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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษา ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษา ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากร (3) เพ่ือศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ภาพลกัษณ์องคก์ร และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการดา้น
สินเช่ือ จาํนวน 385 คน โดยใชห้ลกัการคาํนวณของ Cochran วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือสะดวก 
(Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความถ่ีและค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ท่ี
ต่างกนั ทาํให้ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาและช่องทางการ
จดัจาํหน่าย, ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้ม, การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นประโยชน์ในการใชง้าน
และการรับรู้ถึงความเส่ียง มีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสติถิ 0.05 

คาํสาํคญั : ความพึงพอใจ, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลกัษณ์องคก์ร, การยอมรับเทคโนโลยี 

Abstract 

Research subject The satisfaction of the loan services of the Government Housing Bankin the 
Bangkok area The objective is to (1) To study the satisfaction of the loan services of the Government 
Housing Bank in the Bangkok area (2) To study the satisfaction of the loan services of the Government 
Housing Bankin the Bangkok area Classified by personal factors (3) To study Marketing Mix factor, 
Corporate image and Technology Acceptance Model The satisfaction of the loan services of the 
Government Housing Bank in the Bangkok area The sample group used in the research was 385 personnel 
was calculated by Cochran using the convenience sampling method The research tool was a 
questionnaire. Analyze data on frequency and percentage, mean and standard deviation. One way 
ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) were used to test the hypothesis. 

The results of hypothesis testing showed that personal factor in terms of education , income 
and career the satisfaction of the Government Housing Bank in Bangkok was different. The Statistical 
significant 0.05 and Marketing mix factor Price and Place, corporate image eviroment , Technology 
Acceptance Model Benefits of use and perception of risks the process of The satisfaction of the loan 
services of the Government Housing Bank in the Bangkok area. Statistically significant 0.05 
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บทน า 
บา้นหรือท่ีอยู่อาศยั หมายถึง สถานท่ีท่ีบุคคลใชชี้วิตอยู่เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงท่ีอยู่อาศยันับว่าเป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัและจาํเป็นมากสาํหรับการดาํรงชีวิตของมนุษยโ์ดยทัว่ไป เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยั และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี ซ่ึง
การเลือกท่ีอยู่อาศยัอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ 
ทาํเลท่ีตั้ง ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงอาํนวยความสะดวก หรือแมก้ระทั้งสถาบนัการเงินท่ีปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงตอ้ง
คดัสรรสถาบนัการเงินการธนาคารทุกแห่ง  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลงั ไดก่้อตั้งข้ึนในวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2496 โดยใชต้ราสัญลกัษณ์ “วิมานเมฆ” ท่ีแสดง
ถึงบา้นท่ีทาํให้ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น ร่มเยน็ เปรียบประดุจพิทยพิ์มาน เร่ิมปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยั ทั้งสินเช่ือระยะสั้น เพ่ือผูป้ระกอบการนาํไปพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั และสินเช่ือระยะยาว เพ่ือ
ประชาชนทัว่ไป ต่อมาธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดเ้ปล่ียนตราสัญลกัษณ์จาก “วิมานเมฆ” เป็น “สองมือ
โอบอุม้บา้น” ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีเนน้การใหบ้ริการสินเช่ือแก่ผูท่ี้ตอ้งการขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ตามพนัธ
กิจท่ีวา่ “ทาํใหค้นไทยมีบา้น” และเป็นตวัเลือกอนัดบัตน้ๆท่ีพร้อมใหบ้ริการแก่ผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ  

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ืองความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆมีท่ีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการ 
ซ่ึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษา จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้
และอาชีพ รวมถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์องค์กรและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการมีความประทบัใจ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษา ความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะ ห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษา ความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนั 

3. เพ่ือศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์องค์กร และการยอมรับเทคโนโลยี ท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตการวจิยั 

