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--------------------------------บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการเพิ่มยอดสิ นเชื่ อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเทสโก้โลตัสพระราม 4 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปั ญหายอดสิ นเชื่อบ้านของสาขาฯต่ากว่าเป้ าหมายที่กาหนดและเพื่อหาแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง วางแผนเพื่ อ เพิ่ ม ยอดสิ น เชื่ อ บ้า นให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายที่ ก าหนดโดยมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลจากผูก้ ทู้ ี่ยื่นขอสิ นเชื่ อผ่านโครงการจัดสรรกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเทสโลตัส
พระราม 4 ตั้งแต่ เดื อนธันวาคม พ.ศ.2563-มกราคม พ.ศ. 2564 จานวน 125 คน รวมไปถึ ง พนักงานขายประจ า
โครงการจัดสรร โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และใช้วิธีวิเคราะห์ โดยให้ ร้อยละ
และค่าเฉลี่ยประกอบการบรรยายเพื่อนามุมมองต่างๆมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ต่อไป
ผลการศึ ก ษาพบว่า สาเหตุ ที่ ท าให้ส าขาเทสโก้โ ลตัส พระราม 4 ไม่ บ รรลุ เ ป้ าหมายสิ นเชื่ อ ปั ญ หาด้า น
บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดทักษะด้านสิ นเชื่อ ไม่มีความเป็ นมืออาชีพ ไม่มีการติดตามให้คาแนะนาแก่ลูกค้า และขาดการ
ประสานงานกับโครงการจัดสรรอย่างต่อเนื่ อง การอนุ มตั ิสินเชื่ อล่าช้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
และโครงการจัดสรรเปลี่ยนสาขาในการยื่นขอสิ นเชื่ อ ทาให้ยอดสิ นเชื่ อไม่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนด ดังนั้นสาขาจึ งต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็ น Smart Professional
นอกจากจะสร้ า งความน่ าเชื่ อถื อของภาพลักษณ์ องค์กรและยังเป็ นการสร้ างความประทับ ใจทั้งกับตัวลูกค้าและ
โครงการจัดสรรนาไปสู่ การเพิ่มฐานลูกค้าและบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
คาสาคัญ: สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย , ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Abstract
Subject research Strategies to Increase the Amount of Housing loan at Government Housing Bank, Tesco
Lotus Rama 4 branch aims to study the root cause of the problem, The home loan balance of the branch is lower
than the target and to find ways to improve, plan to increase home loan balance to achieve the target. The research
used to be a questionnaire to collected an information from borrowers who applied for loans through the housing
allocation program by the Government Housing Bank, Tesco Lotus Rama 4 branch from December 2020 - January
2021, 125 people, including salesmen at the allocation project. The research instruments were questionnaires also
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interviews. And use the analysis method by giving Percentage and mean for lectures in order to use various
perspectives to analyze problems that arise and find solutions for further problem solving.
The results of the study showed that the reasons for the Tesco Lotus Rama 4 branch failed to meet the
loan target. The problem of insufficient personnel Lack of credit skills unprofessional no tracking providing advice
to customers and lack of coordination with ongoing allocation projects Late credit approval affects decision-making
on credit services through branch allocation schemes for loan applications. As a result, the credit balance does not
increase until the goal did not achiev. Therefore, the branch must focus on staff development in order to create staff
to be smart professional, in addition to building credibility of the corporate image and also creating an impression
on both customers and project allocation to increasie customer base and the accomplish the goals.
Keywords: Housing Loan, Government Housing Bank
1. บทนา
สถาบันการเงินถือเป็ นอีกสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสู งในการดาเนิ นธุร กิจ กล่าวคือสถาบันการเงินมีส่วนช่วย
สนับสนุ นให้เกิ ดการลงทุนในธุ รกิ จประภทต่างๆ ซึ่ งส่ งผลต่อสภาพความเป็ นอยู่และมาตราฐานการครองชี พของ
ประชาชนในประเทศ โดยให้การบริ การในรู ปแบบต่างๆ เช่น การฝากถอนเงิ น การให้บริ การด้านสิ นเชื่ อ เป็ นต้น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็ นสถาบัน เฉพาะกิจแห่ งหนึ่ งของประเทศไทย เป็ นรัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้น “เพื่อช่วยเหลือ
ทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยูอ่ าศัยตามควรแก่อตั ภาพ” มีการให้สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
โดยเฉพาะผูม้ ีรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลาง และมี การรับฝากเงินเพื่อนาไปใช้ในการให้สินเชื่อเพื่อทาให้คนไทยมี
“บ้าน” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุด สาหรับการมีบา้ น” การแข่งขันทางการตลาดสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของสถาบัน
การเงินที่สูง ด้วยพื้นที่ของสาขาฯตั้งอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้โลตัสพระราม 4 ซึ่ งบริ เวณใกล้เคียงมีธนาคารหลาย
ธนาคารตั้งอยู่ ส่ งผลให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเทสโก้โลตัสพระราม4 ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก นอกจาก
สภาวะการแข่งขันทางการตลาดแล้ว ปั จจัยพื้นฐานของลูกค้าก็มีผลต่อการปล่อยสิ นเชื่อเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้และภาระค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปั ญหา สื บเนื่องมาจากผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 3 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาเทสโก้โลตัสพระราม4 ผลการดาเนิ นงานของปี พ.ศ.2561, พ.ศ.2562,พ.ศ.2563 มีการลดลงจากเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ ด้วยเหตุน้ ี จึงนาไปสู่ วตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อหาสาเหตุของปั ญหายอดสิ นเชื่อบ้านของสาขาฯเทสโก้
โลตัสพระราม 4 ไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดและเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ งวางแผนเพื่อเพิ่มยอดสิ นเชื่อบ้านให้
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดตามเกณฑ์ประเมินผลของธนาคาร
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการอนุมตั ิสินเชื่อบ้านต่ากว่าเป้ าหมายที่กาหนด
2.2 .เพือ่ ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดอนุมตั ิสินเชื่อบ้าน
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ขอบเขตในการวิจัย
ตัวแปร
ประชากรศาสตร์
-เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ
,สถานภาพ,การศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริ การ

ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

ผลการศึกษา

แนวทางการเพิ่มยอดสิ นเชื่อบ้านธนาคารอาคาร
สงเคราะห์สาขาเทสโก้โลตัสพระราม 4

ความพึงพอใจส่ วนประสม
ทางการตลาด
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา
-ด้านสถานที่ทางกายภาพ
-ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
-ด้านการบุคลากร
-ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
-ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผูก้ ูท้ ี่ยื่นขอสิ นเชื่ อผ่านโครงการจัดสรรกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สาขาเทสโลตัสพระราม 4 ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563-มกราคม พ.ศ.2564 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 125 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้แก่ ผูบ้ ริ หารธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 คน และพนักงาน
ขายประจาโครงการจัดสรร 2 คน
เครื่องมือทีใช้ ในการศึกษา (Study Instrument)
1. แบบสอบถามที่ผคู ้ น้ คว้าทาขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล และแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง จะแบ่งเป็ น 1 ชุด
ใน 1 ชุดจะมี 4 หัวข้อดังต่อไปนี้
1.1 แบบสอบถามเรื่ องส่ วนบุคคลของลูกค้า
1.2 แบบสอบถามเรื่ องพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
1.3 แบบสอบถามเรื่ องภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่ ที่มีต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
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1.4 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการ
ใช้บริ การสิ นเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเทสโก้โลตัพระราม 4
1.5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2. แบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์พนักงานขายประจาโครงการบ้านจัดสรรและ
ผูบ้ ริ หารธนาคารอาคารสงเคราะห์
วิธีการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์จากข้อ มูลเชิ งปริ มาณ โดยการหาค่าร้ อยละประกอบการบรรยายและเกณฑ์ค่าเฉลี่ ย
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพสรุ ปข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย เพื่อตีความและหา
ข้อสรุ ป
4. ผลการวิจัย
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถามจานวน 125 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผูบ้ ริ หารธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 คน และพนักงานขายประจาโครงการจัดสรร 2 คน ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูล
ที่ สามารถนามาสรุ ปเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง และการวางแผนเพื่อเพิ่มยอดสิ นเชื่ อบ้าน ให้บรรลุเป้ าหมายที่
กาหนด ดังนี้
จากผลการศึ กษาสามารถสรุ ปหาสาเหตุ ของปั ญหาที่ ทาให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเทสโก้โลตัส
พระราม 4 ไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดดังนี้
