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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎอีุปสงค์ ( Demand Theory ) 

วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2547) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัทฤษฎีอุปสงคไ์วด้งัน้ี 

อุปสงค ์(Demand) หมายถึง ปริมาณของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในระยะเวลาหน่ึง ณ 
ระดบัราคาต่างๆ หรือ ณ ระดบัรายไดต่้างๆ ของผูบ้ริโภค หรือ ณ ระดบัราคาต่างๆ ของสินคา้อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงความหมายของค าว่า “ความตอ้งการซ้ือ” เป็นความตอ้งการท่ีมีอ านาจซ้ือ (Purchasing 
power) รวมอยู่ด้วย  กล่าวคือ  ผู้บ ริโภคจะต้องมี เงิน เพี ยงพอและมีความเต็มใจ  (Ability and 
Willingness) 

อุปสงคส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1. อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) คือ ปริมาณหรือจ านวนของสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงท่ี

ผูบ้ริโภคความตอ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ของสินคา้หรือบริการชนิดนั้นในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตอ้งมีเงินเพียงพอและมีความเต็มใจ ( Ability and Willingness ) ท่ีจะจ่ายซ้ือสินคา้หรือ
บริการนั้น ๆ 

2. อุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand) คือ  ปริมาณหรือจ านวนของสินค้าหรือบริการท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงข้ึนอยูก่บัรายได ้เม่ือมีรายไดโ้ดยเฉล่ียสูงข้ึนความตอ้งการ
สินคา้หรือบริการจะเพิ่มข้ึน หรือลดการบริโภคสินคา้ราคาถูกลงและหันไปบริโภคสินคา้ราคาแพง
กวา่ คุณภาพดีกวา่แทน 

3. อุปสงคต่์อราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณา (Cross Demand) คือ ถา้ราคา
สินคา้และบริการชนิดอ่ืนมีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลต่อปริมาณการบริโภคสินคา้นั้นเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงได้
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคข์องสินคา้หรือบริการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตวัแปร ดงัน้ี 
1. ตวัแปรท่ีสามารถควบคุมได ้(Controllable Variables) เป็นตวัแปรท่ีมีผลโดยตรงต่อ 

อุปสงคต่์อสินคา้หรือบริการนั้น เช่น ราคาของสินคา้ การส่งเสริมการขายตวัผลิตภณัฑ ์สถานท่ีตั้งหรือ
ช่องการจ าหน่าย 

2. ตัวแปรท่ีควบคุมไม่ได้ ( Uncontrollable variables ) เช่น  ราคาของสินค้าทดแทนอ่ืน  ๆ 
รายไดข้องผูบ้ริโภค รสนิยมและความชอบของผูบ้ริโภค การคาดคะเนของผูซ้ื้อ นโยบายของรัฐบาล 

ตัวก าหนดอุปสงค์ (Demand Determinants) 

ตวัก าหนดอุปสงค์ หมายถึง ตวัแปรหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อจ านวนสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการท่ีจะซ้ือ (Quantity demanded) ซ่ึงตวัแปรหรือปัจจยัต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อปริมาณซ้ือมากนอ้ย
ไม่เท่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคนและช่วงระยะเวลา โดยปัจจยัต่าง ๆ มีดงัน้ี 

1. ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัราคาของสินคา้นั้น กล่าวคือ เม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน ปริมาณซ้ือจะมี
นอ้ยลง แต่ถา้ราคาสินคา้ลดต ่าลง ปริมาณซ้ือจะมีมาก 

2. ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัรสนิยมของผูบ้ริโภคและความนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม 

3. ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัจ  านวนประชากร เม่ือประชากรเพิ่มจ านวนมากข้ึน ความตอ้งการสินคา้
และบริการจะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย แต่ทั้งน้ีการเพิ่มของจ านวนประชากรจะตอ้งมีอ านาจซ้ือดว้ย 

4. ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน โดยเม่ือรายไดเ้ฉล่ียของประชากรสูงข้ึน ความ
ตอ้งการสินคา้และบริการจะเปล่ียนไป 

5. ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัสภาพการกระจายรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ 

6. ปริมาณซ้ือข้ึนอยู่กับราคาของสินค้าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ถ้าสินค้าชนิดหน่ึงมีราคาสูงข้ึน
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าชนิดนั้นน้อยลง และในขณะเดียวกันจะหันไปซ้ือสินค้าอีกชนิดหน่ึงซ่ึงใช้
ทดแทนกนัได ้

7. ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัฤดูกาล 

ฟังกช์ัน่อุปสงค ์สามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการซ้ือสินคา้และบริการ ไดด้งัน้ี 
Qx = f (Px,Y,T,Py,PE,O) 



 

11 
 

Qx = ปริมาณซ้ือสินคา้ X 
Px = ราคาสินคา้ X 
Py = ราคาสินคา้ Y (สินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
Y = รายไดข้องผูบ้ริโภค 
T = รสนิยมของผูบ้ริโภค 
PE = การคาดคะเนราคาสินคา้หรือบริการในอนาคต 
O = ปัจจยัอ่ืน ๆ 

 
2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดบริการ (Marketing Mix) 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดบริการ หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดเ้พื่อ
ตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค โดยมีส่วนประสมการตลาดเป็นตวัส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้าย
และผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเพื่อชักจูงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ ส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2541) ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย 
สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตา
ของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ตอ้งพยายาม
ค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างทางการแข่งขนั 

พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ 
คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทั  เพื่อแสดงต าแหน่งท่ี
แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

 การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึนซ่ึงต้องค านึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑ ์
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 2. ราคา  (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน และราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ กบัราคาของผลิตภณัฑ์ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 

คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 

ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สภาพการแข่งขนัในตลาด 

กลยทุธ์การตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาพลกัษณ์ของสินคา้ การส่งเสริมการขาย 

3. การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย 
สถาบนัหรือกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินค้า 
ประกอบด้วย  การขนส่ง การคลังสินค้า  และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่าย  จึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงั
ตลาดในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย จึงประกอบด้วยผูผ้ลิต  คนกลาง ผู้บริโภคหรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม 

การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยตัว
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมการกระจายตวัสินคา้จึงประกอบดว้ย
งานท่ีส าคญัต่อไปน้ี 

4. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผู ้
ซ้ือเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย และการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือ
หลายเคร่ืองมือตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสาน  โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญั มี
ดงัน้ี 
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การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ บริการหรือ
ความคิดท่ีตอ้งการมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

การขายโดยใชพ้นกังาน เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสาร และจูงใจตลาดโดยใชบุ้คคล 

การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้
พนกังานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ ทดลองใช้หรือ
การซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืน 

การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
ท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน กระบวนการ ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดย
องคก์ารหน่ึง เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึง
ของการประชาสัมพนัธ์ 

การตลาดทางตรง และการตลาดเช่ือมตรง เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้
ซ้ือและท าใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที 

5. บุคลากร  (People) หรือ พนักงาน (Employee) เป็นส่วนประสมการตลาดซ่ึงตอ้งอาศยัการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้และสร้างความ
แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนักงานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ได ้
รวมทั้งมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทัจะ
ครอบคลุม 2 ประเด็น ดงัน้ี 

บทบาทของบุคลากร ส าหรับธุรกิจบริการ ผูใ้ห้บริการนอกจากจะท าหนา้ท่ีผลิตบริการแลว้ยงั
ตอ้งท าหน้าท่ีขายผลิตภณัฑ์บริการไปพร้อม ๆ กนัดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีส่วนจ าเป็น
อยา่งมากส าหรับการบริการ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ดว้ยกนั คุณภาพการบริการของลูกคา้รายหน่ึงอาจมีผลมาจากลูกคา้
อ่ืนแนะน ามา ตวัอย่างท่ีเกิดข้ึน เช่น กลุ่มลูกทวัร์หรือลูกคา้จากร้านอาหารท่ีบอกต่อกนัไปแต่ปัญหา
หน่ึงท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดบัของคุณภาพการบริการให้อยูใ่นระดบัคงท่ี 

6. กระบวนการ  (Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ  กระบวนการในการส่งมอบบริการมี
ความสัมพนัธ์เช่นเดียวกบัเร่ืองทรัพยากรบุคคล แมว้า่ผูใ้หบ้ริการจะมีความสนใจดูแลลูกคา้อยา่งดีก็ไม่
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สามารถแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดท้ั้งหมด เช่นการเขา้แถวรอ ระบบการส่งมอบบริการจะครอบคลุมถึง
นโยบายและกระบวนการท่ีน ามาใช้ ระดบัการใชเ้คร่ืองจกัรกลในการให้บริการอ านาจตดัสินใจของ
พนกังาน การท่ีมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการให้บริการ อยา่งไรก็ตามความส าคญัของประเด็น
ปัญหาดงักล่าวไม่เพียงแต่จะส าคญัต่อฝ่ายปฏิบติัการเท่านั้น แต่ยงัมีความส าคญัต่อฝ่ายการตลาดดว้ย 
เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัความพอใจท่ีลูกคา้ไดรั้บ จะเห็นไดว้า่การจดัการตลาดตอ้งใหค้วามสนใจในเร่ือง
ของกระบวนการให้บริการและการน าส่ง ดงันั้นส่วนประสมการตลาดก็ควรคลอบคลุมถึงประเด็น
ของกระบวนการน้ีดว้ย 

