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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
2.1.1 ฟงกชั่นของอุปสงค

ฟงกชั่นของอุปสงคเปนการแสดงความสัมพันธที่มีอยูระหวางปริมาณซื้อของสินคาชนิด
ใดชนิดหน่ึงกับปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตออุปสงคของสินคาชนิดน้ัน (วีนัส ฤาชัย, 2548 อางในวราวรรณ
อนันตรัตน, 2549) เขียนดวยสัญลักษณทางพีชคณิตดังน้ี

Qx = f (Px,Ax,Dx,Ox,                   Ic,Tc,Ec,                Py,Ay,Dy,Oy,                   G,N,W,...)

ปจจัยเชิงกลยุทธ             ปจจัยผูบริโภค                    ปจจัยคูแขงขัน                 ปจจัยอ่ืนๆ
( Strategic Variables)    (Consumer Variables)     (Competitor Variables)   (Other Variables)

ปจจัยที่สามารถควบคุมได ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
(Controllable Variables)                                           (Uncontrollable Variables)

รูปท่ี 2.1 สัญลักษณทางพีชคณิตของทฤษฎีอุปสงค
โดยตัวแปรที่อยูทางซายมือเปนตัวแปรผล(ตัวแปรตาม) ในที่น้ีคือ QX ซึ่งเปนปริมาณ

สินคา X ที่มีผูเสนอซื้อ ซึ่งขึ้นอยูกับตัวแปรทั้งหลายที่อยูในวงเล็บทางขวามือ (ตัวแปรอิสระ)
ปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของสินคา X หรือปจจัยกําหนดอุปสงคแบงออกเปน 2

กลุม
1) ตัวแปรที่ผูขายสามารถควบคุมได (Controllable variables) คือตัวแปรที่มีผลโดยตรง

ตออุปสงคตอสินคา X และผูขายสามารถใชเปนกลยุทธทางการตลาดได ไดแก 4 Ps
1.1) ราคาของสินคา X (Price of Product X = Px) โดยทั่วไปถาราคาสินคาสูงขึ้นผู

ซื้อจะซื้อสินคา X ในปริมาณที่ลดลง และในทางตรงกันขามถาราคาลดลงปริมาณสินคา X ที่ผูซื้อ
ตองการเสนอซื้อจะเพิ่มมากขึ้น ยกเวนสินคาที่แสดงความเชิดหนาชูตา เชน เพชรนิลจินดา ถามีราคาตํ่า
ปริมาณเสนอซื้อจะนอยลง ดังน้ันผูขายสามารถกําหนดราคาไดวาควรขายในราคาเทาไร
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1.2) การสงเสริมการขายสินคา X (Promotion strategy = Ax) ซึ่งไดแก  ปจจัยที่
สามารถสงเสริมการขาย (Advertising and Promotion Efforts) QX ไดมากขึ้น เชน  การโฆษณา  การลด
แลกแจกแถม เปนตน สิ่งเหลาน้ีชวยกระตุนใหผูซื้อซื้อสินคาXใหมากขึ้นดังน้ันผูขายสามารถกําหนดได
วาควรจะมีคาใชจายในการโฆษณาเทาไหร มีการแจกแถมอะไรบาง

1.3) ตัวสินคา X เอง (Product Quality & Design X = Dx) ซึ่งไดแกการออกแบบ
ผลิตภัณฑรูปลักษณผลิตภัณฑ คุณภาพของสินคา X เอง ผูซื้อสินคาบางคนซื้อสินคาเพราะชอบ
รูปลักษณแปลกๆ ใหมๆ ของสินคา ดังน้ันผูขายสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของสินคาที่จะเขาถึง
ลูกคาบางกลุมได

1.4) การวางขายสินคา X (Place of sale = Ox) ไดแก ที่ต้ัง คลังสินคาที่จําหนาย
สินคา X ถาหากสินคา X วางขายอยูทั่วไป ลูกคาสามารถหาซื้อไดงาย ดังน้ันผูขายสามารถใหบริการ
ตางๆตามมา เชน ใหคําแนะนําการใช ซอม ประกัน ซึ่งชวยเพิ่มยอดขาย เชน เดียวกับสถานที่ต้ังของราน
ขายสินคา รานขายปลีกที่ต้ังอยูยานการคา อาจมียอดขายเปนสามเทาของรานขายบนถนนที่มีการจราจร
นอย

