
บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
 

   2.1.1  ฟงกชัน่อุปสงค 
                       ฟงกช่ันอุปสงคเปนการแสดงความสัมพันธท่ีมีอยูระหวางปริมาณซ้ือของสินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง  กับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของสินคาชนิดนั้น(วีนัส ฤาชัย, 2548) เขียน
ดวยสัญลักษณทางพีชคณิตดังนี้ 

  
Qx  =  ƒ ( Px , Ax , Dx , Ox                Ic , Tc ,Ec        Py , Ay ,Dy  , Oy                G,N,W…….) 
  
 
Strategic Variables      Consumer Variables     Competition Variables     Other Variables 
 
 
Controllable Variables                       Uncontrollable Variables          
 

รูปท่ี 1  สัญลักษณทางพีชคณติของฟงกชันอุปสงค 
 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของสินคา X หรือปจจัยกําหนดอุปสงค แบงออกเปน 2 กลุม 
คือ 

  1) ตัวแปรท่ีผูขายสามารถควบคุมได (Controllable Variables) คือตัวแปรท่ีมีผลโดยตรง
ตออุปสงคตอสินคา X และผูขายสามารถใชเปนกลยุทธทางการตลาดได ซ่ึงไดแก 4P 

      1.1) ราคาของสินคา X (Price of Product X = Px) โดยท่ัวไปถาราคาสินคาสูงข้ึนผูซ้ือ
จะซ้ือสินคา X ในปริมาณท่ีลดลง และในทางตรงกันขามถาราคาสินคาลดลง ปริมาณเสนอซ้ือจะ
นอยลง ดังนัน้ผูขายสามารถกําหนดราคาไดวาควรจะขายในราคาเทาไหร     



 9 

   1.2) การสงเสริมการขายสินคา X (Promotion strategy = Ax) ซ่ึงไดแกปจจัยท่ีสามารถ
สงเสริมการขาย (Advertising and Promotion Effort) Qx ไดมากข้ึน เชน การโฆษณา การลดแลก      
แจกแถม เปนตน ส่ิงเหลานีช้วยกระตุนใหผูซ้ือ ซ้ือสินคา X ไดมากข้ึน ดังนั้นผูขายสามารถกําหนด
ไดวาควรจะมีคาใชจายในการโฆษณาเทาไหรมีการแจกแจกแถมอะไรบาง 

      1.3) ตัวสินคา X เอง (Product Quality & design X = Dx) ซ่ึงไดแกการออกแบบ
ผลิตภัณฑ รูปลักษณผลิตภณัฑ คุณภาพของสินคา X เอง ผูซ้ือสินคาบางคนซ้ือสินคาเพราะชอบ
รูปลักษณแปลกๆ ใหมๆ ของสินคา ดังนั้นผูขายสามารถเปล่ียนแปลงรูปลักษณของสินคาท่ีเขาถึง
ลูกคาบางกลุมได 

      1.4) การวางขายสินคา X (Place of Sale) ซ่ึงไดแกท่ีต้ังคลังสินคา ท่ีจําหนายสินคา X 
ถาหากสินคา X วางขายอยูท่ัวไป ลูกคาสามารถหาซ้ือไดงาย ดังนั้นผูขายสามารถใหบริการตางๆ 
ตามมา เชน ใหคําแนะนําการใช ซอม ประกัน ซ่ึงชวยเพ่ิมยอดขาย เชนเดียวกับท่ีต้ังของรานขาย
สินคา รานขายปลีกท่ีต้ังอยูยานการคา อาจมียอดขายเปนสามเทาของรานขายปลีกบนถนนท่ีมีการ
สัญจรนอย 

 2) ตัวแปรท่ีควบคุมไมได(Uncontrollable Variables) ตัวแปรท่ีผูขายไมสามารถควบคุม
ได แบงออกเปนกลุม 3 กลุม 

  2.1)  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกบัผูบริโภค (Consumer Variables) 
  2.1.1) รายไดของผูซ้ือ/ผูบริโภค (Ic) ความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภค

และปริมาณซ้ือสินคา X สามารถคาดไดวาจะเปนบวกหรือลบไดข้ึนอยูกับลักษณะของสินคา 
               - สินคาปกติ (Normal or Superior Good) เม่ือผูซ้ือมีรายไดเพิ่มข้ึนปริมาณ