1.ขอบเขตดา้นประชากร คือ ประชากรท่ีเป็นลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน  
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2.ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั 
 เร่ิมดาํเนินการวิจยัในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์–เมษายน 2564 
3.ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด, ภาพลกัษณ์องคก์ร, การยอมรับเทคโนโลยี ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือ 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพต่างกนั 
น่าจะมีผลต่อความพึงใจในการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคล กระบวนการ และกายภาพ น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. ภาพลกัษณ์องคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

4. การยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ความง่ายในการใชง้าน ประโยชน์ในการใชง้าน และการรับรู้ถึง
ความเส่ียง น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้ทราบ ถึงความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้
และอาชีพ 
 2. เพ่ือใหท้ราบ ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ ท่ีส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือให้ทราบ ถึงภาพลกัษณ์องคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นส่ิง
อาํนวยความสะดวก ท่ีส่งผลต่อ ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือใหท้ราบ ถึงการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ความง่ายในการใชง้าน ประโยชน์ในการใชง้าน 
และการรับรู้ถึงความเส่ียง ท่ีส่งผลต่อ ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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 5. เพ่ือผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง ความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลศึกษาวิจยัต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) 
Kotler (2000) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 7P's เป็นแนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการ จาํเป็นตอ้งกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) 2.ดา้นราคา (Price) 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4.ดา้นการส่งเสริม (Promotions)      
5.ดา้นบุคคล (People) 6.ดา้นกายภาพ (Physical Evidence) 7.ดา้นกระบวนการ (Process)  

โชติรส นพเกลา้ ,นนทร์ วรพาณิชช์ (2563) ไดส้รุปไวว้่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างดี ท่ี
สะทอ้นถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการต่างๆไดอ้ย่างครอบคลุม ทั้งมนดา้นทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจ 
ความเช่ือใจ และความไวว้างใจในการใชบ้ริการ 

ภาพลกัษณ์องค์กร 
Kotler (2000) กล่าวไวว้่า  ภาพลกัษณ์องค์กร หมายถึง ความน่าเช่ือถือ ความประทบัใจ และ

ความนึกคิด ท่ีมีต่อบุคคลหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํท่ีมีต่อส่ิงๆนั้น จะเป็นความเก่ียวพนัอย่างสูงกบั
ภาพลกัษณ์ 

Leblanc & Nguyen (2001) อา้งใน ศุภิสรา กิจเจริญ, วสุธิดา นุริตมนต์, ณฐาพชัร์ วรพงศพ์ชัร 
(2563)  กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นกระบวนการประมวลผลท่ีเปรียบเทียบลกัษณะขององคก์รใน
ความเหมือนและความต่าง ท่ีแบ่งองค์ประกอบได ้5 องค์ประกอบ ดงัต่อไปน้ี 1.เอกลกัษณ์ขององค์กร      
2.ช่ือเสียง 3.สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 4.การใหบ้ริการ 5.การติดต่อระหวา่งบุคคล  

การยอมรับเทคโนโลย ี
Davis (1986) อา้งใน ชลธิศ ดาราวงษ์ (2563) ได้สรุปไวว้่า ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 

(Technology acceptance model) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยี ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการใชร้ะบบ
เทคโนโลยี ทั้งปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความง่ายในการใชง้าน และดา้นประโยชน์ใน
การใชง้าน 

McKechnie (2006) อา้งใน นนัทธิ์ดา ทองดี (2561) ไดส้รุปไวว้า่ การรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีนาํส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยี โดยจาํแนกได ้ดงัน้ี 

1.ความเส่ียงด้านความปลอดภัย หมายถึง ความเส่ียงของเทคโนโลยีท่ีผูใ้ช้บริการอาจได้รับ
ผลกระทบต่อการใชง้านระบบเทคโนโลยี 

2.ความเส่ียงกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง ความเส่ียงของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีอาจนาํไปสู่
การถูกละเมิด ลกัลอบขอ้มูลส่วนตวัไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บการอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล 
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ความพงึพอใจ 
Vroom (1964) อา้งใน จกัรวาล อินทะปัญโญ ,พนมสิทธ์ิ สอนประจกัษ ์(2563) ไดส้รุปไวว้่า 

