
 

บทที่  2 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค  (demand) 
ความหมายของอุปสงค  (Demand) 
อุปสงคตอสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง  หมายถึงปริมาณสินคาหรือบริการชนิดใด

ชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ  ณ  ระดับราคาตางๆ กันของสินคาหรือบริการชนิดนั้นๆ  ใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยความตองการซ้ือนั้นผูบริโภคจะตองมีอํานาจซ้ือดวย (Purchasing  Power)  
กลาวคือ  ผูบริโภคจะตองมีเงินเพียงพอและมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือ  (Ability  and  Willingness)  
สินคาหรือบริการนั้นๆ  เชน  นายเอตองการซ้ือรองเทา  และนายเอมีเงินเพียงพอท่ีจะซ้ือรองเทา
ดังกลาว  ในกรณีนี้จะเปนอุปสงคท่ีสัมฤทธ์ิผล  (Effective  Demand)  แตถานายเอตองการซ้ือแตมี
เงินไมเพียงพอท่ีจะจายคารองเทาจะเปนความตองการซ้ือท่ีไมมีอํานาจซ้ือ  ในกรณีนี้ไมถือวาเปน
อุปสงค  เปนเพียงความตองการโดยท่ัวไป  (Want)  เทานั้น 

 
ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค  (Determinants of Demand) 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนสินคาท่ีผูบริโภคตองการซ้ือหรือปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคมี
ดังนี ้

1) ราคาสินคาชนิดนั้น เม่ือราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึน ปริมาณซ้ือจะลดลง แตถาราคาสินคา
ลดลง ปริมาณซ้ือจะมีมากข้ึน 

2) ราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ความสัมพันธของปริมาณซ้ือ นอกจากจะข้ึนอยูกับราคา
สินคาชนิดนั้นแลว ยังข้ึนกับราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย ซ่ึงแบงความสัมพันธของสินคาไดเปน 2 
ชนิด คือ 

2.1) สินคาท่ีใชทดแทนกัน  (Substitution  Goods)  เชน เนื้อหมูกับเนื้อไก  ชากับ
กาแฟ  ปากกาลูกล่ืนกับปากกาหมึกซึม  เปนตน  การที่ผูบริโภคจะซ้ือสินคาชนิดใดมากนอยเพียงใด  
จะตองพิจารณาถึงราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย  เชน  ถาราคาเนื้อหมูสูงข้ึนในขณะท่ีราคาเน้ือไกคง
เดิม  ผูบริโภคจะซ้ือเนื้อหมูลดลงแลวหันไปซ้ือเนื้อไกเพิ่มข้ึน  จึงกลาวไดวาเม่ือราคาสินคาชนิด
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หนึ่งเพิ่มข้ึน  จะทําใหปริมาณซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งท่ีใชแทนกันไดเพิ่มข้ึนดวย  แตถาราคาสินคา
ชนิดหนึ่งลดลงจะทําใหปริมาณซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่ง ท่ีใชแทนกันไดลดลงดวย   ดังนั้น  
ความสัมพันธของราคาและปริมาณซ้ือของสินคาตางชนิดท่ีใชทดแทนกันจะเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2.2) สินคาท่ีใชประกอบกันหรือใชรวมกัน  (Complementary  Goods)  เชน  ปน
กับลูกปน  ถุงเทากับรองเทา  ยาสีฟนกับแปรงสีฟน  กาแฟกับครีมเทียม  รถยนตกับน้ํามันเช้ือเพลิง  
เปนตน  เม่ือราคารถยนตแพงข้ึน  นอกจากปริมาณซ้ือรถยนตจะลดลงแลว  ปริมาณความตองการ
ซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงก็จะลดลงดวย  ท้ังๆท่ีราคาน้ํามันเช้ือเพลิงไมเปล่ียนแปลง  ดังนั้นความสัมพันธ
ของราคาและปริมาณซ้ือสินคาตางชนิดท่ีใชประกอบกันจะเปนในทิศทางตรงกันขาม 

3) รายไดของผูบริโภค รายไดของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการกําหนด
อุปสงค การพิจารณาความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภคกับปริมาณความตองการซ้ือสินคา 
สามารถแบงสินคาออกเปน 2 ชนิด คือ 