2) ตัวแปรที่ควบคุมไมได (Uncontrollable variables) ตัวแปรที่ผูขายไมสามารถ
ควบคุมไดแบงออกเปน 3 กลุม

2.1) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูบริโภค (Consumer variables) ผูซื้อสินคา X ซึ่งประกอบ
ไปดวย

2.1.1) รายไดของผูซื้อ/ผูบริโภค (Ic) ความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภค
และปริมาณซื้อสินคา X สามารถคาดไดวาจะเปนบวกหรือลบไดขึ้นอยูกับลักษณะของสินคา

ก) ถาเปนสินคาปกติ (Normal or superior goods) เมื่อผูซื้อมีรายได
เพิ่มขึ้นปริมาณสินคาที่ผูบริโภคตองการเสนอซื้อจะเพิ่มขึ้นไปดวยความสัมพันธเปนไปในทางบวก

ข) ถาเปนสินคาดอยคุณภาพ (Inferior goods) ผูซื้อจะตองการสินคาใน
ปริมาณที่สูง เมื่อผูซื้อรายไดตํ่ามากกวา เมื่อเขามีรายไดสูงขึ้น ตัวอยางเชน เราจะสังเกตเห็นวาคนจนมี
แนวโนมที่จะบริโภคขาวมากกวาคนที่มีรายไดสูงเมื่อราคาสินคาดอยสูงขึ้น ผูซื้อมีความรูสึกวารายได
ลดลงเพราะซื้อสินคาไดปริมาณนอยลง จึงจําเปนตองงดการซื้อสินคาบางอยางที่จําเปนนอยกวาเพื่อนํา
เงินไปซื้อสินคาดอยเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันเมื่อราคาสินคาดอยลดลง ผูซื้อมีความรูสึกวารายไดเพิ่มมาก
ขึ้นเพราะสามารถซื้อสินคาเหลาน้ีไดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ผูซื้อจึงมักซื้อสินคาอ่ืนบางอยางที่มีคุณภาพ
ดีกวามาบริโภคแทน ปริมาณสินคาดอยที่เคยซื้อประจําจึงลดลงไป
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2.1.2) รสนิยมและความชอบของผูบริโภค (Consumer Tastes and Preference:
TC) การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูซื้อก็มีผลปริมาณของสินคาที่ผูซื้อตองการซื้อมาก ถาผูซื้อหันมานิยม
ชมชอบสินคา X ก็ยอมจําทําใหปริมาณสินคา X ที่จะขายได เพิ่มมากขึ้นหรือในทางตรงกันขาม ถา
ความนิยมชมชอบของสินคา X ลดลง ก็จําทําใหอุปสงคของสินคา X ลดลงไปดวย

2.1.3) การคาดคะเนของผูซื้อ (Expectations: EC) การคาดคะเนของผูซื้อ
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานะทางเศรษฐกิจของผูบริโภค ซึ่งอาจเปนการคาดคะเนเกี่ยวกับราคา
สินคาน้ันในอนาคต หรือการคาดคะเนเกี่ยวกับรายไดของผูซื้อในอนาคต เชน ผูซื้อคาดคะเนวาราคา
นํ้ามันภายภาคหนาจะเพิ่มสูงขึ้น ผูซื้อจะพากันซื้อนํ้ามันรถยนตมากักตุนไว เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นราคา
นํ้ามัน เพราะฉะน้ัน การคาดวาราคานํ้ามันจะสูงขึ้นของผูซื้อ จะทําใหปริมาณนํ้ามันที่เสนอซื้อเพิ่ม
สูงขึ้น ในทางตรงกันขามถามีขาวลือวาราคานํ้ามันจะลดลง ผูซื้อไมจําเปนตองใชนํ้ามันในขณะน้ัน ก็
อาจจะรอไปกอน จะทําใหปริมาณนํ้ามันที่เสนอซื้อลดลง

2.2) ตัวแปรซึ่งเกี่ยวของกับผูขายรายอ่ืน (Competitor variable) ซึ่งอาจเปนคูแขงซึ่ง
ขายสินคา Y ซึ่งสามารถใชทดแทนสินคา X ได หรืออาจเปนผูขายซึ่งขายสินคา Z ซึ่งสามารถใชรวมกับ
สินคา X ไดซึ่งประกอบไปดวย

