
 
บทท่ี 2 

ทฤษฎี แนวคดิและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดยอมธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ผูศึกษาไดใช 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวของ 
  1. ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix หรือ 7 Ps) ของ Philip Kotler ป 
2000: (อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล, 2543: 312-314) ประกอบดวย 
      1.1 ผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแกตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและตองสรางคุณคา (Value)ใหเกิดขึ้น การสรางบริการเพื่อใหบริการที่ทรงคุณคา 
บริษัทตองปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะรายและตองสรางคุณคา (Value) 
ใหเกิดขึ้นดวย 
        1.2 ราคา (Price) คือ ตนทุนทั้งหมดที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือ
บริการ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิด และการกอพฤติกรรม ซ่ึงจะตองจายพรอม
ราคาของสินคาที่เปนตัวเงิน การตั้งราคาคาบริการ มีการเรียกราคาของบริการไดหลายแบบและ
ราคาที่ตั้งขึ้นสําหรับคิดคาบริการ มันไดรับการออกแบบใหครอบคลุมตนทุนและสรางกําไร เนื่อง 
จากบริการมองไมเห็น การตั้งราคาบางสวนตองใหผูขายและผูซ้ือเขาใจวามีอะไรบางรวมอยูในสิ่งที่
เขากําลังซ้ือขายแลกเปลี่ยนกัน การตั้งราคามีอิทธิพลตอการที่ผูซ้ือจะรับรูบริการดวย ถาลูกคามี
เกณฑในการตัดสินคุณภาพนอยเกณฑเขาจะประเมินบริการดวยราคาเนื่องจากบริการยากที่จะ
ประเมินราคา จึงมักมีบทบาทสําคัญในการชี้คุณภาพ 
  1.3 ชองทางการใหบริการ (Place) เปนกระบวนการการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือ 
บริการไปสูตลาดเพื่อใหบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามที่ตองการ 
  การใหบริการ กลยุทธการใหบริการ  เปนเรื่องที่ตองพิจารณาจัดใหมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของบริการและสิ่งที่ลูกคาใหคุณคา นักการตลาดจะจัดการใหมีการรับบริการ
ไดโดยสะดวกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
   1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการสื่อสารการตลาดที่ตองแนใจวาตลาด
เปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกส่ิงที่เสนอขาย 
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   การสงเสริมการตลาดบริการ ส่ิงหนึ่งที่ทาทายการสื่อสารการตลาดของบริการก็คือ 
การที่ตองแนใจวาตลาดเปาหมายเขาใจและใหคุณแกส่ิงที่เสนอขาย ความไมมีตัวตนของบริการมัน
ทําใหเปนไปไมไดที่จะมีประสบการณกอนที่จะทําการซื้อ ดังนั้น การสงเสริมการตลาดบริการ 
จําเปนตองอธิบายวาบริการคืออะไร และใหคุณประโยชนแกผูซ้ืออยางไร 
   1.5 บุคคล (People) หรือพนักงานผูใหบริการ ลักษณะที่แตกตางของบริการอับดับ
หนึ่งคือ การผลิตและการบริโภคจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน ไมสามารถแยกผูใหและผูรับบริการออก
จากกันได คนจึงหมายถึงผูที่เกี่ยวของทั้งหมดในการนําเสนอบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของ
ลูกคา ไดแก พนักงานผูใหบริการลูกคา และลูกคาอื่นในระบบการตลาดบริการ นอกจากนี้
บุคลิกภาพ การแตงกาย ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน ยอมมีอิทธิพลตอการรับรูในการ
บริการของลูกคา รวมถึงการปฏิบัติตอลูกคาคนอื่นๆ    หรือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากับ
ลูกคาดวยกันเอง 
   1.6 ส่ิงที่นําเสนอทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ (Physical Evidence) 
(กฤษณา รัตนพฤกษ, 2545: 15) เนื่องจากบริการเปนขอเสนอที่เปนนามธรรม ไมสามารถจับตองได 
จึงตองทําใหขอเสนอของการบริการเปนรูปธรรมที่ลูกคาเห็นไดชัดเจน ส่ิงนําเสนอทางกายภาพนี้
เปนสภาพแวดลอมทั้งหมดในการนําเสนอบริการ และสถานที่ซ่ึงกิจการกับลูกคามีปฏิสัมพันธกัน
รวมถึงสวนประกอบใดก็ตามที่เห็นไดชัดเจน ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือใน
