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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้บริ การการชาระเงินกู้
ผ่านเครื่ อ งรั บชาระเงิ นกู้อ ัตโนมัติ Loan repayment machine (LRM) เพื่อ ศึก ษาปั จ จัยทางด้านประชากรศาสตร์ ใช้
บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ Loan repayment machine (LRM) ของผูใ้ ช้บริ การ ในรู ปแบบการทารายการด้วย
และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนาเสนอให้ธนาคาร สนับสนุ นการตัดสิ นใจในการปรับปรุ งระบบการให้บริ การ
ของเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) เพื่อลดการใช้บริ การ การชาระเงินกูท้ ี่หน้าเคาน์เตอร์ ฯ สาขาของธนาคาร
และตอบรับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึก (Design Thinking) และการเก็บ
ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จานวน 200 ชุด กาหนดสาขาละ 20 ชุดจานวน 10 สาขา กับผูท้ ี่มาใช้บริ การเครื่ องรับ
ชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ณ ที่ทาการสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ t-test และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้า น
ประชากรศาสตร์ กับปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการเลือกใช้บริ การเครื่ องรับชาระ
เงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
การศึก ษานี้ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 36 ปี ขึ้ นไป การศึก ษาระดับปริ ญญาตรี เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ส่วนบุคคลโดยเฉลี่ย 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน โดยรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่มาใช้
บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) เมื่อพิจารณาในแต่ละปั จจัย ทั้งการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน, การ
รับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน, การใช้งานในปัจจุบนั และการใช้งานในอนาคต สามารถสรุ ปผลการศึกษาของแต่ละ
ปั จจัยได้จากการคิดค่าเฉลี่ย โดยพบว่าปั จจัยการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งานเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM)
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.68 รองลงมา คือ เครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) เป็ นเรื่ องง่ายในการหาสถานที่ใช้งาน คิดเป็ น
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ค่าเฉลี่ย 4.64 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการยอมรับ
การใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
คาสาคัญ: เครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ(LRM) , การยอมรับการใช้บริ การ

ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to study the factors influencing the acceptance of the use of Loan
repayment machine (LRM) 2) to suggest ways to develop the service system of Loan repayment machine (LRM) To
reduce service usage Payment of the loan at the counter Bank branch Which collected data from Design Thinking
and collecting data from 200 questionnaires distributed to those who use the Loan repayment machine (LRM) at the
branch offices of the Government Housing Bank In Bangkok A total of Set 20 branches each, 10 branches analyzers
using t-test and analysis of variance (One-way ANOVA) to determine the relationship between demographic factors
And technology acceptance factors Influencing the acceptance of the Loan repayment machine (LRM) service of the
Government Housing Bank In Bangkok from average (Mean) standard deviation (Standard Deviation)
This study found that Most of the samples were female, aged 36 years and over. Is a private company
employee With an average personal income of 20,000 - 30,000 baht per month, collecting data from people who use
the Loan repayment machine (LRM) when considering each factor Both perception of ease of use, awareness of the
benefits of use, current usage and future use Can summarize the study results of each factor from the average thinking
It was found that the perception of the ease of use of the Loan repayment machine (LRM) is an average of 4.68,
followed by the Loan repayment machine (LRM) which is easy to find the location. The average value of 4.64,
respectively, was statistically significant at the level of 0.05. The technology acceptance factor had an effect on the
acceptance of the use of the Loan repayment machine (LRM) services in Bangkok. At the statistical significance level
of 0.05.
Keywords: The Loan repayment machine, Influencing the acceptance
1. บทนา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) คื อ สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ สั ง กัด
กระทรวงการคลังมีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจและเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดาเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงทาหน้าที่เป็ น “สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ”
เท่านั้น หากยังทาหน้าที่เป็ น “ผูจ้ ดั สรรบ้านและที่ดิน” โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการอาคาร
สงเคราะห์เป็ นหลัก ให้ความช่วยเหลือส่ งเสริ มและขยายกิจการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซื้ อ โครงการ
เคหะสถานซึ่ งธนาคารได้จ ัดสร้ าง ขึ้ นเป็ นบ้านแบบรวมกลุ่ ม มีแ บบบ้า นลัก ษณะเดี ยวกัน มีก ารสร้ างถนนและ
สาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสมบูรณ์การออกแบบเป็ น “สถาปัตยกรรมแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์” เป็ นเคหะชุมชนที่
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อยูอ่ าศัยที่สมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็ นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรในช่วงเวลาต่อมา
การดาเนินงานของธนาคารในช่วง 20 ปี แรกดาเนินไปอย่างช้าๆ เนื่องจากเงินทุนที่จากัดบทบาทของธนาคารส่ วนใหญ่
จะเป็ นการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์เพื่อการเช่าซื้อ รวมทั้งการให้กเู้ งินเพื่อปลูกสร้างบ้านแก่ประชาชน ส่ งผล
ให้ประชาชนมีบา้ นเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของตนเองกว่า 7,000 ครอบครัว
ที่มา:www.ghbank.co.th/about
การชาระเงินกูจ้ ากการที่ธนาคารได้ปล่อยสิ นเชื่อไปให้ผใู ้ ช้บริ การนั้น เดิมผูใ้ ช้บริ การสามารถชาระได้เ พียง
ช่องทางเดียวคือมาชาระเงินกูท้ ี่สาขาของธนาคารเท่านั้น ผูใ้ ช้บริ การจะต้องทาการเข้าคิวเพื่อขอรับบริ การการชาระ
เงินกู้ ซึ่งจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การใช้เวลานานในการรับ บริ การจากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้เพิ่มช่องทางการ
ชาระเงินกู้ โดยเพิ่มช่องทางการชาระเงินกูท้ ี่เคาน์เตอร์เซอร์วิส แต่ในช่องทางนี้ผใู ้ ช้บริ การต้องรอการตัดชาระเงินของ
ระบบธนาคาร 2 วัน ซึ่งจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การไม่สามารถชาระเงินกูใ้ นวันสุ ดท้ายของเดือนได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จึงได้จดั หาเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการทารายการชาระเงินกูจ้ ากผูใ้ ช้บริ การ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้รองรับการทาธุรกรรมทางการ
เงินของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการทาธุรกรรมต่างๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้มีการพัฒนา
เครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ที่ต้ งั ตามสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้ใช้บริ การหลัง
เวลาทาการปกติของธนาคาร ผูใ้ ช้บริ การสามารถทาธุรกรรมการชาระเงินกูไ้ ด้อย่างครบถ้วนทุกบัญชีเงินกู้
ปัจจุบนั การยอมรับเทคโนโลยีการทาธุรกรรมทางการเงินเริ่ มมีมากขึ้น ผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การ ณ ที่ทาการ
สาขา จึงต้องการความรวดเร็ วในการรับบริ การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้นาเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM)
ที่ผใู ้ ช้บริ การสามารถทารายการได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะสามารถชาระเงินกู้ได้ทีละหลายๆ บัญชี ซึ่ งจะประหยัดเวลาของ
ผูใ้ ช้บริ การในการถอนเงินสดจากต่างธนาคารแล้วมารอคิวที่สาขา
ดังนั้นการศึกษาในเรื่ องนี้ จ ะช่ว ยให้ทราบถึ งปั จ จัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การการชาระเงินกู้ผ่าน
ช่ อ งทางดิ จิ ท ัล ของธนาคาร : กรณี ศึ ก ษาเครื่ อ งรั บ ช าระเงิ น กู้อ ัต โนมัติ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริ ก ารผ่านช่ องทางดิ จิทลั หรื อ ปรั บปรุ งระบบการทา
ธุรกรรมการเงินของธนาคาร เนื่องจากปัจจุบนั เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว และก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดให้ บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2560
เปิ ดให้บริ การจานวน 80 เครื่ อง และได้เพิ่มอีกจานวน 90 เครื่ อง รวมทั้งสิ้ น 170 เครื่ องทัว่ ประเทศ แต่การใช้บริ การ
การชาระเงิ นกู้ผ่านเครื่ อ งรั บช าระเงิ นกู้อ ัต โนมัติ (LRM) ยังไม่เ ป็ นที่ยอมรั บ แก่ ผูใ้ ช้บริ ก ารมากนัก ผูว้ ิจ ัยจึ งได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ โดยทาการวิจยั ศึกษาเฉพาะเครื่ องที่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 56 เครื่ อง และนาผลที่
ได้จากการวิจยั การใช้บริ การการชาระเงินกูผ้ ่านเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) นาเสนอต่อธนาคาร เพื่อพัฒนา
ปรับปรุ งระบบการให้บริ การการชาระเงินกูผ้ ่านเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที่
ยอมรั บ มากขึ้ น แก่ ผู ้ใ ช้บ ริ การ จากสถิ ติ ก ารใช้บ ริ การผ่ า นเครื่ องรั บ ช าระเงิ น กู้อ ัต โนมัติ (LRM) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เมื่อเทียบกับสถิติการใช้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ฯ สาขาของธนาคารมีดงั นี้
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบจานวนรายการระหว่างเครื่ องรับชาระเงินกู้ (LRM) กับการชาระเงินกูผ้ า่ นหน้าเคาน์เตอร์ฯสาขา
ข้อมูลรวมทุกสาขา (หน่วย : รายการ)
ช่องทาง ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
เครื่ อง
58,352 108,171 146,514 140,621
LRM
เคาน์
538,197 468,412 447,045 436,930
เตอร์
%เครื่ อง
9.78% 18.76% 24.68% 24.35%
LRM