ความพึงพอใจ เป็นผลท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงถา้มีทศันคติท่ีเป็นบวกจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจ แต่ถา้ทศันคติเป็นลบจะแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่พึงพอใจ 

Al-Hawari & Ward (2006) อา้งใน พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกูล, ณัฐพงษ ์แกว้แสง, นราเศรษฐ ์
วรรณะวลัย,์ จุฬารัตน์ เงินอ่อน, มรกต จนัทร์กระพอ้  (2563) ไดส้รุปไวว้่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก
ของลูกค้าท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ โดยลกัษณะของความพึงพอใจ ประกอบไปด้วย การ
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก ท่ีแตกต่างออกไปจากส่ิงท่ีคาดหวงัและส่ิงท่ีไดรั้บ        

กรอบแนวความคิด 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านประชากร 
-  เพศ   - อาย ุ
-  สถานภาพ - ระดบัการศึกษา 
-  รายได ้ - อาชีพ 

 

ภาพลกัษณ์องค์กร 
- ดา้นการบริการ 
- ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์           - ดา้นบุคคล   
 - ดา้นราคา         - ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย    - ดา้นกายภาพ 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ความพงึพอใจการใช้บริการ

สินเช่ือของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

 

การยอมรับเทคโนโลยี 
- ความง่ายในการใชง้าน  

- ประโยชนใ์นการใชง้าน 

- การรับรู้ถึงความเส่ียง  
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วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจบัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) การ

ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ 
ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม พบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1.00 สามารถนาํไปทดลองใช้ (try-out) 
กบัผูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน และหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 
= 0.982 แสดงวา่ ขอ้คาํถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถนาํไปเก็บขอ้มูลได ้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
นาํขอ้มูลมาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
    1.1ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรดา้นปัจจยัดา้นประชากรท่ี

เป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ 
    1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ใชก้บัตวัแปรท่ีมีการวดัเชิงปริมาณ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์องคก์ร การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการสินเช่ือ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
    2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ สถานภาพ โดยใชส้ถิติ t-test 
    2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครจาํแนกตาม อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ โดยใชส้ถิติ One way ANOVA และ
หากพบความแตกต่างจะทาํการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD 

    2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์องคก์รและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติ Multiple Regression Analysis (MRA) 

 

สรุปผลการวจิยั 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.5 อายุ 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 

74.0 สถานภาพ โสด/หยา่ คิดเป็นร้อยละ 79.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ71.9 
รายได ้15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.0 อาชีพพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.2 โดยสามารถ
สรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
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1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.778  

2. ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากร สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี  

2.1 ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํให้ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

2.2 ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีรายไดต่้างกนั ทาํใหค้วามพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

2.3 ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีอาชีพต่างกนั ทาํใหค้วามพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์องคก์รและการยอมรับเทคโนโลยี 
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 
ความพึงพอใจ     b Std. Error Beta     t  Sig     F    Sig. 
Constant  0.139  0.100   1.392 0.165 133.265 <0.001* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.015 -0.041 -0.016 -0.368 0.713 
ดา้นราคา  0.112  0.038  0.114  2.904 0.004* 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย -0.087  0.038 -0.094 -2.278 0.023* 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด -0.034  0.038 -0.038 -0.910 0.363 
ดา้นบุคคล  0.096  0.051  0.100  1.877 0.061 
ดา้นกระบวนการ -0.001  0.050 -0.001 -0.019 0.985 
ดา้นกายภาพ -0.026  0.040 -0.027 -0.655 0.513   
ดา้นการบริการ  0.072  0.051  0.077  1.400 0.162   
ดา้นสภาพแวดลอ้ม  0.220  0.056  0.231  3.936 <0.001*   
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  0.086  0.055  0.090  1.556 0.121   
ความง่ายในการใชง้าน  0.082  0.054  0.084  1.514 0.131   
ประโยชน์ในการใชง้าน  0.220  0.049  0.223  4.468 <0.001*   
การรับรู้ถึงความเส่ียง  0.244  0.049  0.240  5.017 <0.001*   