การสื่อสารงานบริการ 
  ส่ิงซ่ึงแสดงใหลูกคาเห็นบริการไดอยางเปนรูปธรรม เชน เครื่องมือ อุปกรณ ปาย 
แผนโฆษณา ซองกระดาษ จดหมาย รถใหบริการ และความสะอาดของอาคารสถานที่ เปนตน      
ส่ิงเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของบริการได นักการตลาดอาจสรางโอกาสโดยอาศัย 
“ส่ิงนําเสนอทางกายภาพฯ นี้ได เชนการจัดรายงานประจําปที่สวยงามดานงานพิมพ แสดงเนื้อหาที่

เนนปรัชญา เปาหมายขององคกร ตลาดเปาหมาย บริการที่นําเสนอ และการเอาใจใสในคุณภาพของ
บุคลากร ทําใหลูกคาเกิดการรับรูถึงภาพลักษณในการทางบวกขององคกร 
  1.7 กระบวนการ (Process) คือ ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และ
การเคลื่อนยาย (Flow) ของกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นทั้งในระบบการนําเสนอ และปฏิบัติงานบริการเนื่อง 
จากกระบวนการของบริการมีความสลับซับซอน จึงมีความจําเปนตองผนวกกระบวนการเหลานี้ 
เขาดวยกัน เพื่อใหการทํางานของกระบวนการเปนไปโดยราบรื่น สามารถตอบสนองความตองการ
ตามคุณภาพที่ลูกคาคาดหวังได 
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  สวนประสมการตลาดทั้ง 7 P’s ดังกลาวขางตน ทุกตัวลวนมีความสําคัญอยางยิ่งจะขาด

ตัวใดตัวหนึ่งไปไมได พนักงานที่ใหบริการจะทําหนาที่สําคัญในการเชื่อมโยงสวนประสมการ 
ตลาดตัวอ่ืนๆ ใหกลมกลืนกันเปนเนื้อเดียว ในการสงมอบบริการใหลูกคา 
 
 2.  แนวคิดการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
  ยงยุทธ ฟูพงศศิริพันธ และคณะ (2546: 578-587) ไดกลาวถึงลักษณะของการบริการ
และการตลาดที่เกี่ยวของ (Characteristics of services and their marketing implications) วามี
ลักษณะสําคัญ 4 ประการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการกําหนดโปรแกรมการตลาด ดังนี้ 
   2.1 ไมสามารถจับตองได (Intangibility) ซ่ึงการบริการตางจากผลิตภัณฑที่มีตัวตน 
ไมสามารถมองเห็น ไมรูรส รูสึกไมได ไมไดยินเสียง หรือไมมีกล่ิน กอนที่จะมีการซื้อบริการ ดัง 
นั้นเพื่อลดความเสี่ยงของผูซ้ือจะมองหารองรอยหรือหลักประกันเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ผูซ้ือ
มองหาสิ่งที่ใชประเมินคุณภาพโดยพิจารณาจากสถานที่ บุคคล อุปกรณ เครื่องมือ วัสดุส่ือสาร 
สัญลักษณ และราคา ดังนั้นงานของผูใหบริการ คือ การจัดการหลักประกันความมั่นใจ เพื่อทําให 
ส่ิงที่จับตองไมได เปนสิ่งที่จับตองได ในขณะที่นักการตลาดที่ขายผลิตภัณฑถูกทาทายใหเพิ่ม
ความคิดที่เปนนามธรรม นักการตลาดดานการบริการถูกทาทายใหเพิ่มหลักประกันความมั่นใจที่
เปนรูปธรรม เพื่อใหจินตนาการถึงขอเสนอการบริการที่เปนนามธรรม เชนที่ธนาคารแหงหนึ่ง
ตองการวางตําแหนงเปนธนาคารที่มีการบริการรวดเร็ว สามารถทําใหกลยุทธการวางตําแหนง
บริการรวดเร็วจับตองไดโดยใชเครื่องมือการตลาดหลายประการ ดังนี้ 
   2.1.1 สถานที่ (Place) การตกแตงสถานที่ภายนอกและภายในควรเนนที่ความ
สะอาด การวางผังโตะและการจัดเสนทางสัญจรภายในควรมีการวางแผนอยางระมัดระวัง แถวรอ
คอยไมควรยาวเกินไป 
    2.1.2 บุคคล (People) พนักงานควรยุงอยูกับการทํางาน ควรมีจํานวนพนักงาน
เพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน 
    2.1.3 เครื่องมือ (Equipment) คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร โตะ ตองมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเนนความเปนศิลป 
    2.1.4 วัสดุส่ือสาร (Communication Material) วัสดุส่ิงพิมพ เชน ขอความ 
รูปภาพ ควรบงชี้ถึงความมีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
    2.1.5 สัญลักษณ (Symbols) ชื่อและตราสัญลักษณควรชี้แนะถึงการบริการที่
รวดเร็ว 
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    2.1.6 ราคา (Price) ธนาคารสามารถโฆษณาวาถาลูกคารอในแถวคอยเกิน 5 
นาที ธนาคารจะฝากเงินเขาบัญชีลูกคา 5 เหรียญ 
  2.2 ไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) โดยปรกติการบริการจะเปนการผลิต