2.2.1) ราคาของสินคาที่เกี่ยวของกันกับสินคา X (Price of Related Products)
ถาราคาสินคาที่ใชทดแทนกัน (PY) เพิ่มขึ้น เราคาดไดวาผูซื้อจะหันไปซื้อสินคา X เพิ่มขึ้น ในทาง
ตรงกันขามถา PY ลดลง ประมาณซื้อ QX จะลดลงดวย ในกรณีที่เปนราคาของสินคาที่ใชรวมกัน (PZ)
เพิ่มสูงขึ้น เราคาดเดาไดวาผูซื้อจะลดการซื้อสินคา X ลง ในทางตรงกันขามถามีการลดของ PZ จะเห็น
วา QX จะเพิ่มสูงขึ้น

2.2.2) การสงเสริมการขายของสินคาที่เกี่ยวของ (AY) การโฆษณาและการ
สงเสริมการขายของผูขายสินคา Y จะมีผลทําใหปริมาณการซื้อสินคา X ลดลง ในทางตรงกันขามการ
สงเสริมการขายของผูขายสินคา Z จะมีผลทําใหปริมาณซื้อสินคา X เพิ่มขึ้น

2.3) ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถควบคุมได (Other uncontrollable variables) ซึ่งแบง
ออกไดเปน

2.3.1) นโยบายของรัฐบาล (G) ซึ่งอาจจะสงเสริมหรือลดปริมาณซื้อสินคา X
2.3.2) จํานวนผูซื้อหรือขนาดของประชากร (N) ซึ่งจะมีผลในทางบวกกับอุป

สงคของสินคา
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2.3.3) สภาพดินฟาอากาศ (W) อาจจะสนับสนุนและลดการซื้อสินคา X ได
เชนปริมาณนํ้าฝนในพื้นที่อาจสงผลใหปริมาณซื้อรมเพิ่มขึ้นเปนตน

2.1.2 แนวคิดสวนผสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix)
เปนตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได 7 อยาง (7 P’s) ที่ใชรวมกันเพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจแกกลุมเปาหมาย สวนประสมการตลาดบริการจะประกอบไปดวย
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอเพื่อตอบสนองความจําเปนและความ

ตองการของตลาดผลิตภัณฑมีสวนประกอบหลัก ดังน้ี
1.1) ประโยชนหลัก (Core Benefit) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑที่

ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง ใชตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของลูกคาได
1.2) ผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic Product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภค

สามารถรับรูได เปนสวนที่เสริมผลิตภัณฑใหนาใชยิ่งขึ้น
1.3) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและ

เงื่อนไขที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา โดยคํานึงถึงความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก

1.4) ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติมหรือ
บริการที่ผูซื้อจะไดรับควบคูกับการซื้อสินคา ประกอบดวยบริการกอนและหลังการขาย

1.5) ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต

2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปเงินตรา ราคาจึงเปน
ตนทุนในการใชบริการของลูกคา และเมื่อราคาคูณกับปริมาณจะทําใหเกิดรายได ลูกคาจะทําการ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑกอนการตัดสินใจซื้อ ราคาจึงเปนตัวสรางรายได
จากการขาย นําไปสูการสรางกําไร

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑเคลื่อนยายจากผูผลิตไป
ยังตลาดเปาหมาย

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางผูจําหนายและ
ตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติ และทํา
ใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ ประกอบดวยเคร่ืองมือ ดังน้ี
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4.1) การโฆษณา เปนการติดตอสื่อสารแบบไมใชบุคคล โดยผานสื่อ และผูอุปถัมภ
รายการแตตองเสียคาใชจายในการโฆษณากิจกรรม

4.2) การขายโดยใชบุคคล เปนการติดตอสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนาระหวาง
ผูขาย และลูกคาที่มีอํานาจซื้อ

4.3) การสงเสริมการขาย เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการซื้อที่ใชสนับสนุนการ
โฆษณา การขายโดยใชบุคคล และการใหขาว ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการ
ซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือคนกลางในชองทาง เชน การลด แลก แจก แถมสวนลดปริมาณ และการ
แขงขันการขาย

