
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎี และ แนวคิด ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเช่ือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดชุมพร  ผูศึกษาไดใช แนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 
ทฤษฎี และ แนวคิด  
 1. ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 434) 
อธิบายวา สวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมีองคประกอบ 7 ประการ ดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ  ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน 
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ 
สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  
 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑ  หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P  ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถัดจาก Product
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา  ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น  ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็ตัดสินใจซ้ือ  
 3. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล  โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ 
เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind)  ในผลิตภัณฑ  โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือและ
พฤติกรรมการซ้ือ  หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขาย และการ
ติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non-personal Selling)  เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ 
องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือการติดตอส่ือสาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  
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 4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางทางชองทางซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัว
สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  
 5.  คน (People) หมายถึงพนักงานท่ีใหบริการหรือสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา คนเปน
ส่ิงสําคัญในการสรางความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ และมีอิทธิพลตอการท่ีจะเลือกซ้ือหรือไมซ้ือ ใช
หรือไมใชบริการของผูบริโภค 
 6. การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  หมายถึง การ
พยายามสรางคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)]  ในรูปแบบของการใหบริการ เพื่อ
สรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer – value proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว 
หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ  
 7. กระบวนการ (Process) หมายถึง การสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาได
รวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer satisfaction) 

 
 2. ทฤษฎีดานกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ (Philip and Armstrong, 1993: 
141 - 149) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคพบวาในกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคา
และบริการของผูบริโภคประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 
 1. ข้ันรับรูปญหา (Problem Recognition) ผูบริโภคจะรับรูปญหาหรือความตองการ เกิด
จากส่ิงเราภายในรางกายของบุคคล เชน ความหิว ซ่ึงเม่ือความตองการน้ีเพิ่มข้ึนจนถึงระดับหนึ่งก็จะเกิด
แรงขับจากประสบการณท่ีผานมาวาจะตอบสนองความตองการนั้นไดอยางไร ขณะเดียวกันความตองการ
นี้อาจเกิดจากส่ิงเราภายนอกไดเชนกัน เชน ความรูสึกอยากไปเท่ียวตางประเทศ ตามอยางเพ่ือนบาน เปน
ตน  
 2. ข้ันแสวงหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภครูถึงปญหาแลววามีความตองการ