3.1) สินคาปกติ (Normal Goods) ปริมาณซ้ือสินคาปกติท่ัวไปจะมีความสัมพันธ
โดยตรงกับระดับรายไดของผูบริโภค กลาวคือ ถาผูบริโภคมีรายไดมาก ความตองการซ้ือสินคาปกติ
จะเพิ่มข้ึน แตถาผูบริโภคมีรายไดลดลง ความตองการซ้ือสินคาปกติจะลดลงดวย 

3.2) สินคาดอยคุณภาพ  (Inferior  Goods)  สินคาบางชนิดเปนสินคาดอยคุณภาพ
ในสายตาของผูบริโภค  ปริมาณซ้ือสินคาประเภทนี้จะมีความสัมพันธตรงขามกับระดับรายไดของ
ผูบริโภค  กลาวคือ  เม่ือผูบริโภคมีรายไดเพิ่มข้ึน  อุปสงคในสินคาประเภทนี้ลดลง  แตถาผูบริโภคมี
รายไดลดลง  อุปสงคในสินคาประเภทนี้จะเพิ่มข้ึน  สินคาเหลานี้ไดแก  เคร่ืองสําอางราคาถูก  
ขาวสารคุณภาพตํ่า  เส้ือโหล  เปนตน 

4) รสนิยมของผูบริโภค  รสนิยมเปนปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดอุปสงค  รสนิยมของบุคคล
โดยท่ัวไปจะมีลักษณะแตกตางกันตามอายุ  อาชีพ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เปนตน  โดยปกติ
รสนิยมในสินคาชนิดตางๆ  จะเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยและกาลเวลา  รสนิยมของสินคาบางชนิด
เปล่ียนแปลงไดงาย  เชน  เคร่ืองแตงกาย  เคร่ืองประดับ  เปนตน  ดังนั้นถาราคาสินคาชนิดใดอยูใน
สมัยนิยม  อุปสงคในสินคานั้นจะเพิ่มข้ึน  แตถาสินคาชนิดใดลาสมัย  อุปสงคในสินคาชนิดนั้นจะ
ลดลง 

5)  จํานวนประชากร โดยท่ัวไปเม่ือประชากรของสังคมหรือของประเทศมีจํานวนมาก
ข้ึน ความตองการในสินคาและบริการจะเพิ่มข้ึนดวย   แตประชากรที่เพิ่มข้ึนนี้จะตองมีอํานาจซ้ือ
เพิ่มข้ึนดวย จึงจะกอใหเกิดอุปสงคในสินคาเพิ่มข้ึน 



 
 8 

6) การคาดคะเนราคาและปริมาณสินคาในอนาคต เปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีทําใหอุปสงค
ในสินคาเปล่ียนแปลงไป เชน ผูบริโภคคาดคะเนวาราคาขาวสารในอนาคตจะสูงข้ึน ผูบริโภคจะรีบ
ซ้ือขาวสารในขณะนี้เพิ่มข้ึน อุปสงคของขาวสารในปจจุบันจึงเพิ่มข้ึนในทางตรงกันขาม ถา
ผูบริโภคคาดวาราคาขาวสารในอนาคตจะลดลง ผูบริโภคจะชะลอการซื้อขาวสารไวกอนอุปสงค
ของขาวสารในปจจุบันจึงลดลง 

7)  ฤดูกาล ความตองการซ้ือสินคาตางๆ ในแตละชวงเวลาจะแตกตางกันตามฤดูกาล 
เชน ในฤดูรอน อุปสงคของพัดลมจะเพิ่มสูงข้ึน ฤดูฝนปริมาณความตองการรมจะมีมากข้ึน และใน
ฤดูหนาวอุปสงคของเส้ือกันหนาวจะมีมากข้ึน 

