
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
สินเช่ือ Medium SME ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร ใน   
คร้ังนี้ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  
 
แนวคิดและทฤษฎี 
    ทฤษฎีสวนประสมการตลาดของบริการ  
   กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (The Services Marketing Mix 7 P’s) มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกของผูบริโภค ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา 
(Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ (Process) ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ (People) ปจจัยดานการสรางและ
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident and Presentation) รวมเปนตัวแปรทาง
การตลาด 7 ประการ โดยตัวแปรทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเทาเทียมกันโดยข้ึนอยูท่ีวาจะวางกล
ยุทธเนนน้ําหนักท่ี P ตัวใด เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย  Philip Kotler ป 2002: 
(อางถึงในอดุลย   จาตุรงคกุล, 2545 : 25-26) 
 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ และบริการ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีถูกนําเสนอสู
ตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางคุณคา (Value) ใหเกิดความพึงพอใจ โดย
ตองมีคุณประโยชนหลัก (Core benefit) เปนส่ิงท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือเกินความ
คาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Potential Product) เพื่อ
ความสามารถในการแขงขันในอนาคต  ผลิตภัณฑ ท่ี เสนอขายอาจมีหรือไมมี ตัวตนก็ได 
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล 
 2. ปจจัยดานราคา (Price) หมายถึง ตนทุนของสินคาท่ีลูกคาตองจายเพื่อแลกเปล่ียน
กับสินคาหรือบริการนั้นๆ โดยการกําหนดราคาเกิดจากการต้ังเปาหมายทางการคา วาตองการกําไร 
ขยายสวนครองตลาด หรือเปาหมายอ่ืนๆ การตั้งราคาตองไดรับการยอมรับจากตลาดเปาหมาย และ
สูกับคูแขงได 
 3 . ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคา
หรือบริการไปสูตลาด เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคาหรือบริการ ตามท่ีตองการใหเปนท่ีพอใจและ
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ประทับใจของลูกคา ในภาวะปจจุบันท่ีเทคโนโลยีเจริญมากข้ึน และการคมนาคมสะดวก ทําใหการ
สงสินคาและบริการเปนเร่ืองงายข้ึนสําหรับผูผลิตและลูกคา 
 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให
กระบวนการการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือใหผูบริโภคเขาใจในคุณคา (Value) ท่ีผูขายเสนอ โดย
เลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน (IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา 
ผลิตภัณฑ คูแขง โดยใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน โดยเครื่องมือดังกลาวประกอบดวย การโฆษณา 
(Advertising) เปนการใชส่ือโฆษณาประเภทตางๆ ใหเขาถึงผูบริโภคกลุมใหญ เหมาะกับสินคาท่ี
ตองการตลาดกวาง   การสงเสริมการขาย (Sale promotion) เปนการส่ือสาร(Communication) ดึง
ความสนใจผูบริโภคเขาสูตัวสินคา จูงใจ (Incentive) โดยมอบสิทธิพิเศษส่ิงจูงใจ เชนคูปอง ของ
แถมฯ เปนการเชิญชวน (Invitation) เปนการเชิญชวนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาทันที เคร่ืองมือ
ชนิดนี้นิยมใชในระยะส้ัน เพื่อดึงยอดขายที่ซบเซาใหกลับฟนข้ึนอยางรวดเร็ว  การประชาสัมพันธ 
และการใหขาว (Public Relation and Publicity) เปนกิจกรรมท่ีเนน  วัตถุประสงคการใหบริการแก
สังคม เพื่อเสริมภาพพจนความรูสึกของผูบริโภคตอตัวผลิตภัณฑ การขายโดยใชพนักงานขาย 
(Personal Selling) จะไดผลดีเม่ือผูบริโภคอยูในข้ันสุดทายของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ เพื่อสราง
ความชอบ การโนมนาว และการตัดสินใจซ้ือ  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)ซ่ึงมีหลาย
รูปแบบ เชน Direct Mail, Internet Marketing  

