
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 

การศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ 
Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม ผูศึกษาไดใช แนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ   สวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมีองค 
ประกอบ  7 ประการ ดังนี ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 434) 

1. ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง  ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ  ประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุ
ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ 
สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ  
หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P  ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Productราคาเปน
ตนทุน (Cost) ของลูกคา  ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) 
ของผลิตภัณฑนั้น  ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็ตัดสินใจซื้อ  

3. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล  โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ 
เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind)  ในผลิตภัณฑ  โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อและ
พฤติกรรมการซื้อ  หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการ
ติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal selling)  เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ 
องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการติดตอส่ือสาร
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การตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  

4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางทางชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัว
สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  

5. บุคลากร (People) หมายถึงพนักงานที่ใหบริการหรือสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา คนเปน
ส่ิงสําคัญในการสรางความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ และมีอิทธิพลตอการที่จะเลือกซื้อหรือไมซ้ือ ใช
หรือไมใชบริการของผูบริโภค 

6. การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  หมายถึง การพยายาม
สรางคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)]  ในรูปแบบของการใหบริการ เพื่อสราง
คุณคาใหกับลูกคา (Customer – value proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชนอ่ืน  ๆ

7. กระบวนการ (Process) หมายถึง การสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer satisfaction) 

 
ทฤษฎีดานกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ  Kotler and Armstrong, (1993 : 141 – 149 

อางถึงใน สุริยา  ขาวโชติชวง,  2547 :10-12)  ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคพบวา
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

1.  ขั้นรับรูปญหา (Problem Recognition)  ผูบริโภคจะรับรูปญหาหรือความตองการ เกิดจาก
ส่ิงเราภายในรางกายของบุคคล เชน ความหิว ซ่ึงเมื่อความตองการนี้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดแรง
ขับจากประสบการณที่ผานมาวาจะตอบสนองความตองการนั้นไดอยางไร ขณะเดียวกันความตองการนี้
อาจเกิดจากสิ่งเราภายนอกไดเชนกัน เชน ความรูสึกอยากไปเที่ยวตางประเทศ ตามอยางเพื่อนบาน เปนตน  

2.  ขั้นแสวงหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภครูถึงปญหาแลววามีความตองการ
สินคาหรือบริการใดในขั้นที่หนึ่งแลว ในขั้นที่สองผูบริโภคจะแสวงหาขาวสารจากแหลงขอมูลตาง  ๆ
ดังตอไปนี้ 
 2.1   แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพือ่นบาน คนรูจกัรอบ
ขาง เปนตน 
  2.2   แหลงขอมูลทางการคา (Commercial Sources) ไดแก ส่ือโฆษณา พนักงานขาย 
ตัวแทนการคา การบรรจุหีบหอ การจัดแสดงสินคา เปนตน 
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  2.3   แหลงชุมชน (Public Sources) ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค ฯ 
  2.4   แหลงทดลอง (Experimental Sources) ไดแก หนวยงานที่ทําการสํารวจคุณภาพ
สินคา และ บริการ หรือ หนวยงานวิจัยภาวการณตลาดของผลิตภัณฑ 
 3. ขั้นประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑตางๆ 
จากขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่สอง โดยมีหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณา คือ 
  3.1  ดูจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑตางๆ เชน ดูจากภาพถาย คุณภาพ ความยากงายของ
การใช ขนาดรูปราง และ คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ปรากฏ เชน การใชบริการธนาคารก็ดูจากการนํา เทคโนโลยี
มาอํานวยความสะดวกในการใหบริการลูกคา จํานวนสาขา ทําเลที่ตั้งสาขา การบริการของพนักงาน 
ผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ เปนตน 
  3.2  การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ และ การจัดลําดับ
ความสําคัญสําหรับคุณสมบัตติางๆ เชน ความสะดวกในการเดินทางไปใชบริการ มีบริการที่ตรงกับ
ความตองการ คาบริการที่ไมแพงกวาที่อ่ืน หรือ มีบริการเสริมพิเศษเพิ่มมากกวาธนาคารอื่น เปนตน 
  3.3  ความเชื่อถือเกี่ยวกับตรา เชน ผูใชบริการมีความเชื่อถือในตราของธนาคาร มี
ความเชื่อถือในชื่อเสียงและภาพพจนของธนาคาร เคยเหน็การโฆษณาผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ อยู
เสมอ ซ่ึงความเชื่อถือนี้จะมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ 
  3.4  พิจารณาอรรถประโยชนที่จะไดรับสําหรับคุณสมบัติแตละอยางของผลิตภัณฑ 
เชน บริการฝากเงินกับธนาคาร ควรฝากเงินประเภทใดจึงจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด หรือ คุมคากวากัน 
เปนปจจยัสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
  3.5 เปรียบเทียบตรายี่หอ มีการเปรียบเทียบธนาคารแตละแหงวาธนาคารใดให
อรรถประโยชน ในการใชบริการไดมากกวา 

