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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVาที่ใชVบริการสินเชื่อบVานและหVองชุด
ของสถาบันการเงิน แหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานครเปYนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
วัตถุประสงคCการวิจัย คือ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVา
ที่ใชVบริการสินเชื่อบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุWมตัวอยWางที่ใชV
ผูV ใ ชV บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ บV า นและหV อ งชุ ด ของสถาบั น การเงิ น จํ า นวน 400 ราย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชV เปY น
แบบสอบถาม จํานวน 2 สWวน สWวนที่ 1 เปYนแบบตรวจสอบรายการ สWวนที่ 2 เปYนมาตรประมาณคWา 5
ระดั บ สถิติที่ ใชV ไดV แกW คW าความถี่แ ละรVอยละ คW าเฉลี่ ย( )สW วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(SD.) และ การ
ทดสอบความแตกตWางของคWาเฉลี่ย (Paired Sample t-test)
ผลการศึกษา พบวWา ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVาที่ใชVบริการสินเชื่อบVานและ
หV องชุด ของสถาบั น การเงิน แหW งหนึ่ งในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (ความคาดหวัง =3.900,
SD.=0.765) ซึ่งอยูWในระดับมาก (ความพึงพอใจ =3.328, SD.=0.882) ซึ่งอยูWในระดับปานกลาง ใน
สWวนของการทดสอบสมมุติฐาน (Paired Sample t-test) ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVา
ที่ใชVบริการสินเชื่อบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานครทุกดVาน แตกตWาง
กันอยWางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ลูกคVาความคาดหวังความพึงพอใจสินเชื่อบVานสถาบันการเงิน
Abstract
The research on the expectations and satisfaction of customers who use
home loan and apartments of financial institutions. Somewhere in Bangkok Is
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quantitative researchThe objective of the research is to study the level and compare
the expectations and satisfaction of customers who use home loan and apartments
of financial institutions. Somewhere in Bangkok Sample group used 4 0 0 home and
condominium loan users ofthe financial institution. The instrument used is a 2 -part
questionnaire. The first part isa checklist. The second part is a 5 -level gauge. The
statistics used are frequency and percentage. Mean ( ) and Standard deviation (SD.)
and the paired sample t-test
The results show that the expectations and satisfaction of customers who use
home loan and apartments of financial institutions In Bangkok as a whole
(expectations = 3.900, SD. = 0.765) which is at a high level (satisfaction = = 3.328,
SD. = 0 .8 8 2 ) which is at a medium level As for the paired sample t-test, the
expectations and satisfaction of the customers who use the home loans and
apartments of financial institutions Somewhere in Bangkok in all areas Significantly
different at the 0.01 level
Keywords: customers, expectations, satisfaction, home loans, financial institutions
บทนํา
ปpจจุบันนี้แมVวWาสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากอยWางไรก็ตาม แตWปpจจัย 4 ที่มีความสําคัญ
มากอยWางหนึ่งคือที่อยูWอาศัย คําวWา“บVาน” หรือที่อยูWอาศัยนั้นมีความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเปYน
อยWางมาก เพราะเปYนศูนยCกลางของการอยูWรWวมกัน การพบประพูดคุยกันการสังสรรคC และเปYนการ
เริ่มตVนหลายๆอยWางในการสรVางครอบครัว (Maslow, 1943) แตWเนื่องจากที่อยูWอาศัยมีราคาแพง และ
ที่ดินมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหVการเก็บเงินจํานวนมากเพื่อมา ใชVกับการใชVจWายในการซื้อบVานนั้น
เปYนเรื่องที่ยากและใชVเวลานาน การมีสินเชื่อบVานเขVามีสWวนเกี่ยวขVองกับการอํานวยความสะดวกใหVกับ