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
1.ประชากร ผูก้ สู้ ่ วนมากเป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ 41 - 50 ปี สถานภาพหย่า มีระดับการศึกษามัธยมปลาย หรื อ
เทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 45,001 - 55,000 บาท และมีรายจ่ายต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท
ด้านพฤติกรรมพบว่ากลุ่มประชากรส่ วนมากมีวตั ถุประสงค์ในการขอกูด้ า้ นซื้ อที่ดินพร้อมอาคาร โดยการกูค้ นเดียว
อายุของผูก้ มู้ ีผลต่อระยะเวลาการผ่อนชาระ ซึ่ งระยะเวลาการผ่อนชาระไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผกู ้ รู้ วมกับระยะเวลาที่ขอ
กูต้ อ้ งไม่เกิน 70 ปี หากผูก้ อู้ ายุระหว่าง 41-50 ปี ระยะเวลาการผ่อนชาระอยูร่ ะหว่าง 20-29 ปี ระยะเวลาผ่อนชาระยิ่ง
น้อ ยเงิ น งวดยิ่ ง สู ง ท าให้ อ าจจะไม่ ค รอบคลุ ม วงเงิ น ให้ กู้ นอกจากอายุแ ล้ว การพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ต้อ งดู ้ส่ ว นอื่ น
ประกอบด้วย ข้อมูลเครดิตที่มีสถานะปกติ ไม่วนั ค้างชาระ ไม่มีสถานะทางกฎหมาย ระดับการศึกษาควรต้องมีความ
สอดคล้องกับตาแหน่ งและอายุงาน บริ ษทั มี พนักงานทั้งหมดกี่ คน ตรวจสอบข้อมูลนิ ติ บุคคล งบแสดงฐานะทาง
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การเงิน งบกาไรขาดทุน ย้อนหลัง 2 ปี สลิปเงินเดือนเป็ นไปตามรู ปแบบของบริ ษทั หากไม่มี สลิปเงินเดือนก็ตอ้ งมี
หลักฐานหนังสื อรับรองเงินได้พึงประเมินและภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย(ภงด.1) ย้อนหลัง 6เดือน หากไม่มี ภงด.1 ก็ตอ้ ง
คานวณรายได้จากเงินค่าจ้างที่นามาคานวณเงินสมทบจากใบแจ้งยอดเงินสมทบสมาชิกกองทุนประกันสังคม ซึ่ งฐาน
เงินเดือนที่นามาคานวณเงินสมทบเป็ นฐานเงินเดือน 15,000 บาท นั้นอาจส่ งผลต่อวงเงินที่ลดน้อยลงอีก เป็ นต้น
2.บุคลากร บุคลากรในสาขาไม่เพียงพอในการให้บริ การและดูแลให้คาแนะนาแก่ลูกค้า ลูกค้ามองว่าไม่มี
การเอาใจใส่ และเกิดความไม่ประทับใจในการให้บริ การ
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
1. บุคคลากร ขาดความเป็ นมืออาชีพ ไม่แม่นยาในเรื่ องระเบียบปฏิบตั ิงาน ไม่มีความมัน่ ใจ ขาดการเอาใจใส่
ดูแล ติดตาม และแนะนาลูกค้า ขาดการประสานงานอย่างสม่ าเสมอกับพนักงานขายโครงการจัดสรร มีการทางาน
ล่าช้า และมีขอ้ ผิดพลาดเยอะทาให้พลาดโอกาสในการให้ลูกค้ามาเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
2. กระบวนการปฏิบตั ิงาน ธนาคารรัฐและธนาคารพาณิ ชย์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่ที่เห็นได้ชดั
คือกระบวนการปฏิ บตั ิงานภายใน ซึ่ งธนาคารรั ฐยังมี ความล่าช้าเมื่ อเที ยบกับธนาคารพาณิ ชย์ เมื่ อพนักงานได้รับ
เอกสารจากลูกค้าแล้วก็พิจารณาเบื้ องต้นและส่ งงานเข้าศูนย์วิเคราะห์ สินเชื่ อซึ่ งมี หลายลาดับจนกว่าอนุ มตั ิ วงเงิ น
สิ นเชื่อ ด้วยเหตุน้ ี นอกจากดอกเบี้ยที่มีผลการตัดสิ นใจอยูเ่ ป็ นทุนเดิมซึ่ งอาจไม่ต่างกันมาก สิ่ งที่ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
ทันทีคือการได้รับการอนุมตั ิที่รวดเร็ ว
ลูกค้ า
ผูก้ อู้ ายุเยอะ
ผูก้ ไู้ ม่มีผกู ้ รู้ ่ วม