R = 0.908, R2 = 0.824, Adjusted R Square = 0.817, SEE = 0.332 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 
ความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร = 

0.139 + 0.244 (การรับรู้ถึงความเส่ียง)+ 0.220 (ประโยชน์ในการใชง้าน) + 0.220 (ดา้นสภาพแวดลอ้ม) + 
0.112 (ดา้นราคา) + (-0.087) (ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย) 

 
พบวา่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั -0.087 ค่า

ติดลบ จึงไดห้าผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของรายขอ้คาํถามช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย b Std. Error Beta t Sig F Sig. 
Constant 1.659 0.137  12.116 <0.000* 106.461 <0.000* 

ดา้นการบริการ 0.174 0.057 0.202 3.052 <0.002* 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.292 0.052 0.348 5.596 <0.000* 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 0.156 0.055 0.184 2.829 <0.005* 

R = 0.675, R2 = 0.456, Adjusted R Square = 0.452, SEE = 0.576 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 
3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อความพึง

พอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

3.2 ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.3 การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นประโยชน์ในการใชง้านและการรับรู้ถึงความเส่ียง มีผลต่อความ
พึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิจยัการศึกษาความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  
1. เพ่ือศึกษา ความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยแสดงให้เห็นว่า
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือส่วนมาก มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการการส่งเสริมการตลาดและภาพลกัษณ์องคก์ร
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโชติรส นพเกลา้, นนทร์ วรพาณิชช์ (2563)   
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ได้ศึกษาเ ร่ือง เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าสําหรับบริการธุรกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกบัการใชบ้ริการผา่นสาขาของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไดก้ล่าวไวว้่า ความ
พึงพอใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง การเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Banking) อยู่ในระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนายภราดร ตาเดอิน, นายพุทธชาติ จาํคาํ, นายรัชชานนท ์แดง
มา, นายอดิศกัด์ิ อรรถจินดา (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขา
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดส้รุปไวว้่า ภาพรวมของระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 
สาขามหาวิทยาลยัศรีปทุม ท้ัง 5 ดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ/ไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่
ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

2. ผลศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพ สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

2.1 ผูใ้ช้บริการสินเช่ือท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํให้ความพึงพอใจการใช้บริการ
สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า 
การท่ีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํใหค้วามพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือต่างกนั โดยท่ี
ระดับการศึกษาต่างกัน สามารถบ่งช้ีได้ถึงความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีระดบัไม่เท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิวิมล เมืองนอ้ย (2561) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการใชบ้ริการ ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดส้รุปไวว้่า 
เม่ือเปรียบเทียบตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

2.2 ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีรายไดต่้างกนั ทาํให้ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า การท่ี
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีรายไดต่้างกนั ทาํใหค้วามพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือต่างกนั โดยท่ีรายไดต่้างกนั 
สามารถบ่งช้ีได้ถึงความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีระดบัไม่เท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิวิมล เมืองนอ้ย (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องค์กร และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการใช้บริการ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดส้รุปไวว้่า เม่ือ
เปรียบเทียบตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได ้พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.3 ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีอาชีพต่างกนั ทาํให้ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า การท่ี
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีอาชีพต่างกนั ทาํใหค้วามพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือต่างกนั โดยท่ีอาชีพต่างกนั 
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สามารถบ่งช้ีได้ถึงความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีระดบัไม่เท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโชติรส นพเกลา้, นนทร์ วรพาณิชช ์
(2563) ได้ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าสําหรับบริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีกบัการใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไดก้ล่าวไวว้่า 
อาชีพต่างกนัย่อมมีแนวคิดค่านิยมของความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกนัออกไปตามอาชีพท่ี
ประกอบ  

3. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์องคก์รและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั
จึงอภิปรายเป็นรายดา้นและสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ

สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ดา้นราคา ในเร่ือง
อตัราดอกเบ้ียท่ีถูกและคุม้ค่า ฟรีค่าธรรมเนียมในดา้นต่างๆ และอตัราการผ่อนค่างวด มีผลต่อผูใ้ชบ้ริการ
มาก เน่ืองจากการยื่นขอสินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยันั้น เป็นระยะยาว ดงันั้น ผูใ้ชบ้ริการจะคาํนึงถึงอตัราการ
ผ่อนในแต่ละเดือน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของณัฏฐณิชา ณ นคร (2563) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธนาคารของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดส้รุปไวว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบั โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นราคา ไดรั้บการประเมินระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อความพึงพอใจ
การใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายนั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสาขาท่ีหลากหลาย สามารถครอบคลุมผูใ้ชบ้ริการ
ไดทุ้กพ้ืนท่ี มีทาํเลท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทาง รวมถึงสถานท่ีตั้งในห้างสรรพสินคา้ ท่ีสามารถรองรับ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีสะดวกเขา้ใชบ้ริการในวนัหยุด ในส่วนช่องทางระบบออนไลน์ ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า มีผลต่อ
ผูใ้ชบ้ริการยุคใหม่ท่ีไม่พร้อมเขา้รับการบริการท่ีสาขา จึงทาํให้มีขอ้แตกต่างระหว่างมีสาขาท่ีครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี แต่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการติดต่อผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพชัร์หทยั 
จารุทวีผลนุกลู, ณฐัพงษ ์แกว้แสง, นราเศรษฐ ์วรรณะวลัย,์ จุฬารัตน ์เงินอ่อน, มรกต จนัทร์กระพอ้ (2563) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั GHB ALL ของลูกคา้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดส้รุปไวว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดั
จาํหน่าย ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั GHB ALL ของลูกคา้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายทั้งในการ
รับบริการและการติดตามปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนาเดีย ดางีดิง (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชเ้ลือกใชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่ง
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ประเทศไทยเขตพ้ืนท่ีพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ไดส้รุปไวว้า่ โดยรวมอยู่ระดบัมาก ในดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย พบวา่การมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัพร้อมใหบ้ริการ 

            3.3 ภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ี
สะท้อนความทันสมยั ความสะอาดของสถานท่ีการให้บริการ และความสะดวกในการเดินทาง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิวิมล เมืองนอ้ย (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
องคก์ร และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการใชบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทย
แห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดส้รุปไวว้่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก 

 3.4 การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นประโยชน์ในการใชง้าน มีผลต่อความพึงพอใจการใช้
บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ดา้น
ประโยชนใ์นการใชง้านในเร่ืองของระบบออนไลนท่ี์สามารถช่วยใหป้ระหยดัเวลาของผูใ้ชบ้ริการ สะดวก
ในการใชง้าน มีความปลอดภยั อย่างเหมาะสมต่อการใชง้านและไดรั้บประโยชน์อย่างแทจ้ริง ก็สามารถ
สร้างความพึงพอใจไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนนัท์ธิดา ทองดี (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง 
อิทธิพลภาพลกัษณ์องค์กร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้สรุปไวว้่า การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้ประโยชน์ในระดับดี ช่วยให้ลูกค้า
ประหยดัเวลาในการชาํระสินคา้หรือบริการ 

           3.5 การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง มีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการ
สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ดา้นการรับรู้ถึง
ความเส่ียง ของระบบออนไลน์ท่ีช่วยในการเก็บขอ้มูลลูกคา้ได ้ไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้ไปเผยแพร่ มีความ
เสถียรภาพและปราศจากความผิดพลาดของระบบออนไลน ์สามารถสร้างความเช่ือมัน่และความไวใ้จของ
ลูกค้าท่ีมีต่อองค์กรได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของนันท์ธิดา ทองดี (2561) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพล
ภาพลกัษณ์องค์กร การยิมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดส้รุปไวว้่า การรับรู้ถึงความเส่ียงของ
ผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัดีในประเดน็การใชง้านเทคโนโลยี 
 