7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Evidence) หมายถึง การพฒันาทางด้านกายภาพซ่ึง
ลูกคา้มองเห็นได้และรูปแบบการให้บริการ  โดยการสร้างภาพรวม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ได้
ทราบถึงภาพลกัษณ์ของการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 

 
2.3 ทฤษฎคีวามต้องการถือเงินของเคนส์ (Keynes’s Theory of the Demand for Money) 

ร าพึง เวชยนัต์วุฒิ  (2542) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการถือเงินของเคนส์ว่า เคนส์ได้แบ่งความ
ตอ้งการถือเงินออกเป็น 3 ประการ คือ ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อยประจ าวนัความตอ้งการ
ถือเงินเพื่อส ารองไวเ้พื่อฉุกเฉิน และความตอ้งการถือเงินเพื่อแสวงหาก าไร โดยแต่ละประเภทอธิบาย
ไดด้งัน้ี 

1. ความต้องการถือเงินเพือ่จับจ่ายใช้สอยประจ าวนั 
ปกติบุคคลธรรมดาหรือหน่วยธุรกิจจ าเป็นตอ้งถือเงินไวจ้  านวนหน่ึงเพื่อใชจ่้ายประจ าวนัให้เพียงพอ
ในระยะเวลาหน่ึง ๆ ซ่ึงเงินตราท่ีถือไวเ้พื่อการใช้จ่ายประจ าวนัน้ี ท าหน้าท่ีส าคญัคือเป็นส่ือกลางใน
การแลกเปล่ียนเท่านั้น โดยทัว่ไปบุคคลมกัจะไดรั้บรายไดเ้พียงเดือนละคร้ังหรือสัปดาห์ละคร้ัง ดงันั้น
จึงจ าเป็นจะตอ้งถือเงินไวจ้  านวนหน่ึง เพื่อใชจ่้ายในคาบเวลาดงักล่าว ยิง่ระยะเวลาท่ีจะไดรั้บรายไดแ้ต่
ละคร้ังห่างกนัมากเท่าไร ปริมารเงินโดยเฉล่ียท่ีจะตอ้งถือไวใ้ชจ่้ายก็จะตอ้งมากข้ึนเท่านั้น 

นอกจากความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ่้ายประจ าวนัข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีจะไดรั้บรายไดแ้ต่ละคร้ังแลว้ 
ยงัข้ึนอยูก่บัรายไดอี้กดว้ย กล่าวคือ ความตอ้งการถือไวเ้พื่อใช้จ่ายประจ าวนัจะเพิ่มตามการเพิ่มของ
รายได ้ดงัสมการ 

 
 
 

Mt = kY 
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 โดย  Mt   =  ปริมาณเงินท่ีตอ้งการถือไวเ้พื่อใชจ่้ายประจ าวนั 
k      =  อตัราส่วนของรายไดท่ี้ตอ้งการถือไวเ้พื่อใชจ่้าย 
Y     =  รายได ้

นอกจากน้ีความตอ้งการถือเงินน้ีอาจจะข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ียดว้ย กล่าวคือ ปริมาณเงินท่ีถือไวใ้ชจ่้าย
น้ีจะเปล่ียนแปลงในทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ีย หมายความว่า เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนมาก ๆ 
ปริมาณเงินท่ีถือไวเ้พื่อใชจ่้ายประจ าวนัจะลดลง เพราะเงินท่ีถือไวใ้ชจ่้ายจะถูกเปล่ียนเป็นหลกัทรัพย์
มากข้ึน อย่างไรท่ีตามในทางปฏิบติัเหตุการณ์น้ีมกัจะเกิดเฉพาะกบัผูท่ี้ถือเงินไวใ้ช้จ่ายโดยเฉล่ียเป็น
จ านวนมาก เช่น บริษทัท่ีถือเงินไวใ้ชจ่้ายในจ านวนมาก ๆ 