สินคาหรือบริการใดในข้ันท่ีหนึ่งแลว ในข้ันท่ีสองผูบริโภคจะแสวงหาขาวสารจากแหลงขอมูลตาง  ๆ
ดังตอไปนี้ 
      2.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจักรอบ
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 หนวยงานท่ีทําการสํารวจคุณภาพ
สินคา และ บริการ หรือ หนวยงานวิจัยภาวการณตลาดของผลิตภัณฑ 
 3.  ข้ันประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑตางๆ 
จากขอมูลท่ีรวบรวมไดในข้ันท่ีสอง โดยมีหลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณา คือ 
          3.1 ดูจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑตางๆ เชน ดูจากภาพถาย คุณภาพ ความยากงาย
ของการใช ขนาดรูปราง และ คุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ เชน การใชบริการธนาคารก็ดูจากการนํา 
เทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวกในการใหบริการลูกคา จํานวนสาขา ทําเลที่ต้ังสาขา การบริการของ
พนักงาน ผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ เปนตน 
           3.2 การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ และ การจัดลําดับ
ความสําคัญสําหรับคุณสมบัติตางๆ เชน ความสะดวกในการเดินทางไปใชบริการ มีบริการที่ตรงกับ
ความตองการ คาบริการที่ไมแพงกวาท่ีอ่ืน หรือ มีบริการเสริมพิเศษเพิ่มมากกวาธนาคารอ่ืน เปนตน 
          3.3 ความเช่ือถือเกี่ยวกับตรา เชน ผูใชบริการมีความเช่ือถือในตราของธนาคาร มี
ความเชื่อถือในช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคาร เคยเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ อยู
เสมอ ซ่ึงความเช่ือถือนี้จะมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ 
          3.4 พิจารณาอรรถประโยชนที่จะไดรับสําหรับคุณสมบัติแตละอยางของผลิตภัณฑ 
เชน บริการฝากเงินกับธนาคาร ควรฝากเงินประเภทใดจึงจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด หรือ คุมคากวากัน 
เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ 
          3.5 เปรียบเทียบตรายี่หอ มีการเปรียบเทียบธนาคารแตละแหงวาธนาคารใดให
อรรถประโยชน ในการใชบริการไดมากกวา 
 4.  ข้ันตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หลังจากมีการประเมินท้ัง
สามขอ ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีชอบมากท่ีสุด เชน การใชบริการกับธนาคารใดธนาคาร
หนึ่ง เม่ือพอใจใบริการ และ เง่ือนไขตางๆ ของธนาคารนั้น 
 5.  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ หลังจากมีการซ้ือ
ผลิตภัณฑแลว ความรูสึกนี้ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และความคาดหวังของผูบริโภค ถา
ผลิตภัณฑมีคุณสมบัติเปนไปตามคาดหวัง ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจและมีการใชบริการซํ้า ถา
ผลิตภัณฑมีคุณสมบัติไมเปนไปตามความคาดหวัง ผูบริโภคจะเกิดความไมพอใจและไมใชบริการอีก  
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   3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสินเชื่อ 
       ดารณี พุทธวิบูลย (2543: 2-18) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเช่ือ ไววา
สินเช่ือ (Credit) มีท่ีมาจากภาษาลาตินวา Credere แปลวา to trust หรือ to believe และนักวิชาการ
บางทานกลาววา มาจากคําภาษาลาตินวา Credo ซ่ึงเปนคําผสมระหวางคําภาษาสันสกฤต Crad 
แปลวาความเช่ือถือไววางใจ กับ คําภาษาลาติน do แปลวา ทําใหเกิดหรือมอบ จะเห็นไดวาท่ีมาของ
คําวาสินเช่ือนั้นมาจากรากฐานเดียวกัน คือ ความเช่ือถือและไววางใจ จึงไดมีผูกําหนดความหมาย
ของสินเช่ือไวหลายลักษณะ ดังนี้ 
  ในแงของการคา สินเช่ือหมายถึง ความเช่ือถือท่ีผูขายมีตอผูซ้ือ และยอมมอบสินคา
หรือบริการใหแกผูซ้ือไปกอนโดยไมตองชําระเงินสด แตมีสัญญาการชําระเงินคาสินคาหรือบริการ
นั้นในวันขางหนาตามการตกลงกันระหวางผูซ้ือและผูขาย ซ่ึงกอใหเกิดลูกหนี้และเจาหนี้ตามมา 