ผูVที่ตVองการที่อยูWอาศัยใหVมีความงWายยิ่งขึ้น โดยที่ไมWจําเปYนตVองใชVเงินเก็บทั้งชีวิต และการเก็บเงินกVอน
เพื่อมาซื้อบVาน และยังทําใหVความสามารถในการมีที่อยูWอาศัยไมWตVองใชVเวลานาน(สมาคมธุรกิจบVาน
จัดสรร, 2561)
ปpจจุบันนี้ทางสถาบันการเงินตWางๆ หลายสถาบันตWางก็เล็งเห็นความสําคัญตWอการใหVบริการ
สิน เชื่อบV านและที่ อยูW อาศั ยเปY นสิ่ งสําคั ญ ในการอํ านวยความสะดวกใหV กับ ลูกคV าซึ่ งกW อใหV เกิ ดการ
แขWงขันกันมากขึ้นเพราะในปpจจุบัน ลูกคVามีสิทธิในการเขVาถึงขVอมูลไดVงWายขึ้น เนื่องจากมีอินเตอรCเน็ต
เขVามามีสWวนเกี่ยวขVองในการตัดสินใจ ธนาคารแตWละธนาคารจึงตVองมีการแขWงขันกันในเรื่องของการ
ใหVบริการและในเรื่องหลักเกณฑCการปลWอยสินเชื่อใหVกับลูกคVา (ธนาคารแหWงประเทศไทย, 2561)
ผูVวิจัยจึงความสนใจเปYนอยWางยิ่ง ที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของลูกคVาที่เขVามารับบริการสินเชื่อบVานและหVองชุดของสถาบันการเงิน แหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
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เพื่อจะใชVเปYนขVอมูลนํามาพัฒนาและปรับปรุงแกVไขการใหVบริการที่มีความเหมาะสมเพื่อสรVางความ
ประทับใจ ในการดึงดูดลูกคVาใหVเขVามาใชVบริการมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคVาที่มีตWอสWวนประสมทางการตลาด
7P'sในการเขVามาใชVบริการสินเชื่อบVานและหVองชุด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคVาที่เขVามาใชVบริการสินเชื่อบVาน
และหVองชุด
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation)และความพึงพอใจ (Satisfaction)
Vroom (1964) กลW าวถึ ง ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง (Expectancy Theory) มี อ งคC ป ระกอบที่
สําคัญคือExpectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความตVองการหลายสิ่งหลาย
อยWาง ดังนั้นจึงพยายามดิ้นรVนแสวงหาหรือ กระทําดVวย วิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตVองการหรือ
สิ่งที่คาดหวังไวV ซึ่งเมื่อไดVรับการตอบสนองแลVวก็ตามความคาดหวังของบุคคลจะไดVรับความพึงพอใจ
ขณะเดียวกันก็คาดหวังกับสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆในสWวนของParasuraman Zeithaml and Berry. (1985)
ไดVระบุถึงปpจจัยหลักที่มีผลตWอความคาดหวังผูVใชVบริการแบWงออกเปYน 5ประกอบ ไดVแกW (1). การไดVรับ
การบอกเลWา คําแนะนําจากบุคคลอื่น(2). ความตVองการของแตWละบุคคล (3). ประสบการณCในอดีต(4).
ขWาวสารจากสื่อ และจากผูVใหVบริการและ (5). ราคาในสWวนของ Roberts-Lombard (2009) กลWาววWา
ความพึงพอใจของผูVบริโภคเปYนการเปรียบเทียบระหวWางความคาดหวังของผูVบริโภคที่ใชVสินคVา หรือ
บริการ และ ผลลัพธCที่ไดVรับจากการใชVนั้นจริง หากผลลัพธCที่เกิดขึ้นนั้นสูงกวWาความคาดหวัง ลูกคVานั้น
จะเกิดความพึงพอใจ ในสWวนของ Lamb, Hair & McDaniel (2000) ไดVกลWาววWา “สWวนประสมทาง
การตลาด ประกอบดVวย สินคVาหรือบริการ ราคา ชWองทางการจัดจําหนWาย และการสWงเสริมการตลาด
เปYนเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถนํามาผสมผสาน ใหVเปYนเรื่องเดียวกัน เพื่อกWอใหVเกิดความพึง
พอใจ และบรรลุวัตถุประสงคCในการดําเนินกิจการในสWวนของKotler and Keller (2012) อธิบายวWา
ลูกคVาจะสรVางความคาดหวังในการบริการ จากประสบการณCในอดีต โดยเปรียบเทียบกับการรับรูVจริง
ถVาหากการรับบริการที่รับรูV นั้นต่ํากวWาความคาดหวัง จะสWงผลใหVลูกคVารูVสึกผิหวัง และลูกคVาพรVอมจะ
ใชVบริการที่ระดับการ รับรูVตรงกับหรือเกินกวWาที่ระดับที่คาดหวังซึ่งลูกคVาใชVการวัดคุณภาพจากความ
นิยมคือ ServqualในสWวนของวรวรรณ ธาราภูมิ (2556) กลWาววWา ความคาดหวังในการสWงเสริมกร
ตลาดคือการมองหาผลตอบแทนที่จะไดVรับ บางคนมองในระยะเวลายาว บางคนมองในระยะเวลา
สั้นๆ บางคนมองวันตWอวัน ในหลายๆครั้งสําหรับผูVที่มีความอดทนในการรอผลตอบแทนไดVนั้น จะไดV
ผลตอบแทนที่ คุVมคWามากกวWาดังนั้น การสWงเสริมการขายหรือการสWงเสริมดVานการตลาดควรมีการ
จัดสรรใหVบริการอยWางในขณะที่ศิวพร ชิมะโชติ (2556) กลWาววWา ความคาดหวังของบุคคลคือ การ
ตั้งขึ้นเพื่อการตอบสนองตWอความตVองการดั้งนั้น ความพึงพอใจและความคาดหวังจึงแยกกันแทบไมWไดV