 2. ความต้องการถือเงินเพือ่ส ารองไว้เพือ่ฉุกเฉิน 
ความตอ้งการถือเงินประเภทน้ีเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีมองไม่เห็นหรือเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ คือ เป็น
การใชจ่้ายท่ีไม่คาดคิดนั้นเอง เช่น กรณีเกิดอุบติัเหตุเจ็บป่วยกะทนัหัน ถูกให้ออกจากงานหรือถูกเลิก
จา้ง เป็นตน้ เหตุการณ์เหล่าน้ียากท่ีจะคาดไวล่้วงหนา้ ความตอ้งการถือเงินประเภทน้ีข้ึนอยูก่บัรายได ้
เพราะถา้มีรายไดม้ากก็ย่อมสามารถจะกนัเงินไวไ้ดม้าก นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงอาจมีอิทธิพล
เหนือความตอ้งการถือเงินน้ีเหมือนกนั เพราะความจ าเป็นท่ีตอ้งใชจ่้ายเงินจ านวนน้ีเอาแน่นอนไม่ได ้
ดงันั้นถา้อตัราดอกเบ้ียสูงพอท่ีจะไดก้ าไรจากการลงทุน เงินจ านวนน้ีอาจจะถูกน าไปซ้ือหลกัทรัพยม์า
ถือไวช้ัว่คราว จนกวา่เกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้จึงจะขายหลกัทรัพยป์ริมาณเงินท่ีตอ้งการถือข้ึนอยู่
กบัระดบัรายไดแ้ละอตัราดอกเบ้ีย ณ ระดบันั้น 

 3. ความต้องการถือเงินเพือ่แสวงหาก าไร 
ผูท่ี้ถือเงินไวเ้พื่อแสวงหาผลก าไร หมายถึง ผูท่ี้ประกอบกิจการดา้นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงผลก าไร
ท่ีเขาจะไดรั้บข้ึนอยูก่บัราคาของหลกัทรัพยห์รือหุน้นั้นเอง  

เคนส์วิเคราะห์วา่ ความตอ้งการถือเงินเพื่อแสวงหาผลก าไร โดยจ ากดัความสนใจต่อตวัแปรเพียงตวั
เดียวเท่านั้น คือ อตัราดอกเบ้ีย ตลอดจนผลของการคาดคะเนอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงไดส้มมติให้
บุคคลมีทางเลือกการถือสินทรัพย์ 2 ทาง คือ เงินสดและการถือพนัธบตัร อน่ึงการถือเงินสดนั้นไม่มี
ผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย แต่มีสภาพคล่องอยา่งสมบูรณ์เตม็ท่ี ส่วนการถือพนัธบตัรให้ผลตอบแทน
ในรูปดอกเบ้ีย แต่ต้องมีภาระความเส่ียง (Risk) ความไม่แน่นอนและขาดสภาพคล่อง เพราะการ
เปล่ียนฐานะจากพนัธบตัรเป็นเงินไดน้ั้นอาจตอ้งเสียเวลาและอาจจะประสบผลขาดทุนได ้

เคนส์ไดช้ี้ให้เห็นว่าการจะถือเงินสดหรือพนัธบตัร ข้ึนอยูก่บัการคาดคะเนอตัราดอกเบ้ียในอนาคต 
กล่าวคือ ถา้ผูถื้อพนัธบตัรคาดคะเนวา่อตัราดอกเบ้ียในอนาคตมีแนวโนม้จะสูงข้ึน เขาจะถือเงินสดไว ้
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แต่ถา้ผูถื้อพนัธบตัรคาดคะเนวา่อตัราดอกเบ้ียในอนาคตจะต ่าลง เขาก็จะถือพนัธบตัร ทั้งน้ีเพราะการ
ถือพนัธบตัรเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงยอ่มให้ผลตอบแทนสูงและมีก าไรส่วนทุน แต่การซ้ือพนัธบตัรเม่ือ
อัตราดอกเบ้ียต ่ าย่อมให้ผลตอบแทนต ่ าและจะขาดทุนเม่ือขาย  ทั้ งน้ี เพราะราคาพันธบัตรจะ
เปล่ียนแปลงตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ีย กล่าวคือ ราคาพนัธบตัรจะสูงข้ึน เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง และ
ราคาพนัธบตัรจะลดลงเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูง ดงันั้นผูล้งทุนสามารถจะมีก าไรส่วนทุนหรือขาดทุนจาก
ความแตกต่างระหวา่งราคาเม่ือซ้ือและราคาเม่ือขายนั้นเอง 
 