สินคาท่ีผูบริโภคตองการเสนอซ้ือจะเพิ่มข้ึน ไปดวยความสัมพันธเปนไปในทางบวก 
              - สินคาดอย (Inferior Good) ผูซ้ือจะตองการสินคาในปริมาณท่ีสูงเม่ือผู

ซ้ือรายไดตํ่ามากกวาเม่ือเขามีรายไดสูงข้ึน ตัวอยางเชน เราจะสังเกตเหน็ไดวาคนจนมีแนวโนมท่ีจะ
บริโภคขาวมากกวาคนท่ีมีรายไดสูง เม่ือราคาสินคาดอยสูงข้ึน ผูซ้ือมีความรูสึกวารายไดลดลง
เพราะซ้ือสินคาไดปริมาณนอยลง จึงจําเปนตองงดการซ้ือสินคาบางอยางท่ีจําเปนนอยกวาเพื่อนาํ
เงินมาซ้ือสินคาท่ีดอยเพิ่มข้ึน ในทางกลับกันเม่ือราคาสินคาดอยลดลง ผูซ้ือมีความสามารถรูสึกวา
รายไดเพิ่มมากข้ึนเพราะสามารถซ้ือสินคาเหลานี้ไดในปริมาณสินคาท่ีเพิ่มข้ึน ผูซ้ือจึงมักซ้ือสินคา
อ่ืนบางอยางท่ีมีคุณภาพดีกวามาบริโภคแทน ประมาณสินคาท่ีดอยท่ีเคยซ้ือประจําจึงลดลงไป 

  2.1.2) การคาดคะเนของผูซ้ือ (Expectation = Ec) การคาดคะเนของผูซ้ือเกี่ยวกับ
ส่ิงตางๆ ท่ีเกีย่วของกับสถานะทางเศรษฐกิจของผูบริโภค ซ่ึงอาจจะเปนการคาดคะเนเกีย่วกับราคา
สินคาในอนาคต หรือการคาดคะเนเกีย่วกบัรายไดของผูซ้ือในอนาคต ยกตัวอยางเชนผูซ้ือคาดคะเน
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วาราคาน้ํามันภายภาคหนาจะเพิ่มสูงข้ึน ผูซ้ือจะพากันซ้ือน้ํามันรถยนตมากักตุนไว เพื่อหลีกเล่ียง
การข้ึนราคาน้าํมัน เพราะฉะน้ันการคาดวาราคาน้ํามันจะสูงข้ึนของผูซ้ือจะทําใหจําเปนตองใช
น้ํามันในขณะนั้น ก็อาจจะรอไปกอนจะทําใหปริมาณน้ํามันท่ีเสนอซ้ือลดลง 

  2.2) ตัวแปรซ่ึงเกี่ยวกับผูขายรายอ่ืน (Competition Variables) ซ่ึงอาจเปนคูแขงซ่ึงขาย
สินคา Y ซ่ึงสามารถใชทดแทนสินคา X ได หรืออาจเปนผูขายซ่ึงขายสินคา Z ซ่ึงสามารถใช
รวมกับสินคา X ได ซ่ึงประกอบไปดวย 
  2.2.1) ราคาของสินคาท่ีเกี่ยวกับสินคา X (Prices of Related Products) ถาราคา

ของสินคาท่ีใชทดแทนกัน (Py) เพิ่มข้ึน เราคาดไดวาผูซ้ือจะหนัไปซ้ือสินคา X เพิ่มข้ึนในทาง
ตรงกันขาม ถา Py ลดลง ปริมาณการซ้ือสินคา X จะลดลงดวย  ในกรณีท่ีเปนราคาของสินคาท่ีใช
รวมกับ Px เพิม่สูงข้ึน เราคาดเดาไดวาผูซ้ือจะลดการซ้ือ สินคา X ลง ในทางตรงกนัขามถามีการ
ลดลงของ Px จะเหน็ไดวาประมาณการซ้ือสินคา X จะเพิม่สูงข้ึน 

  2.2.2) การสงเสริมการขายของสินคาท่ีเกี่ยวของ (Ay) การโฆษณาและการ
สงเสริมการขายของผูขายสินคา Y จะมีผลทําใหปริมาณการซ้ือสินคา X ลดลง ในทางตรงกันขาม
การสงเสริมการขายของผูขายสินคา Z จะมีผลทําใหปริมาณซ้ือสินคา X เพิ่มข้ึน 
  2.3) ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถควบคุมได (Other Uncontrollable Variables) ซ่ึงแบง
ออกไดเปน 3 สวนหลักๆ ดังตอไปนี้คือ 