พนักงาน
พนักงานทางานล่าช้า
ขาดทักษะด้านสิ นเชื่อ
พนักงานไม่เพียงพอในการดูแลลูกค้า

ขั้นตอนอนุมตั ิมีความยุง่ ยาก
ต้องผ่านการอนุมติหลายลาดับขั้น
ตามสายงานบังคับบัญชา
กระบวนการทางาน

ธอส.สาขา
เทสโก้โลตัส
พระราม4
ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่
กาหนดไว้

รู ปที่ 1 แผนผังสาเหตุของปัญหา
จากผลการศึกษาข้างต้นสรุ ปได้วา่ แนวทางเลือกที่เสนอในการแก้ปัญหาเพื่อเป็ นการเพิ่มยอดอนุ มตั ิสินเชื่ อ
คือด้านบุคลากร ซึ่ งบุคลากรเป็ นส่ วนที่ขบั เคลื่อนสาขาฯให้บรรลุเป้ าหมาย กล่าวคือ การประสานงานและการร่ วมมือ
กันของบุคลากรส่ งผลให้เกิดการบริ หารจัดการภายในทีมที่ดี อีกทั้งการฝึ กฝนพนักงานให้มีความรู้ความสามารถด้าน

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1928

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

สิ นเชื่ อ มี ทกั ษะด้านสิ นเชื่ อ และมี การบริ การที่ ดี กล่าวคื อ มี การติ ดตาม แนะนา ให้ค วามช่ วยเหลื อ ทั้งลูกค้าและ
โครงการจัดสรรเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการขอสิ นเชื่ อ ปั จจุบนั สาขาฯมี การรับเคสยื่นกูข้ อสิ นเชื่ อบ้าน
ผ่านโครงการจัดสรรจานวนมาก การที่จะให้โครงการจัดสรรยืน่ ขอสิ นเชื่อบ้าน โดยเจาะจงว่าต้องเป็ นธนาคารอาคาร
สงเคราะห์สาขาเทสโก้โลตัสพระราม 4 นั้น สาขาฯควรต้องสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างผลงานการอนุมตั ิที่รวดเร็ วอัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าที่ใช้เลือกบริ การและส่ งผลต่อการโอนกรรมสิ ทธิ์ กับโครงการจัดสรร เมื่อมีการโอน
กรรมสิ ทธิ์ มากขึ้นยอดสิ นเชื่อของสาขาฯก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
การควบคุม และการประเมินผลของแนวทางเลือก
ด้านการควบคุม และการประเมินผลของแนวทางเลือก ผูว้ ิจยั สามารถแสดงการควบคุม และการประเมินผล
ของแนวทางเลือก ผ่านรู ปแบบตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงการควบคุม และการประเมินผลของแนวทางเลือกของธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการ
แนวทางการเพิ่มยอดสิ นเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเทสโก้โลตัสพระราม 4
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

