
 
บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ 
ลูกคาในการใชบริการสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับธนาคารแหงประเทศ
ไทยในอําเภอเมืองลําพูน   ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไว
ดังตอไปนี้ 
  
แนวคิดและทฤษฎ ี
             แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ   (Service Marketing Mix) 

  แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการหรือ 7’ Ps เปนวิธีการใชเคร่ืองมือทางการตลาด
ซ่ึงตองนํามาใชรวมกัน   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย    ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัย 7 ดาน ไดแก (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546)    
   1) ผลิตภัณฑ (Product)   ผลิตภัณฑของธุรกิจบริการ   ไดแก   บริการท่ีเสนอเพ่ือ
สนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ   ซ่ึงครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยางของตัวสินคาและส่ิงท่ี
จัดเตรียมไวบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาไมไดตองการเพียงตัวสินคาและบริการเทานั้น แตยัง
ตองการประโยชนหรือคุณคาอ่ืน ๆ ท่ีจะไดรับจากการซ้ือสินคาและบริการของธุรกิจ ดวย 
 ระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five Product Level) เปนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 5 ระดับ 
ไดแก 
 1.1) ประโยชนหลัก (Core Benefit) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑท่ี
ผูบริโภคไดรับโดยตรง ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาได เชน สินเช่ือสวน
บุคคลมีประโยชนพื้นฐานเพื่อตอบสนองความตองการลูกคาท่ีตองการสินเช่ือเพื่อนําไปใชจายตาม
ความตองการของตน 
 1.2) รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หรือผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic Product) 
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคสามารถรับรูได ไดแก คุณภาพ ตราสินคา 
 1.3) ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและ
เง่ือนไขท่ีผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับ และใชเปนขอตกลงจากการซ้ือสินคา การเสนอผลิตภัณฑท่ี
คาดหวัง เชน ความประทับใจในการใหบริการของพนักงานบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล 
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 1.4) ผลิตภัณฑสวนเพิ่ม (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนหรือบริการ
เพิ่มเติมท่ีผูซ้ือจะไดรับควบคูกับการซ้ือสินคาประกอบดวยบริการกอนและหลังการขาย 
 1.5) ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑท่ีสามารถเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไป เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต   
  2) ราคา (Price)   หมายถึง   คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน   ราคาเปนตนทุน (Cost)   
ของลูกคา   ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑนั้น   ถาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ   ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตอง
คํานึงถึง  1) คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของผูบริโภค ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับ
ของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑ  2) ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 3) สภาวะการแขงขัน 
และ 4) ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของภาครัฐ 
  3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place)   หมายถึง   สถานที่ใหบริการ   สวนแรกคือการ
เลือกทําเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการซ่ึงมีความสําคัญมาก   โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ี
ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ท่ีผูบริการจัดไว   เพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปน
ตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามารับบริการ   ดังนั้นสถานท่ีใหบริการจึงตองสามารถ
ครอบคลุมพื้นท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด 

  สวนท่ีสองคือชองทางการจัดจําหนาย (Channel)  โดยการกําหนดชองทางการจัด
จําหนายตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 สวน ไดแก 1) ลักษณะของการใหบริการ 2) ความจําเปนใน
การใชคนกลางในการจําหนาย   และ 3) ลูกคาเปาหมายของธุรกิจนั้น 
  4) การสงเสริมการตลาด (Promotion)   หมายถึง   การติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ  การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย
ทําการขาย (Personal   Selling)  หรือการขายโดยไมใชพนักงานขาย (Non-Personal   Selling) 
เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ เปนการใช
เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ        
คูแขงขัน เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
 4.1) การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ  
 4.2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนรูปแบบการติดตอส่ือสาร
จากผูสงขาวสารไปยังผูรับรูขาวสารโดยตรง อาจเรียกไดวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ผู
สงขาวสารจะสามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ 
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กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) และการจัดการหนวยงานขาย 
(Sales force Management) 
 4.3) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนเคร่ืองมือระยะส้ันเพื่อกระตุนการ
ตอบสนองใหเร็วข้ึน เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการสราง การนําไปใช และการเผยแพรวัสดุและเทคนิค
ตาง ๆ การสงเสริมการขายอาจทําไดโดยวิธีตาง ๆ เชน ทางไปรษณีย แคตตาล็อค ส่ิงพิมพจาก
บริษัทผูผลิต การจัดแสดงสินคา การแขงขันการขาย และเคร่ืองมือการขายอ่ืน ๆ 
 4.4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา บริการ หรือนโยบายบริษัท โดยผานส่ือซ่ึงอาจไมตองมี
การจายเงินหรือจายเงินก็ได สวนการประชาสัมพันธ คือความพยายามในการส่ือสารเพื่อสราง
ทัศนคติท่ีดีตอองคกรหรือผลิตภัณฑ เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนตาง ๆ หรือเผยแพร
ขาวสารที่ดี การสรางภาพพจนท่ีดี โดยการสรางเหตุการณหรือเร่ืองราวท่ีดี 
 4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมาย
เพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรง หรือทําใหเกิดการตอบสนองใหทันที ไดแก การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมาย
ตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค การขายโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีการ
ตอบสนอง เชน สงคูปองสวนลดในการแลกซ้ือสินคา การเสนอขายสินคาผานอินเทอรเน็ต เปนตน       