8) สภาพการกระจายรายไดในระบบเศรษฐกิจ  แมวารายไดเฉล่ียตอหัวของแตละ
ประเทศจะเทากัน  แตถาโครงสรางการกระจายรายไดของประเทศแตกตางกัน  ปริมาณความ
ตองการในสินคาก็จะแตกตางกันดวย  ตัวอยางเชน  ซาอุดิอาระเบีย  และสหรัฐอเมริกามีรายไดเฉล่ีย
ตอหัวสูงและใกลเคียงกันแตสภาพการกระจายรายไดแตกตางกันมาก  กลาวคือ  ประชากรของซา
อุดิอารเบียสวนใหญยังยากจน  มีคนกลุมนอยเทานั้นท่ีรํ่ารวยจากการเปนเจาของบอน้ํามัน  ขณะท่ี
ประชากรของสหรัฐอเมริกาสวนใหญเปนคนชนช้ันกลาง  รายไดไมแตกตางกันมากนัก  ดังนั้น
ปริมาณความตองการซ้ือสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งของท้ัง  2 ประเทศ  ยอมแตกตางกัน 

 
2.1.2 ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 

อดุลย จาตุรงคกุล (2542) ไดกลาวถึงแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการของ Phillip 
Khotler วาสวนประสมการตลาดบริการมีองคประกอบอยู 4 อยาง (Marketing Mix) หรือ 4P’s 
เทากับสินคา และไดขยายเปน 7P’s เม่ือนํามาใชกับงานบริการ โดยแตละองคประกอบพิจารณาได 
ดังนี ้

1) ผลิตภัณฑ (Product) เพื่อใหบริการที่ทรงคุณภาพ กิจการตอง “ปรับแตง” บริการใหเขา
กับความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมและตองสรางคุณคา (Value) ใหเกิดข้ึน 

1.1) คุณภาพของบริการ เพราะบริการจับตองไมได จึงเปนการยากท่ีจะสรางมาตรฐาน
สําหรับวัดคุณภาพ จุดเร่ิมตนท่ีดีก็คือ ทําการพิจารณาส่ิงท่ีลูกคาตองการหรือกําลัง “แสวงหา” เพื่อ
จะไดตัดสินใจไดวาจะสรางบริการอะไรขายลูกคา โดยปกติลูกคามองเกณฑท่ีจับตองได และ
ภาพพจนของบริการท่ีเขาไดมาจากแหลงขาวสารตางๆ พนักงานขาย ซ่ึงนักการตลาดตองถามลูกคา
วาจะใหผลิตส่ิงใดให อาจสํารวจหาความตองการทั้งกับลูกคาภายนอกและลูกคาภายใน เชน 
พนักงานใหบริการ 
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1.2) การปรับปรุงบริการติดตอ นักการตลาดบริการตองทําการปรับปรุงบริการใหมอยู
เสมอ การปรับปรุงติดตอกนัอยูเร่ือยๆ ถือไดวาเปนขอไดเปรียบในเชิงการแขงขันของกิจการ 

2) ราคา (Price) มีการเรียกราคาของบริการไดหลายแบบ เชน คาบริการ คาธรรมเนียม คา
คอมมิชช่ัน เปนตน สําหรับการคิดคาบริการมักไดรับการออกแบบใหครอบคลุมตนทุนและสราง
กําไร การตั้งราคามีอิทธิพลตอการท่ีผูซ้ือจะไดรับรูบริการดวย ถาลูกคาไมคอยมีเกณฑในการตัดสิน
คุณภาพ จะใชการประเมินดวยราคา ราคาจึงมีบทบาทสําคัญในการช้ีคุณภาพ 

3) ชองทางใหบริการ (Place) กลยุทธการจัดจําหนายสําหรับบริการเปนเร่ืองท่ีตอง
พิจารณาจัดใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสภาพของบริการ การจัดใหมีการรับบริการได
โดยสะดวกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เชน บริการธนาคารในหางสรรพสินคา 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ส่ิงหนึ่งท่ีทาทายการส่ือสารการตลาดของบริการ 
คือ การที่ตองแนใจวาตลาดเปาหมายเขาใจ และ ใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขาย ความไมมีตัวตนของ
บริการมักทําใหเปนไปไมไดท่ีจะมีประสบการณกอนท่ีจะทําการซ้ือ อาจจําเปนท่ีพนักงานขายตอง
อธิบายวาบริการคืออะไร และใหประโยชนอยางไร สวนมากใชการโฆษณา 