KPI จานวนสิ นเชื่อปล่อยใหม่ของสาขาเทสโก้โลตัสพระราม 4
จานวนสิ นเชื่อตามจานวนสิ นเชื่อปล่อยใหม่ของสาขาเทสโก้โลตัสพระราม 4 ที่กาหนดคิด
เป็ น 100%
วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิ่มจานวนสิ นเชื่อปล่อยของสาขาเทสโก้โลตัสพระราม 4 เป็ นไปตามเป้ าหมาย
กิจกรรม
รับผิดชอบโดย
การดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.พัฒนาบุคลากร
สายงาน
-กาหนดองค์ความรู้/
เข้ารับการอบรม 3 ทาให้พนักงานสาขา
เพื่อเสริ มสร้าง
บริ หาร
ทักษะ/ความชานาญที่
เดือน 1 ครั้งและมี มีทกั ษะความรู้ ความ
ความเชี่ยวชาญ
ทรัพยากร เกี่ยวข้อง
การเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
เชี่ยวชาญ ความ
ด้านสิ นเชื่อ (GHB
บุคคล
-ออกแบบและ
และทดสอบความรู้
แม่นยาและความ
Smart
พัฒนาการเรี ยนรู้
ผ่านระบบ Eรวดเร็ วในการ
Professional)
leaning
ให้บริ การด้าน
สิ นเชื่อ
2.ยกระดับ
สายงาน
-โครงการพัฒนา
1 ปี / ครั้ง
ทาให้กระบวนการ
กระบวนการ
ปฏิบตั ิการ ศักยภาพบุคลากร
ทางานมีความ
บริ การลูกค้า
เทคโนโลยี, รองรับการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ วขึ้น ส่ งผลต่อ
และยกระดับ
สายงานพัฒนา ด้านดิจิทลั
ความพึงพอใจของ
กระบวนการ
ระบบดิจิทลั
-โครงการ New Normal
ลูกค้าในการใช้
สนับสนุน
Services
บริ การ
-โครงการ Electronic
GHB Intelligent
Dashboard (eGID)
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กิจกรรม
รับผิดชอบโดย
การดาเนินงาน
3.ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
สายงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
การตลาดและ สิ นเชื่อให้มีความ
พัฒนาธุรกิจ หลากหลายและ
น่าสนใจ

ระยะเวลา
ไตรมาส

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทาให้ลกู ค้ามี
ทางเลือกในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับตนเอง
มากที่สุด