333

334

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University

เพราะมนุษยCเกิดความ ตVองการแลVวคาดหวังตามมา อยWางไรก็ตามความตVองการของมนุษยCเมื่อไดVรับ
การตอบสนองในระดับที่ตVองการแลVว ก็จะมีความคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกตามลําดับสWวน Pham,
& Ahammad (2017) ศึกษาพบวWา ความพึงพอใจเปYนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการตอบสนองความตVองการ
ของลูกคVา ซึ่งความพึงพอใจนี้จะเปYนประโยชนCตWอผลิตภัณฑCเปYนอยWางมาก และมีความเปYนไปไดVที่จะมี
การบอกตWอใหVผูVอื่นทราบอยWางแพรWหลาย
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (7P’s)
อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) กลWาววWา ปpจจัยสWวนประสมทางการตลาดการบริการนั้น มีผล
ตWอการเขVามาใชVบริการของลูกคVา อิทธิพลมาก ดVานผลิตภัณฑC ดVานราคา ดVานการจัดจําหนWาย ดVาน
การสWงเสริมการตลาด ดVานบุคลากร ดVานกระบวนการใหVบริการ และดVานกายภาพ สWวนณัฐธิดา ศรี
ธรรม และไกรชิต สุตะเมือง. (2557) กลWาววWา สWวนประสมทางการตลาดบริการ มีปpจจัยที่กระตุVน หรือ
เปYนสิ่งเรVาทางการตลาดที่กระทบตWอกระบวนการ การตัดสินใจซื้อ ไดVแกW ดVานผลิตภัณฑC ดVานราคา
ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย ดVานการสWงเสริมการตลาด ดVานพนักงาน ดVานกายภาพ ดVานกระบวนการ
ในสWวนของ Kotler and Armstrong (2010)สWวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญอยWางมากในการ
นํามาเปYนแนวคิดที่เกี่ยวขVองกับธุรกิจการ บริการ ซึ่งมีความแตกตWางจากสินคVาอุปโภคและบริโภค
ทั่วไป จําเปYนตVองใชVสWวนประสมทางการตลาดหรือ (7P’s)เขVามามีสWวนรWวมประกอบดVวย
1.ดVานผลิตภัณฑC (Product) เปYนสิ่งซึ่งสนองความจําเปYนและความตVองการของมนุษยCไดVคือ
สิ่งที่ ผูVขายตV อมอบใหV แกW ลูกคV าจะไดV รับผลประโยชนC และคุณ คWาของผลิตภั ณ ฑC นั้นๆ โดยทั่ วไปแลV ว
ผลิตภัณฑCแบWงเปYน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑCที่อาจจับตVองไดV และผลิตภัณฑCที่จับตVองไมWไดV
2. ดVานราคา (Price) หมายถึง คุณคWาผลิตภัณฑCในรูปตัวเงิน ลูกคVาจะเปรียบเทียบระหวWาง
คุณคWา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถVาคุณคWาสูงกวWาราคาลูกคVาจะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้น การกําหนดราคาการใหVบริการมีความเหมาะสมกับระดับการใหVบริการชัดเจน และงWายตWอการ