  2.3.1)  นโยบายของรัฐบาล (G) ซ่ึงอาจจะสงเสริมหรือลดปริมาณซ้ือสินคา X 
  2.3.2)  จํานวนผูซ้ือหรือขนาดของประชากร (N) ซ่ึงจะมีผลในทางบวกกับ 
              อุปสงคของสินคา 
  2.3.3)  สภาพดินฟาอากาศ (W) อาจจะสนบัสนุนและลดการซ้ือสินคา X ได เชน 
 ปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนท่ีอาจสงผลใหปริมาณซ้ือรมเพิ่มข้ึน เปนตน   

 
 2.1.2  ทฤษฎีและตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค 

                        ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
            พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)  หมายถึง  พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการ

คนหา   การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนอง
ความตองการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทําของคนท่ี
เกี่ยวกับการซ้ือ และการใชสินคา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการ
กลาวคือ 
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 1) พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ ถากลยุทธการตลาดสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 

 2) เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาดท่ีวาการทําใหลูกคาพึงพอใจดวย
เหตุนี้  จึงตองศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อจัดส่ิงกระตุนหรือกลยุทธการตลาดเพ่ือสนองความ
พึงพอใจของผูบริโภคได (ศิริวรรณ และคณะ, 2541: 124) 

 
 ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูง
ใจท่ีทําใหเกดิการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจดุเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําให
เกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) 
เปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการ
ตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) 
 จุดเร่ิมตนของตัวแบบอยูท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทํา
ใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นตัวแบบนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory   โดยมีรายละเอียด
ของทฤษฎีดังนี้  (ศิริวรรณ และคณะ, 2541: 128-130) 

 1)  ส่ิงกระตุน (Stimulus) อาจจะเกิดข้ึนเองภายในรางกายและส่ิงกระตุนจาก
ภายนอก นัก การตลาดตองสนใจ และจัดส่ิงกระตุนภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุน ถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจซ้ือดานเหตุผล หรือ
ใชเหตุ จูงใจซ้ือดานจิตวิทยา (อารมณ) ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 
 1.1) ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) ตองสามารถควบคุมและจัด
ใหมีข้ึน ในท่ีนีจ้ะนําสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เขามาศึกษาประกอบดวย 
 - ดานผลิตภณัฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม และมีความ
หลากหลายเพือ่กระตุนความตองการ 
 - ดานราคา (Price) เชน การกาํหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
                           - ดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place) เชน ใชชองทางการจัดจําหนายท่ีสะดวก 
สะอาด ถือวาเปนการกระตุนความตองการซ้ือ 
 - ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  เชน การสรางความสัมพันธอันดีกับ   
ผูซ้ือ   
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 1.2) ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของ
ผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคกรซ่ึงองคกรควบคุมไดยากหรือควบคุมไมไดประกอบดวย 
 - ดานเศรษฐกจิ(Economic) ข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รายไดของ
ผูบริโภค ส่ิงเหลานี้มีผลตอความตองการของบุคคล 
 - ดานเทคโนโลยี (Technology) การเกิดข้ึนของนวัตกรรมใหมในยุคปจจุบัน 
 - ดานการเมืองและกฎหมาย (Law and Political) กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษี การ
นําเขา การเปดแขงขันเสรีทางการคา เปนตน ทําใหบุคคลเปล่ียนไปใชของตามสถานการณ 
 - ดานวัฒนธรรม (Cultural) เชน ประเพณีคนไทยเช้ือสายจีนนิยมซ้ือของเพ่ือไหว
บรรพบุรุษในงานเทศกาล 