4.4) การบอกกลาวแบบปากตอปาก เปนการถายทอดประสบการณตรงของผูที่เคย
ใชบริการไปยังผู อ่ืน ซึ่งอาจกลายมาเปนผูใชบริการในอนาคต หรือการไ ดรับประสบการณที่ไม
ประทับใจจะสงผลเสียอยางยิ่งตอธุรกิจบริการ เพราะผูใชบริการที่ไมประทับใจมีแนวโนมที่จะบอก
กลาวแบบปากตอปากสูผูอ่ืนมากกวาผูที่ประทับใจในการบริการ

4.5) การขายตรง เปนการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางระหวางผูซื้อและผูขาย ใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรง และสรางใหเกิดการตอบสนองในทันทีทันใดทุกเวลา และสถานที่ที่การ
สื่อสารสามารถเขาถึงได ประกอบดวยการขายทางโทรศัพท จดหมายโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพที่
จูงใจใหกับผูบริโภคตอบกลับเมื่อตองการซื้อ เพื่อรับของตัวอยาง

5. บุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน หรือบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริการ
ทั้งหมด ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพอใจแกลูกคา
ผูใชบริการเหนือคูแขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคา มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมที่ดีแกองคกร

6. ลักษณะทางกายภาพ หรือสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได (Physical Evidence) หมายถึง การ
สรางคุณภาพโดยรวม ประกอบดวย

6.1) สภาพทางกายภาพที่ลูกคาสามารถมองเห็นได ทําใหมีสวนรวมในการสราง
ความรูสึกตอความพึงพอใจในการใหบริการที่ลูกคาไดรับ สามารถดึงดูดใจลูกคาและทําใหมองเห็น
ภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจน เชน สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ การออกแบบ
ตกแตง เปนตน

6.2) ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาใหความพึงพอใจ รวมเรียกวาภาพแหงการบริการ
ผูประกอบการสามารถจัดการหรือปรับปรุงใหมีขึ้นได เชน ความสะอาด ความรวดเร็ว เปนตน
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7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพการ
ใหบริการกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว ประทับใจ มีประสิทธิภาพ และงายตอการปฏิบัติ

2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ความพึงพอใจเปนความรูสึกหลังการซื้อหรือรับ

บริการของบุคคลซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ
หรือประสิทธิภาพของสินคากับการใหบริการที่เขาคาดหวัง โดยผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการตํ่ากวา
ความคาดหวังของลูกคาทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตถาระดับผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ
ตรงกับความคาดหวังของลูกคา ก็จะทําใหลูกคาเกิดความพอใจ และถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ
สูงกวาความคาดหวังที่ลูกคาต้ังไวก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ผูใหบริการจะตองทําให
ผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขงขันโดยการรักษาระดับคุณภาพการใหบริการ การบริการที่ประสบ
ความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตางๆ เหลาน้ีได คือ

1. ความเชื่อถือได (reliability) ประกอบดวย
1.1 ความสม่ําเสมอ (consistency)
1.2 ความพึ่งพาได (dependability)

2. การตอบสนอง (responsive) ประกอบดวย
2.1 ความเต็มใจที่จะใหบริการ
2.2 ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา
2.3 มีการติดตออยางตอเน่ือง
2.4 ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี

3. ความสามารถ (competence) ประกอบดวย
3.1 สามารถในการใหบริการ
3.2 สามารถในการสื่อสาร
3.3 สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ

4. การเขาถึงบริการ (access) ประกอบดวย
4.1 ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบขั้นตอนไมควรมากมายหรือ

ซับซอนเกินไป
4.2 ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย
4.3 เวลาที่ใหบริการเปนเวลาที่สะดวกสําหรับผูใชบริการ
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4.4 อยูในสถานที่ที่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก
5. ความสุภาพออนโยน (courtesy) ประกอบดวย

5.1 การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ
5.2 ใหการตอนรับที่เหมาะสม
5.3 ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี

6. การสื่อสาร (communication) ประกอบดวย
6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ
6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ

7. ความซื่อสัตย (credibility) คุณภาพของงานบริการ มีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ
8. ความมั่นคง (security) ประกอบดวย

8.1 ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เคร่ืองมือ อุปกรณ
9. ความเขาใจ (understanding)