จําแนกระดับบริการที่ตWางกัน
3. ดVานชWองทางการจัดจําหนWาย (Place) เปYนกิจกรรมที่เกี่ยวขVองกับบรรยากาศสิ่งแวดลVอม
ในการนําเสนอบริการใหVแกWลูกคVา ซึ่งมีผลตWอการรับรูVของลูกคVาในคุณคWา และคุณประโยชนC ของหาร
บริการที่นําเสนอ ซึ่งจะตVองพิจารณาในดVานทําเลที่ตั้ง (Location) และชWองทางในการนําเสนอบริการ
(Channels)
4. ดV า นการสW ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เปY น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติดตWอสื่อสารใหVผูVบริการ โดยมีวัตถุประสงคCที่แจVงขWาวสาร หรือชักจูงใหVเกิดทัศนคติ และพฤติกรรม
การใชVบริการ และเปYนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธC
5. ดVานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตVองอาศัยการคัดเลือก การฝvกอบรม
การจูงใจเพื่อใหVสามารถสรVางความพึงพอใจใหVกับลูกคVาไดVแตกตWางเหนือคูWแขWงขันเปYนความ สัมพันธC
ระหวWางเจVาหนVาที่ผูVบริการและ ผูVใชVบริการตWางๆ ขององคCกร เจVาหนVาที่ตVองมีความสามารถในการ
แกVไขปpญหา สามารถสรVางคWานิยมใหVกับองคCกร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

6. ดV าน ก ารส รV า งแ ล ะ นํ าเส น อ ลั ก ษ ณ ะ ท างก าย ภ าพ (Physical Evidence and
Presentation) เปY น การสรV า งและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพใหV กั บ ลู ก คV า โดยพยายามสรV า ง
คุ ณ ภาพโดยรวม ทั้ งทางดV านกายภาพ และรู ป แบบการใหV บ ริ ก ารเพื่ อ สรV างคุ ณ ภาพโดยรวม ทั้ ง
ทางดVานการภาพ และดVานกายภาพ และรูปแบบการใหVบริการเพื่อสรVางคุณคWาใหVกับลูกคVา ไมWวWาจะ
เปYนดVานการแตWงการสะอาดเรียบรVอย การเจรจาตVองสุภาพอWอนโยน และการใหVบริการที่รวดเร็ว หรือ
ผลประโยชนC อื่นๆ ที่ลูกคVาควรไดVรับ
7. ดVานกระบวนการ (Process) เปYนกิจกรรมที่เกี่ยวขVองกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดVานการบริการ ที่นําเสนอใหVกับผูVใชVบริการเพื่อมอบการใหVบริการอยWางถูกตVองรวดเร็ว และทําใหV
ผูVใชVบริการเกิดความประทับใจ
จากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขVองผูVวิจัยเสนอกรอบการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะสวนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายไดV/ตWอเดือน
6.จํานวนสมาชิก