 2)    กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ  ความรูสึกเปนกระบวนการท่ีมีผลตอ
พฤติกรรม    ผูซ้ือ ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถหย่ังรูได ดังนั้นจําเปนตองพยายามคนหาความรูสึก
นึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดนี้เกิดข้ึนจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
ดังนี้ 
 2.1) ดานลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือท่ีมีอิทธิพล
จากปจจยัตาง ๆ การท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑนั้น จะไดรับการกระตุนประกอบดวย 4 
ประการ 
 (1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factor) วัฒนธรรมเปนเคร่ืองผูกพัน
บุคคลแตละกลุมใหมีความแตกตางกัน วัฒนธรรม แบงออกเปน 
 - วัฒนธรรมพื้นฐานเปนส่ิงท่ีกําหนดความตองการซ้ือ พฤติกรรมการซ้ือ
ของบุคคล  
 - วัฒนธรรมกลุมยอย  มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ  ศาสนา ภูมิภาคท่ี
แตกตางกัน สีผิว เปนตน กลุมยอมมีวัฒนธรรมปฏิบัติแตกตางไปจากกลุมอ่ืน ทําใหตองมีการ
วางแผนชีวิต ตอความเปนอยูแตกตางไปจากกลุมอ่ืน 
 - ช้ันของสังคม เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไประดับ
ลาง โดยใชลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ไดแก อาชีพ รายได ฐานะ ชาติกําเนิด ตําแหนงหนาท่ีและ
บุคลิกลักษณะของบุคคล   
 (2) ปจจัยดานสังคม (Social Factor) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางดานสังคมประกอบดวย 
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 - กลุมอางอิง เชน ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนรวมอาชีพ รวมสถาบัน 
 - ครอบครัว โดยท่ีทุกคนนั้นจะมีพฤติกรรมพื้นฐานมาจาก ครอบครัว     
ท่ีตนอยู  ซ่ึงบางคร้ังยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 
  - บทบาทและสถานะ คือบางคร้ังผูซ้ือไมไดใชหรือผูใชก็ไมมีอํานาจใน
การซ้ือ 
 (3) ปจจัยดานบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนดานตาง ๆ 
  - อายุ วัฏจักรชีวิตครอบครัว 
  - อาชีพและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
  - รูปแบบการดําเนินชีวิต 
  - เอกลักษณบุคคล และความคิดสวนตัว 
 (4) ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซ้ือของบุคคล
ไดรับอิทธิพลดานกระบวนการ ดานจิตวิทยา คือ การจูงใจ ความเขาใจ การเรียนรู ความเชื่อถือได 
และทัศนคติ เชน ผูเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือคือ ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพลในการซ้ือ ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ
จนถึงผูใชนอก จากนี้ยังมีรูปแบบการซ้ือ คือ ซ้ือแบบซํ้าซอน แบบลดความซํ้าซอน ซ้ือประจําและ
แบบเลือกมาก 
 2.2)  กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Decision Process) มีข้ันตอน ดังนี้ 
 -  การรับรูปญหา เชน ความตองการ ความจําเปน ความเส่ียงในการเลือกซ้ือ 
 -  การคนหาขอมูล เชน จากแหลงบุคคล การคา ชุมชน และประสบการณ 
 -  การประเมินทางเลือก  
 -  การตัดสินใจซ้ือ เม่ือทุกอยางไดตามความตองการและพึงพอใจก็ตัดสินใจซ้ือ 
 -  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  ตองมีความพึงพอใจ 
           3)   การตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Decision) ผูซ้ือจะตัดสินใจซ้ือประเด็นตาง ๆดังนี้
      3.1) การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 
  3.2) การเลือกตราสินคา (Brand Choice) 
  3.3) การเลือกผูขาย (Dealer Choice) 
  3.4) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
  3.5) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 
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2.1.3  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ (Marketing Mix) 
             ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ  หมายถึง  ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงเพื่อตอบสนองความตองการแกผูบริโภค  โดยมีสวนประสมการตลาดเปน
ตัวส่ือสารขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือท่ีมีศักยภาพเพื่อชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือสวน
ประสมการตลาด  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ, 2541)  ประกอบดวย 
  
 1)  ผลิตภัณฑและบริการ(Product and Service)  หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนอง
ตอความพึงพอใจของลูกคา  ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน  หรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑ
จึงประกอบดวย  สินคา  บริการ  ความคิด  สถานที่  องคกร  หรือบุคคล  ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน  มีคุณคาในสายตาของลูกคา  จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ  ตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
 - ความแตกตางของผลิตภัณฑ  และความแตกตางทางการแขงขัน 
                - พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน  ประโยชนพื้นฐาน 
รูปรางลักษณะ  คุณภาพ  การบรรจุภัณฑ  ตราสินคา ฯลฯ 
         - การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัท  เพื่อ
แสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
       - การพัฒนาผลิตภัณฑ  เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน ซ่ึง
ตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งข้ึน 
                     - กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ  และสายผลิตภัณฑ 
        