5) พนักงานใหบริการ (People) จําเปนตองมีการเลือก การฝกอบรมและการจูงใจ เพื่อทํา
ใหเกิดความแตกตางในการทําใหลูกคาพอใจมากท่ีสุด 

6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) การขายบริการตองแสดงใหเห็นคุณภาพของ
บริการ เชน ธนาคารตองใหลูกคามองเปนส่ิงท่ีเปนคุณคา (Value) เชน ความสะดวกสบายท่ีมาใช
บริการ  

7) กระบวนการ (Process) การขายบริการอาจจะตองใชกระบวนการสงมอบบริการแก
ลูกคา ท่ีงายไมยุงยากสะดวก ท้ังผูใหบริการ และผูรับบริการ 
 

2.1.3 ทฤษฎีการจัดการธุรกิจบริการ 
Kotler (1991) ไดกลาวถึงลักษณะของบริการ (characteristic of services) ไวหลาย

ประการ ลักษณะท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ 
การบริการเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นรูปธรรม (Intangibility) แตกตางจากสินคาอ่ืน ผูใชบริการ

ไมสามารถมองเห็น สัมผัส ไดยินหรือไดกล่ิน กอนท่ีจะซ้ือบริการและไมสามารถคาดการณวาผลท่ี
ไดรับจะออกมาในรูปใดจนกวาจะใชบริการ เพื่อลดความไมแนนอนของผูใชบริการ จะมองหา
เคร่ืองบงช้ีหรือหลักฐานของคุณภาพของบริการ และจะสรุปคุณภาพการบริการจากสถานท่ี บุคคล 
เคร่ืองมือ วัสดุส่ือสาร สัญลักษณ และราคา เพราะฉะน้ันงานของผูใหบริการก็คือ การทําใหการ
บริการเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึน โดยมีเคร่ืองมือทางการตลาดดังนี้ 
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1) สถานท่ี (Place) ท่ีต้ังของธนาคารมีภาพลักษณสามารถสรางความเช่ือม่ันและความ
สะดวกใหกับผูมาติดตอ เชน มีท่ีจอดรถสะดวก มีท่ีนั่งเพียงพอ 

2) บุคคล (People) พนักงานธนาคารมีความสามารถสรางความประทับใจและความ
เช่ือม่ันใหแกลูกคาได 

3) เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณภายในสํานักงานธนาคารจะตองทันสมัยมี
ประสิทธิภาพในการทํางานรวดเร็ว ทําใหลูกคาเกิดความพอใจ 

4) วัสดุส่ือสาร (Communication material) เอกสารท่ีใชในการติดตอกับธนาคารจะตอง
อานแลวเขาใจงายและชัดเจน 

5) สัญลักษณ (Symbols) ช่ือและสัญลักษณของบริการที่ธนาคารกําหนดขึ้นควรงายตอ
การจดจํา 

6) ราคา (Price) อัตราดอกเบ้ียและอัตราคาธรรมเนียมการบริการของธนาคารจะตองมีการ
ติดประกาศใหลูกคาเห็นไดงายและชัดเจน และมีการแจงใหลูกคาทราบเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

