารการบริ การทีเ่ กี่ยวข้องกับลูกค้าสิ นเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ต่อทายาทนักธุ รกิจ
กลุ่มมิลเลนเนียล แต่สามารถนํามาเป็ นเหตุผลประกอบความเชื่อมัน่ ของพวกเขาได้ โดยพวกเขาจะนําสารที่ได้รับมา
พิจารณาร่ วมกับประสบการณ์จากการใช้บริ การ และความไว้วางใจต่อสถาบันการเงิน หากสถาบันการเงินเข้าใจความ
ต้องการในการใช้สินเชื่อ ของพวกเขา และบริ การได้ตามวัตถุประสงค์ที่พวกเขาคาดหวัง ก็จ ะสามารถสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้แก่พวกเขาได้
โดยพื้นฐานความเชื่อ มัน่ ของทายาทนัก ธุ รกิจ กลุ่มมิล เลนเนี ยล เกิ ดจากความไว้วางใจจากรุ่ นสู่ รุ่น เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงลึกทางธุ รกิจกับสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินที่คุน้ เคยมีผลต่อความเชื่อมัน่ และนําไปสู่ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การได้ง่ายกว่าสถาบันการเงินทีไ่ ม่คุน้ เคย การรับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน จนสามารถ
ทําให้พวกเขาสนใจ จะช่วยให้พวกเขาเปิ ดใจรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากสถาบันการเงินที่ไม่เคยมีประสบการณ์เป็ นลูกค้า
แต่ทา้ ยทีส่ ุ ดแล้ว พวกเขาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอใช้บริ การ และต้องมีการตกลงในรายละเอียดเงื่อนไข
สิ นเชื่อ รวมถึงผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับอีกครั้ง ก่อนทําการตัดสิ นใจใช้หรื อไม่ใช้บริ การ
4.2) ผลการศึกษามุมมองด้ านความเชื่อมัน่ ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ต่อการสื่อสารตราสินค้า
ผ่านสื่อดิจิทลั ของสถาบันการเงิน
ทายาทนักธุ รกิ จ กลุ่ มมิลเลนเนี ยล จัดเป็ นผูร้ ับสารประเภทเปิ ดรั บสื่ อ รวมถึ งการเปิ ดรับสื่ อ จากสถาบัน
การเงิน โดยสารที่จะสามารถทําให้พวกเขาเปิ ดรับสื่ อจากสถาบันการเงินได้ จะต้องมีความน่ าสนใจ และมีประโยชน์
สําหรับพวกเขา หรื อมีประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา
การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั มีความน่าสนใจสําหรับพวกเขา เพราะจะทําให้พวก
เขาสามารถติดตามข้อมูลการสื่ อสารจากสถาบันการเงินได้ง่าย และจะทําให้พวกเขามีความคาดหวังในการบริ การสู ง
ยิง่ ขึ้น เพราะถือว่าพวกเขาเป็ นลูกค้ารายใหญ่ของสถาบันการเงิน
ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ได้ให้ขอ้ เสนอว่า รู ปแบบในการสื่ อสารของสถาบันการเงินผ่านสื่ อดิจิทลั
ควรจะทําการสื่ อสารให้เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน จะช่วยให้ตราสิ นค้าของสถาบันการเงินดูเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
เป็ นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน ที่ผคู้ นต่างจดจําว่าการติดต่อสถาบันการเงินเป็ นเรื่ องยุ่งยาก และเป็ น
ภาระสําหรับพวกเขา แต่ในสุ ดท้ายแล้วพวกเขาก็ตอ้ งพิจ ารณาอี กทีว่า ภาพลัก ษณ์ข องสถาบันการเงินที่พยายาม
สื่ อสารมาถึงลูกค้า กับการบริ การมันสอดคล้องกันหรื อไม่ หากไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ใช่บริ การอย่างที่
พวกเขาต้องการ ก็จะส่ งผลให้พวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะใช้บริ การจากสถาบันการเงินเหล่านั้น
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การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงินผ่านสื่ อดิจิทลั ที่ทาํ ให้ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล รับรู้ได้ถึง
ชื่อเสี ยงของสถาบันการเงิน จะมีส่วนในการพิจารณาตัดสิ นใจใช้บริ การ หากชื่อเสี ยงตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน
เหมาะสมกับวาระโอกาสในการทําธุรกิจที่พวกเขาสามารถเอาตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ไปต่อยอดการทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับธุรกิจได้ อาจจะทําให้เกิดการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจรายใหญ่ จากธนาคารที่มีชื่อเสี ยง
เหมาะสมกับธุรกิจของพวกเขา
ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เพียงแค่การสื่ อสารตราสิ นค้าจาก