 2)  ราคา (Price)  หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน  และราคาเปนตนทุน
ของลูกคา  ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ  กับราคาของผลิตภัณฑ  ถาคุณคา
สูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
             - คุณคาท่ีรับรูในสายตาของลูกคา  ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาใน
คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 
                  - ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
                   - สภาพการแขงขันในตลาด 
                  - กลยุทธการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ภาพลักษณของสินคา การสงเสริม    
การขาย 
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 3)  การจัดจําหนาย  (Place  หรือ  Distribution)  หมายถึง  โครงสรางของชองทาง          
ซ่ึงประกอบดวย  สถาบันหรือกิจกรรม  ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาด  สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวสินคา  ประกอบดวย  การขนสง  การคลังสินคา  และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  การจัด
จําหนาย  จึงประกอบดวย 2 สวน  ดังนี้ 
 - ชองทางการจัดจําหนาย   หมายถึง   เสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธ์ิท่ี
ผลิตภัณฑ  ถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด  ในระบบชองทางการจัดจําหนาย  จึงประกอบดวยผูผลิต  คน
กลาง  ผูบริโภค  หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
  - การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด  หมายถึง  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการกระจายตัว
สินคาจึงประกอบดวยงานท่ีสําคัญตอไปนี้ 
   
 4)  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ  การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการ
ขาย  และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน  เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ  ซ่ึงอาจ
เลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสาน  
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา  ผลิตภัณฑ  คูแขงขัน  โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  
เคร่ืองมือสงเสริมท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
 - การโฆษณา  เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑ  
บริการหรือความคิดท่ีตองการมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 
 - การขายโดยใชพนักงาน  เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร  และจูงใจตลาดโดยใช
บุคคล 
 - การสงเสริมการขาย   หมายถึง   กิจกรรมการสงเสริมท่ีนอกเหนือจากการ
โฆษณา    การขายโดยใชพนักงานขาย  และการใหขาวและการประชาสัมพันธ  ซ่ึงสามารถกระตุน
ความสนใจทดลองใชหรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืน 
 - การใหขาวและการประชาสัมพันธ  การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน  กระบวนการ  ประชาสัมพันธ  หมายถึง  ความพยายามท่ีมี
การวางแผนโดยองคการหนึ่ง  เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  การให
ขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 
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 - การตลาดทางตรง  และการตลาดเช่ือมตรง  เปนการติดตอส่ือสารกับ
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง  หรือหมายถึง  วิธีการตาง ๆ ท่ีนักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที 
 
         5)  บุคลากร (People)  หรือ พนักงาน (Employee)  เปนสวนประสมการตลาดซ่ึงตอง
อาศัยการคัดเลือก  การฝกอบรม  การจูงใจ  เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได  และ
สรางความแตกตางเหนือคูแขงขัน  พนักงานตองมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีดี  สามารถตอบสนอง
ตอลูกคาได  รวมท้ังมีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไขปญหา  และสามารถสรางคานิยม
ใหกับบริษัทจะครอบคลุม 2 ประเด็น  ดังนี้ 
 - บทบาทของบุคลากร  สําหรับธุรกิจบริการ  ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาท่ี
ผลิตบริการแลวยังตองทําหนาท่ีขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย  การสรางความสัมพันธ
กับลูกคามีสวนจําเปนอยางมากสําหรับการบริการ 
 - ความสัมพันธระหวางลูกคาดวยกัน  คุณภาพการบริการของลูกคารายหน่ึงอาจมี
ผลมาจากลูกคาอ่ืนแนะนํามา  ตัวอยางท่ีเกิดข้ึน  เชน  กลุมลูกทัวรหรือลูกคาจากรานอาหารที่บอก
ตอกันไปแตปญหาหนึ่งท่ีผูบริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริการให
อยูในระดับคงท่ี 
 
 6)  กระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการ  กระบวนการในการสงมอบบริการ
มีความสัมพันธเชนเดียวกับเร่ืองทรัพยากรบุคคล  แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดี
ก็ไมสามารถแกปญหาใหกับลูกคาไดท้ังหมด  เชน การเขาแถวรอ  ระบบการสงมอบบริการจะ
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นํามาใช  ระดับการใชเคร่ืองจักรกลในการใหบริการ  
อํานาจตัดสินใจของพนักงาน  การท่ีมีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการใหบริการ  อยางไรก็ตาม
ความสําคัญของประเด็นปญหาดังกลาวไมเพียงแตจะสําคัญตอฝายปฏิบัติการเทานั้น  แตยังมี
ความสําคัญตอฝายการตลาดดวย  เนื่องจากเกี่ยวของกับความพอใจท่ีลูกคาไดรับ  จะเห็นไดวาการ
จัดการตลาดตองใหความสนใจในเร่ืองของกระบวนการใหบริการและการนําสง  ดังนั้นสวน
ประสมการตลาดก็ควรคลอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดวย 
  