4. ขั้นตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หลังจากมีการประเมินทั้ง
สามขอ ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ชอบมากที่สุด เชน การใชบริการกับธนาคารใดธนาคาร
หนึ่ง เมื่อพอใจใบริการ และ เงื่อนไขตางๆ ของธนาคารนั้น 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ หลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ
แลว ความรูสึกนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และความคาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมี
คุณสมบัติเปนไปตามคาดหวัง ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจและมีการใชบริการซ้ํา ถาผลิตภัณฑมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามความคาดหวัง ผูบริโภคจะเกิดความไมพอใจและไมใชบริการอีก  
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ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
  คเชนค  ดิสภาณุวัฒ (2544) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของลูกคา ธนาคารเอเชีย จํากัด(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา สาเหตุจูงใจที่ทําใหลูกคากลุมตัวอยางตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของ
ธนาคาร เนื่องจากไดรับการชักชวนจากพนักงานธนาคาร และไดรับการแนะนําจากญาติ  พี่นอง หรือ 
เพื่อน มากที่สุด และ ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน ใจใชบริการ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ 
ปจจัยดานราคา ไดแก อัตราดอกเบี้ยต่ํา, ปจจัยดานบุคลากร ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธ, ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ ไดแก มีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยํา มีความสะดวกรวดเร็ว ไมยุงยาก และ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความนาเชื่อถือของธนาคาร และ วงเงินที่ไดรับตรงกับความตองการ  มีผล
ตอการตัดสินใจในระดับมาก สวนปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สิง
พิมพ และ ปจจัยดานสถานที่ ไดแก สถานที่ตกแตงทันสมัย สะอาดสวยงาม มีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับปานกลาง 
  ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  ปญหาที่พบมากเปนอันดับแรก คือ 
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่อง ปญหาดานจํานวนสาขาที่ใหบริการนอย  รองลงมา คือ 
ปญหาดานสงเสริมการตลาด ในเรื่อง ขาดการจูงใจโดยการใหสิทธิและผลประโยชนพิเศษ ปญหาดาน
ผลิตภัณฑ ในเรื่อง ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยไมหลากหลาย ปญหาดานราคา ในเรื่อง อัตรา
คาธรรมเนียมและบริการสูง ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ ในเรื่อง มีระเบียบและข้ันตอน
ตางๆ มาก ทําใหยุงยาก และใหความสําคัญในระดับนอย คือ ปญหาดานบุคลากร ในเรื่อง พนักงานขาด
ทักษะและประสิทธิภาพในการทํางาน 
  สหรรษา  สถิตยสุขเสนาะ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการใชบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปจจัยดาน
บุคลากร ไดแก พนักงานที่มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือซ่ือ สัตยไวใจได  รองลงมาคือ ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ ไดแก ระบบการทํางานที่ถูกตอง แมนยําเชื่อถือได ปจจัยดานอื่นๆ ไดแก 
ความมีช่ือเสียงทางดานความมั่นคงของธนาคาร  ปจจัยดานราคา ไดแก อัตราดอกเบี้ยต่ํา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติตรงกับความตองการ ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ ไดแก 
ทําเลที่ตั้งของธนาคารอยูใกล สะดวกในการติดตอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีพนักงาน
ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาอยูเสมอ 
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  ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด โดยมี
เปอรเซ็นตเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  ปญหาที่พบมากเปนอันดับแรก คือ ปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการ ในเรื่อง มีเอกสารเพื่อใชประกอบการขออนุมัติสินเชื่อเปนจํานวนมาก  
รองลงมา คือ ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่อง ภาพลักษณของธนาคารมี
ความเปนระบบราชการมากเกินไป  ปญหาดานราคา ในเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารอื่น  ปญหา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่อง สถานที่ที่จอดรถไมเพียงพอตอผูมาใชบริการ  ปญหาดานสงเสริม
การตลาด ในเรื่อง ไมไดรับการแจงขอมูลขาวสารที่สําคัญจากธนาคาร ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง 
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติไมตรงกับความตองการ  ปญหาดานบุคลากร ในเรื่อง พนักงานมัก
ปฏิบัติงานผิดพลาด ขาดความรูความชํานาญ 

บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอ
การใชบริการสินเชื่อเพื่อการคาของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ในภาคสินเชื่อนครหลวง 
4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใช
บริการสินเชื่อเพื่อการคา โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ คือปจจัยดานราคา ไดแก อัตรา
ดอกเบี้ย  และปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกลูกคา สวนใหญใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก  สวนปจจัยดานสถานที่ใหบริการ ไดแก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ  ปจจัยดานกระบวนการ 
ไดแก การใหคําตอบที่รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก ภายในธนาคาร
มีบรรยากาศที่ดี ตกแตงทันสมัยและ สวยงาม , ปจจัยดานบุคลากร ไดแก ความมีน้ําใจ, มีมนุษยสัมพันธ  
ความเปนกันเองและมีมารยาทที่ดีของพนักงาน และ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไดแก มีสวนลด หรือ 
งดคิดคาธรรมเนียม 

 ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  ปญหาที่พบมากเปนอันดับแรก คือ 
ปญหาดานราคา ในเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสูง/มากกวาธนาคารอื่น รองลงมา คือ ปญหาดานสถานที่
ใหบริการ ในเรื่อง สถานที่คับแคบ ไมสะอาดและลาสมัย   ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง วงเงินสินเชื่อ
ที่ธนาคารใหแกลูกคาต่ํา/ไมตรงกับความตองการ  ปญหาดานบุคลากร ในเรื่อง พนักงานขาดความ
นาเชื่อถือ  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องมีที่นั่งรอไมเพียงพอ ปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการ ในเรื่อง  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเชื่อลาชา  และใหความสําคัญ
ในระดับนอย คือปญหาดานสงเสริมการตลาด ในเรื่อง ไมมีระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน/ดอกเบี้ย 