สถาบันการเงิน ไม่สามารถสร้ างความเชื่อ มัน่ ให้ก ับพวกเขาได้ แต่ยงั มีประเด็นอื่ นๆ ที่เป็ นเหตุผลประกอบความ
เชื่อมัน่ ได้แก่ 1) ความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยของการใช้บริ การ 2) ความเชื่อมัน่ ในการรับรองความน่ าเชื่อถือจาก
การได้รับรางวัลการันตี 3) ความเชื่อมัน่ จากการเปรี ยบเทียบจากประสบการณ์การใช้บริ การ 4) ความเชื่อมัน่ เพราะ
ไว้วางใจจากการเป็ นลูกค้าเก่า 5) ความเชื่อมัน่ จากการสื่ อสารระดับบุคคล ผ่านเงื่อนไขและผลประโยชน์ร่วมกัน
การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ทําให้สถาบันการเงินมีความน่ าสนใจ แต่ไม่สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ ได้ท้งั หมด เรื่ องความปลอดภัยในการใช้บริ การเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างความเชื่อมัน่ หากมีรางวัลการันตี
หรื อได้รับการรับรองความปลอดภัย ก็จะช่วยเพิ่มระดับความเชื่อมัน่ ต่อทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียลได้ อี ก ทั้ ง
ความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันการเงินของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล เกิดจากประสบการณ์การใช้บริ การ หากได้รับ
บริ การที่ดี ก็จะสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่พวกเขาได้ แต่ในขณะเดียวกัน หากสถาบันการเงินพยายามทําการ
สื่ อสาร หรื อโฆษณาการบริ การเกินความเป็ นจริ งจากประสบการณ์ที่พวกเขาเคยได้รับ ก็จ ะสามารถทําลายความ
เชื่อมัน่ ของพวกเขาที่มีต่อสถาบันการเงินได้เช่นกัน
สุ ดท้ายแล้ว ไม่มีสถาบันการเงินใดที่สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่พวกเขาได้จากการสื่ อสารตราสิ นค้า
ของสถาบันการเงินผ่านสื่ อดิจิทลั เท่านั้น เพราะนอกจากการรับรู้การสื่ อสารผ่านสื่ อดิจิทลั ทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิล
เลนเนียล ยังคงต้องการความเชื่อมัน่ ผ่านการสื่ อสารระดับบุคคล ระหว่างตัวเขาเอง กับผูใ้ ห้บริ การจากสถาบันการเงิน
ที่มีเรื่ องผลประโยชน์ทางการเงิน และเงื่อนไขการใช้บริ การสิ นเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจะสามารถทําให้พวกเขาเชื่อมัน่
ในสถาบันการเงินได้
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาการรับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั กับความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันการเงินของทายาทนัก
ธุ รกิ จ กลุ่ มมิล เลนเนี ยล ก่ อ นการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อ เพื่อ ธุ รกิ จ รายใหญ่ ในครั้ งนี้ ได้พบประเด็นต่ างๆ ที่
น่าสนใจหลายประเด็น โดยแต่ละประเด็น จะมีส่วนที่เหมือน ส่ วนที่แตกต่าง และส่ วนที่เสริ มเนื้อหา จากงานวิจยั อื่นๆ
ที่ใกล้เคียงกัน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาการรับรู้ การสื่ อสารตราสิ นค้ าผ่ านสื่ อดิจิทัลกับความเชื่อมั่นต่ อสถาบันการเงิน ของ
ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ก่อนการตัดสินใจใช้ บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่
ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล มีการติดตามการสื่ อสารสถาบันการเงินผ่านช่องทาง เฟซบุ๊กเป็ นหลัก
เพราะสามารถเห็ นรายละเอียดคําบรรยายประกอบภาพของการสื่ อสาร รวมไปถึงเห็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งานออนไลน์ ผ่านการสื่ อสารบนช่องทางดิจิทลั จากสถาบันการเงิน ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับแนวคิด
เรื่ องการสื่ อสารออนไลน์ของชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล (2555) ที่ได้อธิ บายว่าผูใ้ ช้งานสื่ อออนไลน์สามารถแบ่งปั น
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ข้อมูลเรื่ องราวข่าวสารและความคิดเห็ นต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่ ที่หลากหลายเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม
หรื อแอพพลิเคชัน่ อื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ยงั มีช่องทางทวิตเตอร์ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล ให้ความสนใจ
เพราะสามารถติดตามการสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ วและทันสถานการณ์ ส่ วนช่องทางอินสตาแกรม ไม่ใช่ช่องทางที่เป็ น
ที่นิยมในการติดตามการสื่ อสารจากสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั ของทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล เพราะพวก
เขาไม่ได้เล็งเห็นความสําคัญในการติดตามการสื่ อสารของสถาบันการเงินผ่านช่องทางอินสตาแกรม และต้องการใช้
อินสตาแกรมเพื่อความผ่อนคลายเท่านั้น
ผลการวิจยั การรับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้าของทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล จาการสื่ อสารผ่านช่องทาง
ดิจิ ทลั ทําให้ทายาทนัก ธุ รกิจ กลุ่ มมิลเลนเนี ยล สามารถรับรู้ได้ถึ งคุ ณลักษณะตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน โดย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้านคุณลักษณะของสิ นค้า (Attributes) พวกเขาสามารถรับรู้ได้ว่าสถาบันการเงิน
กําลังจะสื่ อ สารผลิ ตภัณฑ์อ ะไร ผ่านช่ องทางดิ จิทลั ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จ ะพบการสื่ อ สารผลิ ตภัณฑ์และการบริ ก าร
สําหรับกลุ่มลูกค้า SME ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของพวกเขา เพราะพวกเขาเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อธุ รกิจรายใหญ่ และ
ไม่มีค วามต้องการที่จะใช้ผลิ ตภัณฑ์สิ นเชื่อ แบบ SME ดังนั้นการสื่ อ สารด้านคุณลักษณะของสิ นค้า ของสถาบัน
การเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั สําหรับทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล จึงยังไม่เป็ นผลสําเร็ จ เพราะไม่ใช่การสื่ อสารที่ลูกค้า
กลุ่มนี้ตอ้ งการรับรู้
2) ด้านการก่อให้เกิดคุณค่า (Value) ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล สามารถ
รับรู้ได้ว่า ตราสิ นค้าของสถาบันการเงินที่มีชื่อเสี ยงจะมีประโยชน์ต่อการทําธุ รกิจของเขา หากตราสิ นค้าของสถาบัน
การเงิ นมีชื่อ เสี ยงที่ดี พวกเขาอาจจะพิจารณาการใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อ ธุ รกิจ รายใหญ่จ ากสถาบันการเงิ นบางแห่ ง
เพราะสามารถนําตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ไปทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์การร่ ว มลงทุนหว่างธุ รกิจ ที่ช่ว ย
ส่ งเสริ มให้ธุรกิจของพวกเขามีภาพลักษณ์ที่ดี และมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้นได้
3) ด้านวัฒนธรรม (Culture) ตราสิ นค้าอาจเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมขององค์กร โดยทายาทนัก
ธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ได้ยกตัวอย่างว่า ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาเป็ นธนาคารเพื่อสังคม เพราะมีการสื่ อสารเกี่ยวกับการ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคมให้ผคู้ นได้รับรู้ผา่ นสื่ อดิจิทลั อยูเ่ ป็ นประจํา เป็ นต้น
4) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ของสถาบันการเงิน ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล สามารถ
รับรู้ได้ว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่ งมีภาพลักษณ์อย่างไร เช่น ธนาคารกสิ กรไทยและธนาคารไทยพาณิ ชย์เป็ นธนาคาร
ดิจิทลั มีความทันสมัย เป็ นต้น จากการรับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั
การรับรู้ตราสิ นค้าของสถาบันการเงินของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล จากการสื่ อสารตราสิ นค้าของ
สถาบันการเงิน ผ่านช่องทางดิจิทลั ยังไม่ครอบคลุมตามแนวคิดของ Aaker, D. A. (1991). ที่ได้เสนอว่า ตราสิ นค้า
สามารถสื่ อความหมายได้ 6 ระดับ โดยการรับรู้ตราสิ นค้าของสถาบันการเงินของทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล
สามารถรับรู้ได้เพียง 4 ระดับ ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะของสิ นค้า (Attributes) 2) ด้านการก่อให้เกิดคุณค่า (Value)
3) ด้านวัฒนธรรม (Culture) 4) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) อย่างไรก็ตามทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล ยังไม่
สามารถรับรู้ได้อีก 2 ด้านคือ 1) ด้านคุณประโยชน์ (Benefits) และ 2) ด้านการสื่ อถึงลักษณะของผูใ้ ช้ (User) เพราะ