 5 . ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑและการใหบริการซ่ึงตองอาศัยกระบวนการบางอยาง เพื่อสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการ 
ดวยความถูกตอง รวดเร็วเปนท่ีพอใจและประทับใจ (Customer Satisfaction) ในความรูสึกของ
ลูกคาธุรกิจบริการนั้นเปนส่ิงท่ีไมสามารถจับตองได กระบวนการการใหบริการจึงมีความสําคัญตอ
ธุรกิจบริการเปนอยางมาก 
               6. ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ (People) หมายถึง  บุคลากรที่เปนองคประกอบท่ี
สําคัญของการดําเนินธุรกิจ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับผลิตภัณฑท้ังหมด รวมท้ังลูกคา บุคลากรท่ี
จําหนาย และบุคลากรท่ีใหบริการหลังการขาย บุคลากรผูใหบริการจําเปนตองคัดเลือก (Selection) 
ฝกอบรม (Training) และการจูงใจ(Motivation) เพื่อสรางความพึงพอใจและเกิดความแตกตางจาก
คูแขง ดังนั้นบุคลากรจึงตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี ตอบสนองความตองการของลูกคา มี
ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปญหา และสรางคานิยมใหกับบริษัท 
  7. ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident and 
Presentation) หมายถึง การแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได 
เชน การสรางสภาพแวดลอมของสถานท่ีขององคกร การออกแบบตกแตง การแบงสวนหรือแผนก
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ของพ้ืนท่ี รวมท้ังอุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชตางๆ ท่ีใชในการบริการที่สามารถดึงดูดใจลูกคา 
เพื่อใหลูกคามองเห็นภาพลักษณ หรือคุณคาของการบริการที่สงมอบ และเหนือกวาคูแขงไดอยาง
ชัดเจน   
 
  แนวคิดทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  
   การตลาดบริการ ปจจุบันบริษัทช้ันนําของโลกตางใหความสําคัญกับ “ ความเปนเลิศ
ในการบริการ”  (Service Excellent) ซ่ึงมีแนวทางในการปฎิบัติ ดังตอไปนี้ Philip Kotler ป 1994 : 
476-477 (อางถึงใน   ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา 2547: 196-197) 

1.  เนนแนวคิดดานกลยุทธ (Strategic Concept) ผูบริหารระดับสูงขององคการตอง
ยึดถือลูกคาเปนหลักในการวางกลยุทธ ตองทราบถึงความตองการของลูกคาเปาหมายไดชัดเจน 
สามารถกําหนดกลยุทธ นําเสนอผลิตภัณฑท่ีแตกตางจากคูแขงโดยลูกคาไดรับความพึงพอใจ 
สามารถรักษาลูกคาไวไดตลอดไป 
 2. สรางวัฒนธรรมในองคการที่เนนความเปนเลิศในการใหบริการ ผูนําองคการตองมี
วิสัยทัศนท่ีสามารถสรางคุณภาพของการบริการที่เหนือกวาในระยะยาว โดยเนนใหพนักงานทุกคน
เขาใจความสําคัญของลูกคา และคุณภาพของการบริการ 

 3.  ควรกําหนดมาตรฐานคุณภาพของการบริการไวในระดับสูง แตมีความเปนไปได 
 4.  มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานในการใหบริการ และวัดความพึงพอใจของลูกคา 