ตัวแปรตาม
ความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกค*าที่มาใช*บริการ
1.ดVานบริการ
2.ดVานราคา
3.ดVานชWองทางการบริการ
4.ดVานการสWงเสริมการตลาด
5.ดVานบุคคล
6.ดVานกายภาพและการนําเสนอ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชVในการวิจัยครั้งนี้ ไดVแกW ลูกคVาที่มาใชVบริการลูกคVาที่
ใชVบริการสินเชื่อบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ใชVวิธีคํานวณหา
ขนาดจากสูตรของ Cochram W. G. (1977) ไดVตัวอยWางจํานวน 400 คน ทําการเลือกสุWมตัวอยWาง
เป•าหมายโดยใชVวิธีเลือกสุWมตัวอยWางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช*ในการวิจัย
ใชV แ บบสอบถาม (Questionnaire) เปY น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย และไดV แ บW งแบบสอบถาม
ออกเปY น 2 สW ว น เพื่ อ ใชV ใ นเก็ บ รวบรวมขV อ มู ล มี ดั ง นี้ สW ว นที่ 1 ขV อ มู ล สW ว นบุ ค คลของผูV ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 6 ขVอ ไดVแกW เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดVตWอเดือนและจํานวนสมาชิก
มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Cheek List) สWวนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVาที่ใชV
บริการสินเชื่อบVานและหVองชุดของสถาบันการเงิน จํานวน 7 ดVาน อันไดVแกW (1)ดVานบริการ(2) ดVาน
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ราคา (3) ดVานชWองทางการบริการ (4) ดVานการสWงเสริมการตลาด (5) ดVานบุคคล (6) ดVานกายภาพและ
การนําเสนอและ (7) ดVานกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อ ผูVวิจัยนําไปทดลองใชV (Try out) กับ
กลุWมที่ไมWใชWกลุWมตัวอยWาง จํานวน 30 ตัวอยWาง เพื่อหาคWาความเชื่อมั่น (Reliability) คWาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามควรมี คW า มากกวW า 0.70 ขึ้ น ไป (พวงรั ต นC ทวี รั ต นC ,2543)ไดV คW า ความเชื่ อ มั่ น
แบบสอบถามทั้งฉบับ (Alpha = 0.872)
การวิเคราะหข*อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่และคWารVอยละ คWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหCดVวย Paired Sample t-test
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบWงออกเปYน 3 สWวนดังนี้
1. จํานวนและร*อยละของข*อมูลสวนบุคคลของผู*ตอบแบบสอบถามสWวนใหญWเปYนเพศหญิง
จํานวน 305 คน คิดเปYนรVอยละ69.3 มีชWวงอายุระหวWาง25-40 ปZ จํานวน 254 คน คิดเปYนรVอยละ
57.7 รองลงมา คือ 41-50 ปZ จํานวน 108 คิดเปYนรVอยละ 24.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
334 คิ ด เปY น รV อ ยละ 75.9 สู งกวW า ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 96 คิ ด เปY น รV อ ยละ 21.8 อาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน จํานวน 298 คิดเปYนรVอยละ 67.7 ทําธุรกิจสWวนตัว จํานวน 75 คิดเปYนรVอยละ 17.0
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 61 คิดเปYนรVอยละ 13.9 มีรายไดVเฉลี่ยตWอเดือน 20,000 – 40,000 บาท กับ
40,001 – 60,000 บาท จํานวน 159 คิดเปYนรVอยละ 36.1 รายไดV 80,001 บาทขึ้นไป จํานวน 89 คิด
เปYนรVอยละ 20.2 และ 60,001 -80,000 บาท จํานวน 33 คิดเปYนรVอยละ 7.5
2. คาเฉลี่ย( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)คาดหวังและความพึงพอใจที่มีตWอสWวน
ประสมทางการตลาด (7P’s) ของลูกคVาที่ใชVบริการสินเชื่อบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 คWาเฉลี่ย ( )และสWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)จําแนกรVายดVาน
ความคาดหวัง
SD
แปลผล