2.4 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ เหตุจูงใจท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการโดยไดรั้บจาก
ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้จากภายใน (Inside Stimulus) และส่ิงกระตุ้น
ภายนอก (Outside Stimulus)  

ส่ิงกระตุน้จากภายนอก เป็นปัจจยัท่ีนักการตลาดจะตอ้งให้ความส าคญั  เน่ืองจากเป็นตวัก าหนดให้
ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการและจูงใจให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงส่ิง
กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 

1. ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) ประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) ประกอบด้วย ภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี 
ดา้นกฎหมายและการเมือง ดา้นวฒันธรรม 

เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้ท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ดังนั้นผูผ้ลิตหรือผูข้ายจึงต้องหาวิธีการท่ีจะค้นหาเพื่อท่ีจะน ามาจดั
ส่วนผสมทางการตลาดต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อแลว้มีการตอบสนองของผูซ้ื้อ
หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายในการบริโภค 
1. จ านวนเงินสดท่ีบุคคลมีอยู ่ถา้บุคคลมีเงินสดอยูใ่นมือเป็นจ านวนมากก็มีแนวโน้มท่ีจะใช้

จ่ายเพื่อการบริโภคมาก แต่ถา้บุคคลมีเงินสดอยู่ในมือเป็นจ านวนน้อยก็มีแนวโน้มในการใช้จ่ายเพื่อ
การบริโภคนอ้ยลง 
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2. การคาดคะเนเก่ียวกบัราคาสินคา้ในอนาคต ถา้การคาดคะเนในอนาคตวา่ราคาสินคา้จะสูงข้ึน 
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้เพื่อกกัตุนมากข้ึน และหากผูบ้ริโภคคาดวา่ราคาสินคา้จะลดลงผูบ้ริโภคจะชะลอ
การซ้ือไวก่้อน 

3. รายได้ ประเภทของรายได้ท่ีผู ้บริโภคได้รับมี  2 ประเภทคือ  รายได้ประจ าท่ีแน่นอน 
(Permanent Income) และรายไดท่ี้ไม่แน่นอน (Temporary Income) 

4. อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละการให้เครดิตเพื่อการบริโภค การให้เครดิตเพื่อการบริโภคข้ึนอยูก่บั
อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้กล่าวคือ ถา้หากอตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้งข้ึนจะท าให้เกิดตน้ทุนในการด าเนินการสูง
การให้เครดิตจึงไม่สามารถให้ในระยะยาวได ้ในขณะเดียวกนัหากอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่าลงตน้ทุนใน
การด าเนินการก็ต ่าตามไปดว้ย การให้เครดิตจึงสามารถให้ไดใ้นระยะยาวดว้ยการเรียกวา่เก็บเงินงวด
แรก (Down Payment) ต ่า และจ านวนงวดจะมากข้ึนผูบ้ริโภคจ่ายนอ้ยจึงไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ส่งผลใหก้ารบริโภคหรือมีการซ้ือขายมากข้ึน 

5. รสนิยมของผูบ้ริโภค ในการเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบ้ริโภคย่อมส่งผลให้การใชจ่้ายเพื่อ
การบริโภคเปล่ียนแปลงไป 

6. ระดับการศึกษาของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะเลือกบริโภคสินค้าหรือ
บริการท่ีมีคุณภาพสูงกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต ่า ท าใหมี้รายจ่ายเพื่อการบริโภคท่ีสูงกวา่ 

7. การขยายตวัของตลาดสินคา้หรือบริการ การขยายตวัของตลาดสินคา้หรือบริการยอ่มมีผลท า
ใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้หรือบริการไดส้ะดวกมากข้ึน 

8. การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ เป็นการจูงใจในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและเป็นการ
สร้างความคุน้เคยและเป็นการสร้างความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์หรือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ผูบ้ริโภค 

9. มาตรการทางดา้นภาษีของรัฐบาล ถา้รัฐบาลมีการจดัเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึนยอ่มท าให้รายได้
ของผูบ้ริโภคหลังจากหักภาษีลดลง การใช้จ่ายในการบริโภคย่อมลดลง แต่ถ้ารัฐบาลมีมาตรการ
ลดหยอ่นดา้นภาษียอ่มส่งผลต่อการบริโภคโดยรวมของผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน 

