บทสรุปผูบริหาร
การสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงาน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.) มีวัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงาน การกํากับดูแลกิจการขององคกรที่ดี เพื่อนํา
ผลมาพัฒนาการดําเนินธุรกรรมและประชาสัมพันธองคกรตอไป โดยกลุมตัวอยางของการสํารวจครั้งนี้ ไดแก
(1) กลุมบุคคลทั่วไป จํานวน 393 ตัวอยาง (2) กลุมคูคา จํานวน 100 ตัวอยาง และ (3) กลุมลูกคานักลงทุน
จํานวน 7 ตัวอยาง รวมจํานวน 500 ตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุปภาพรวมความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ บตท. จําแนกตามกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย
รอยละ
1. กลุมบุคคลทั่วไป
4.62
92.40
2. กลุมคูคา
4.59
91.80
3. กลุมลูกคานักลงทุน
4.33
86.60
ภาพรวม
4.51
90.20

รอยละ Tris
95.03
97.71
85.71
92.82

ความพึงพอใจของกลุมบุคคลทั่วไป
ดานการรับรูการดําเนินงานของ บตท. กลุมบุคคลทั่วไปสวนใหญเขาใจวาบรรษัทตลาดรองสินเชื่ อ
ที่อยูอาศัย (บตท.) สังกัดกระทรวงการคลัง และสวนใหญเขาใจวาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.)
ดําเนินธุรกรรมในการใหสินเชื่อทั่วไปเหมือนธนาคารพาณิชย โดยกลุมบุคคลทั่วไปจะไดรับขอมูล ขาวสาร
รวมทั้งภารกิจตางๆ ของ บตท. ผานทางเจาหนาที่ บตท. LINE@ และเจาหนาที่ธนาคาร แตสําหรับชองทางที่
กลุมบุคคลทั่วไป สะดวกที่จะรับขาวสารกิจกรรมและธุรกรรมของ บตท. คือ LINE@ ไปรษณีย และอีเมล
ดานความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ บตท. กลุมบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด โดยพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาที่ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ และดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร สวนดานที่กลุมบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ
ดานผลิตภัณฑ
ดานการมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริการของ บตท. กลุมบุคคลทั่วไปมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ
และบริการของ บตท. อยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นในประเด็นการมีความพอใจในการใชบริการของ
บตท. ทั้งในดานขอมูลและบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นการใชบริการจาก บตท. ในการใชบริการ
ครั้งตอไป และประเด็นการแนะนําผลิตภัณฑของ บตท. ใหกับบุคคลอื่นเมื่อทานมีโอกาส สวนประเด็นที่กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ประเด็น บตท. ใหบริการไดตรงกับความตองการของทาน (ทั้งดานอัตรา
ดอกเบี้ยและการบริการ)
ดานขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลุมบุคคลทั่วไปสวนใหญตองการอัตราดอกเบี้ยต่ํา มากที่สุด รองลงมาคือ
ความหลากหลายของรูปแบบในการผอนชําระ และขอมูลที่ถูกตองครบถวนตรงเวลา ดานความโปรงใส และมี
ธรรมาภิบาล กลุมบุคคลทั่วไปสวนใหญเห็นดวยวา บตท. เปนหนวยงานที่ดําเนินธุรกรรมดวยความโปรงใส

และมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ กลุมบุคคลทั่วไปสวนใหญตองการให บตท. ปรับปรุงในดานอัตราดอกเบี้ย เชน
อัตราดอกเบี้ย ที่ต่ํ าลง อัตราดอกเบี้ยต่ําคงที่ ปรับปรุงในดานความรวดเร็ว ของการบริการ เชน การรับ ส ง
เอกสาร การตรวจเอกสาร การติดตอสื่อสาร และมีบริการแจงเตือน การติดตามและแจงขาวสารใหแกลูกคา
อย างสม่ํ าเสมอ เช น การติ ดตามข อมู ล อยากใหมีการรายงานผล เมื่อมีการติดตอสอบถาม และเพิ่มช อง
ทางการใหบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เชน ชองทางการชําระเงิน ชองทางการติดตอ นอกจากนี้ กลุม
บุคคลทั่วไปเสนอแนะวา บตท. ควรปรับปรุงดานการลดอัตราดอกเบี้ย เชน ในระยะยาวคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ต่ําลง เพื่อชวยผูบริโภค และควรเพิ่มชองทางในการติดตอ เพื่อใหลูกคาเขาถึงไดมากกวานี้ เชน มีสํานักงาน
ยอยในแตละภูมิภาค เพิ่มคูสายบริการในการใหบริการลูกคาเพิ่มขึ้น ควรปรับปรุงการบริการใหสามารถทํา
ธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ ผานแอพพลิเคชั่น Website ได เพิ่มบริการทางดานสินเชื่อใหมีความหลากหลาย
มากขึ้น เชน ปลอยสินเชื่อโดยตรง ปลอยสินเชื่อสวนอื่น เชน การตอเติม การตกแตงบาน และปรับปรุงการ
ใหบริการของเจาหนาที่ เชน ความสุภาพ และควรมีระบบแจงเตือน และการติดตามอยางเปนระบบ เชน มี
เจาหนาที่ของ บตท. ติดตอมาหาลูกคาเมื่อใกลครบกําหนดตอง refinance ดอกเบี้ย
ความพึงพอใจของกลุมคูคา
ดานการรับรูการดําเนินงานของ บตท. กลุมคูคาของ บตท. สวนใหญเขาใจวาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยูอาศัย (บตท.) สังกัดกระทรวงการคลัง และสวนใหญเขาใจวาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.)
ดําเนินธุรกรรมดานการรับซื้อสินเชื่อที่อยูอาศัย จากธนาคารและนําสินเชื่อดังกลาวมาแปลงเปนหลักทรัพยโดย
ออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยูอาศัยหนุนหลัง โดยกลุมคูคาจะไดรับขอมูล ขาวสาร รวมทั้งภารกิจ
ตางๆ ของ บตท. ผานทางบุคลากรของ บตท. เว็บไซต และ Facebook แตสําหรับชองทางที่กลุมคูคา สะดวก
ที่จะรับขาวสารกิจกรรมและธุรกรรมของ บตท. คือ อีเมลLine และไปรษณีย
ดานความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ บตท. กลุมคูคาของ บตท. มีความพึงพอใจอยูในระดับพึง
พอใจมากที่สุด โดยพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาที่ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ และดาน
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ สวนดานที่กลุมคูคาของ บตท. มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ด า นการมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารของ บตท. กลุ ม คู ค า ของ บตท. มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ
ผลิตภัณฑและบริการของ บตท. อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นในประเด็นการใชบริการจาก บตท.
ในการใชบริการครั้งตอไป มากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นการแนะนําผลิตภัณฑของ บตท. ใหกับบุคคลอื่นเมื่อ
ทานมีโอกาส และประเด็น บตท. ใหบริการไดตรงกับความตองการของทาน (ทั้งดานอัตราดอกเบี้ยและการ
บริการ) สวนประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ประเด็นการมีความพอใจในการใชบริการของ
บตท. ทั้งในดานขอมูลและบริการ
ดานขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลุมคูคาของ บตท. สวนใหญตองการการสนับสนุนธุรกรรมของตนเอง มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และบริการระหวาง/หลังการขาย ดานความโปรงใส และมี
ธรรมาภิบาล กลุมคูคาของ บตท. ทุกคนเห็นดวยวา บตท. เปนหนวยงานที่ดําเนินธุรกรรมดวยความโปรงใส
และมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ กลุมคูคาของ บตท. สวนใหญตองการให บตท. เพิ่มอัตราคาประเมินทรัพยสิน