9.1 การเรียนรูผูใชบริการ
9.2 การใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ
9.3 การใหความสนใจตอผูใชบริการ

10. การสรางสิ่งที่จับตองได (tangibility)
10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ใหพรอมสําหรับใหบริการ
10.2 การเตรียมอุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
10.3 การจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม สะอาด

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ยรรยง  พรอมสุข (2546)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมของ  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  สาขาในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดย
มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายหลักเกณฑการใหบริการสินเชื่อ สามารถวิเคราะหปจจัยที่ทําใหลูกคาพึง
พอใจในการใชบริการ  อธิบายถึงปญหาและอุปสรรคจากการใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย  สาขาในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ซึ่ งขอมูลในการศึกษาคร้ัง
น้ี  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากประชากรผูใชบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของ  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  สาขาในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 95 ราย
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จากน้ันวิเคราะหขอมูลดวยสถิติประกอบดวย  คาความถี่  คารอยละ  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา  หลักเกณฑการใหบริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดแก  การใหกูเปนเงินกูระยะสั้นในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใชเงิน  มีอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาสินเชื่อ
ทั่วไป  ลูกคาสามารถกําหนดจํานวนเงินที่ตํ่ากวาวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติขั้นตํ่า 30,000 บาท  สามารถ
กําหนดระยะเวลาคืนเงินของต๋ัวตามตองการโดยต๋ัวแตละฉบับไมเกิน 120 วัน  และมีคาธรรมเนียม
จัดการใหกูรอยละ 0.25 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ  ในดานปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการสินเชื่อที่มีระดับมากที่สุดไดแก  กําหนดอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาสินเชื่อทั่วไป  ผูขอสินเชื่อสามารถ
กําหนดจํานวนเงินตํ่ากวาวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ  สามารถกําหนดระยะเวลาคืนเงินของต๋ัวตามตองการได
และมีคาธรรมเนียมในการจัดการใหกูตํ่ากวาเงินกูทั่วไป  สวนรูปแบบการใหกูยืมเงินระยะสั้น  การใหกู
ในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินไมเกิน 120 วันและเอกสารประกอบการใชวงเงิน  ลูกคามีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง  สวนดานปญหาที่ลูกคาพบหลังการใชบริการไดแก  ระยะเวลาการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน
นอยทําใหตองคอยตอต๋ัวสัญญาใชเงินที่ครบกําหนดและเอกสารประกอบการใชวงเงินมีปริมาณมาก

สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการใชบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย  จํากัด(มหาชน)  ใน
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อตองการทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการเลือกใชบริการสินเชื่อรวมถึง
ปญหาในการใชบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย  จํากัด(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดจากการออกแบบสอบถามผูประกอบการกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ใชบริการสินเชื่อ  จํานวน 369 ราย  วิเคราะหสถิติเพื่อการวิจัยประกอบดวย
การแจกแจงความถี่  คารอยละ  มาตรวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Likert Scale) ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ  ปจจัยดานบุคลากร  ไดแก  พนักงานที่บุคลิกภาพนาเชื่อถือ
ซื่อสัตยไวใจได  มีทักษะและประสิทธิภาพในการทํางาน  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  พรอมและเต็มใจ
ใหบริการ  รองลงมาคือ  ปจจัยดานกระบวนการของการใหบริการ  ไดแก  มีระบบการทํางานที่ถูกตอง
แมนยําเชื่อถือได  การบริการหลังการใชบริการสินเชื่อรวดเร็ว  และปจจัยดานอ่ืนๆ  ไดแก  ความมี
ชื่อเสียงดานความมั่นคงของธนาคาร  นโยบายของธนาคารมีความชัดเจน  ทางดานปญหาที่พบในการ
ใชบริการสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยฯ 3 อันดับแรก  ตามลําดับคือ  มีเอกสารเพื่อใชประกอบการขอ
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อนุมัติสินเชื่อเปนจํานวนมาก  การอนุมัติสินเชื่อลาชาและมีขั้นตอนมาก  และภาพลักษณของธนาคารมี
ความเปนระบบราชการมากเกินไป