2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อภิชาต วรพฒัน์ (2540) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาการใชสิ้นเช่ือบุคคลของขา้ราชการมหาวทิยาลยัเชียงใหม่:
กรณีศึกษาคณะแพทยศ์าสตร์”พบว่าปัจจยัในการเลือกใช้สินเช่ือบุคคลส่วนใหญ่มีการศึกษาเง่ือนไข
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ของแหล่งเงินทุนตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปโดยใชข้อ้มูลจากแหล่งเงินทุนโดยตรง และจากคนใกลชิ้ดแต่กลุ่ม
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งเงินทุน คือ สมาชิกในครอบครัวและพนกังานของแหล่งเงินทุน 
ปัจจยัท่ีใช้ในการเลือกแหล่งเงินทุน คือ อตัราดอกเบ้ียต ่าเง่ือนไขไม่ซับซ้อน และวงเงินกูอ้นุมติัให้สูง
กวา่ท่ีอ่ืน การจดัสรรรายไดม้าช าระหน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงร้อยละ 20-40 ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนซ่ึง
สินเช่ือท่ีนิยมใช้มากคือสินเช่ือเพื่อการเคหะ รองลงมาเป็นสินเช่ือเอนกประสงค์และสินเช่ือเพื่อ
อุปโภคบริโภคปัญหาการใช้สินเช่ือบุคคล แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงท่ี 1.ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ติดต่อกบัแหล่งเงินทุน พบว่าปัญหาท่ีผูกู้เ้ป็นกงัวลก่อนติดต่อกบัแหล่งเงินทุนคือ อตัราผอ่นช าระต่อ
รายได้หลักประกันและหลักฐานท่ีต้องการใช้ในการติดต่อกับแหล่งเงินทุนคร้ังแรก ถูกปฎิเสธมี
จ านวนร้อยละ27.50 ซ่ึงมีสาเหตุส่วนใหญ่เป็นปัญหาในเร่ืองคุณสมบติัของผูกู้ไ้ดแ้ก่อายมุาก เป็นลูกคา้
รายใหม่ และรายไดต้ ่า ช่วงท่ี 2.ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สินเช่ือ คือ ปัญหาอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้ง
สูง รองลงมาเป็นการก าหนดเง่ือนไขของแหล่งเงินทุน พบมากในเร่ือง การประเมินราคาหลกัประกนั
ท่ีค่อนขา้งต ่า รองลงมา คือ การก าหนดเง่ือนไขซับซ้อน, การอนุมติัล่าช้าและวงเงินสินเช่ืออนุมติัให้
นอ้ยตามล าดบั ช่วงท่ี 3.ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการผอ่นช าระกบัแหล่งเงินทุนมีสองสาเหตุ คือ ปัญหา
ท่ีมาจากตวัผูกู้ ้ไดแ้ก่ ปัญหาภาระหน้ีสินภายนอกมีรายจ่ายท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนและไม่สะดวกในการ
ช าระหน้ี และปัญหาท่ีมาจากแหล่งเงินทุน คือ การให้บริการรับช าระหน้ีและการให้บริการดา้นขอ้มูล
ใหก้บัลูกคา้ 

ประสงค์ ทองอินทร์ (2547) ศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของ
ธนาคารออมสินสาขาพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่” วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการดา้นสินเช่ือสวสัดิการและปัญหาท่ีไดรั้บจากการใช้บริการดา้นสินเช่ือสวสัดิการของ
ธนาคารออมสินสาขาพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ จากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 200 ชุดโดย
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่เจาะจง (non – purposive sampling) จากกลุ่มบุคคลท่ีมีอาชีพรับราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ และลูกจา้งประจ าหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีสถาบนัท่ีท างานอยู่ใน เขตอ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ แสดงในรูปแบบตาราง ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ กบัธนาคารออมสินสาขาพร้าวนั้น ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าส าคญัท่ีสุด รองลงมาคือความมั่นคงและความน่าเช่ือถือของธนาคารออมสิน 
ส าหรับปัญหาจากการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการนั้น ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเร่ืองของ วงเงินสินเช่ือ
กบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ คือปัญหาการให้วงเงินสินเช่ือท่ีต ่า และดา้นความไม่น่าเช่ือถือของสถาบนั
การเงิน 
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นพรัตน์  ศศิฉาย (2548) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตเชียงใหม่ 2 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ และความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 300 ราย แบบโควต้า วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ แสดงในรูปแบบตาราง 
พบวา่ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะและการใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ30 – 40 
ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
100,000 – 500,000 บาท ประกอบธุรกิจเจ้าของคนเดียว ใช้บริการมาแล้ว 1 –3 ปี ไม่มีสินเช่ืออ่ืน
นอกจากสินเช่ือธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเช่ือท่ีใช้บริการของธนาคารกรุงไทยวงเงิน  1,000,001 – 
3,000,000 บาท ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลูกคา้ส่วน
ใหญ่ท่ีกูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัว และเร่ิมเขา้สู่วยัท างาน ตอ้งการด าเนินกิจการแบบเป็นเจา้ของคนเดียว 
หรือตอ้งการขยายกิจการแต่ไม่มีเงินทุนมากพอ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ
อนัดบัแรกคือ อตัราดอกเบ้ีย รองลงมาคือวงเงินกูย้ืม ระยะเวลาในการช าระคืน การบริการสินเช่ือของ
พนกังานสินเช่ือ ค่าธรรมเนียมและการใชจ่้ายในการด าเนินการขั้นตอนในการขอกูจ้นกระทัง่ถึงการ
อนุมติัสินเช่ือ 