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ทายาทนัก ธุ รกิ จ กลุ่ มมิลเลนเนี ยลไม่พบเห็ นการสื่ อสารในเชิงคุ ณประโยชน์ และการสื่ อถึ งลักษณะของผูใ้ ช้งาน
สถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั
สําหรับการเปิ ดรับการสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั ของสถาบันการเงิน เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการรับรู้ เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) ตามแนวคิดการเปิ ดรับสื่ อ ของ McCombs and
Becker (1979, อ้างในถึง ปรมะ สตะเวทิน, 2546) โดยการสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั ทําให้
ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล รับรู้เรื่ องราวเกี่ยวกับการเงิน ความเคลื่อนไหวทางธุ รกิจของสถาบันการเงิน และ
การปรับตัวในยุคดิจิทลั ในการบริ การลูกค้า ที่เป็ นประโยชน์ต่อพวกเขา หรื อเป็ นประโยชน์ต่อการทําธุ รกิจของพวก
เขา เพื่อนําไปพิจารณาเปรี บบเทียบกับประสบการณ์ที่เคยใช้บริ การ หรื อเพื่อให้เกิดการจดจําและเปิ ดใจต่อสถาบัน
การเงินที่ยงั ไม่เคยใช้บริ การ ซึ่งถือเป็ นการรับรู้เพื่อต้องการช่วยตัดสิ นใจ (Decisions) ตามแนวคิดการเปิ ดรับสื่ อของ
McCombs and Becker (1979, อ้างในถึง ปรมะ สตะเวทิน, 2546) เช่นกัน
การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั ไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ก่อนการตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุ รกิจราย ของทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล เพราะการสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน
ผ่านสื่ อดิจิทลั ไม่เพียงพอที่จะทําให้พวกเขาเกิดความเชื่อมัน่ และนํามาเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจใช้หรื อไม่บริ การ
สิ นเชื่ อเพื่อ ธุ รกิจ รายใหญ่ จากสถาบันการเงินใด ๆ ในประเทศไทย ซึ่ งไม่ส อดคล้องกับผลการวิจยั เรื่ องการรั บรู้
ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อการใช้บริ การ ของญรัญรัตน์ มณฑีรรัตน (2558) ในประเด็นที่ว่า
การสื่ อ สารภาพลัก ษณ์ธนาคารมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่ อต่อ การใช้บริ การของลูกค้า แต่ค วามเชื่ อมัน่ ต่อ ตราสิ นค้าของ
สถาบันการเงินและการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่ของทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล ไม่ได้เกิด
จากการรับรู้การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมัน่ เกิดขึ้นโดยมีพ้นื ฐานความไว้วางใจจากรุ่ นสู่ รุ่น เป็ นการส่ งต่อความเชื่อมัน่ ผ่าน
การใช้บริ การมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ที่เคยมีประสบการณ์การใช้บริ การกับสถาบันการเงินมาก่ อน ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Pavlov (2002) เรื่ อ งความเชื่อ มัน่ เป็ นผลที่เ กิ ดมาจากความไว้ว างใจของผูบ้ ริ โภค จาก
ประสบการณ์การที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ
ในส่ วนของการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุ รกิจรายใหญ่ จะขึ้นอยู่กบั การเสนอเงื่อนไขทางสิ นเชื่อ ที่
ผ่านการสื่ อสารระดับบุคคล ระหว่างทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล กับเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การสิ นเชื่ อจากสถาบัน
การเงิน โดย 1) สถาบันการเงินจะต้องมีการสื่ อสารรายละเอียดเงื่อนไขสิ นเชื่อให้ตรงกับความต้องการในการขอใช้
สิ นเชื่อ 2) ต้องมีการพูดคุยตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขสิ นเชื่อกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินโดยตรง และ 3)
สถาบันการเงินจะต้องสื่ อสารชี้แจงผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ ก่อนทําการตัดสิ นใจใช้บริ การหรื อไม่ใช้บริ การ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อของ Kotler (1994) ในประเด็นดังนี้คือ 1) รับรู้ความต้องการใน
การใช้สินเชื่อเพือ่ ธุรกิจรายใหญ่ของตนเอง 2) ทําการสื บค้นข้อมูลจากบุคคลที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน และ