 5. มีระบบของการแกไขปญหาใหเปนท่ีพอใจของลูกคา  ตองมีการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว เม่ือลูกคามีปญหาหรือคําติเตียน โดยจัดใหมีหนวยงานหรือบุคลากรท่ีผานการอบรม มี
อํานาจในการตัดสินใจ สามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็วและเปนท่ีพอใจของลูกคา 
 6. มีการตลาดภายในท่ีดี (Internal Marketing) บริษัทท่ีมีความเปนเลิศในการ
ใหบริการจะตองสามารถสรางความพึงพอใจใหกับพนักงานของบริษัทไดเชนเดียวกันกับการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา เนื่องจากการตลาดภายในท่ีดี จะชวยใหพนักงานมีความภูมิใจและความ
พึงพอใจในงานท่ีทํามากข้ึน ซ่ึงความรูสึกท่ีดีของพนักงานนี้จะไดรับ การถายทอดไปสูการบริการ
ลูกคาในท่ีสุด 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 สหรรษา  สถิตสุขเสนาะ (2546)    ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการใชบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยจํากัด 
(มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ ปจจัย
ดานบุคลากร ไดแกพนักงานท่ีบุคลิกภาพนาเช่ือถือซ่ือสัตยไวใจได รองลงมาคือปจจัยดาน
กระบวนการของการใหบริการ ไดแก มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยําเช่ือถือได การใหบริการ
หลังการใชบริการสินเช่ือรวดเร็ว และมีปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ความมีช่ือเสียงดานความม่ันคงของ
ธนาคาร ปจจัยดานราคา ไดแก อัตราดอกเบ้ีย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับ
อนุมัติตรงตามความตองการ ปจจัยดานสถานท่ีใหบริการ ไดแก ทําเลท่ีต้ังของธนาคารอยูใกล 
สะดวกในการติดตอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีพนักงานใหคําแนะนําใหคําปรึกษาอยู
เสมอ ตามลําดับ  
 ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  ปญหาท่ีพบมากเปนอันดับแรก คือ ปญหาดานกระบวนการของการ
ใหบริการ ไดแก  มีเอกสารเพ่ือใชประกอบการขออนุมัติสินเช่ือเปนจํานวนมาก  รองลงมา คือ ปญหา
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแกภาพลักษณของธนาคารมีความเปนระบบราชการ
มากเกินไป  ปญหาดานราคา ไดแก อัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคารอ่ืน  ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย 
ไดแก สถานท่ีท่ีจอดรถไมเพียงพอตอผูมาใชบริการ  ปญหาดานสงเสริมการตลาด ไดแก ไมไดรับการ
แจงขอมูลขาวสารที่สําคัญจากธนาคาร ปญหาดานผลิตภัณฑ ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติไมตรง
กับความตองการ  ปญหาดานบุคลากร ไดแก พนักงานมักปฏิบัติงานผิดพลาด ขาดความรูความชํานาญ 
 สุริยา ขาวโชติชวง (2547) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชย  ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานราคา 
ไดแก อัตราดอกเบ้ีย รองลงมาปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ไดแก ข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือไม
ซับซอน ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคา ปจจัยดานบุคลาการ ไดแก 
ความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธเปนกันเอง ปจจัยดานสถานท่ีใหบริการ ไดแก ทําเลที่ต้ังของ
ธนาคารอยูใกลสะดวก และปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไดแก ระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน/
ดอกเบ้ีย สวนปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความมีช่ือเสียงของ
ธนาคาร 

 ผลการศึกษาทางดานปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือ พบวาปญหาใน
ภาพรวมมีคาเฉล่ียในระดับนอย เรียงตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกระบวนการ
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ใหบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสถานท่ีใหบริการ ปจจัยดานสงเสริม
การตลาด และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
                บุญเลิศ   กิตติศักดบุญสุข  (2549) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อการคาของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาค
สินเช่ือนครหลวง 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ปจจัยดานราคา ไดแก อัตราดอกเบ้ีย  และปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ี
ธนาคารใหแกลูกคา ปจจัยดานสถานท่ีใหบริการ ไดแก มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ  ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ไดแก  การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก 
ภายในธนาคารมีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัยและ สวยงาม  ปจจัยดานบุคลากร ไดแก ความมีน้ําใจ  มี
มนุษยสัมพันธ  ความเปนกันเองและมีมารยาทท่ีดีของพนักงาน และ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไดแก 
มีสวนลด หรือ งดคิดคาธรรมเนียม 

 ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับ ดังนี้  ปญหาท่ีพบมากเปนอันดับแรก คือ ปญหาดานราคา ไดแก 
อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอื่น รองลงมา คือ ปญหาดานสถานท่ีใหบริการ ไดแกสถานท่ีคับแคบ 
ไมสะอาดและลาสมัย   ปญหาดานผลิตภัณฑ   ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับ
ความตองการ  ปญหาดานบุคลากร ไดแก พนักงานขาดความนาเช่ือถือ  ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ไดแก มีท่ีนั่งรอไมเพียงพอ ปญหาดานกระบวนการของการใหบริการ ไดแก การ
ใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา  และใหความสําคัญในระดับนอย คือปญหาดานสงเสริมการตลาด 
ไดแก ไมมีระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน/ดอกเบ้ีย 
 
 