 7)  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)  หมายถึง  การพัฒนาทางดาน
กายภาพซึ่งลูกคามองเห็นไดและรูปแบบการใหบริการ  โดยการสรางภาพรวม เพื่อสรางคุณคา
ใหแกลูกคาไดทราบถึงภาพลักษณของการใหบริการอยางชัดเจน  
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2.1.4  ทฤษฎีความพึงพอใจของผูบริโภค (Consumer Satisfaction – CS) 
            ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) 

         ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขความสบายท่ีไดรับจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ
เปนความสุขสบายท่ีเกิดจากการเขารวม ไดรูและไดเห็นในกิจกรรมน้ัน ๆ ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกของบุคคลในเชิงบวก สามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง ซ่ึงความพอใจน้ี
เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง       หรือเปนทัศนคติท่ีเปนผลมาจากสภาพแวดลอม 
(ปองศักดิ์   ทองเนื้อแข็ง, 2544 อางถึงใน วราวรรณ  อนันตรัตน, 2549) 
 Kotler and Armstrong (1996 อางถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ, 2541) กลาววา 
ความพึงพอใจเปนระดับความรูสึกของบุคคล หรือลูกคาซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวาง
การรับรูผลจากการทํางาน หรือประสิทธิภาพสินคา กับความคาดหวังของลูกคา ซ่ึงหากจะพิจารณา
ถึงความพึงพอใจหลังการขายของลูกคาวาจะเกิดระดับความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจตอสินคาหรือ
บริการนั้น ซ่ึงถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการตํ่ากวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความไมพึง
พอใจ แตถาระดับผลที่ไดรับของสินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจ และถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหวังท่ีลูกคาต้ังไว ก็จะทํา
ใหลูกคาเกิดความประทับใจ ซ่ึงความแตกตางกัน 3 ระดับของความพึงพอใจท่ีกลาวมา จะสงผลตอ
การตัดสินใจของลูกคา  และจะประชาสัมพันธถึงส่ิงท่ีดี และไมดีของสินคาตอบุคคลอ่ืน ๆ ตอไป 
 ความพึงพอใจสามารถวัดไดโดยการใชเคร่ืองมือในการติดตามและวัดความพึงพอใจ
ของลูกคารวมท้ังเห็นวาเคร่ืองมือท่ีใชวัดนั้นเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง (ศิริวรรณ   เสรีรัตน และ
คณะ, 2541) ความพึงพอใจของลูกคาเปนส่ิงท่ีนักการตลาดจะตองคนหาและวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกคา ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะติดตามวัดผลและคนหาความตองการของลูกคาโดยมีจุดมุงหมาย เพื่อ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยยึดปรัชญาแนวคิดทางการตลาดท่ีมุงความสําคัญท่ีลูกคามี
จุดมุงหมายท่ีการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยมีปจจัยที่ตองคํานึงถึงคือ วิธีการสรางความพงึ
พอใจ โดยการลดตนทุนของลูกคา (ลดราคา) หรือเพิ่มการบริการ หนวยธุรกิจจะตองสามารถสราง
กําไรดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง อาจลงทุนมากข้ึน หรือมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ปจจยัเหลานีมี้
ผลทําใหกําไรของธุรกิจลดลง และมีผลกระทบทั้งรายไดและตนทุน ดังนั้นผูประกอบการสามารถ
วัด ติดตาม และวัดความพึงพอใจของลูกคาไดดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

1) ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะ โดยการหาขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและการทํางานของบริษัท ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการทํางาน รวมท้ังขอเสนอแนะ
ตาง ๆ 
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2) การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา วิธีนี้หนวยธุรกิจตองเตรียมแบบสอบถาม
เพื่อคนหาความพึงพอใจของลูกคา โดยการถามใหลูกคาระบุปญหาการใชผลิตภัณฑวา ลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการหรือไม 

3) การเลือกซ้ือโดยกลุมท่ีเปนเปาหมาย วิธีนี้จะเชิญบุคคลท่ีคาดวาจะเปนผูซ้ือท่ีมี
ศักยภาพใหวิเคราะหจุดแข็งจุดออนในการซ้ือสินคาและบริการของธุรกิจและคูแขง พรอมท้ังมีการ
ระบุปญหาของสินคาหรือบริการ 