5) บุคลากรท่ีใหบริการ (People) หรือพนักงาน (Employees) คุณภาพในการ 
ใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก   การฝกอบรม   การจูงใจ   เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง  พนักงานตองมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีดี   สามารถ
ตอบสนองตอลูกคา   มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไขปญหา  และสามารถสรางคานิยม
ใหกับองคกร 

6) กระบวนการใหบริการ (Process)   หมายถึง   ข้ันตอนการใหบริการเพ่ือสงมอบ
คุณภาพการใหบริการแกลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจ   โดยจะพิจารณาเปน   2   ดาน คือ 1) 
ความซับซอน (Complexity) พิจารณาถึงข้ันตอนและความตอเนื่องของงานในกระบวนการ   และ2) 
ความหลากหลาย (Divergence) พิจารณาความมีอิสระ   ความยืดหยุน  และความสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงข้ันตอนหรือลําดับการทํางานได เชน กระบวนการในการรับชําระท่ีลูกคาสามารถ
เลือกใชบริการไดหลายชองทาง    

7) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพของการใหบริการ (Physical   
Evidence   and   Presentation)   หมายถึง   สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ   และลักษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆ   ท่ีสามารถดึงดูดใจใหลูกคาและทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยาง
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ชัดเจน เชน การมีอุปกรณสํานักงานท่ีทันสมัย มีบรรยากาศใหสํานักงานท่ีดี ภายนอกอาคารและ
ภายในมีความสะอาด มีการจัดวางเคร่ืองใชสํานักงานไดเปนระเบียบเรียบรอยเปนตน  

 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ทิพวรรณ ชางนาวา (2547) ศึกษาพฤติกรรมการใชสินเช่ือสวนบุคคล ของสถาบัน
การเงินท่ีไมใชธนาคารพาณิชย ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญ ตองการใชสินเช่ือสวนบุคคล เพื่อเพิ่มอํานาจการใชสอย ในการซ้ือสินคาและบริการท่ี
ตองการและตองการความคลองตัวทางการเงิน เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชสินเช่ือสวนบุคคล คือ 
การไดรับเงินสด สวนผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชสินเช่ือสวนบุคคลมากท่ีสุด ไดแก ตัวของ
ผูตอบแบบสอบถามเอง และไดรับอิทธิพลบางสวนมาจากการโฆษณาและการสงเสริมการตลาด 
สําหรับโอกาสท่ีมีการขอใชสินเช่ือสวนบุคคล ไดแก มีความตองการสินคา แตไมมีเงินสด สวนมาก
ผูตอบแบบสอบถามจะสมัครขอสินเช่ือบุคคลดวยตัวเอง ณ สํานักงานของสถาบันการเงินท่ีไมใช
ธนาคารพาณิชย ในสวนของข้ันตอนในการตัดสินใจใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จะรับรู
ปญหาเม่ือมีความตองการสินคาแตไมมีเงินสด มีการคนหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดแก แผนพับ
ของกิจการ และเพ่ือนแนะนํา ประเภทของขอมูลท่ีตองการ ไดแก  รายละเอียดของดอกเบ้ีย ในการ
ประเมินผลทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามจะพิจารณาจากกิจการท่ีเง่ือนไขไมยุงยาก และในการ
ตัดสินใจพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตัดสินใจใชสินเช่ือสวนบุคคลของ บริษัท อิออน ธน
สินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด พบวา ความรูสึกหลังการใชสินเช่ือสวนบุคคล จากสถาบันการเงินท่ี
ไมใชธนาคารพาณิชย ผูตอบแบบสอบถามสวนมากพอใจ โดยใหเหตุผลวาสะดวก และบริการได
รวดเร็ว ดีกวาธนาคารพาณิชย 
  สมพล วิสมิตะนันทน (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีมีผลตอผูใชบริการในการเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลภายใตกํากับธนาคารแหงประเทศไทย 
ของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูใชบริการ คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลอยูในระดับมาก สวนปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานการชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอระดับการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 
 สําหรับปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการใชบริการ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตกํากับ ธนาคารแหงประเทศไทย ของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคารท่ีมี
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คาเฉล่ียสูงสุด ในแตละดานไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ  มีเง่ือนไขการบริการที่หลากหลาย
รองรับความตองการของลูกคา ปจจัยยอยดานราคา คือ ไมมีคาธรรมเนียมแรกเขาในการสมัคร  
ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย คือ มีสาขาต้ังอยูในสถานท่ีท่ีติดตอไดสะดวก ปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาด คือ มีสวนลดพิเศษถาลูกคาชําระตรงงวดทุกคร้ัง ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ 
พนักงานรับชําระมีความกระตือรือรนรวดเร็วในการใหบริการรับชําระ ปจจัยยอยดานกระบวนการ 
คือ ขอมูลลูกคาเปนความลับการเก็บรักษาขอมูลเปนอยางดี ปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ คือ มีสํานักงานสาขาในเชียงใหมเปนหลักแหลงนาเช่ือถือ  