และการบริโภคในเวลาเดียวกัน ลักษณะเชนนี้จึงตางกับผลิตภัณฑที่มีตัวตน ที่ผลิตแลวนํามาเก็บ
เปนสินคาคงคลัง จัดจําหนายผานคนกลางหลายราย และไดรับการบริโภคในเวลาตอมา ถาบุคคล
หนึ่งเปนผูใหบริการเขาจะเปนสวนหนึ่งของการบริการ เมื่อลูกคามาแสดงตัวตนเพื่อขอรับบริการ 
การบริการจึงเกิดขึ้น ปฏิกิริยาโตตอบระหวางลูกคาและผูใหบริการเปนลักษณะพิเศษของตลาด
บริการ 
   2.3 ไมแนนอน (Variability) การบริการมีลักษณะของความไมแนนอนสูง เนื่องจาก
ขึ้นอยูกับวาใครเปนผูใหบริการ เมื่อไร และที่ไหน ซ่ึงธุรกิจบริการมีวิธีควบคุมคุณภาพการบริการ  
3 ขั้นตอนคือ 
    2.3.1 ลงทุนในกระบวนการจัดจาง และการฝกอบรมที่ดี การสรรหาพนักงานที่
เหมาะ สมและการฝกอบรมที่ดีเลิศ 
    2.3.2 กําหนดมาตรฐานขั้นตอนการใหบริการ   ตลอดทั้งองคกรอยางมีแบบ
แผน เปนพิมพเขียวของการบริการ (Service Blueprint) แสดงแผนผังเหตุการณ กระบวนการทํางาน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อย้ําเตือนขั้นตอนที่เปนไปได ที่อาจทําใหเกิดความลมเหลว 
    2.3.3 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาโดยพิจารณาจาก
ระบบการรับ ขอรองเรียนและขอเสนอแนะ การสํารวจลูกคา และการเปรียบเทียบโดยทดลอง
เลือกใชบริการของคูแขงขัน 
  2.4 ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) การบริการไมสามารถเก็บสต็อกไวได ถามี
อุปสงคสม่ําเสมอการบริการจะไมมีปญหา แตถาอุปสงคไมคงที่ การบริการจะมีปญหา คือการ
บริการไมทัน หรือไมมีลูกคา ตัวอยางเชน บริการขนสงมวลชนตองจัดรถและเครื่องมือที่ใชใน
ชั่วโมงเรงดวนเพิ่มมากกวาการใชเฉล่ียตลอดท้ังวัน เพราะมีความตองการสูงกวาในชวงเวลาอื่น 
เปนตน 
 ธุรกิจบริการมีงานที่สําคัญ 3 ประการ ในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหได 
มากขึ้น ไดแก การเพิ่มความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) คุณภาพการ
บริการ (Service Quality) และ ผลิตภาพ (Productivity) 
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  3.  แนวคิดดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
  Kotler (2003: 183-208) ไดกลาวถึงส่ิงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคไววา 
จุดเริ่มตนเพื่อเขาใจพฤติกรรมของผูซ้ือคือ รูปแบบการตอบรับตอส่ิงเรา ซ่ึงส่ิงเราภายนอก สภาวะ
แวดลอมทางการตลาดจะเขาไปสูภาวะจิตใจของผูซ้ือ คุณลักษณะของผูซ้ือ และกระบวนการในการ
ตัดสินใจ จะนาํไปสูการตัดสินใจซื้อ โดย 
  3.1 คุณลักษณะของผูซ้ือจะเกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ดังนี้ 
   3.1.1 ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนปจจัยข้ันพื้นฐานในการ
กําหนดความตองการและพฤติกรรมของมนุษย เด็กที่กําลังเจริญเติบโตจะเรียนรูส่ิงตางๆในเรื่อง
คานิยม การรับรู ความพอใจ และพฤติกรรมผานทางสถาบันครอบครัวและสถาบันหลักอ่ืนๆ 
   3.1.2 ปจจัยทางสังคม (Social Factors)  เชน กลุมอางอิงซึ่งประกอบไปดวย 
บุคคลหรือกลุมบุคคลทั้งหมดที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอทัศนคติและพฤติกรรมครอบ 
ครัวตลอดจนบทบาทและสถานภาพ 
   3.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) เชน ลําดับขั้นวงจรชีวิตและอายุของ
ผูซ้ือ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) รวมถึงบคุลิกภาพและความคิด
เกี่ยวกับตนเอง 
    3.1.4 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) จะเกี่ยวของกับแรงจูงใจ 
(Motivation) บุคคลหนึ่งๆ มีความตองการในสิ่งตางๆ ไดหลายประการ ความตองการบางอยางเปน
ความตองการเพื่อดํารงชีวิต และเกิดขึ้นจากภาวะตึงเครียดทางรางกาย เชน ความหิว ความกระหาย 
ความรูสึกไมสบายเปนตน ความตองการบางอยางเปนความตองการของสิ่งจําเปนทางจิตใจ ที่เกิด
จากภาวะตึงเครียดทางจิตหรือความไมสบายใจ เชน ความตองการไดรับความเคารพนับถือ หรือการ
เปนที่ยอมรับของสังคมเปนตน ความตองการทางจิตเกิดขึ้นจากแรงจูงใจที่มีความรุนแรงมากพอที่ 
จะกระตุนใหความตองการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมได 