เพิ่มการประชาสัมพันธ ขอมูลข าวสารผานชองทางตางๆ ใหมากขึ้น เชน สื่อโซเชียลมีเดีย อีเมล ดานการ
ปฏิบัติงานควรมีการกระจายงานอยางเหมาะสม และขยายขอบเขตธุรกิจไปถึงการรรับซื้อสินเชื่อที่อยูอาศัย
จาก Non-Bank
ความพึงพอใจของกลุมลูกคานักลงทุน
ดานการรับรูการดําเนินงานของ บตท. กลุมลูกคานักลงทุนของ บตท. ทุกคนเขาใจวาบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.) สังกัดกระทรวงการคลัง และสวนใหญเขาใจวาบรรษัทตลาดรองสินเชื่ อที่ อยู
อาศัย (บตท.) ดําเนินธุรกรรมที่รั บ ซื้ อสิน เชื่ อที่ อยูอาศั ย จากธนาคารและนําสิน เชื่ อดังกล าวมาแปลงเป น
หลักทรัพยโดยออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยูอาศัยหนุนหลัง โดยกลุมลูกคานักลงทุนจะไดรับขอมูล
ขาวสาร รวมทั้งภารกิจตางๆ ของ บตท. ผานทางบุคลากรของ บตท. เว็บไซต และ LINE@ แตสําหรับชองทาง
ที่กลุมลูกคานักลงทุน สะดวกที่จะรับขาวสารกิจกรรมและธุรกรรมของ บตท. คือ Line@smc.or.th อีเมล และ
เว็บไซต
ดานความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ บตท. กลุมลูกคานักลงทุนของ บตท. มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ
และดานความพึงพอใจเมื่อเทียบกับการลงทุนในผลิตภัณฑของผูออกรายอื่นในตลาดโดยรวม สวนดานที่กลุม
ลูกคานักลงทุนของ บตท. มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ดานการมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริการของ บตท. กลุมลูกคานักลงทุนของ บตท. มีทัศนคติที่ดี
ตอผลิตภัณฑและบริการของ บตท. อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นในประเด็นการใชบริการจาก บตท.
ในการใชบริการครั้งตอไป และประเด็นการแนะนําผลิตภัณฑของ บตท. ใหกับบุคคลอื่นเมื่อทานมีโอกาส มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นการมีความพอใจในการใชบริการของ บตท. ทั้งในดานขอมูลและบริการ และ
ประเด็น บตท. ใหบริการไดตรงกับความตองการของทาน (ทั้งดานอัตราดอกเบี้ยและการบริการ)
ดานขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลุมลูกคานักลงทุนของ บตท. สวนใหญตองการอัตราผลตอบแทนตาม
สภาวะตลาด มากที่สุด รองลงมาคือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และขอมูลที่ถูกตองครบถวนตรงเวลา
ดานความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล กลุมลูกคานักลงทุนของ บตท. ทุกคนเห็นดวยวา บตท. เปนหนวยงานที่
ดําเนินธุรกรรมดวยความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ กลุมลูกคานักลงทุนของ บตท. ตองการให
บตท. ปรับปรุงการใหบริการและการปฏิบัติงานในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และความสะดวก
ในการเขาถึงขอมูล และเรื่องอัตราผลตอบแทนต่ําเกินไป และเสนอแนะวา บตท. ควรปรับเพิ่มใหสอดคลองกับ
ตลาด และรักษาฐานลูกคาหรือความสัมพันธกับนักลงทุน
สรุปผลการสํารวจภาพรวม
ดานการรับรูการดําเนินงานของ บตท. กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจวาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศัย (บตท.) สังกัดกระทรวงการคลัง และสวนใหญเขาใจวาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู อาศัย (บตท.)
ดําเนินธุรกรรมที่รับซื้อสินเชื่อที่อยูอาศัย จากธนาคารและนําสินเชื่อดังกลาวมาแปลงเปนหลักทรัพยโดยออก
ตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยูอาศัยหนุนหลัง แตยังมีบางสวนที่เขาใจวา บตท. ดําเนินธุรกรรมในการให
สินเชื่อทั่วไปเหมือนธนาคารพาณิชย กลุมตัวอยางจะรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ของ บตท. ผานทางบุคลากรของ
บตท. เจาหนาที่ธนาคาร เว็บไซด Line@ และ Facebook แตสําหรับชองทางที่กลุมตัวอยางสะดวกที่จะรับ
ขาวสารกิจกรรมและธุรกรรมของ บตท. คือ อีเมล LINE@ และไปรษณีย

ดานความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ บตท. กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดย
สวนใหญพึงพอใจดานการใหบริ การของเจาหน าที่ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ และดานผลิตภัณฑ สวนดานที่กลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ด านการมี ทัศนคติ ที่ดีตอผลิ ตภั ณฑและบริการของ บตท. กลุมตัว อยางสว นใหญมีทัศนคติที่ดีตอ
ผลิตภัณฑและบริการของ บตท. ในระดับมากที่สุด โดยกลุมตัวอยางพึงพอใจการใหบริการของ บตท. ทั้งใน
ดานขอมูลและบริการ และยังจะใชบริการจาก บตท. ในครั้งตอไป นอกจากนี้ กลุมตัวอยางจะแนะนําผลิตภัณฑ
ของ บตท. ใหกับบุคคลอื่นเมื่อมีโอกาส
ดังนั้น ทาง บตท. ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ บตท. ใหมากขึ้น โดยใหสามารถเขาถึงกลุม
ตัวอยางไดอยางรวดเร็ว ทันกาล รวมถึงการเขาถึงขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยางควรมีความสะดวกรวดเร็ว ใน
ช องทางการประชาสั ม พั น ธ ห รื อช องทางการเขา ถึ งข อ มูล ที่ห ลากหลาย เชน การใชโ ซเชีย ลมี เดี ย ในการ
ประชาสั มพั น ธ ขอมู ล ข า วสาร หรื อการแนะนําผลิตภัณฑใหมผานเจาหนาที่ของ บตท. ซึ่งลูกคาสามารถ
สอบถามขอมูลรายละเอียดตางๆ ไดอยางครบถวนและชัดเจนมากกวาการประชาสัมพันธผานชองทางอื่นๆ
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑของ บตท. ควรมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุม
ตัวอยาง เชน การใหสินเชื่อตอเติมหรือตกแตงบาน ซึ่งจะเปนการขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น และจะสงผลตอ
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ บตท. ในอนาคต