3) ประเมินผลทางเลือกก่อนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษามุมมองด้ านความเชื่อมั่น ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ต่ อการสื่ อสารตรา
สินค้าผ่านสื่อดิจิทลั ของสถาบันการเงิน
ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เป็ นผูร้ ับสารที่มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ จากความน่าสนใจของสาร และ
เห็นว่ามีประโยชน์สาํ หรับพวกเขา หรื อมีประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดความต้องการของ
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ผูร้ ับสาร ของไปรยา ตันติวงศ์ (2551, อ้างถึงในพรนับพัน ชูพินิจ, 2555) ในประเด็นที่ว่าการรับข่าวสารของบุคคลนั้น
จะเป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตน
ในด้านชื่อเสี ยงตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน มีส่วนช่วยในการพิจาณาตัดสิ นใจการใช้บริ การ โดยทายาท
นักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล ให้มุมมองต่อประเด็นนี้ ว่า หากสถาบันการเงินมีชื่อเสี ยงที่ดี และพวกเขาสามารถนําตรา
สิ นค้าของสถาบันการเงิน ไปใช้ในการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของพวกเขา ก็อาจจะทําให้ ทายาทนักธุ รกิจ
กลุ่มมิลเลนเนียล ตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อธุรกิจรายใหญ่จากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสี ยงเหมาะสมกับธุ รกิจของพวก
เขาได้ แต่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั วาระโอกาสในการทําธุรกิจ
ผลสรุ ปจากการศึกษามุมมองด้านความเชื่อมัน่ เชื่ อมัน่ ของทายาทนัก ธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล ต่ อการสื่ อ
สารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิ จิทลั ทําให้ทราบว่า การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิ น ผ่านสื่ อ
ดิจิทลั ไม่เพียงพอที่จะสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียลได้ โดยพวกเขาได้ให้มุมมอง
ไปทิศทางเดียวกันว่าการสื่ อสารที่จะทําให้พวกเขาเกิดความเชื่อมัน่ ต้องอาศัยการสื่ อสารระดับบุคคล ระหว่างตัวเขา
เองกับผูใ้ ห้บริ การจากสถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องผลประโยชน์ทางการเงิน และรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
บริ การสิ นเชื่อธุ รกิจรายใหญ่ จึงจะสามารถทําให้พวกเขาเชื่อ มัน่ ในสถาบันการเงินได้ แต่สําหรับการสื่ อสารผ่าน
ช่องทางดิจิทลั หากสถาบันการเงินสามารถทําการสื่ อสารตราสิ นค้าให้เข้าถึงได้ง่าย และทําการสื่ อสารอย่างสมํ่าเสมอ
จะทําให้พวกเขาสามารถรับรู้ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับตราสิ นค้าของสถาบันการเงินได้ และนําข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา
ร่ วมกับประสบการณ์ที่เคยใช้บริ การจากสถาบันการเงิน เพื่อตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุ รกิจรายใหญ่ จาก
สถาบันการเงินที่นกั ธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียลพึงพอใจต่อไปในอนาคต
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1) ทายาทนักธุ รกิจกลุ่มมิล เลนเนี ยล ให้ความสนใจต่อการสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อ
ดิจิทลั เพราะเป็ นช่องทางที่ทาํ ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย ดังนั้นสถาบันการเงินต่างๆ
ควรทํากาสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดิจิทลั เพื่อให้ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล เกิดการรับรู้เกี่ยวกับตราสิ นค้าของ
สถาบันการเงินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
2) สถาบันการเงิน และนักกลยุทธ์การสื่ อสาร ควรสร้างการสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อ
ดิจิทลั ให้ทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียล สามารถรับรู้ได้ถึงคุณประโยชน์ (Benefits) และสื่ อถึงลักษณะของผูใ้ ช้ให้
ชัดเจน (User) เพื่อเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ของทายาทนักธุรกิจ กลุ่มมิลเลนเนียลได้มากยิง่ ขึ้น