พ.ค.

ปี 2561
มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

156,753

204,047

250,042

252,730

267,947

313,500

323,360

98,055

473,503

382,785

340,076

336,281

304,428

276,553

253,366

70,086

24.87%

34.77%

42.37%

42.91%

46.81%

53.13%

56.07%

58.32%

อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบจานวนรายการระหว่างเครื่ องรับชาระเงินกู้ (LRM) กับการชาระเงินกูผ้ า่ นหน้าเคาน์เตอร์ฯสาขา
ข้อมูลของสาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร (หน่วย : รายการ)
ช่องทาง ม.ค.
ก.พ.
เครื่อง
24,423 36,470
LRM
เคาน์
126,797 110,110
เตอร์
%เครื่อง
16.15% 24.88%
LRM

มี.ค.

เม.ย.

46,863 43,998

พ.ค.

ปี 2561
มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

49,887

67,916

77,001

70,635

80,800

93,524

100,547

29,887

110,538 107,180 162,046

167,191

164,474

168,372

160,859

150,333

140,809

37,483

29.77% 29.10% 30.79%

28.89%

31.89%

29.55%

33.44%

38.35%

41.66%

44.36%

อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อ ศึก ษาถึ งปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่ อ การยอมรั บการใช้บ ริ ก ารการชาระเงิ นกู้ผ่า นเครื่ อ งรั บ ชาระเงิ น กู้
อัตโนมัติ Loan repayment machine (LRM)
2.2 เพื่อ ศึก ษาปั จจัยทางด้า นประชากรศาสตร์ ใช้บริ ก ารเครื่ อ งรั บช าระเงิ นกู้อ ัต โนมัติ Loan repayment
machine (LRM) ของผูใ้ ช้บริ การ ในรู ปแบบการทารายการด้วยตนเอง
2.3 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนาเสนอให้ธนาคาร สนับสนุ นการตัดสิ นใจในการปรับปรุ งระบบการ
ให้บริ การของเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) เพื่อลดการใช้บริ การ การชาระเงินกูท้ ี่หน้าเคาน์เตอร์ ฯ สาขาของ
ธนาคาร และตอบรับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
3. การดาเนินการวิจัย
เครื่ อ งรั บชาระเงิ นกู้อ ัตโนมัติ (LRM) สามารถทารายการชาระเงิ นกู้ผ่า นเครื่ อ งนี้ ได้ค รั้ งละหลายบัญ ชี
(สาหรับผูใ้ ช้บริ การที่มีบญั ชีเงินกู้ 2 บัญชีข้ ึนไป) จากการทดสอบการชาระเงินกูผ้ ่านเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ
(LRM) ใน 1 นาที สามารถรับชาระเงินกูไ้ ด้ 4 บัญชี เครื่ องรับชาระเงิน กูอ้ ตั โนมัติ (LRM) จึงเป็ นอีกช่องทางเลือกของ
ผูใ้ ช้บริ การที่จะเลือกใช้บริ การจากธนาคารเพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดเวลา
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ใช้ทฤษฎี แบบจ าลองการยอมรั บเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model :TAM) (Davis, 1989) เป็ น
ทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีชื่อเสี ยงในการเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการใช้เทคโนโลยี เป็ นพื้นฐานในการศึกษา ถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการรับรู ้ต่อการยอมรับ และใช้เทคโนโลยี
Perceived
Usefulness
External
Variables

