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การศึกษาเร่ือง  “การรับรู้และทัศนคติของประชาชนผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อภา พลักษณ์ของธนาคารสินเอเซียจ ากัด (มหาชน )”เป็นการวิจั ยเชิงส ารวจ (Survey0Research )                             
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ ข่าวสาร ทัศนคติ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับ
ทัศนคติของประชาชนผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารสินเอเชีย จ ากัด 
(มหาชน)  กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้ใช้บริการด้านเงินฝากใน เขตกรุงเทพมหานคร
จ านวนทั้งสิ้น  254 ราย สุ่มตัวอย่างในแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ ยเลขคณิต  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐา นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบไค-สแควร์   

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 51-60 ปี สถานภาพสมรส ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว  มีรายได้ต่อ
เดือนจ านวน  150,001-200,000 บาท มีประเภทของบัญชีเงินฝากประจ า และมีจ านวนเงินฝาก (รวมทุก
บัญช)ี จ านวน  1,000,001 - 5,000,000 บาท 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาค ารสินเอเซีย จ ากัด 
(มหาชน)  โดยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของธนาคารจากสื่อบุคคล นั่นคือ พนักงานของธนาคารมากที่สุด 

2. ภาพรวมเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารสินเอเชีย จ ากัด  (มหาชน ) พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ด้านบริการที่มีป ระสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ภาพลักษณ์ด้านภาพลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์  และภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจ  
ตามล าดับ 
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
3.1 อายุ   สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และ จ านวนเงินฝาก ของ

ประชาชนผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของธนาคารสินเอเซีย 
จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

3.2 เพศ  และจ านวนเงินฝากของ ประชาชนผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารของธนาคารสินเอเชีย จ ากัด(มหาชน) 

3.3 การรับรู้ข่าวสารของ ประชาชนผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพ ฯ มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน) 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
ธนาคารยังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรตามสื่อต่างๆ ไม่มาก

เท่าที่ควร ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในการให้บริการด้วยพนักงานของธนาคารเองมากกว่า  ดังนั้ น
ธนาคารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ เช่น ให้มีการโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ  นอกจากนี้ธนาคารควรมีการท ากิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้
มากกว่านี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจว่าธนาคารได้คืนก าไรให้ กับสังคม และยังช่วยให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกเป็นหนึ่งขององค์กรน้ันด้วย  
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ABSTRACT 
 

The survey research “Bangkok Metropolis Area customer’s perception and perspective to 
ACL Bank Public Company Limited’s images” was aimed to study information perceived, attitude 
and correlation between information perceived and attitude also of customer who used deposit 
service at Bangkok Metropolis Area of ACL Bank Public Company Limited to ACL Bank Public 
Company Limited’s images.  The sample size was 254 of the customer who is using deposit services 
of Sin Asia Bank’s by purposive sampling.  Data was gathered through questionnaires.  Percentage, 
mean, standard deviation, difference test between mean of variable which is separate to 2 group, one 
way variance analysis and Chi- Square were provided for statistical analysis tools. 

 
 Researched results: 
 Demographic Data: Most sampling were male, aged between 51 - 60 years, Married status, 
holding bachelor degree, own business, having monthly income between 150,001  and 200,000 Baht, 
having fixed deposit account and deposit amount (all account assemble) 1,000,001 - 5,000,000 Baht. 

Furthermore, most sampling ever got information of ACL Bank Public Company Limited by 
interpersonal communications media as ACL Bank Public Company Limited’s employees. 

All perspective of ACL Bank Public Company Limited’s images, almost of sampling had a 
positive attitude to the category of service efficiency is a most, honest and firm business are also. 

Hypothesis 1 : The difference in Bangkok Metropolis Area’s customer demographic such as 
age, marital status, educational, occupation and amount deposit influenced the difference in attitude 
to ACL Bank Public Company Limited’s images. 
 Hypothesis 2 : Gender and amount deposit of the Bangkok Metropolis Area’s customer have 
a correlation with ACL Bank Public Company Limited’s information perception. 

DPU



ฉ 
 

 Hypothesis 3 :  Bangkok Metropolis Area customer’s information perception had a 
correlation with perspective to ACL Bank Public Company Limited’s images. 

Guidance from researched results: The Public Relation to build image to ACL Bank Public 
Company Limited by various media are less than expected.  The mostly emphasize on service by 
ACL Bank Public Company Limited’s employee.  Thus, ACL Bank Public Company Limited must 
be increase public relation channels i.e., advertising on television, radio, etc.  Moreover, ACL Bank 
Public Company Limited should have an event and activities for social also which will lead the 
customer have an impression that ACL Bank Public Company Limited returned profit to social 
(Corporate Social Responsibility) and make the customer fell belong with the event and activities. 
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