ข้อจ ากดัในการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จัยไม่สามารถคัดแยกขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้ท่ีมาประเมินการกูไ้ด้ เพราะ
รวมกนั 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ียื่นสินเช่ืออนุมติัแลว้ และลูกคา้ท่ีเขา้มาเพียงสอบถามขอ้มูล จึงทาํให้เกิด
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ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือของแต่ละกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เท่ากนั ซ่ึงเกิดจากระยะเวลาดาํเนินการทาํ
วิจยัท่ีจาํกดั ทาํใหไ้ม่สามารถคดักรองลูกคา้ได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัสาํหรับความพึงพอใจการบริการดา้นสินเช่ือของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงใหเ้กิดความพึงพอใจ อีกทั้งใชเ้ป็นแนวทางพฒันาองคก์ร ต่อไปใน
อนาคต ดงัต่อไปน้ี 

1. จากการศึกษาความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยทราบกนัดี
ในส่วนของราคาท่ีมีความเป็นหน่ึงของธนาคารทั้งหมด และเม่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรแยกตามดา้น
ต่างๆ โดยเฉพาะระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้พบว่าการใชบ้ริการมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชดัเจน 
ดงันั้นจึงควรมุ่งเนน้ประโยชน์ และการใหบ้ริการสินเช่ือตามความเหมาะสมของแต่ละดา้น เพ่ือใหไ้ดรั้บ
ประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง 

2. จากการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือ พบวา่ ดา้นเทคโนโลยี มีผลต่อความพึงใจ
ในการใช้บริการสินเช่ือเป็นอย่างมากท่ีสุด โดยเม่ือเปรียบเทียบ Application การให้บริการของแต่ละ
ธนาคารแลว้ ผูใ้ชบ้ริการยงัคงเห็นความสาํคญัในการใชบ้ริการ และตอ้งมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นท่ีสามารถ
รองรับได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผูวิ้จัยเห็นว่าควรพฒันาระบบออนไลน์ เพ่ือรองรับผูใ้ช้บริการให้มีความ
สะดวก ปลอดภยัต่อการใชง้าน มีขั้นตอนการใชบ้ริการท่ีไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยาก สามารถใชร่้วมกบั
แอพพลิเคชัน่อ่ืนๆไดอ้ยา่งดี 

3.จากการศึกษาภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการ
สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสาขาควรมีการปรับปรุงให้มี
ความทนัสมยัใหเ้หมือนกนัทุกสาขา พร้อมทั้งการเขา้ออกสาขาท่ีมีความสะดวก ในการเดินทาง 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรตรวจสอบขอ้คาํถามของแต่ละดา้น ตอ้งไม่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจาก
การทาํวิจยัตอ้งตรวจสอบและไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาตวัแปรสัมพนัธ์กนัมากเกินไป (Multicollinearity) คือ 
การมีสหสัมพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมากกว่า 2 ตวัข้ึนไป โดยตามเง่ือนไขค่าตอ้งไม่เกินค่า 0.6 
แต่เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี มีค่าตวัแปรสมัพนัธ์เกิน 0.6 ทาํใหมี้ค่า b ของดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายติด
ลบ ซ่ึงจากขอ้คาํถามทั้ง 3 ขอ้ของดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ดา้นบุคคล จึงทาํใหค่้าสัมพนัธ์ (Multicollinearity)  เกินค่าตามเง่ือนไขของงานวิจยั ดงันั้น คร้ังต่อไปควร
พิจารณาขอ้คาํถามท่ีไม่สอดคลอ้งกนั เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหา 
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2.ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอ่ืนๆดว้ย เพ่ือศึกษาความหลากหลาย
ของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีมีความพึงพอใจในการบริการสินเช่ือ 
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