Attitude
Toward
Using

Behavioral
Intention

Actual
Usage

Perceived
Ease of Use
ภาพที่ 1 Technology Acceptance Model : TAM (Davis, 1989)
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ และปั จจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี ผ่านการเก็บข้อ มูล ทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ทางสถิ ติโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป (SPSS) เพื่อสรุ ปผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดในการดาเนินงานวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากบทความวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาทฤษฎี แนวคิด นามาใช้
สาหรั บการสัมภาษณ์เชิ งลึก (Design Thinking) และออกแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีข้ นั ตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึก (Design Thinking) เป็ นการนาต้นแบบ (Prototype) ของ
เครื่ อ งบริ ก ารเงิ นด่ ว นอัตโนมัติ (ATM) มาใช้ในการเก็บข้อ มูล เพิ่มเติ มจากการสัมภาษณ์ ที่มีล ัก ษณะเป็ นค าถาม
ปลายเปิ ด ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลปั จจัยของผูใ้ ช้บริ การที่จะยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรั บ
ชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) โดยกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล เป็ นผูใ้ ช้บริ การที่เคยใช้เครื่ องบริ การเงินด่วนอัตโนมัติ
(ATM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งผูว้ ิจยั ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เพื่อหาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ของผูใ้ ช้บริ การที่จะมาชาระเงินกูผ้ า่ นเครื่ องรับชาระเงิ นกู้
อัตโนมัติ (LRM) นี้
2. การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 200 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถาม (Questionnaires) จานวน 200 ชุด จากการแจกแบบสอบถาม
ตามจุดที่ต้ งั เครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การก าหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยใช้ก ารกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro
Yamane (1967) ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การจานวน 200 คน โดยมีการกาหนดสมมติฐานที่ว่าข้อมูลมี
การกระจายตัว แบบปกติ (Normal Distribution) และวัดระดับความเชื่อ มัน่ เท่ากับร้ อยละ 95 ค่ าความคาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 พิจารณาได้จากสู ตร
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n=

N
1 + N(e)2

โดยที่ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนประชากรที่ใช้เครื่ อง LRM ในเขตกรุ งเทพมหานคร
e คือ ค่าความคาดเคลื่อน
เมื่อแทนค่าตัวแปรในสู ตรของ Yamane จะได้ค่าดังนี้
200
n=
1 + 200(0.05)2
= 1.5
ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าโดยประมาณ 200 ตัวอย่าง
เกณฑ์ในการกาหนดค่าน้ าหนักคะแนนสาหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนนค่าน้ าหนักของตัวเลือก
กาหนดให้เท่ากับ 5
กาหนดให้เท่ากับ 4
กาหนดให้เท่ากับ 3
กาหนดให้เท่ากับ 2
กาหนดให้เท่ากับ 1

สาหรับเกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความเห็นนั้น ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผลจากการคานวณโดยใช้
สู ตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
= (5 – 1)
5
= 0.8
เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนน
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 0.99

ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความตรง (Validity) และความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการ
ตรวจสอบความครอบคลุมและตรงของเนื้ อหา ลัก ษณะของค าถาม และความเข้าใจง่ ายของคาถาม และได้มีการ
ปรับปรุ งคาถามให้สมบูรณ์ เหมาะสม ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บ
ข้อมูลต่อไป
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4. ผลการวิจัย
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริ การการชาระเงินกูผ้ า่ นช่องทาง
ดิจิทลั ของธนาคาร : กรณี ศึกษาเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ Loan repayment machine (LRM) ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาผลงานวิจยั ของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการยอมรับการใช้บริ การพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การพร้อมเพย์ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพ มหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาปัจจัยรวมการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การพร้อม
เพย์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มาเป็ นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ และได้เพิ่มวิธีการ
สัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ณ ที่ทาการสาขาของธนาคารใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยนาบทสัมภาษณ์ที่ได้มาออกแบบ (Design Thinking) แล้วจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่ มตัว อย่างของผูใ้ ช้บริ ก ารที่ มาทารายการชาระเงิ นกู้ที่เ ครื่ อ งรั บช าระเงิ นกู้อ ัตโนมัติ (LRM) นาข้อ มูล ที่ได้ม า
ประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1. จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริ การ
เครื่ องรับชาระเงิ นกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ณ ที่ทาการสาขาของธนาคาร จานวน 3 คน สามารถสรุ ปปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่ อการ
ยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ได้ ดังนี้
ผลสรุ ปปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ที่ได้ผลมาจาก
ประโยคที่พูดแบบสัมภาษณ์
Theme

การรับรู ้วา่ มีประโยชน์

การรับรู ้วา่ ใช้งานง่าย

การใช้งานจริ ง

การใช้งานจริ ง
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สาเหตุหลัก
(รหัสชั้นสอง)

ความสะดวกสบาย

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สามารถเลือกแก้ไข
เงินงวดได้

สามารถเลือกแก้ไข
เงินงวดได้

สาเหตุย่อย
(รหัสชั้นแรก)
ไม่ตอ้ งต่อแถวเข้าคิว
(3 จาก 3 คน)
สามารถชาระได้ครั้งละ
หลายบัญชี
(3 จาก 3 คน)
ใช้งานง่าย
(3 จาก 3 คน)
ระบบไม่ซบั ซ้อน
(3 จาก 3 คน)
เครื่ องนี้ สามารถแก้ไข
เงินงวดให้สามารถทา
รายการได้มากกว่าจานวน
เงินที่แสดง
(1 จาก 3 คน)
อยากให้มีการแก้ไขให้
สามารถชาระได้น้อยกว่า
เงินงวดที่แสดง
(2 จาก 3 คน)
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ตัวอย่ างประโยคที่พูด (อ้ างอิง)
ผมไม่ตอ้ งเข้าแถวต่อคิวเพื่อรอชาระค่างวด มาถึงที่ทา
การสาขาสามารถเริ่ มทารายการได้เลย
เครื่ องนี้ สามารถเลือกชาระได้ครั้งละหลายบัญชี โดย
กดเลขที่บญั ชีเงินกูเ้ พียง 1 เลขที่บญั ชี
เครื่ องนี้ มีรูปร่ างหน้าตา และการใช้งานคล้ายกับเครื่ อง
กดเงิน (ATM) ไม่ได้ใช้งานยุ่งยากค่ะ
ดูเมนู ที่หน้าจอเครื่ องส่ วนใหญ่เป็ นภาษาไทย สามารถ
เลือกกดปุ่ มทารายการ ใช้งานเองได้ไม่ยาก
กรณี ที่อยากจะชาระมากกว่าเงินงวดเพื่อให้ยอดเงินที่
ชาระเข้าไปในระบบนาเงินส่ วนนี้ ไปตัดเงินต้น
พี่อยากให้เครื่ องนี้ สามารถแก้ไขยอดเงินให้นอ้ ยกว่า
เงินงวดที่แสดงบนหน้าจอ กรณี ที่ระบบหักเงินจาก
เงินเดือนไปแล้ว และอยากจะชาระเพิ่มภายในเดือน
เพื่อตัดเงินต้นอย่างเดียว
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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2. การเก็บรวบรวมข้อ มูล จากการแจกแบบสอบถามให้ก ับกลุ่ มผูใ้ ช้บริ ก ารเครื่ องรั บชาระเงิ นกูอ้ ตั โนมัติ
(LRM) ที่มาใช้บริ ก ารสาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจ ัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ จานวน 200 ชุ ด
สาหรับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง มีดงั นี้
ตารางข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