5.อภิปรายผลของการศึกษา
จากผลการศึกษาผูศ้ ึกษาเห็นว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กล่าวคือลูกค้าเป็ นผูบ้ ริ โภคที่
มี ความต้องการที่ อยู่อาศัยเมื่ อมี ความต้องการก็ตอ้ งมี การตอบสนอง แต่ในขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ โภคควรต้องเป็ นผูม้ ี
อานาจซื้ อตัวเงินจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการตอบสนองความต้องการในฐานะอานาจการซื้ อ ตัวเงินขึ้นอยูก่ บั รายได้
ของผูบ้ ริ โภค รายได้ของผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นตัวกาหนดความเหมาะสมในการตอบสนองความต้องการดังเช่น แหล่งที่ซ้ื อ
ที่อยูอ่ าศัยหรื อทาเลที่ต้ งั ของที่อยูอ่ าศัยที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ อันสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับทาเลที่ต้ งั ที่อยูอ่ าศัย ไม่
ว่าจะเป็ น ปั จจัยด้านการเดิ นทาง ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลื อกที่ อยู่อาศัยที่ สะดวกต่อการเดิ นทางทั้งใกล้ที่ทางาน ใกล้
โรงเรี ยนบุตร ใกล้แหล่งรวมห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ เป็ นต้น ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านลักษณะ
ด้านสังคม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรื อด้านสาธารณู ปโภคต่างๆ ปั จจัยด้านการบริ การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการ
การซื้ อที่อยูอ่ าศัยเป็ นการลงทุนระยะยาว ผูบ้ ริ โภคจึงต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อการกูซ้ ้ื อที่อยูอ่ าศัย ธนาคารจึง
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการได้มาซึ่ งที่อยูอ่ าศัย ปั จจุบนั หลายๆธนาคารมีผลิตภัณฑ์ดา้ นสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยค่อนข้างเยอะ
รวมไปถึงดอกเบี้ยและโปรโมชัน่ ต่างๆจึ งนามาสู่ การแข่งขันสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัย ในขณะเดียวกันธนาคารทุกธนาคาร
ย่อมมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ การพิจารณาสิ นเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์จึ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่คือ
1.คุณสมบัติของผูก้ ู้ 2.เกณฑ์การปล่อยสิ นเชื่ อภายใต้ก ารกากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย 3.หลักประกันที่
ลูกค้าซื้ อ เมื่อลูกค้าต้องการขอสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยการพิจารณาอันดับแรกคือคุณสมบัติของผูก้ ู้ เช่น อาชีพ อายุ รายได้
รายจ่ ายหรื อภาระ ความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั ที่ ลูกค้าทางาน หลักฐานการรั บเงิ น เดื อนไม่ว่าจะเป็ นหนังสื อรั บรอง
เงินเดือน สลิปเงิ นเดื อน และสเต้จเม้นบัญชี ออมทรั พย์ที่บริ ษทั โอนจ่ายเงิ นเดื อน หากเงื่ อนไขที่ กล่าวมาข้างต้นไม่
สอดคล้องกัน นาไปสู่ การการยกเลิ กการยื่นกูเ้ นื่ องจากวงเงิ นปล่อยสิ นเชื่ อน้อยกว่าวงเงิ นขอกูท้ ี่ ตอ้ งการหรื อการ
ปฏิเสธการรับพิจารณาสิ นเชื่อเนื่องจากปัจจัยด้านรายได้ หลักฐานแสดงรายได้ เป็ นต้น ทาให้ส่งผลต่อยอดสิ นเชื่อของ
สาขา
นอกจากนี้ ผศู ้ ึกษายังพบว่าผลจากการวิจยั ยังสอดคล้องกับขวัญฤทัย เหมะธุ ลิน (2562: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการของผลิตภัรพ์สินเชื่ อที่อยูอ่ าศัยในกลุ่มลูกค้าที่ทาสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยตั้งแต่ 5
ล้านบาทขึ้นไป กรณี ศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามองว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความ
ล่าช้า การติดต่อกับพนักงานในองค์กรมีลาดับหลายขั้นตอน ในด้านแอปพลิเคชัน่ ของธนาคารถึงแม้จะมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นแต่กย็ งั ดูลา้ สมัย ลูกค้ามีความคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาที่ดีกว่าเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ กล่าวคือ
จากผลการศึกษาพบว่านอกจากคุณสมบัติผกู ้ ทู้ ี่มีผลต่อการขอสิ นเชื่อบ้าน บุคลากรและกระบวนการปฏิบตั ิงานของ
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ธนาคารก็มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อด้วย เนื่ องด้วยการแข่งขันด้านดอกเบี้ ยแล้ว การบริ การของ