3) สถาบันการเงิน และนักกลยุทธ์การสื่ อสาร ควรทําการสื่ อสารเรื่ องราวเกี่ยวกับสิ นเชื่อเพื่อธุ รกิจรายใหญ่
ผ่านสื่ อดิจิทลั เพิ่มเติม เพราะทายาทนักธุ รกิจ กลุ่มมิลเลนเนี ยล พบเห็ นพบเห็ นการสื่ อสารธุ รกิจรายใหญ่ไม่มากนัก
ส่ วนใหญ่มแี ต่ธุรกิจรายย่อย (SME) ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของพวกเขา
4) การสื่ อสารตราสิ นค้าของสถาบันการเงิน ผ่านสื่ อดิจิทลั ยังมีความจําเป็ น เพราะเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
สร้างความเชื่อมัน่ ประกอบกับประสบการณ์ทเี่ คยใช้บริ การกับสถาบันการเงิน ซึ่งทายาทนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล
สามารถนําความเชื่อมโยงเหล่านี้ไปเป็ นเหตุผลก่อนการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจรายใหญ่ในภายหลัง

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2115

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรญธร ปั ญญโสภณ
ครู ที่ปรึ ก ษาวิจ ัย ผูใ้ ห้ค าํ แนะนํา และคําปรึ ก ษา รวมถึงการตรวจทานข้อ บกพร่ อ งต่ าง ๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
เพื่อให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สมบูรณ์ที่สุด ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ได้เปิ ดโอกาสให้พบเพื่อ
สัมภาษณ์ และได้ให้ขอ้ มูลเชิงลึก ที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ชิ้นนี้
เอกสารอ้างอิง
คอตเลอร์, ฟิ ลลิป. (2546: 24). ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix). สื บค้น 5 มีนาคม 2561, จาก
http://spssthesis.blogspot.com/.
ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกร. (2555). การตลาดดิจิทัล. สื บค้น 10 มีนาคม 2561, จาก http://www.crminaction.com.
ญรัญรัตน์ มณฑีรรัตน์. (2557). อิทธิ พลของการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ธนาคารที่ส่งผลต่ อความจงรั กภักดีต่อการใช้ บริ การ
ผ่านคุณภาพการให้ บริ การของลูกค้ าธนาคารกรุ งศรี อยุธยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร. สื บค้น 12 มีนาคม 2561, จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th
ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลักนิเทศศาสตร์ . กรุ งเทพฯ:รุ่ งเรื องสาส์นการพิมพ์
พรนับพัน ชูพินิจ. (2555). พฤติกรรมการเปิ ดรั บ การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจจากนิตยสาร a day BULLETIN
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร. (การศึกษาเฉพาะบุคคล, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ). สื บค้น 12
มีนาคม 2561, จาก http://dspace.bu.ac.th
อนัญญา อุทยั ปรี ดา. (2556). ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้ าและภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า ที่ส่งผลต่ อ
การตัดสิ นใจซื ้อ. (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ).
ไอพีจีมีเดียแบรนด์. สื่ อดิจิทัล และมีอิทธิ พลต่ อการชีน้ าํ การรั บรู้ . (2557). สื บค้น 12 มีนาคม 2561, จาก
https://www.brandbuffet.in.th/2017/02/contentology-ensemble-ipg-mediabrands/
ทีมข่าวออนไลน์. (2558, 7 สิ งหาคม). "ภาษีมรดก" ประกาศราชกิจจา ให้ เวลาโอนทรั พย์แก่ ทายาท-ยกเลิกให้ โดย
เสน่ หา. สื บค้น 25 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://www.thairath.co.th/content/516679
Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York: Free Press.
Kotler, P. (1994). Marketing management: Analysis planning implementation and control. (8th ed.). Englewood
cliffs: Prentice Hall.
McCombs, M. E. and Becker, L. E.(1979) Using mass communication theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Pavlov. (2002). ทฤฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ คของพาฟลอฟ. สื บค้น 10 มีนาคม 2561, จาก
http://www.chontech.ac.th/abhichat/Edu_Theory/Edu_pavlov.htm

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2116

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