        การวิเคราะหลูกคาท่ีสูญเสียไป วิธีนี้จะวิเคราะหหรือสัมภาษณลูกคาเดิมท่ีเปล่ียนใช
ตราสินคาอ่ืน จะทําใหทราบถึงสาเหตุตาง ๆ ท่ีทําใหลูกคาเปล่ียนใจ 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 กนกภรณ  จึงรุงฤทธ์ิ (2539)  ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของผูบริโภค กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
และธนาคารอาคารสงเคราะห โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ การตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือ เพื่อท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคที่ใชบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) กับธนาคารอาคารสงเคราะห เพื่อท่ีจะไดทราบวาปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการและผูบริโภคสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของ ธนาคารท้ังสองเปนกลุมใด โดยการศึกษา
คร้ังนี้ใชการสํารวจแบบสัมภาษณรายบุคคลโดยใชแบบสอบถามในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2539  ซ่ึงเปนลักษณะของงานวิจัยในเชิงรุก  จากผลการศึกษาขอมูล
ท่ัวไปของผูใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารอาคารสงเคราะห  
สวนใหญเปนคนโสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางราน มี
รายไดสวนตัวตอเดือนประมาณ 10,001 ถึง 20,000 บาท  ผูใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของ 
ธนาคารไทยพาณิชย สวนใหญจะมีอายุระหวาง 31 - 40 ป  และมีรายไดของครอบครัวตอเดือน
มากกวา 100,000 บาท ในขณะที่ผูบริโภคที่ตัดสินใจใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห  สวนใหญมีอายุระหวาง  20 -  30 ป  มีรายไดของครอบครัวตอเดือนประมาณ 
10,000 ถึง 20,000 บาท    
 พฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคารไทยพาณิชย 
และธนาคารอาคารสงเคราะห  สวนใหญจะทําการศึกษาหาขอมูลบริการสินเช่ือ เพื่อท่ีอยูอาศัยกอน
การตัดสินใจ และไดรับขอมูลผานส่ือทางดานเพื่อน คนรูจัก ญาติ แนะนํามากท่ีชุด รองลงมาเปน
การโทรศัพทสอบถามขอมูลจากธนาคาร  สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเสือกใชบริการ 
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สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย  พบวาผูบริโภคท่ีตัดสินใจใชบริการของธนาคารไทยพาณิชย โดยให
ความสําคัญกับการบริการของพนักงานมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูบริโภคท่ีตัดสินใจใชบริการของ 
ธนาคารอาคารสงเคราะหเห็นวา อัตราดอกเบ้ียเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเสือกใชบริการ
มากท่ีสุด 

 
  คเชนค ดิสภาณุวัฒ (2544) ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของลูกคาธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการ
ตัดสินใจใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของลูกคาธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)  โดยใช
แบบสอบถาม สอบถามลูกคาสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 139 
ราย  และไดรับการตอบกลับมาจํานวน 61 ราย  ผลการศึกษาพบวาลูกคาสวนใหญเปนเพศชาย  อายุ
ระหวาง 31 – 40 ป  สถานภาพสมรส  การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายไคตอเดือนมากกวา 35,000 
บาท   วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติสินเช่ือเพื่อท่ือยูอาศัยจากธนาคารต่ํากวา 1,500,000 บาท  
เปนไปตามวงเงินท่ีขอกู ธนาคารใชเวลาในการพิจารณาคําขอสินเช่ือของลูกคา 31 - 60 วัน   

ปจจัยท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของ ธนาคารเอเชีย 
จํากัด (มหาชน) คือ ไครับการชักชวนจากพนักงานธนาคาร และไครับการแนะนําจากญาติ พี่นอง 
หรือเพื่อน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู
อาศัยของลูกคาธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สวนใหญเห็นวาปจจัยดานราคามีความสําคัญมาก
ท่ีสุด  รองลงมาเปนปจจัยดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ   

ปญหาสําคัญท่ีลูกคาพบจากการใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคาร ไดแก 
จํานวนสาขาท่ีใหบริการมีนอย  สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอตอการใชบริการ  ทําเลที่ต้ังไมสะดวกตอ
การติดตอ ขาดการจูงใจโดยการใหสิทธิและผลประโยชนพิเศษ ขาดการใหขอมูลขาวสารและการ
ประชาสัมพันธ ประเภทสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัยไมหลากหลาย  อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการสูง  
มีระเบียบข้ันตอนตาง ๆ  ยุงยาก  