พนักงานควรต้องมี ความเป็ นมื ออาชี พ การตอบคาถามการแก้ไขปั ญหาและการให้คาปรึ กษาต้องมี ความแม่ นยา
รวดเร็ วและถูกต้อง แสดงถึงภาพลักษณ์ ที่ดีทาให้ ลูกค้าเกิ ดความประทับใจรวมทั้งกระบวนการปฏิ บัติงานอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อควรต้องมีความรวดเร็ ว ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นและทาให้เกิดความล่าช้าเพื่อให้สามารถแข่งกับธนาคารพาณิ ชย์
ได้
6.บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารและพนักงานขายประจา
โครงการจัดสรรพบว่าสาเหตุที่ทาให้สาขาฯไม่บรรลุเป้ าหมายสิ นเชื่ อตามที่ กาหนดคือบุคลากรไม่เพียงต่อต่อการ
ให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่ลกู ค้า ไม่มีความชานาญด้านสิ นเชื่อ ขาดทักษะด้านสิ นเชื่อ การตัดสิ นใจหรื อการแก้ไขปั ญหา
ยังไม่ดีพอ ขาดการบริ การที่ดี ซึ่ งการบริ การที่สร้างความประทับใจและกระบวนการอนุมตั ิสินเชื่ อที่รวดเร็ วยิ่งส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ การบริ การและกระบวนการทางานพนักงานควรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความแม่นยา ความรวดเร็ ว และมีขอ้ ผิดพลาดที่นอ้ ยที่สุด ในการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่
ลูกค้า รวมทั้งคอยให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ และติดตามลูกค้าอย่างสม่าเสมอ พราะนอกจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ของแต่ละธนาคารที่แข่งกันแล้วการแข่งขันด้านบุคลากรก็เป็ นสิ่ งสาคัญเช่นกัน นอกจากการแข่งขันภายนอกแล้วก็
แข่งขันภายในก็สาคัญไม่แพ้กนั เนื่ องจากแต่ละสาขาควรต้องหายอดสิ นเชื่อ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของสาขาตนเอง
หากสาขาฯทางานช้า อนุ มตั ิสินเชื่อช้า ไม่มีความเป็ นมืออาชีพ และโครงการจัดสรรเปลี่ยนไปยื่นสิ นเชื่อที่ สาขาอื่น
และสาขานั้นสามารถอนุ มตั ิได้รวดเร็ วก็ยอ่ มเกิดการเปรี ยบเทียบและนาไปสู่ การเสี ยฐานลูกค้าโครงการจัดสรรของ
สาขาฯได้ หากจะให้สาขาฯบรรลุเป้ าสิ นเชื่อที่ สาขาฯควรต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความ
กระตือรื อร้ นในการบริ การลูกค้า ให้คาแนะนาช่วยเหลือชี้ แนะแนวทางให้ลูกค้าในการยื่นขอสิ นเชื่ อ และการตอบ
คาถามของลูกค้าอย่างรวดเร็ ว การปฏิสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความเอาใส่ ใจดูแล
ก่อให้เกิดความประทับใจและเลือกที่ ใช้บริ การสิ นเชื่ อกับสาขาฯ อีกทั้งการสลับพนักงานข้ามสาขาเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่ งที่ ช่ ว ยให้ ส าขาฯเกิ ด ความสมดุ ล เพราะนอกจากมี พ นัก งานที่ เ ก่ ง แล้ว การถ่ า ยทอดความรู ้ การแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ ก็ เ ป็ นอี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ เ สริ ม สร้ า งพนัก งานให้เ ป็ นมื อ อาชี พ ได้ นอกจากนี้ การพัฒ นายกระดับ
เทคโนโลยีสนับสนุนการบริ การและกระบวนการทางานที่มีความเสถียรภาพ ความทันสมัยและการบริ การครบวงจร
ทาให้กระบวนการทางานมีความรวดเร็ วขึ้น เทียบเท่ากับธนาคารพาณิ ชย์อื่นอันส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าใน
การใช้บริ การกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรในการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อศึกษาประชากรในกลุ่มที่กว้างขึ้นและ
สามารถเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์และความแตกต่าง
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับธนาคารอื่นๆที่มีผลิตภัฒฑ์สินเชื่อที่มีเงื่อนไขด้านอายุ เพื่อให้ทราบถึง
ความแตกต่างและความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในการเลือกใช้บริ การขอสิ นเชื่อบ้าน
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3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเช่น Banking Technology, แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อ
ลดขั้นตอนการอนุมตั ิสินเชื่อ อันส่ งผลต่อการเพิ่มยอดสิ นเชื่อบ้านในอนาคต
4. ควรมีการศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านสิ นเชื่อบ้านให้มีความได้เปรี ยบกว่าธนาคารอื่นๆ
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