   3.2 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการนั้น  ผูบริโภคจะผาน
ขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอนดวยกัน คือ 
         3.2.1 การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) โดยผูบริโภครูสึกถึงความ
แตกตางระหวางภาวะความตองการที่แทจริงและพึงปรารถนา ซ่ึงความแตกตางอาจถูกกระตุนโดย
ส่ิงเราภายในหรือภายนอก ดังนั้นนักการตลาดจึงจําเปนตองระบุสถานการณที่กระตุนความตองการ
อยางใดอยางหนึ่ง ขึ้นมาใหได และการเก็บขอมูลจากผูบริโภคหลายๆ คน ทําใหนักการตลาด
สามารถระบุส่ิงเราที่กระตุนใหเกิดความสนใจในหมวดสินคาหนึ่งๆ มากที่สุดนั้นมีอะไรบาง ซ่ึงจะ
ทําใหสามารถพัฒนากลยุทธการตลาดที่สามารถกระตุนความสนใจของผูบริโภคมากที่สุด 
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   3.2.2 การคนหาขอมูลขาวสาร (Information Search) เมื่อผูบริโภคไดรับการ
กระตุนจะมีแนวโนมที่จะคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคานั้นๆ ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน 2 
ระดับดวยกัน คือ ภาวการณคนหาขอมูลแบบธรรมดา เรียกวา การเพิ่มการพิจารณาใหมากขึ้น เชน 
การเปดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคามากขึ้น และในระดับถัดมา บุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูลขาวสาร
อยางกระตือรือรน โดยการอานหนังสือพิมพ โทรศัพทถามเพื่อน และยังเขารวมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
เรียนรูเกี่ยวกับสินคา 
   3.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคประมวล
ขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ และทําการตัดสินใจมูลคาของตราสินคานั้นๆ ในขั้นตอน
สุดทายอยางไร ความจริงคือ กระบวนการประเมินผลขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนั้น ไมใช
เร่ืองงายหรือเปนกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว ผูบริโภคทุกคนหรือแมกระทั่งเพยีงคนเดยีวจะ
มีกระบวนการประเมินเพื่อการตัดสินใจหลายกระบวนการดวยกัน และแบบกระบวนการประเมิน
ของผูบริโภคสวนใหญมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีการเรียนรู ซ่ึงมองวาผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อโดย
อาศัยจิตใตสํานึก และมีเหตุผลสนับสนุน 
   3.2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)   ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกนี้
ผูบริโภคจะสรางรูปแบบความชอบในระหวางตราสารตางๆ ที่มีอยูในทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้
ผูบริโภคอาจสรางรูปแบบความตั้งใจในการซื้อไวที่ตราสินคาที่ชอบมากที่สุด แตอาจมี 2 ปจจัย ที่
เขามาสอดแทรกความตั้งใจและการตัดสินใจในการซื้อ คือ 
      3.2.4.1 ปจจัยดานทัศนคติของผูอ่ืน ซ่ึงจะมีผลตอทางเลือกที่ชอบมาก
นอย เทาใด ขึ้นอยูกับสองปจจัยคือ ความรุนแรงของทัศนคติในแงลบของผูอ่ืนที่มีตอทางเลือกที่
พอใจของผูบริโภค และแรงจูงใจของผูบริโภคที่จะคลอยตามความตองการของผูอ่ืน 
          3.2.4.2  ปจจัยดานสถานการณที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา อาจเปนตัว
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการตั้งใจซื้อได 
   3.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) หลังจากซื้อสินคามา 
แลว ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับของความพอใจหรือไมพอใจในระดับหนึ่งระดับใด งาน
ของนักการตลาดไมใชจะจบลงหลังจากที่สินคาไดถูกขายออกไปแลว แตนักการตลาดตองคอย
ตรวจสอบความพอใจหลังการซื้อของผูบริโภคอีกดวย ไดแก กิจกรรมหลังการซื้อ การใช และการ
จัดการหลังการซื้อ 
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  4.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสินเชื่อ 
  ดารณี พุทธวิบูลย (2543: 2-18) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ ไววา
สินเชื่อ (Credit) มีที่มาจากภาษาลาตินวา Credere แปลวา to trust หรือ to believe และนักวิชาการ