สวนประสมทางการตลาด
ดVานการบริการ
ดVานราคา
ดVานชWองทางการบริการ
ดVานการสWงเสริมการตลาด
ดVานบุคคล
ดVานกายภาพและการนําเสนอ
ดVานกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อ
รวม

3.939
3.843
3.750
3.784
3.901
4.008
4.077
3.900

0.808
0.811
0.790
0.645
0.833
0.726
0.741
0.765

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

ความพึงพอใจ
SD
แปลผล
3.398
3.258
3.098
3.251
3.339
3.540
3.411
3.328

0.849 ระดับปานกลาง
0.933 ระดับปานกลาง
0.880 ระดับปานกลาง
0.758 ระดับปานกลาง
0.920 ระดับปานกลาง
0.984 ระดับมาก
0.852 ระดับปานกลาง
0.882 ระดับปานกลาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จากตารางระดับคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคVาที่ใชVบริการสินเชื่อบVานและหVองชุดของ
สถาบันการเงินแหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (ความคาดหวัง =3.900, SD.=0.765) ซึ่ง
อยูWในระดับมาก (ความพึงพอใจ =3.328, SD.=0.882) ซึ่งอยูWในระดับปานกลาง
3. ผลการทดสอบสมมุติฐานคาดหวังและความพึงพอใจที่มีตWอสWวนประสมทางการตลาด
(7P’s) ของลูกคVาที่ใชVบริการสินเชื่อบVานและหVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
(คWา p-value)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน

ดVานการบริการ

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
t
Sig
SD
SD
3.939 0.808 3.398 0.849 18.739** 0.000

ดVานราคา
ดVานชWองทางการบริการ
ดVานการสWงเสริมการตลาด
ดVานบุคคล
ดVานกายภาพและการนําเสนอ
ดVานกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อ

3.843
3.750
3.784
3.900
4.008
4.077

ปRจจัยการตลาด

0.811
0.790
0.645
0.833
0.726
0.741

3.258
3.097
3.251
3.339
3.540
3.410

0.933
0.879
0.757
0.920
0.983
0.852

13.337**
17.032**
24.548**
16.439**
12.383**
26.160**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**’ * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05