นครินทร  เมฑรา (2549) ศึกษาปจจัยที่ผลกระทบตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางในพื้นที่ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชยแ หงหน่ึง  ในเขตจังหวัดเชียงใหม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางในพื้นที่
ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง  ในจังหวัดเชียงใหม  โดยการเก็บขอมูลจากแหลงปฐม
ภูมิเปนขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามโดยตรงจากผูประกอบการที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางในพื้นที่ความรับผิดชอบรวม 3 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดลําพูน  จังหวัด
แมฮองสอน  รวมทั้งสิ้นจํานวน 183 ราย  ในการวิเคราะหคร้ังน้ี  วิ เคราะหดวยสถิติพรรณา
ประกอบดวย  คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  และวิธีวัดตามแบบมาตราสวนประเมินคา (Likert Scale)
ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยในระดับความสําคัญมากที่สุด  ตามลําดับดังน้ี  ปจจัย
ในเร่ืองการตอบสนองแกไขปญหาที่รวดเร็วของพนักงาน  ปจจัยทางการใหบริการที่สม่ําเสมอและ
ถูกตองของพนักงาน  ปจจัยเร่ืองความนาเชื่อถือของพนักงาน  ปจจัยในเร่ืองความรู  ความสามารถ
ความชํานาญของพนักงาน  ปจจัยในดานความมีมนุษยสัมพันธ  บุคลิก  มารยาท  ของพนักงานและ
ปจจัยดานอ่ืนๆ ซึ่งมีคาเฉลี่ยในระดับความสําคัญมาก  ตามลําดับคือ  ปจจัยในเร่ืองความมั่นคง  ปจจัย
ในเร่ืองนโยบายของธนาคารมีความชัดเจน  ปญหาที่มีผลในการเลือกใชสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางใน
พื้นที่ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา  ทุกประเด็น
ปญหามีคาเฉลี่ยในระดับความสําคัญนอยถึงนอยที่สุด

วัชโรทัย  เจริญผล (2550)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธุรกิจขนาดเล็ก
จากธนาคารกรุงเทพ  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธุรกิจขนาดเล็ก  มีการใชขอมูลของลูกคาจากการใชบริการดานสินเชื่อ
แบงเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพฯ และลูกคาของธนาคารไทยพาณิชยฯ จํานวนทั้งสิ้น 200 ราย  โดย
ใชสถิติพรรณนาและการแจงแจงขอมูลโดยใช Chi-Square ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการสินเชื่อ  ไดแก  ปจจัยดานวัตถุประสงคโดยตองการนําสินเชื่อไปหมุนเวียนในกิจการและ
ตองการนําไปซื้อยานพาหนะขนสงสินคาในกิจการ  ดานเงื่อนไขของคุณสมบัติของผูกู  โดยผูกูสามารถ
ขอสินเชื่อวงเงินสูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย  ดานวงเงินกูยืมโดยวงเงินใหกูสูงกวา
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ธนาคารอ่ืน  ดานหลักประกันเงินกูโดยการกําหนดใหผูกูทําประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อและกําหนดให
ทําประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อและกําหนดใหทําประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสราง  ดานอัตราดอกเบี้ยโดย
อัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม  ดานขั้นตอนการอนุมัติเงินกูโดยใชเอกสารประกอบการยื่นกูจํานวน
มาก  พิจารณาวงเงินสินเชื่ออยางรวดเร็วและไดรับแจงถึงกระบวนการอนุมัติอยางชัดแจง

สมชาย  ขวัญชัยศักดา (2551)  ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอมตอการใชบริการสินเชื่อกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม โดยการเก็บขอมูลจากแหลง
ปฐมภูมิเปนขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามโดยตรงจากผูประกอบการที่ใชบริการสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  จากเก็บแบบสอบถามจํานวน 270 ราย  และทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาประกอบดวย  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  ซึ่งปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความพึง
พอใจของลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  มีบริการที่ครบ
วงจร  ปจจัยดานราคา  จํานวนเงินที่ผอนตองวด  ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ  ทําเลที่ต้ังอยูใกลสะ ดวก
ตอการติดตอ  ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  มีการโฆษณา  ประชาสัมพันธสื่อตาง ๆ  ปจจัยดานพนักงาน
ความมีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีของพนักงาน  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ความมี
ชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคาร  และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  การใหตอบที่รวดเร็วในการ
อนุมัติสินเชื่อ