สัดส่ วน (%)

83
117

41.5%
58.5%

20
75
105

10.0%
37.5%
52.5%

31
102
67

15.5%
51.0%
33.5%

68
70
62
จานวน (คน)

34.0%
35.0%
31.0%
สัดส่ วน (%)

33
98
60
9

16.5%
49.0%
30.0%
4.5%

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี
26 – 35 ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ 36 ปี
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
อาชีพอิสระ
อื่นๆ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
5. รายได้
15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน
20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน
30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

จากตารางพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็ นเพศชายและเพศหญิง
ร้อยละ 41.5 และ 58.5 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 ปี ข้ ึนไป ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 52.5 ของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นปริ ญญาตรี ร้อยละ 51.0 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยอาชีพส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
คิดเป็ นร้อยละ 35.0 ของกลุ่มตัวอย่าง และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
49.0 ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีขา้ งต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั ปรับเปลี่ยนสมมติฐานเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย ดังนี้
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ส่ งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระ
เงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน ส่ งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ อ งรั บชาระเงิ นกู้
อัตโนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็ นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เพื่อ
ค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร การ
วิเคราะห์ความเป็ นเชิงเส้นใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยมีตวั แปรอิสระ ได้แก่
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดยมีตวั แปรตาม คือ การยอมรับการใช้บริ ก าร
เครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้
Sig.
หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
𝑅 2 หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์
S.E. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
β
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน
t
หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของสมการ
แต่ละค่าที่อยูใ่ นสมการ
Sig
หมายถึง มีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ตารางทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับ
ชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.865
0.171

ปัจจัยการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับ
ชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM)
Constant
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
การรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
แรงจูงใจในการใช้งาน
R = .683 R² = .467 Adjusted R² .462
F Change = 23.547 Sig = .000

1.94
1.843
1.755
2.501
3.271

Standardized
Coefficients
β

0.062
0.377
0.377
0.376
0.375

0.473
0.046
0.099
0.051
0.165
0.062
0.088
0.066
Std.Error of the Estimate = .66760

t

Sig.

5.066

0.000

0.165
0.921
0.878
0.834
1.090

-1.888
2.443
2.325
2.215
2.911

0.060
0.088
0.099
0.086
0.034

0.502
0.095
0.060
0.068

10.329
1.946
-1.888
-1.784

0.000
0.052
0.060
0.008

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
วันศุกร์ ที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ.2562