อภิชัย พรนิยมสิริ (2545) ศึกษาพฤติกรรมของลูกคาสวนบุคคลของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในการใชบริการสาขาไมโคร ตามหางสรรพสินคา เพื่อศึกษาพฤติกรรมเปรียบเทียบการ
ใชบริการในดานตางๆของลูกคาตามหางสรรพสินคา และสาขายอยมาตรฐาน และเพื่อตองการ
ทราบถึงทัศนคติและปญหาของผูมาใชบริการ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการ
คือ ผูบริโภคสามารถเขามาใชบริการไดทุกวันไมมีวันหยุด รองลงมาคือ สามารถจอดรถไดสะดวก 
และใชบริการไดต้ังแตเวลา 10.00-20.00น. และพบวาผูบริโภคสวนใหญเขาใชบริการฝาก ถอนเงิน 
มากกวาสาขาปกติ สวนบริการดานอ่ืนๆผูบริโภคสวนใหญไมเลือกใชบริการ ดานทัศนคติและ
ปญหาผูบริโภคสวนใหญเห็นวาพนักงานท่ีใหบริการไมเพียงพอในการใหบริการ จุดบริการดาน
เคร่ืองอัตโนมัติท่ีใหความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็ว ตอผูใชบริการมากกวาพนักงานใหบริการ
แตเนื่องจากเครื่องขัดของบอย สวนใหญจึงไมใชบริการผานเคร่ืองอัตโนมัติ ดังนั้นหนวยงานควร
หม่ันดูแลตรวจเช็คเคร่ืองบริการอัตโนมัติเปนประจํา และสวนใหญเห็นวาการบริการของพนักงาน
ใหความถูกตองเท่ียงตรงมากกวาบริการดานเคร่ืองอัตโนมัติ ปญหาดานของพนักงานใหบริการ เห็น
วาควรปรับปรุงคือ การบริการชาทําใหเสียเวลาการรอคอยนาน ควรจัดใหเหมาะสมกับปริมาณของ
ผูท่ีเขามาใชบริการและควรใหบริการอบรมหรือกําชับการใหบริการท่ีเปนเลิศตอพนักงาน
ตลอดเวลา 
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รุงนภา จันทวิสูตร (2546) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการรูปแบบธนาคารใน
ศูนยการคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีคาเฉล่ียคะแนนดานการรับรูถึงการบริการท่ีไดรับจริงสูงกวาคาเฉล่ีย คะแนนดาน
ความคาดหวังท่ีมีตอการบริการในปจจัยดานรูปลักษณ การดูแลเอาใจใส และการใหความม่ันใจ 
ตามลําดับ และมีคาเฉล่ียคะแนนดานการรับรูถึงบริการท่ีไดรับจริงและคาเฉล่ียคะแนนดานความ
คาดหวังมีคาเทากันในปจจัย ดานความนาเช่ือถือ และคะแนนดานความคาดหวังดานบริการสูงกวา
ดานการรับรูถึงบริการที่ไดรับจริงในปจจัยดานการตอบสนอง 

 
ธีระ วงศคํา (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของบัตรเครดิตท่ีไมไดออก

โดยธนาคารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสราง ลักษณะท่ัวไป
และอุปสงคของผูถือบัตร พรอมท้ังปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคและความสัมพันธของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตออุปสงค โดยใชแบบสอบถามแบบปลายปด ดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 370 ราย 
 ผลการศึกษาพบวา ไมมีความแตกตางในดานเพศของผูถือบัตร มีอายุระหวาง 20-35 ป
การศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี มีอาชีพเปนลูกจางและพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
อยูระหวาง 4,001-12,000 บาท สมาชิกในครอบครัวประมาณ 3 คน และสวนใหญจะถือบัตรจํานวน 
2 ใบข้ึนไป ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูถือบัตรมากท่ีสุดไดแก ระยะเวลาในการอนุมัติท่ี
รวดเร็ว ข้ันตอนท่ีไมยุงยาก มีบริการรับฝาก-ถอนเงินจากเคร่ืองอัตโนมัติ อัตราดอกเบ้ียตํ่าการคิด
เบ้ียปรับในอัตราท่ีไมสูง การมีสวนลดเม่ือชําระกอนกําหนด เกณฑการพิจารณารายไดข้ันตํ่าของ
ผูสมัคร การไดรับสวนลดจากการแสดงบัตร การมีเคานเตอรท่ีจายชําระเงินไดสะดวก การใหของ
สมนาคุณแกสมาชิกใหม การโฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ รวมท้ังการแนะนําจากเพ่ือน
รวมงาน 
 

