
บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

  
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ผูศึกษาไดใชทฤษฎี 
แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ  ดังนี้ 
 
แนวคิดทฤษฏีท่ีใชในการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (Philip Kotler, 2003: 92 อางใน อดุลย 
จาตุรงคกุล, 2543: 312-314) ไดอธิบายวา สวนประสมการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึงใชรวมกัน
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย   
  1. ผลิตภัณฑ (Product)  คือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและตองสรางคุณคา (Value) ใหเกิดข้ึนการสรางบริการเพื่อใหบริการที่ทรงคุณคา บริษัท 
ตองปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะรายและตองสรางคุณคา (Value) ให
เกิดข้ึนดวย 
  2. ราคา (Price) คือตนทุนท้ังหมดท่ีลูกคาตองจายในการแลกเปล่ียนกับสินคาหรือบริการ 
รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม ซ่ึงจะตองจายพรอมราคาของ
สินคาท่ีเปนตัวเงิน การต้ังราคาคาบริการ มีการเรียกราคาของบริการไดหลายแบบและราคาท่ีต้ังข้ึน
สําหรับคิดคาบริการ มันไดรับการออกแบบใหครอบคลุมตนทุนและสรางกําไร เนื่องจากบริการ
มองไมเห็น การตั้งราคาบางสวนตองใหผูขายและผูซ้ือเขาใจวามีอะไรบางรวมอยูในส่ิงท่ีเขากําลัง
ซ้ือขายแลกเปล่ียนกัน การตั้งราคามีอิทธิพลตอการท่ีผูซ้ือจะรับรูบริการดวย ถาลูกคามีเกณฑในการ
ตัดสินคุณภาพนอยเกณฑ    เขาจะประเมินบริการดวยราคาเน่ืองจากบริการยากท่ีจะประเมินราคา 
จึงมักมีบทบาทสําคัญในการช้ีคุณภาพ 
  3. ชองทางการใหบริการ (Place) เปนกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือบริการ
ไปสูตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการใหบริการ กลยุทธการ
ใหบริการ เปนเร่ืองท่ีตองพิจารณาจัดใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพของบริการและส่ิงท่ี
ลูกคาใหคุณคา นักการตลาดจะจัดการใหมีการรับบริการไดโดยสะดวกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการส่ือสารการตลาดท่ีตองแนใจวาตลาด
เปาหมายเขาใจ และใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขายการสงเสริมการตลาดบริการ ส่ิงหนึ่งท่ีทาทายการ
ส่ือสารการตลาดของบริการก็คือ การท่ีตองแนใจวาตลาดเปาหมายเขาใจและใหคุณแกส่ิงท่ีเสนอ
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ขาย ความไมมีตัวตนของบริการมันทําใหเปนไปไมไดท่ีจะมีประสบการณกอนท่ีจะทําการซ้ือ 
ดังนั้น การสงเสริมการตลาดบริการจําเปนตองอธิบายวาบริการคืออะไร และใหคุณประโยชนแกผู
ซ้ืออยางไร 
  5. บุคคล (People) หรือพนักงานผูใหบริการ ลักษณะที่แตกตางของบริการอันดับหนึ่งคือ 
การผลิตและการบริโภคจะเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน ไมสามารถแยกผูใหและผูรับบริการออกจากกัน
ได คนจึงหมายถึงผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในการนําเสนอบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา 
ไดแก พนักงานผูใหบริการลูกคา และลูกคาอ่ืนในระบบการตลาดบริการ บอกจากนี้ บุคลิกภาพ การ
แตงกาย ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน ยอมมีอิทธิพลตอการรับรูในการบริการของลูกคา 
รวมถึงการปฏิบัติตอลูกคาคนอ่ืนๆ หรือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากับลูกคาดวยกันเอง 
  6. ส่ิงท่ีนําเสนอทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ (Physical Evidence)  เนื่องจาก
การบริการเปนขอเสนอท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถจับตองได จึงตองทําใหขอเสนอของการบริการ
เปนรูปธรรมท่ีลูกคาเห็นไดชัดเจน ส่ิงนําเสนอทางกายภาพนี้เปนสภาพแวดลอมท้ังหมดในการ
นําเสนอบริการ และสถานท่ีซ่ึงกิจการกับลูกคามีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงสวนประกอบใดก็ตามท่ีเห็น
ไดชัดเจน ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือในการส่ือสารงานบริการส่ิงท่ีซ่ึงแสดง
ใหลูกคาเห็นบริการไดอยางเปนรูปธรรม เชน เคร่ืองมือ อุปกรณ ปาย แผนโฆษณา ซองกระดาษ 
จดหมาย รถใหบริการ และความสะอาดของอาคารสถานท่ี เปนตน ส่ิงเหลานี้สามารถสะทอนให
เห็นถึงคุณภาพของบริการได นักการตลาดอาจสรางโอกาสโดยอาศัย ส่ิงนําเสนอทางกายภาพฯ นี้
ได เชน การจัดรายงานประจําปท่ีสวยงามดานงานพิมพ แสดงเนื้อหาท่ีเนนปรัชญา เปาหมายของ
องคการ ตลาดเปาหมาย บริการที่นําเสนอ และการเอาใจใสในคุณภาพของบุคลากร ทําใหลูกคาเกิด