ไชยวัฒน  คงธนะ (2552)  ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสินเชื่ อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  จากการเก็บ
แบบสอบถามผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 143 ราย  มีการวิเคราะหขอมูล
ใชคาสถิติคารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง
ใหความสําคัญในเร่ืองของขั้นตอนในการขออนุมัติสินเชื่อไมยุงยาก  เปนอับดับแรก  อัตราดอกเบี้ยเงิน
ใหสินเชื่อตํ่าและความสะดวกสบายในการเขามาใชบริการ  เปนอันดับสอง  และเมื่อพิจารณาในเร่ืองา
ของความรูความเขาใจการดําเนินงานและปจจัยในการอํานวยสินเชื่อของแตละธนาคารของ
ผูประกอบการน้ันมีนอยจนถึงระดับปานกลาง  ดังน้ันการอํานวยสินเชื่อของแตละธนาคารจึงเนน
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ความสําคัญไปที่ประสิทธิภาพและศักยภาพของกระบวนการใหสินเชื่อ  ตลอดหวงโซการบริการเพื่อให
ลูกคาไดรับประโยชนสูงสุด

ยุพาวดี  หมายหมั้น (2552) ศึกษาการประเมินผลใหสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ปจจัยที่สงผลตอการ
เลือกใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ
ใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎของลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมโดยการ
เก็บขอมูลจากลูกคากรุงไทยธนวัฎในป 2551 จํานวน 342 คนและนํามาวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา และการใชลําดับความสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎใน
ภาพรวมพบวาอันดับ 1 ไดแกการไดรับวงเงินกูสูงถึง 10 เทาของเงินเดือนอันดับ 2 ไดแกการคิดดอกเบี้ย
เงินกูโดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกูโดยจะคิดดอกเบี้ยเมื่อลูกคามีการเบิกถอนเงิน อันดับ 3 ไดแกอัตราดอกเบี้ย
ตํ่า ลูกคามีความพึงพอใจดานอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บ และความรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อ
มากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานธนาคารมีมนุษยสัมพันธและเต็มใจใหบริการและดานการกําหนด
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผูกู ความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ของลูกคากลุม
ตัวอยางความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎของลูกคา แบงออกเปน 7 ดานไดแก การ
กําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูกู อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บ คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน
วงเงินใหกู ความรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อ พนักงานมีมนุษยสัมพันธและเต็มใจใหบริการ และการ
ประชาสัมพันธของธนาคาร ผลการศึกษาพบวา ลูกคาธนาคารกรุงไทยสาขาไชยปราการ มีความพึง
พอใจดานอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บ และความรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
3.00 รองลงมาคือ พนักงานธนาคารมีมนุษยสัมพันธและเต็มใจใหบริการ มีคาเฉลี่ย 2.99 และดานการ
กําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูกู มีคาเฉลี่ย 2.96ตามลําดับ

วราภรณ  แกวสงา (2554) ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอมกับธนาคารไทย
พาณิชย ในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการ
สินเชื่อเพื่อวิสาหกิจขนาดยอมกับธนาคารไทยพาณิชย ในจังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษาเปนขอมูล
ปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ผูประกอบการที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอมกับ
ธนาคารไทยพาณิชย ในจังหวัดเชียงใหมเก็บขอมูลทุกรายที่ไดรับการพิจารณาจํานวน 210 รายทําการ
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณราและการวัดระดับความสําคัญโดยอาศัยมาตรวัดแบบประเมินคา (Rating
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert Scale) สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการใช
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บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดยอม พบวากลุมผูใชบริการใหความสําคัญในหกอันดับแรก คือ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานสถานที่ ดานกระบวนการ ดานบุคลากร ดานราคา ดานกายภาพดานความ พึงพอใจ
ผูใชบริการมีระดับความพึ่งพอใจในรูปแบบการใหวงเงินสินเชื่ออนุมัติสูง รองลงมาคือความพึงพอใจ
ดานราคา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในอัตราดอกเบี้ยเงินกูมีความเหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ และ
ความพึงพอใจดานกระบวนการ มีความพึ่งพอใจในการขอสินเชื่อมีเงื่อนไขการขอสินเชื่อที่ไมยุงยาก