ทักษิณา โอสถิตยพร  (2547) ศึกษาอุปสงคของการใชบริการมินิบรานซของลูกคาธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา กลุมอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัว ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอการเลือกใชบริการ คือชวงระยะเวลาท่ีเปดบริการ ตองการ
ใหเปดบริการชวงระยะเวลา 10.30 – 20.00 น. รองลงมาคือปจจัยสถานท่ีต้ัง และปจจัยชวงวันท่ีเปด
ใหบริการ ตามลําดับ กลุมอาชีพรับจาง ปจจัยท่ีมีความสําคัญมาท่ีสุดตอการเลือกใชบริการ คือ 
ปจจัยสถานท่ีต้ังของสาขา รองลงมาคือปจจัยดานชวงระยะเวลาท่ีเปดใหบริการ ตองการใหเปด
บริการชวงเวลา 09.30 – 18.00 น. และปจจัยดานชวงวันท่ีเปดใหบริการ ตองการใหเปดทุกวันไมมี
วันหยุด สวนกลุมอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจพบวา ปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดตอการเลือกใชบริการ 
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คือ ปจจัยดานสถานท่ีต้ังของสาขา รองลงมาคือปจจัยดานชวงเวลาท่ีเปดบริการ ตองการใหเปด
บริการชวงระยะเวลา 09.30 – 18.00 น. และปจจัยดานชวงวันท่ีเปดใหบริการตามลําดับ กลุมอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอการเลือกใชบริการ คือ ปจจัยดานชวง
ระยะเวลาท่ีเปดใหบริการ ตองการใหเปดบริการชวงระยะเวลา 09.30 – 18.00 น. รองลงมาคือปจจัย
ดานชวงวันท่ีเปดใหบริการ ตองการใหเปดบริการชวงระยะเวลา 09.30 – 18.00 น. รองลงมาคือ
ปจจัยดานท่ีต้ังของสาขา 

 
กันตพร ชวงชิด (2548) ศึกษาความคาดหวังของลูกคาเพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยทําการศึกษาถึงความ
คาดหวังของลูกคาท่ีมีตอรูปแบบการใหบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน และนําผลจากการศึกษาไปใชพัฒนารูปแบบการใหบริการของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)ในอนาคต  ผลจากการศึกษาพบวาธนาคารอยูใกลหรือสะดวก ปญหาท่ีพบ
บอยก็คือ จํานวนชองในการใหบริการมีนอยเกินไป  ความพึงพอใจของลูกคาอยูในระดับมาก 
จําแนก เปนรายดาน พบวาความพึงพอใจของลูกคาในดานพนักงานผูใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดาน
สถานท่ี และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  ความคาดหวังของลูกคาอยูในระดับดีมาก 
จําแนกเปนรายดาน พบวา ลูกคาคาดหวังตอการบริการดานสถานท่ี และดานผูใหบริการมากท่ีสุด 
สวนความคาดหวังของบริการที่มีดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคาอยูใน
ระดับมากรองลงมา 

 
ประชิตชัย ฐิติกวิน (2548) ศึกษาทัศนคติของลูกคาตอบริการกรุงศรีไดรว-ทรู แบงคกิ้ง ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวา ผูท่ีทราบวามีบริการกรุงศรีไดรว-ทรู 
แบงคกิ้ง สวนใหญทราบจากแผนพับ โทรทัศน  website หนังสือพิมพ และวิทยุ ตามลําดับ และ
ทราบวาสามารถใชบริการ ฝาก-ถอนเงินสด ชําระสินคาและคาบริการ บริการเอทีเอ็ม โอนเงิน
บริการฝากเช็ค ตามลําดับ ดานความคิดเห็นของลูกคา และดานผลิตภัณฑโดยรวมเห็นดวยมาก ใน
ดานราคา เร่ืองอัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินและชําระสินคาและบริการท่ัวไปเปน
อัตราท่ัวไปตามประกาศของธนาคาร เห็นดวยนอย  ในดานคาธรรมเนียมไดรว-ทรู แบงคกิ้ง ควรสูง
กวาสาขาปกติ ดานพฤติกรรม สวนใหญใชบริการไดรว-ทรู แบงคกิ้ง มาเปนระยะเวลา 3-6เดือน 
โดยใชบริการ1 คร้ังตอสัปดาห และใชบริการในวันศุกร เวลา 12.00-14.00 น. และผูตอบ
แบบสอบถาม ไมเคยมีประสบการณแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการ และผูตอบแบบสอบถามมาใช
บริการโดยไมลงจากรถ 