บางทานกลาววา มาจากคําภาษาลาตินวา Credo ซ่ึงเปนคําผสมระหวางคําภาษาสันสกฤต Crad 
แปลวาความเชื่อถือไววางใจ กับ คําภาษาลาติน do แปลวา ทําใหเกิดหรือมอบ จะเห็นไดวาที่มาของ
คําวาสินเชื่อนั้นมาจากรากฐานเดียวกัน คือ ความเชื่อถือและไววางใจ จึงไดมีผูกําหนดความหมาย
ของสินเชื่อไวหลายลักษณะ ดังนี้ 
 ในแงของการคา สินเชื่อหมายถึง ความเชื่อถือที่ผูขายมีตอผูซ้ือ และยอมมอบสินคาหรือ
บริการใหแกผูซ้ือไปกอนโดยไมตองชําระเงินสด แตมีสัญญาการชําระเงินคาสินคาหรือบริการนั้น
ในวันขางหนาตามการตกลงกันระหวางผูซ้ือและผูขาย ซ่ึงกอใหเกิดลูกหนี้และเจาหนี้ตามมา 
 ในแงของผูบริโภค สินเชื่อหมายถึง ความสามารถที่จะไดสินคาหรือบริการไปใชกอน
โดยตกลงวาจะนําเงินมาชําระสินคาหรือบริการในภายหนา 
 ในแงของสถาบันการเงิน สินเชื่อหมายถึง บริการชนิดหนึ่งของสถาบันการเงินที่
กอใหเกิดรายไดหลักแกสถาบันการเงิน และมีความสําคัญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอ
ระบบธุรกิจของชุมชนเปนอยางยิ่งดวย 
 จากความหมายดังกลาวขางตนนํามาสรุปสาระสําคัญ สําหรับความหมายของสินเชื่อวา 
คือความเชื่อถือไววางใจระหวางบุคคล 2 ฝาย ในการที่จะใหสินคาหรือบริการไปใชกอน โดยมี
สัญญากําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชําระคืนในอนาคต บุคคล 2 ฝายที่กลาวถึงนั้น อาจมีการ
ติดตอกันเปนรายบุคคล กลุมบุคคลหรือนิติบุคคลหรือระหวางกันก็ได และส่ิงที่ฝายผูใหสินเชื่อ
จะตองรับภาระตามตอมา คือ ความเสี่ยง สินเชื่อนอกจากจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความเชื่อถือ
แลว ยังตองอาศัยหลักประกัน ซ่ึงอาจเปนไดทั้งบุคคลหรือหลักทรัพยที่จะนํามาใชเพื่อลดความเสี่ยง
ดวย ดังนั้นจึงควรไดมีการศึกษาถึงหลักการจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ดวยการกําหนดเปา 
หมายของการจัดการดานสินเชื่อ ไวดังนี้ การรักษาสภาพคลอง (Liquidity Objectives) และการทํา
กําไร (Profitability Objectives) โดยใหมีความเสี่ยง (Risk) และตนทุนในการจัดการสินเชื่อ (Cost) 
ต่ําที่สุด (Minimized Risk and Cost) 
  4.1 สวนประกอบของ กระบวนการสินเชื่อ แบงเปน 3 สวน คือ 
         4.1.1 รายการสินเชื่อ (Credit Transaction) เร่ิมจากการที่บุคคล 2 ฝายตกลงที่จะ
ทําการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ โดยมีสัญญากําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่จะชําระเงินคืนใน
อนาคต 
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   4.1.2 สถานะทางสินเชื่อ (Credit Standing) เมื่อมีการตกลงจะใหสินเชื่อแลว ส่ิง
ที่จะตองพิจารณาและตัดสินใจขั้นตอมา คือ สถานะทางสินเชื่อของผูมาขอวาดีมากนอยเพียงใด เปน
บุคคลที่นาเชื่อถือ เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนตัว ผลงาน ชื่อเสียงการดําเนินธุรกิจ หรือความสามารถที่
จะชําระหนี้หรือไม สถานะทางสินเชื่อนี้จะนํามาเปนตัวบงชี้ถึงการยอมรับที่จะใหสินเชื่อภายใน
วงเงิน เงื่อนไข และเงื่อนเวลา มากนอยเทาใด และอยางไรบาง แกผูขอสินเชื่อแตละราย 
   4.1.3 ตราสารสินเชื่อ (Credit Instruments) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวน 
การใหสินเชื่อที่จะตองทําหลักฐานเพื่อแสดงการตกลงเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา
ที่ทั้ง 2 ฝาย คือผูขอและผูใหสินเชื่อยอมรับ ซ่ึงไดแก ตราสารหรือสัญญาที่จะเปนหลักประกันใน
การชําระหนี้ เชน เช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน เปนตน ดังนั้น ตราสารสินเชื่อ (Credit 
Instruments) จึงหมายถึง หลักฐานแสดงสภาพหนี้ และเงื่อนไขการชําระหนี้ ที่จัดทําขึ้นเพือ่ลดความ
เสี่ยงในการประกอบการดานสินเชื่อ 
  4.2 แนวทางการจัดการสินเชื่อ งานดานการจัดการสินเชื่อจะครอบคลุมตั้งแตการ
พิจารณาปลอยสินเชื่อ จนถึงการเรียกเก็บหนี้ งาน 2 ลักษณะนี้ นับวาเปนงานหลักของการจัดการ
สินเชื่อ ที่จะตองดําเนินการควบคูกันไปเสมือนตาชั่ง กลาวคือ ถางานใดหยอนอีกงานจะตอง