การรับรูถึงภาพลักษณในการทางบวกขององคกร สวนส่ิงท่ีนําเสนอทางกายภาพและรูปแบการ
ใหบริการ  (กฤษณา รัตนพฤกษ, 2545 : 15) ไดอธิบายวา เปนการบริการรูปธรรมท่ีลูกคาเห็นชัดเจน 
รวมถึงสวนประกอบใด ๆ ก็ตามที่เห็นไดชัดเจน ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือใน
การส่ือสารงานบริการและใหลูกคาห็นบริการไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพของบริการได 
  7. กระบวนการ (Process) คือ ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการ
เคล่ือนยาย (Flow) ของกิจกรรมซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในระบบการนําเสนอ และปฏิบัติงานบริการ เนื่องจาก
กระบวนการของการบริการมีความสลับซับซอน จึงมีความจําเปนตองผนวกกระบวนการเหลานี้เขา
ดวยกัน เพื่อใหการทํางานของกระบวนการเปนไปโดยราบร่ืน สามารถตอบสนองความตองการตาม
คุณภาพท่ีลูกคาคาดหวังได 
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  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ (Kotler, 2003 อางใน อดุลย จาตุรงกุล, 2550: 
13-26) ประกอบดวยกระบวนการตัดสินใจ 5 ข้ันตอน คือ  
  1. การรับรูปญหาหรือความจําเปน (Problem or Need Recognition) ไมพอใจหมายถึง 
การที่บุคคลรับรูความตองการของตนเองซ่ึงเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน ความตองการเม่ือเกิด
ถึงระดับหนึ่งจะเปนส่ิงกระตุนบุคคลเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต
ทําใหเขารูวาจะตอบสนองอยางไร    
  2. การแสวงหาขอมูล (Information Search)  เม่ือความตองการถูกกระตุนมากพอและส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการทันทีแต
ถาความตองการไมสามารถตอบสนองความตองการจะถูกจดจําไวเม่ือความตองการที่ถูกกระตุนได
สะสมไวมากพอ   
  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลจากข้ันที่ 2  
ตอไปผูบริโภคจะเกิดการเขาใจและประเมินทางเลือกตาง ๆ    
  4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในข้ันตอนท่ี 3 
ผูบริโภคจะตองตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมากท่ีสุด ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
ประเมินผลและการตัดสินใจซ้ือ  
  5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Postpurchase Feeling) เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ
ภายหลังการซ้ือผลิตภัณฑไปใชแลว  
  
เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 สาโรจน วันมี (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือของลูกคา
ธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงคหลักของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อ 1) ศึกษาปจจยัท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือบุคคล ของลูกคาธนาคารพาณิชย 2) เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการสินเช่ือบุคคล ของลูกคาธนาคารพาณิชย 3) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือบุคคล 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางซ่ึงเปนลูกคาสินเช่ือบุคคลของธนาคารพาณิชยในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 300 ราย โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental random 
sampling) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ กับปจจัยสวน
บุคคคล ดวยคาคะแนน (t-test) ทดสอบคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหคาความ
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แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกตางระหวางกลุม จึงเปรียบเทียบราย
ดาน โดยวิธีการ ของ Sheffe ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือบุคคลของลูกคาธนาคารพาณิชยมากท่ีสุด 
คือ วงเงินสินเช่ือ รองลงมาคืออัตราดอกเบ้ีย และข้ันตอนการพิจารณาสินเช่ือ การบริการภาพลักษณ
ของธนาคาร และการโฆษณาประชาสัมพันธ ตามลําดับ 
 2.  ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือบุคคล แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
สินเช่ือบุคคลท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 3.  ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือบุคคลของลูกคาโดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ กับปจจัยดานภาพลักษณของธนาคาร 
ในทิศทางตรงกันขามในระดับตํ่า และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับปจจัย ดานการ
โฆษณาประชาสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า 
 สุริยา  ขาวโชติชวง  (2547)  ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนผสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมากโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  ปจจัยดานราคาใหความสําคัญกับปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยเปน
ลําดับแรก  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการใหความสําคัญกับปจจัยดานข้ันตอนการขออนุมัติ
สินเช่ือไมซับซอนเปนลําดับแรก  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับปจจัยดานดานวงเงิน
สินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาเปนลําดับแรก  ปจจัยดานบุคลากร  ใหความสําคัญกับปจจัยดานความ
มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดีของพนักงานเปนลําดับแรก  ปจจัยดานสถานท่ี
ใหบริการใหความสําคัญกับปจจัยดานทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูใกลสะดวกตอการเดินทางเปน
ลําดับแรก  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับปจจัยดานมีระยะเวลาการปลอดชําระ
เงินตน/ดอกเบ้ียเปนลําดับแรก  ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหความสําคัญ
กับปจจัยดานช่ือเสียงของธนาคารเปนลําดับแรก 
 สําหรับปญหาปจจัยสวนผสมทางการตลาดพบวา  มีปญหาในระดับนอย โดยเรียงลําดับ
จากปจจัยท่ีมีปญหาลําดับแรกดังนี้  ปญหาปจจัยดานราคาไดแก ปญหาเร่ืองอัตราดอกเบ้ียสูง/
มากกวาธนาคารอ่ืนเปนปญหาลําดับแรก ปญหาปจจัยดานกระบวนการใหบริการไดแก  ปญหาเร่ือง
ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือซับซอนมากเปนปญหาลําดับแรก  ปญหาปจจัยดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพไดแก  ปญหาเร่ืองธนาคารไมมีช่ือเสียง/ช่ือเสียงตํ่ากวาธนาคารอ่ืนเปน
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ปญหาลําดับแรก  ปญหาปจจัยดานสงเสริมการตลาดไดแก  ปญหาเร่ืองไมมีสวนลดหรือไมมีการ
ยกเวนการคิดคาธรรมเนียมเปนปญหาลําดับแรก  ปญหาปจจัยดานบุคคลากรไดแก  ปญหาเร่ือง
พนักงานไมมีน้ําใจ  ขาดมนุษยสัมพันธไมเปนกันเอง  และมารยาทท่ีไมดีเปนปญหาลําดับแรก  
ปจจัยดานสถานท่ีใหบริการไดแก ปญหาเร่ืองทําเลที่ต้ังของธนาคารอยูไกลเปนปญหาลําดับแรก 
ปญหาปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก  ปญหาเร่ืองวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงตาม
ความตองการเปนปญหาลําดับแรก 
 สมชาย  อุปพงศ (2548)  ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยทางการตลาดของผูใชบริการดานสินเช่ือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อ ศึกษา
ปจจัยทางการตลาดของผูใชบริการสินเช่ือในเขตกรุงเทพมหานคร  เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริโภคตอปจจัยทางการตลาดของบริการดานสินเช่ือ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 กลุมตัวอยางเปนผูบริโภคของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ใชบริการดานสินเช่ือ จํานวน 400 คน เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
ดวยการใชสถิติในการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาเฉล่ีย F-
test ของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเม่ือ
พบความแตกตางระหวางกลุม จึงเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ Sheffe ผลการวิจัย พบวา 
 1.  ผูบริโภคของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบริการดาน
สินเช่ือ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพ
รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตํ่ากวา 30,000 บาท 
 2.  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการดาน
สินเช่ือโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท้ัง 4 ดาน คือดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการดานสินเช่ือ จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได พบวา 
  3.1 ผูบริโภคที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการดานสินเช่ือไมแตกตางกัน 
  3.2 ผูบริโภคท่ีมีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการดานสินเช่ือแตกตางกัน 
  3.3 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการดานสินเช่ือแตกตางกนั 
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  3.4 ผูบริโภคที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการดานสินเช่ือแตกตางกัน 