จากตาราง ผลการเปรี ย บเที ย บความคาดหวั งกั บ ความพึ งพอใจที่ มี ตW อ สW วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ของลู ก คV าที่ ใชV บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ บV า นและหV อ งชุ ด ของสถาบั น การเงิ น แหW งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานครพบวWา ทุกดVาน แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
อาจเปYนเพราะลูกคVาที่เขVาใชVบริการมีความคาดหวังสูงในการเขVาใชVบริการสินเชื่อบVานและ
หVองชุดของสถาบันการเงินแหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตWอยWางไรก็ตามเมื่อมีปpจจัยเกณฑCอื่น ที่ใชV
ประกอบในการขอสิ น เชื่ อ ไมW ผW านเกณฑC จึ งทํ าใหV ผูV ข อสิ น เชื่ อ มี ค วามพึ งพอใจในระดั บ ปานกลาง
สอดคลV อ งกั บ วนิ ด า เพชรสั งหาร (2553) ที่ ก ลW า ววW า ความคาดหวั ง คื อ ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ ความ
ปรารถนา หรือความตVองการของผูVบริโภค ที่พวกเขาคาดหวังวWาจะเกิดขึ้นในการบริการนั้นๆ ลูกคVาซื้อ
สินคVา และบริการ เพื่อตอบสนองความตVองการที่ เฉพาะเจาะจง และลูกคVาจะประเมินผลของการซื้อ
โดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่คาดหวังวWาจะไดVรับความตVองการสอดคลVองกับวชิราพันธC จมฟอง (2553) ที่
กลWาววWา ผลิตภัณฑCหรือบริการ ราคาชWองทางการจัดจําหนWาย (สถานที่) และการสWงเสริมการตลาด จะ
สWงผลตWอ ความพึงพอใจของการใชVบริการลูกคVาซึ่งในดVานการอํานวยความสะดวกถือเปYนปpจจัยสําคัญ
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อยWางหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจของลูกคVาในการเขVามาใชVบริการสอดคลVองกับธัญญ
พัสสC เกตุประดิษฐCและ อิทธิกร ขําเดช (2554) ที่กลWาววWา ปpจจัยที่ความสําคัญมากที่สุดของพฤติกรรม
ผูVบริโภค เกี่ยวกับสWวนประสมทางการตลาด ดVานสินคVาตรงกับความตVองการ ดVานราคากับราคาสินคVา
มีความเหมาะสมกับคุณภาพจึงเห็นไดVวWาลูกคVามีความคาดหวังในเรื่องของราคาและความคุณภาพ
ความเหมาะสมของสินคVาเสมอสอดคลVองกับชุติมา วุฒิศิลป’ และประสพชัย พสุนนทC (2558) กลWาววWา
เพื่อทําใหVผูVใชVบริการพึงพอใจมากกวWาที่คาดไวV ถือเปYนหนึ่งในความสําเร็จของการทําธุรกิจบริการ
สอดคลVองกับ ภัศรา อุทธา (2558) ที่กลWาววWา ความคาดหวังของลูกคVามีความสัมพันธCทางบวกกับ
ความพึงพอใจตWอกระบวนการจัดการดVานลูกคVาสัมพันธCและดVานการรักษาลูกคVา
ข*อเสนอแนะ
ข*อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ดVานการบริการสถาบันการเงิน ควรจัดใหVมีการบริการที่ครบวงจรเพื่อใหVลูกคVาเกิดความ
สะดวกในการใชVบริการ
2. ดVานสถานที่ ควรมีการจัดระเบียบดVานการจราจรและสถานที่ใหVมีที่จอดรถอยWางเพียงพอ
เพื่อรองรับผูVเขVาใชVบริการ
3. สถาบันการเงิน ควรทําการประชาสัมพันธCผWานสื่อตWางๆ ใหVมากยิ่งขึ้นเพื่อใหVผูVใชVบริการ
สามารถเขVาถึงขVอมูลขWาวสาร ไดVหลากหลายชWองทาง
4. สถาบันการเงิน ควรจัดอบรมพนักงานใหVเกิดความกระตือรือรVนที่จะใหVบริการ ที่เพิ่มมาก
ขึ้น
ข*อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.ควรมีการวิจัยในมิติอื่นเพื่อใหVไดVขVอมูลทางกวVางขึ้นและควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพใหVไดV
ขVอมูลในเชิงลึก
2.ดVานการบริการควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใหVบริการที่ครบวงจรของทางธนาคารและการ
นําเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชVบริการ
3.ดV านราคาควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คW าใชV จW ายประกั น ชี วิต หรื อ เบี้ ย ประกั น สิ น เชื่ อ เคหะ
เพิ่มเติม
4.ดV านกระบวนการพิ จารณาสินเชื่อควรศึกษาเกี่ ยวกับการอนุ มั ติวงเงินสินเชื่อและอัตรา
ดอกเบี้ยใหVผูVขอสิ้นเชื่อไดVพิจารณาอยWางหลากหลาย
เอกสารอ*างอิง
ชุติมา วุฒิศิลป’ และประสพชัย พสุนนทC. (2558). ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช*บริการ
ที่ พั ก แบบโฮมสเตยอํ า เภออั ม พวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม. Veridian E-Journal, สาขา
มนุษยศาสตรC สังคมศาสตรC และศิลปะปZที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ณัฐธิดา สระธรรมและ ไกรชิต สุตะเมือง. (2557). ปRจจัยสวนผสมทางการตลาด ความภักดีตอตรา
สินค*าและความไว*วางใจในตราสินค*าที่สงผลตอความพึงพอใจของผู*ใช*บริการบริษัททรา