เขมงวด จึงจะทําใหงานจัดการสินเชื่อลุลวงไปดวยดี สําหรับแนวทางของการจัดการสินเชื่อมี ดังนี้ 
      4.2.1 การจัดการสินเชื่อ เปนการจัดการยอยภายใตการบริหารงานหลักของ
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จึงจําเปนตองคํานึงถึงเปาหมายหลักของกิจการกอนที่จะกําหนดเปาหมายของ
การจัดการสินเชื่อ ซ่ึงควรใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของกิจการ โดยจะกําหนดไวเปนลักษณะ
ของนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    4.2.1.1  ทํายอดขาย  คาใชจาย  และกําไรที่เหมาะสมที่สุดใหกิจการ 
    4.2.1.2  การควบคุมบัญชีลูกหนี้ทั้งทางดานปริมาณ และคุณภาพ เพื่อไม 
ใหกิจการตองลงทุนกับลูกหนี้มากเกินไป ทําใหเสียโอกาสในการเพิ่มยอดขาย 
    4.2.1.3   การควบคุมตนทุนในการใหสินเชื่อ   และเรียกเก็บหนี้ ไดแก 
คาใชจายเกี่ยวกับหนี้สูญ คาจาง และเงินเดือนพนักงาน การหาขอมูล คาเชาสถานที่ ฯลฯ 
   4.2.2 การจัดการสินเชื่อควรตองคํานึงถึงความรวมมือ และประสานงานกับฝาย
อ่ืนๆ ของกิจการ เชน ฝายขาย หรือฝายบัญชี เปนตน 
   4.2.3  การจัดการสินเชื่อเปนทั้งศาสตรและศิลป   กลาวคือ ผูปฏิบัติงานดานนี้
จะตองมีความรูเกี่ยวกับศาสตรตางๆ ดานสินเชื่อ บริการ การบัญชี การเงิน ฯลฯ แลว ยังตองมีศิลปะ
ที่จะใชเทคนิค ความแนบเนียน ประสบการณ และการวินิจฉัยส่ังการ ซ่ึงเปนความสามารถเฉพาะมา
ชวยในการจัดการสินเชื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
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   4.2.4 การจัดการสินเชื่อ ใหมีประสิทธิภาพ  ควรมีผูเชี่ยวชาญแตละขั้นตอน เพื่อ
ทําหนาที่งานดานสินเชื่อ ไดแก การวางแผนตั้งเปาหมายและนโยบายการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน
ดานสินเชื่อ การกระจายอํานาจหนาที่ การตรวจสอบการดําเนินงานกับเปาหมาย และการฝกอบรม
แกพนักงานสินเชื่อ เปนตน 
   4.2.5 การจัดการสินเชื่อยังคงตองมีกระบวนการจัดการตามหลักการจัดการ
ทั่วไป คือ มีการวางแผน (Planning) การจัดสายงาน (Organizing) การปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
เปาหมายหรือนโยบาย (Actuating) และการควบคุม (Controlling) 
  4.3 การจําแนกประเภทสินเชื่อ อาจทําไดในหลายลักษณะแตกตางกันออกไป ขึน้กบั
วาผูที่แบงประเภทนั้นตองการเนนในเรื่องใด หรือเพื่อประโยชนอะไร บางแหงอาจจําแนกตามระยะ 
เวลาการใหกูยืม บางแหงอาจแบงประเภทตามบริการที่ตนมีใหกับลูกคา และการเรียกชื่อสินเชื่อจะ
แตกตางกันออกไป    ซ่ึงอาจสรุปไดวาโดยทั่วไปแลว การจําแนกประเภทสินเชื่อมีส่ิงที่จะคํานึงถึง 
3 ประการ คือ 
       4.3.1 วัตถุประสงคของการขอสินเชื่อ วาจะนําไปใชเพื่อการใด มักจะเรียกชื่อ
สินเชื่อ นั้น เชน สินเชื่อเพื่อการบริโภค สินเชื่อเพื่อการคา สินเชื่อเพื่อการเกษตร สินเชื่อเพื่อการ
เคหะ เปนตน 
   4.3.2 ระยะเวลาในการชําระคืนสินเชื่อ จะเร็วหรือชานานเพียงใด ปกติจะ
แบงเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 
             4.3.2.1 สินเชื่อประเภทเผื่อเรียก (Call or Demand Credit) ประเภทนี้ตอง
ชําระทันทีเมื่อฝายผูใหสินเชื่อเรียกรองใหชําระ แตในทางปฏิบัติ มักจะแจงลวงหนา 1 วัน เพื่อ
ลูกหนี้จะไดเตรียมการไดทัน 
             4.3.2.2 สินเชื่อระยะสั้น (Short Term Credit)  เปนสินเชื่อท่ีตองชําระคืน
ภายใน 1 ป 
              4.3.2.3 สินเชื่อระยะปานกลาง (Intermediate-Term Credit) เปนสินเชื่อที่
ตองชําระคืนตั้งแต 1 ป ถึง 3 ป หรือ 5 ป แลวแตการกําหนดและตกลงกัน 
              4.3.2.4 สินเชื่อระยะยาว (Long-Term Credit) กําหนดชําระคืนตั้งแต 3 ป 
หรือ 5 ปขึ้นไป 
   4.3.3 การมีหลักประกัน โดยการจํานอง จํานํา หรือ มีบุคคลหรือธนาคารค้ํา
ประกัน แตบางกรณีอาจไมมีหลักประกันได ถาความสามารถในการจัดการหรือการหากําไรของผู
ขอสินเชื่อ สูงและนาเชื่อถือพอ จนเปนที่ยอมรับของผูใหสินเชื่อ แตในทางปฏิบัติมักจะตองมี
หลักประกันทั้งสิ้น 