สุรพงศ์ ธรรมชาติ (2548) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือไทรทองของลูกค้า 
ธนาคารออมสิน สาขาแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อตอ้งการทราบ
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือไทร
ทอง โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 100 ราย จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมลูกคา้ส่วนใหญ่น าไป
เพื่ออุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวนั และบางส่วนน าไปใช้จ่ายในดา้นการศึกษาของตนเองและ
บุตร ปัจจยัดา้นหลกัประกนั และปัจจยัดา้นกระบวนการอนุมติัสินเช่ือมีเอกสารท่ีประกอบการขอกูไ้ม่
ยุ่งยาก ตามล าดบั ส าหรับความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือ ด้านการให้บริการ คือพนักงานมี
ความยิม้แยม้แจ่มใส มีความเต็มใจในการให้บริการ ดา้นสถานท่ี คือ อยูใ่นแหล่งชุมชน ในดา้นความ
รวดเร็วในการบริการสินเช่ือ คือ มีการจดัล าดบัคิว และขั้นตอนการอนุมติัรวดเร็ว 

จตุรงค์ บุนนาค (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎัของขา้ราชการและ
พนกังานรัฐวิสาหกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎัและศึกษาวา่ปัจจยัใดท่ีจะมีผลต่อการกระตุน้ให้เกิดความสนใจในการ
ใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎัของขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงไดท้  าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 ราย และจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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การใช้บริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระตุน้ให้เกิดความสนใจใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎัของ
ขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ คือ ปัจจยัดา้นความคิดเห็นวา่สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัมีความจ าเป็น 
การรับเงินเดือนผา่นธนาคารกรุงไทย ปัจจยัดา้นระดบัชั้นของการรับราชการ การมีภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ 
กบัธนาคาร การทราบและเขา้ใจหลกัเกณฑ์ของเงินกูสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฎัในดา้นการศึกษาความพึง
พอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัพบวา่ ความพึงพอใจส่วนใหญ่
ต่อการใชบ้ริการ คือ การใหบ้ริการของพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 60.30 ความไม่พึงพอใจส่วนใหญ่เห็น
วา่ วงเงินกูเ้ดิมท่ีไดรั้บไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 50.70 และ ความล่าชา้ คิดเป็นร้อยละ 8.70 

พรพัฒน์  โสตถิเสาวรภย์  (2549) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ 
หมุนเวียนส่วนบุคคลของลูกค้า จากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
แบบสอบถาม  รวบรวมข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 305 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง (บริษทัเอกชน) รายไดเ้ฉล่ียระหว่าง 10,000-20,000 บาทนอกจากใช้สินเช่ือ
หมุนเวยีนส่วนบุคคลแลว้ ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคลของสถาบนัการเงินอ่ืน ควบคู่อีก1 บตัร ส่วนใหญ่นิยม
ใช้สินเช่ือส่วนบุคคล “เรดด้ีเครดิต” ของธนาคารซิต้ีแบงค์ นอกจากน้ีส่วนใหญ่มีสินเช่ือบตัรเครดิต
ด้วย ลูกค้าส่วนใหญ่ ไม่เคยใช้สินเช่ือนอกระบบมาก่อน ส าหรับ ผูท่ี้ใช้สินเช่ือนอกระบบ เม่ือใช้
สินเช่ือหมุนเวยีนส่วนบุคคลแลว้ จะไม่ใชบ้ริการสินเช่ือนอกระบบอีกเลยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือหมุนเวียนนั้น พบว่าปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกใช้มากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นสถานท่ี
ให้บริการ ไดแ้ก่ ความสะดวก ของสถานท่ีตั้งของธนาคาร สถานท่ีตั้ง ตูA้TM สถานท่ีในการช าระเงิน 
รองลงมาคือปัจจยัด้านบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานมีอธัยาศยัดี และความเอาใจใส่ และปัจจยัดา้นราคา 
ไดแ้ก่ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าธรรมเนียมรายปีส่วนปัญหาในการใช้บริการสินเช่ือ 
หมุนเวียนส่วนบุคคลท่ีพบมาก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียสูง สถานท่ีตั้งตู ้เอทีเอ็มอยูไ่กลเกินไป และมกัลืม
รหสั ตามล าดบั 