หน้า 894

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้ งที่ 14 ปี การศึกษา 2562

ตารางที่ 4.18 จากการนาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่ วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับประกอบด้วย ปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ปัจจัยด้านการรับรู ้ถึง
ความง่ายต่อการใช้งาน ปั จจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และปั จจัยด้านแรงจูงใจในการใช้งาน โดยมีตวั แปรตาม
คือ การยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ วิธี
(Stepwise Multiple Regression) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในระดับสู งมาก โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเป็ น .683 และสามารถร่ วมงานกัน
พยากรณ์การยอมรั บการใช้เครื่ องรั บชาระเงิ นกูอ้ ัตโนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 46.70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์ เท่ากับ ±.67
5. การอภิปรายผล
ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ กบั การยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงมีอายุ 36 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีราย ได้ส่วนบุคคลโดย
เฉลี่ย 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่าง
ในส่ วนของการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน กับการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้มีการกาหนด
สมมติฐานเพื่อดูว่า เพศมีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกันหรื อไม่ ดังนี้
𝐻0 : 𝐻1 = 𝐻2 คือ เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ
(LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
𝐻0 : 𝐻1 ≠ 𝐻2 คื อ เพศที่แตกต่ างกันส่ งผลต่อการยอมรั บการใช้บริ การเครื่ อ งรั บชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ
(LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่า t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.060 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญในการทดสอบที่ α
= 0.05 จึงยอมรับ 𝐻0 แสดงว่า เพศที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานเครื่ องรั บชาระเงิ นกูอ้ ตั โนมัติ
(LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
การยอมรั บการใช้บริ ก ารพร้ อ มเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การพร้อมเพย์ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพ มหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาปั จจัยรวมการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การพร้อม
เพย์ข องประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่พบว่าเพศแตกต่างกัน ไม่ส่ งผลต่ อการยอมรับการใช้
บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูใ้ ช้ บริ การกลุ่มตัวอย่าง ที่มาใช้บริ การ
เครื่ อง รับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ไม่เจาะจงเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ งทาให้เครื่ องรั บชาระเงิ นกูอ้ ตั โนมัติ (LRM)
สามารถตอบสนองความต้องการในการชาระเงินกูข้ องคนได้ทุกเพศ ดังนั้น เพศที่แตกต่างกัน จึงไม่ส่ง ผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
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6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริ การการชาระเงินกูผ้ า่ นช่องทาง
ดิ จิ ท ัล ของธนาคาร : กรณี ศึ ก ษาเครื่ อ งรั บ ช าระเงิ น กู้อ ัต โนมัติ (LRM) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ การใช้บ ริ การเครื่ อ งรั บ ช าระเงิ น กู้อ ัต โนมัติ (LRM) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จากตารางที่ 4.16 พบว่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (R Square) สู งสุ ดเท่ากับ 0.553 แสดงว่าปัจจัย
ทั้ง 2 ตัว สามารถอธิบายการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ร้อย
ละ 55.3 ส่ วนที่เหลืออีก 44.7 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ จากตารางที่ 4.16 มีการตั้งสมมติฐาน คือ 𝐻0 : ตัวแปร
อิ ส ระทุ ก ตัว ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การยอมรั บ การใช้ บ ริ การเครื่ องรั บ ช าระเ งิ น กู้อ ัต โนมัติ (LRM) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ 𝐻1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่ งตัวมีความสั มพันธ์กบั การยอมรั บการใช้บริ การเครื่ อ งรั บ
ชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจากการทดสอบพบว่า F-test มีค่า Sig. 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถปฏิเสธ 𝐻0 ได้ แสดงว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อยหนึ่ งตัว ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานครจากผลการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ตัวแปรอิสระจากปั จจัยการยอมรั บเทคโนโลยี โดยเรี ยงลาดับการยอมรั บการใช้
บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน,
ปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และปัจจัยด้านการใช้งานในปัจจุบนั ซึ่ง รายละเอียดแต่ละปัจจัย มีดงั นี้
1. ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกู้
อัตโนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุ ด แสดงให้เ ห็ นว่า การที่เ ครื่ อ งรั บชาระเงิ นกูอ้ ตั โนมัติ (LRM)
สามารถทารายการชาระเงินกูไ้ ด้ครั้งละหลายบัญชี และสามารถทารายการได้เร็ วกว่าที่หน้าเคาน์เตอร์ของสาขา เป็ นสิ่ ง
ที่ผใู ้ ช้บริ การให้ความสาคัญมากที่สุด
2. ปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระ
เงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นอันดับ 2 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูใ้ ช้บริ การมีพ้ืนฐานจากการเคยใช้
เครื่ อ งบริ การเงิ นด่ วนอัตโนมัติ (ATM) มาก่ อ น และเมื่อ มาใช้เ ครื่ องรั บชาระเงินกูอ้ ัตโนมัติ (LRM) ซึ่ งเป็ นเครื่ อง
Machine ที่มีหน้าตาคล้ายกัน จึงทาให้สามารถใช้งานเครื่ องนี้ได้เลย
ข้ อเสนอแนะสาหรับธนาคาร
จากการศึกษาทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งธนาคารสามารถนาผลการวิจยั นี้ไปพัฒนาหรื อปรับปรุ งช่องทางบริ การดิจิทลั ของธนาคาร
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ก ับผูใ้ ช้บริ ก ารและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ดียิ่งขึ้ น โดยคาดหวังให้
ผูใ้ ช้บริ ก ารจะกลับมาใช้เ รื่ อ ยๆ จนเกิ ดเป็ นความภัก ดี ที่มี ต่อ ช่ องทางบริ ก ารดิจิ ทลั ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มที่มีความคุน้ เคยกับเทคโนโลยีอยูแ่ ล้ว มีทศั นคติของแต่ละปัจจัยที่มีต่อการยอมรับการ
ใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากผลสารวจซึ่งธนาคารควรที่จะพัฒนาใน
ด้านการใช้งานที่ทาให้เกิดประโยชน์ในด้านประสิ ทธิภาพการใช้งาน และดึงดูดผูใ้ ช้บริ การให้ใช้แล้วเกิดการยอมรับ
ให้มากขึ้น เช่น เครื่ องสามารถปรับแก้ไขจานวนเงินที่จะชาระให้ได้นอ้ ยกว่าเงินงวดได้ หน้าจอสามารถแสดงจานวน
เงินคงเหลือ, ดอกเบี้ยค้างชาระ และสามารถชาระค่าธรรมประกันอัคคีภยั ผ่านเครื่ อง (LRM) ได้ ส่ วนกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่
ยังไม่คุน้ เคยกับเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ัตโนมัติ (LRM) นั้น ยังมีผใู ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ที่ยงั ไม่ทราบถึงประโยชน์ ข อง
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เครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ธนาคารควรจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และทดลองให้ผใู ้ ช้บริ ก าร
ลองใช้บริ ก ารชาระเงิ นกู้ผ่านเครื่ องรั บชาระเงิ นกู้อตั โนมัติ (LRM) ซึ่ งข้อ ดี ข องการใช้บริ ก ารการชาระเงิ นกูผ้ ่าน
เครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) คือ ใช้งานง่าย และทาให้ผใู ้ ช้บริ การประหยัดเวลาในการใช้บริ การการชาระ
เงินกู้ ไม่ตอ้ งเข้าคิวในการขอใช้บริ การที่สาขาของธนาคาร
โดยจากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การเครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร มีปัจจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน และปั จจัยการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งานของ
เครื่ องรับชาระเงินกูอ้ ตั โนมัติ (LRM) ตามลาดับ ทั้งนี้ ธนาคารควรเพิ่มฟังก์ชนั่ การชาระเงินน้อยกว่างวด และธนาคาร
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบ การ
ให้บริ การผ่านระบบ Digital Service ของธนาคารให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ดียงิ่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจ ัยศึก ษาค้นคว้าอิ สระเล่ มนี้ ส าเร็ จลุ ล่ว งได้ด้วยดี ด้ว ยความอนุ เ คราะห์ ช่ว ยเหลื อ จากท่านอาจารย์
ดร.รวิดา วิริยกิจจา ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของข้าพเจ้า อาจารย์ท่านได้ให้ความกรุ ณาแนะนา ให้คาปรึ กษาที่เ ป็ น
ประโยชน์อย่างมาก ตลอดจนเสี ยสละเวลาตรวจตรา ข้อบกพร่ องต่างๆ ของเนื้อหาเพื่อเสริ มสร้างการวิจยั ศึกษาค้นคว้า
อิสระ เรื่ องนี้ให้สมบูรณ์มากที่สุด ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู ้ ด้วยความเอาใจใส่ และเมตตากรุ ณาเสมอมา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บณั ฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ได้
ให้ค วามช่ ว ยเหลื อตลอดระยะเวลาที่ศึก ษาอยู่ และขอขอบคุ ณเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุก ท่านที่เ ป็ น
กาลังใจที่ดีมาโดยตลอด ท้ายสุ ดนี้ ขา้ พเจ้าขอมอบส่ วนดีและประโยชน์จากการวิจยั ศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเองใน
ครั้งนี้แด่ผมู ้ ีพระคุณทุกท่านหากการวิจยั ศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเองฉบับนี้เป็ นประโยชน์ต่อ การศึกษาก็ขอยกความ
ดีให้แก่ทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น และหากงานวิจยั ฉบับนี้มีขอ้ ผิดพลาด หรื อบกพร่ องประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผูเ้ ดียว และขออภัยอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
เอกสารอ้างอิง
ข้อมูลจานวนเครื่ อง LRM จากฝ่ ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ชวิศา พุ่มดนตรี 2559. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขต
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