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  4.4  ประเภทของการบริการสินเชื่อที่สําคัญ  ซ่ึงธนาคารพาณิชยมีไวบริการลูกคา 
ไดแก 
         4.4.1 เลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) คือขอตกลงเปนลายลักษณอักษร 
ที่ทางธนาคารใหแกผูขายสินคาผานธนาคารของผูซ้ือ เปนการประกันการชําระเงิน 
        4.4.2 ทรัสตรีซีท (Trust Receipt) คือใบรับที่ทําขึ้นระหวางผูซ้ือสินคากับ
ธนาคาร ผูเก็บเงินตามตั๋วแลกเงิน โดยผูซ้ือขอนําสินคาออกขายกอน 
   4.4.3 เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) เปนการใหกูยืม โดยใหลูกคาเบิกเงินเกิน
กวาจํานวนเงินฝากที่มีอยูในบัญชีกระแสรายวัน 
    4.4.4 เงินกูจํานอง (Fixed Loan) เปนสินเชื่อระยะยาวสําหรับผูที่ตองการใช
เงินทนุจํานวนมาก โดยมีระยะเวลาผอนสงที่แนนอน 
   4.4.5 แพ็คกิ้งเครดิต (Packing Credit) เปนสินเชื่อระยะสั้นสําหรับผูประกอบ
ธุรกิจดานการสงออกสินคาออก เพื่อใหผูสงออก ไดมีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อ และบรรจุ
สินคาสําหรับสงออก 
     4.4.6 การรับซื้อลดตั๋วเงิน(Promissory Note) ทุกชนิด เปนสินเชื่อระยะสั้นที่
ใหแก ผูประกอบการคาทุกชนิดใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการคา 
     4.4.7 คอลโลน (Call Loan) เปนเงินกูยืมระยะสั้นสําหรับบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัททั่วไปที่มีขนาดใหญ 
  อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยแตละแหงอาจมีประเภทสินเชื่อที่ใหบริการมากนอย
หรือการเรียกชื่อแตกตางกันออกไป ดังนั้นผูที่ตองการศึกษาหรือใชบริการสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยควรจะไดพิจารณาสอบถามใหละเอียดจากธนาคารแตละแหง 

 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
  ชาตรี ครุธงาม (2548) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ปจจัยดานพนักงาน ใหความสําคัญกับปจจัยดานความมีน้ําใจมี
มนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีของพนักงานเปนลําดับแรก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ให
ความสําคัญกับปจจัยการใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อเปนลําดับแรก ปจจัยดานราคา ให
ความสําคัญกับปจจัยอัตราดอกเบี้ยเปนลําดับแรก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับปจจัยการ
ใหวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลูกคาเปนลําดับแรก ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ ใหความสําคัญกับ
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ปจจัยดานทําเลที่ตั้งอยูใกลสะดวกตอการติดตอเปนลําดับแรก ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ใหความสําคัญกับปจจัยความมีชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคารเปนลําดับแรก ปจจัยดานสงเสริม
การตลาด ใหความสําคัญกับปจจัยมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมเปนลําดับแรก 
  สําหรับปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยู
ในระดับนอย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่มีปญหาลําดับแรกดังนี้ ปญหาปจจัยดานกระบวนการการ
ใหบริการไดแก ปญหาการใหคําตอบในการอนุมัติสินเชื่อลาชาเปนปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัย
ดานราคา ไดแก อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอื่นเปนปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัยดาน
พนักงาน ไดแก มีพนักงานใหบริการไมเพียงพอเปนปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัยดานผลิตภัณฑ
ไดแก เอกสารที่ใชในการขอสินเชื่อมีจํานวนมากมีความยุงยากเปนปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัย
ดานสงเสริมการตลาด ไดแก ไมมีสวนลดหรือไมมีการยกเวนคาธรรมเนียมเปนปญหาลําดับแรก 
ปญหาปจจัยดานสถานที่ใหบริการ ไดแก สถานที่จอดรถคับแคบไมเพียงพอเปนปญหาลําดับแรก 
ปญหาปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ไดแก ภายในธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
เชน โทรทัศน น้ําดื่ม ชา  กาแฟ หนังสือพิมพ วารสาร เกาอี้นั่งพัก และหองน้ําเปนปญหาลําดับแรก 
  ณฤทธิ์ เลิศศิวเวท (2547) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการธนาคารพาณิชยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ปจจัยดานบุคลากร ใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานพนักงานมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดีเปนลําดับแรก ปจจัยดานสถานที่
ใหบริการ ใหความสําคัญกับปจจัยดานทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูใกลที่ทํางาน สะดวกตอการเดินทาง
เปนลําดับแรก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญกับปจจัยดานการใหบริการท่ี
รวดเร็วเปนลําดับแรก ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานมีโทรทัศนใหลูกคาดูระหวางรอคอยการใหบริการเปนลําดับแรก ปจจัยดานผลิตภัณฑให
ความสําคัญกับปจจัยดานมีบริการเสริม เชน บัตร เอ.ที.เอ็ม. บัตรเครดิตเปนลําดับแรก ปจจัยดาน
ราคา ใหความสําคัญกับปจจัยดานคาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร เอ.ที.เอ็ม.เปนลําดับแรก ปจจัย
ดานสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญกับปจจัยดานขอมูลการใหบริการของธนาคารทันสมัยและ
ครบถวนเปนลําดับแรก  
 สุริยา ขาวโชติชวง (2547) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ผลการ ศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ปจจัยดานราคา ใหความสําคัญกับปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยเปน
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ลําดับแรก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญกับปจจัยดานขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อไมซับซอนเปนลําดับแรก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับปจจัยดานวงเงินสินเชื่อที่
ธนาคารใหแกลูกคาเปนลําดับแรก ปจจัยดานบุคลากร ใหความสําคัญกับปจจัยดานความมีน้ําใจ มี
มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดีของพนักงานเปนลําดับแรก ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ
ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูใกลสะดวกตอการเดินทางเปนลําดับแรก 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับปจจัยดานมีระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน/ดอกเบี้ย
เปนลําดับแรก ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ชื่อเสียงของธนาคารเปนลําดับแรก 
   สําหรับปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดพบวา มีปญหาในระดับนอย โดยเรียงลําดับ
จากปจจัยที่มีปญหาลําดับแรกดังนี้ ปญหาปจจัยดานราคาไดแก ปญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูง/
มากกวาธนาคารอื่นเปนปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัยดานกระบวนการใหบริการไดแก ปญหาเรื่อง
ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อซับซอนมากเปนปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัยดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพไดแก ปญหาเรื่องธนาคารไมมีชื่อเสียง/ชื่อเสียงต่ํากวาธนาคารอื่นเปน
ปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัยดานสงเสริมการตลาดไดแก ปญหาเรื่องไมมีสวนลดหรือไมมีการ
ยกเวนการคิดคาธรรมเนียมเปนปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัยดานบุคลากรไดแก ปญหาเรื่อง
พนักงานไมมีน้ําใจ ขาดมนุษยสัมพันธไมเปนกันเอง และมารยาทที่ไมดีเปนปญหาลําดับแรก 
ปญหาปจจัยดานสถานที่ใหบริการไดแก ปญหาเรื่องทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูไกลเปนปญหาลําดับ
แรก ปญหาปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก ปญหาเรื่องวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลูกคาต่ํา/ไมตรงตาม
ความตองการเปนปญหาลําดับแรก 
 