ส าหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ ระหวา่งการใชสิ้นเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล เพียงบตัรเดียวกบัปัจจยั
ต่าง ๆ พบวา่ ปัจจยัดา้นวงเงินท่ีไดรั้บ ระดบัการศึกษาและปัจจยัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ กบัการใช้
สินเช่ือหมุนเวยีนส่วนบุคคลเพียงบตัรเดียว อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

น ้าฝน วรินทร์ (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการของธนาคาร
ออมสิน สาขาเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการลดลงของสินเช่ือ



 

21 
 

สวสัดิการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการ ตลอดจนศึกษาขอ้คิดเห็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ช้บริการสินเช่ือสวสัดิการและผูท่ี้เลิก
ใชบ้ริการสินเช่ือสวสัดิการของธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ
จากการส ารวจและแบบสอบถามจ านวน  300ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเพื่อหาค่าความถ่ีและ
อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนตามแนวทางของ Likert Scale ซ่ึง
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการและวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัต่างๆ 
พบว่าปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนใหญ่มีอิทธิพลมากต่อการเลือกใช้บริการ ในขณะท่ีเร่ืองวงเงินกู้
สูงสุด อตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมมีอิทธิพลในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
ปัจจยัอ่ืนๆมีความส าคญัและอิทธิพลมาก ในขณะท่ีปัญหาอุปสรรคในการใชบ้ริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเร่ืองเง่ือนไขเอกสารท่ียุ่งยาก ท าเลท่ีตั้งท่ีไม่สะดวก วงเงินสินเช่ือและ
ระยะเวลาในการผอ่นช าระ ส่วนสถาบนัการเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการจะเลือกใชเ้ม่ือประสบปัญหาทางการเงิน 
พบว่าส่วนใหญ่ยงัคงตดัสินใจใช้สินเช่ือของธนาคารออมสินต่อไป ส่วนสาเหตุท่ีท าให้ผูท่ี้เคยใช้
บริการเลิกใช้บริการสินเช่ือสวสัดิการกบัธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่คือ ความไม่สะดวกในการ
เดินทาง ท าเลท่ีตั้ ง ความยุ่งยากและเคร่งครัดในเร่ืองเอกสารขั้นตอนการพิจารณา ตลอดจนการ
ปฏิบติังานล่าช้าของพนกังาน การประเมินราคาต ่ากวา่สถาบนัการเงินอ่ืนๆ บริการไม่ทนัสมยั วงเงิน
อนุมติัต ่า ไม่เอาใจใส่ลูกคา้เจา้หนา้ท่ีไม่ยิม้แยม้ 

อ านวย ราชศิลา (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย เขตอ าเภอเมืองสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ และความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย เขต
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ ้จ านวน 285ราย การวิเคราะห์ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาใช้วิธีวดัตามแบบมาตราส่วนประเมินค่าหรือมาตรวดัลิเคอร์ท(Likert Scale) และการ
ทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัด้านความมัน่คงและความมีช่ือเสียงของธนาคาร รองลงมาคือปัจจยัด้านการให้บริการของ
พนักงานและปัจจยัด้านการเป็นลูกค้าเดิมของธนาคาร  ปัจจยัด้านราคาและปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์
ตามล าดับจากการทดสอบไคสแควร์  ท่ี ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ0.05 พบว่า อาชีพมี
ความสัมพนัธ์กนักบัปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการให้บริการของพนกังานปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการเป็น
ลูกคา้เดิมของธนาคาร รายไดมี้ความสัมพนัธ์กนักบัปัจจยัดา้นราคาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้าน
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สถานท่ี และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ส่วนอายุมีความสัมพนัธ์กนักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

ส่วนการศึกษาด้านความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยเขตอ าเภอสัน
ทรายจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดรองลงมา คือ ปัจจยัดา้น
การใหบ้ริการของพนกังาน ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ตามล าดบั 
 
 