 
รังสรรค  เฉลิมวงศ (2546) ทําการศึกษาโครงการธนาคารอาคารสงเคราะหสําหรับ

สินเช่ือท่ีอยูอาศัยแกสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการในจังหวัดลําปาง แพร นาน  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑและวิธีการของธนาคารอาคารสงเคราะห ในการใหสินเช่ือท่ี
อยูอาศัยแกสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และศึกษาถึงผลการดําเนินงานของ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการใหสินเช่ือเพื่อท่ีอยู
อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  โดยใช
แบบสอบถามจากพนักงานอํานวยสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห 10 ราย   ขาราชการที่เปน
สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจํานวน 300 ราย  รวมเปน 310 ราย  จากการศึกษาพบวา
สวนใหญเปนเพศชาย มีสถานะสมรสแลว รายไดเฉล่ียไมเกินเดือนละ 10,000 บาท  ประกอบอาชีพ
รับราชการครูและตํารวจ  วัตถุประสงคในการขอกูเพื่อซ้ือหรือสรางบานเดี่ยวไมเกิน 1,000,000 
บาท  ผอนชําระไมเกินเดือนละ 5,000 บาท  สําหรับสมาชิกในจังหวัดลําปางสวนใหญจะไดรับ
วงเงินกูตามสิทธิ  ยกเวนสมาชิกในจังหวัดแพรและนาน ไดรับวงเงินกูนอยกวาสิทธิ  ปญหาในการ
ดําเนินงานของโครงการสวนใหญเกิดจากระเบียบและเง่ือนไขท่ีเครงครัด 
 

นพรัตน ศศิฉาย (2548) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือธุรกิจของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ในสํานักงานเขตเชียงใหม 2  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการสินเช่ือธุรกิจ และความพึงพอใจในการใชบริการ โดยการ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 300 ราย แบบโควตา วิธีการวิเคราะหขอมูลใช คาความถ่ี รอยละ 
แสดงในรูปแบบตาราง พบวาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะและการใชบริการสินเช่ือธุรกิจ สวนใหญ
เปนเพศชาย อายุ 30 – 40 ป  สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัว 
รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 100,000 – 500,000 บาท  ประกอบธุรกิจเจาของคนเดียว ใชบริการ
มาแลว 1 – 3 ป ไมมีสินเช่ืออ่ืนนอกจากสินเช่ือธนาคารกรุงไทย  วงเงินสินเช่ือท่ีใชบริการของ
ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1,000,001 – 3,000,000 บาท ชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียตอเดือนตํ่ากวา 
5,000 บาท  ท้ังนี้อาจเปนเพราะลูกคาสวนใหญท่ีกูเปนหัวหนาครอบครัว และเร่ิมเขาสูวัยทํางาน 
ตองการดําเนินกิจการแบบเปนเจาของคนเดียว  หรือตองการขยายกิจการแตไมมีเงินทุนมากพอ 
สวนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจอันดับแรกคือ อัตราดอกเบ้ีย รองลงมาคือวงเงิน
กูยืม ระยะเวลาในการชําระคืน การบริการสินเช่ือของพนักงานสินเช่ือ คาธรรมเนียมและการใชจาย
ในการดําเนินการ ข้ันตอนในการขอกูจนกระท่ังถึงการอนุมัติสินเช่ือ 
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2.3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
    จากการทบทวนวรรณกรรมดานทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปเปน

กรอบแนวคิดไดดังนี้         
                                                

 
 
    

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ขอมูลท่ัวไปของผูใชสินเชื่อเพ่ือการเคหะ 
- เพศ   
- อายุ   
- สถานภาพ   
- ระดับการศึกษา   
- อาชีพ   
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชสินเชื่อเพ่ือการเคหะ 
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
- ปจจัยดานราคา 
- ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
- ปจจัยดานบุคลากร  
- ปจจัยดานกระบวนการ 
- ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

พฤติกรรมของผูใชสินเชื่อเพ่ือการเคหะ 
- วงเงินกู 
- อัตราดอกเบี้ย 
- ระยะเวลาในการผอนชําระ 
- จํานวนเงินผอนชําระ 
- วิธีการชําระคืน 
- บุคคลที่มีผลอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
- รูปแบบที่อยูอาศัย 

ความพึงพอใจของผูใชสินเชื่อเพ่ือการเคหะ 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานสถานที่ 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานการใหบริการของพนักงาน 
- ดานกระบวนการใหบริการ 
- ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 