 
 13 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา สามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน เร่ิมจากอันดับแรก การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปดใหบริการชวงเวลาพิเศษ โดยจะศึกษาเกี่ยวกับสาขาท่ีใหบริการและ
บุคลากรของสาขาท่ีใหบริการ อันดับท่ีสอง ศึกษาโครงสรางและลักษณะท่ัวไปของลูกคาท่ีใช
บริการในชวงเวลาพิเศษ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได อันดับท่ีสาม 
ศึกษาประเภทและลักษณะการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการในชวงเวลาพิเศษ ไดแก ฝาก-ถอน 
โอนเงิน ชําระเงินกู ชําระคาสินคา บริการดานสินเช่ือ เช็ค ต๋ัวแลกเงิน รับแลกเปล่ียนเงินตรา และ
เช็คตางประเทศ  เปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม ความถ่ีของการมาใชบริการในหนึ่งเดือน จํานวน
รายการท่ีมาใชบริการในแตละคร้ัง  ระยะเวลาท่ีใชบริการธนาคาร และอันดับสุดทาย ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการใชบริการของลูกคา โดยแบงออกเปน 6 สวน คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ปจจัยทางดานการตลาด ปจจัยดาน
พนักงานท่ีใหบริการ และ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

สําหรับปจจัยแรก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ แบงออกเปน 2 สวน สวนแรก การใหบริการ
การเงินท่ีครบถวน ไดแก จํานวนชองบริการฝากและถอนเงิน   ระยะเวลาในการขออนุมัติสินเช่ือ 
ระยะเวลาและข้ันตอนในการทําธุรกรรมเงินตางประเทศ สวนท่ี 2 จุดเดนของผลิตภัณฑท่ีตรงความ
ตองการไดแก ดานข้ันตอนในการเปดบัญชีและทําบัตรเอทีเอ็ม ดานคุณประโยชนของบัตรเอทีเอ็ม 
ดานผลประโยชนท่ีไดรับจากการออม 

ปจจัยท่ี 2 ปจจัยดานราคา ประกอบดวย ดานอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ดานอัตราดอกเบ้ียเงินกู/
บัตรเครดิต ดานคาธรรมเนียมการชําระคาสินคา และสาธารณูปโภค   ดานคาธรรมเนียมในการใช
บริการดานเช็ค  

ปจจัยท่ี 3 ปจจัยดานสถานท่ี สัญลักษณ เคร่ืองมือ และอุปกรณ ประกอบดวย ทําเลที่ต้ังใกล
ท่ีพัก, ท่ีทํางาน สถานท่ีจอดรถสะดวก, เพียงพอ สถานท่ีสะอาด บรรยากาศ และการตกแตงเปน
ระเบียบ มีเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย การจัดท่ีนั่งขณะรอใหบริการท่ีเพียงพอ มีบริการ
อ่ืนๆ เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ นิตยสาร 

ปจจัยที่ 4 ปจจัยทางดานการตลาด ประกอบดวย ดานการโฆษณา, ประชาสัมพันธ   ดาน
เอกสารและขาวสารของธนาคาร   ดานของขวัญ ของแจก ของชํารวย   ปาย แผนพับ ใบปลิว ส่ือ 
โฆษณา หนังสือพิมพ คําบอกเลาแนะนําจากเพื่อน, ญาติ พี่นอง   ดานสวนลดดอกเบ้ียเงินกู 
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ปจจัยท่ี 5 ปจจัยดานพนักงานท่ีใหบริการ ประกอบดวย พนักงานกลาวตอนรับและขอบคุณ 
จํานวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ  พนักงานแตงกาย สุภาพเรียบรอย อัธยาศัยดีและมี
บุคลิกภาพท่ีดี  พนักงานมีความเอาใจใสและกระตือรือรน พนักงานใหบริการรวดเร็ว และถูกตอง
แมนยํา สรางความม่ันใจใหแกลูกคา  พนักงานมีความรูความชํานาญในการใหบริการ 

และปจจัยสุดทาย ปจจัยท่ี 6 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ประกอบดวย ความสะดวก
ของแบบฟอรมตางๆที่มีใหเขาใจงาย ไมยุงยากการใชบริการควรมีกระบวนการท่ีถูกตอง แมนยํา 
นาเช่ือถือได ควรมีวิธีแนะนําในการใชบริการ 

โดยแสดงออกมาเปนกรอบแนวคิดของการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีใชบริการ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในชวงเวลาพิเศษ ในรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 