เวิล เอเจนซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการ
บริหาร ปZที่ 2ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557
ธนาคารแหWงประเทศไทย. (2561). แนวทางการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย. [ออนไลนC]. เขVาถึง
ไ ดV จ า ก https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Publications/Pages/
HousingLoan_Notification.aspx. สืบคVนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2562
ธัญญพัสสC เกตุประดิษฐC และ อิทธิกร ขําเดช. (2554). ปRจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินค*า
ทางอินเตอรเนตของผู*หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด
และการบริหารธุรกิจ, 1 (2) 21-39.
พวงรัตนC ทวีรัตนC. (2543). วิธีวิจัยพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
ภัศรา อุทธา. (2558). ความคาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการจัดการด*านลูกค*าสัมพันธ
ของบุคลากรในสถานพยาบาลตอผู*แทนขายเวชภัณฑในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารศา
สตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC
วชิราพันธC จมฟอง. (2553). ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใช*บริการบ*านพักโฮมสเตย
ของชมรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศบ*านโปง ตําบลป•าไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมWโจV.
วนิดา เพชรสังหาร. (2553). การวัดคุณภาพการให*บริการลูกค*าหอพักอารเอสแมนชั่นอําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี. การคVนควVาอิสระมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.
วรวรรณ ธาราภู มิ . (2556). การไมW วางแผนหรือ วางแผนเกษี ย ณผิ ด พลาด. (online). แหลW งที่ ม า
http://www.manager.co.th/iBizchannel/viewNews.aspx?NewsID=956000001270
1 สืบคVนเมื่อ 20 มิถุนายน 2562.
ศิ ว พร ชิ ม ะโชติ . (2556). ความคาดหวั ง การรั บ รู *ที่ มี ค วามสั ม พั น ธกั บ พฤติ ก รรมการบริ โภค
ร*านอาหารอีสานในศูนยการค*าเซ็นทรัลของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.ปริญ ญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สมาคมธุรกิจบVานจัดสรร. (2561). อสังหาริมทรัพย ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจ ปs 2019. วารสารสมาคม
ธุรกิจบVานจัดสรร. ปZที่ 16 ฉบับที่ 54. ISSN-1685-1997.
อภิ ญ ญา ภั ท ราพรพิ สิฐ . (2553). ปR จจั ยที่ มี ผ ลตอการตั ดสิ น ใจใช* บ ริการธนาคารกรุงไทยจํ ากั ด
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธCบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิต,
สาขาการประกอบการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร .
Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wilay & Sons.

339

340

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University

Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. (2000). Marketing. United States: South –
Western
College Publishing.
Kotler, Philip and Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. 13th Edition. Pearson
Education.
Kotler, Philip and Keller Lane Kevin. ( 2 0 1 2 ) . Marketing Management. Global
Edition.England: Pearson Education.
Maslow. A .A. (1 9 4 3 ) .theory of human motivation. Psychological Review, N.Y.
McGraw-Hill
Parasuraman, A. & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality And
its implications for future research. Journal of Marketin, 1, p. 44.
Pham, T.S. H., & Ahammad, M.F. (2017). Antecedents and consequences of online
customer satisfaction: A holistic process perspective. Technological
Forecasting and Social Change, 124, 332-342.
Roberts-Lombard, M. (2009). Customer retention strategies implemented by
fastfood outlets in the Gauteng, Western Cape and KwaZulu-Natal
provinces of South Africa: A focus on something fishy. Nando’s and
Steers. African Journal of Marketing Management, 1(2), 070-080.
Vroom, H Victor. (1964). Work and Motivation. Now York : Wiley and Sons Inc.