  ในแงของผูบริโภค สินเช่ือหมายถึง ความสามารถท่ีจะไดสินคาหรือบริการไปใช
กอนโดยตกลงวาจะนําเงินมาชําระสินคาหรือบริการในภายหนา 
  ในแงของสถาบันการเงิน สินเช่ือหมายถึง บริการชนิดหนึ่งของสถาบันการเงินท่ี
กอใหเกิดรายไดหลักแกสถาบันการเงิน และมีความสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอ
ระบบธุรกิจของชุมชนเปนอยางยิ่งดวย 
  จากความหมายดังกลาวขางตนนํามาสรุปสาระสําคัญ สําหรับความหมายของสินเช่ือ
วา คือความเช่ือถือไววางใจระหวางบุคคล 2 ฝาย ในการท่ีจะใหสินคาหรือบริการไปใชกอน โดยมี
สัญญากําหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาการชําระคืนในอนาคต บุคคล 2 ฝายท่ีกลาวถึงนั้น อาจมีการ
ติดตอกันเปนรายบุคคล กลุมบุคคลหรือนิติบุคคลหรือระหวางกันก็ได และส่ิงท่ีฝายผูใหสินเช่ือ
จะตองรับภาระตามตอมา คือ ความเส่ียง สินเช่ือนอกจากจะตองต้ังอยูบนรากฐานของความเช่ือถือ
แลว ยังตองอาศัยหลักประกัน ซ่ึงอาจเปนไดท้ังบุคคลหรือหลักทรัพยท่ีจะนํามาใชเพื่อลดความเส่ียง
ดวย ดังนั้นจึงควรไดมีการศึกษาถึงหลักการจัดการสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการกําหนดเปา 
หมายของการจัดการดานสินเช่ือ ไวดังนี้ การรักษาสภาพคลอง (Liquidity Objectives) และการทํา
กําไร (Profitability Objectives) โดยใหมีความเส่ียง (Risk) และตนทุนในการจัดการสินเช่ือ (Cost) 
ตํ่าท่ีสุด (Minimized Risk and Cost) 
 1. สวนประกอบของ กระบวนการสินเช่ือ แบงเปน 3 สวน คือ 
        1.1 รายการสินเช่ือ (Credit Transaction) เร่ิมจากการที่บุคคล 2 ฝายตกลงที่จะทํา
การแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ โดยมีสัญญากําหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีจะชําระเงินคืนใน
อนาคต 
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        1.2 สถานะทางสินเช่ือ (Credit Standing) เม่ือมีการตกลงจะใหสินเช่ือแลว ส่ิงท่ี
จะตองพิจารณาและตัดสินใจข้ันตอมา คือ สถานะทางสินเช่ือของผูมาขอวาดีมากนอยเพียงใด เปน
บุคคลท่ีนาเช่ือถือ เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนตัว ผลงาน ช่ือเสียงการดําเนินธุรกิจ หรือความสามารถท่ี
จะชําระหนี้หรือไม สถานะทางสินเช่ือนี้จะนํามาเปนตัวบงช้ีถึงการยอมรับท่ีจะใหสินเช่ือภายใน
วงเงิน เง่ือนไข และเง่ือนเวลา มากนอยเทาใด และอยางไรบาง แกผูขอสินเช่ือแตละราย 
   1.3 ตราสารสินเช่ือ (Credit Instruments) เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวน การ
ใหสินเช่ือท่ีจะตองทําหลักฐานเพื่อแสดงการตกลงเกี่ยวกับวงเงินสินเช่ือ เง่ือนไข และเง่ือนเวลาที่
ท้ัง 2 ฝาย คือผูขอและผูใหสินเช่ือยอมรับ ซ่ึงไดแก ตราสารหรือสัญญาท่ีจะเปนหลักประกันในการ
ชําระหนี้ เชน เช็ค ต๋ัวสัญญาใชเงิน ต๋ัวแลกเงิน เปนตน ดังนั้น ตราสารสินเช่ือ (Credit Instruments) 
จึงหมายถึง หลักฐานแสดงสภาพหนี้ และเง่ือนไขการชําระหนี้ ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อลดความเส่ียงในการ
ประกอบการดานสินเช่ือ 
 2. แนวทางการจัดการสินเช่ือ งานดานการจัดการสินเช่ือจะครอบคลุมต้ังแตการ
พิจารณาปลอยสินเช่ือ จนถึงการเรียกเก็บหนี้ งาน 2 ลักษณะนี้ นับวาเปนงานหลักของการจัดการ
สินเช่ือ ท่ีจะตองดําเนินการควบคูกันไปเสมือนตาช่ัง กลาวคือ ถางานใดหยอนอีกงานจะตอง
เขมงวด จึงจะทําใหงานจัดการสินเช่ือลุลวงไปดวยดี สําหรับแนวทางของการจัดการสินเช่ือมี ดังนี้ 
       2.1 การจัดการสินเช่ือ เปนการจัดการยอยภายใตการบริหารงานหลักของธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ง จึงจําเปนตองคํานึงถึงเปาหมายหลักของกิจการกอนท่ีจะกําหนดเปาหมายของการจัดการ
สินเช่ือ ซ่ึงควรใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของกิจการ โดยจะกําหนดไวเปนลักษณะของ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
               2.1.1  ทํายอดขาย  คาใชจาย  และกําไรที่เหมาะสมท่ีสุดใหกิจการ 
               2.1.2  การควบคุมบัญชีลูกหนี้ท้ังทางดานปริมาณ และคุณภาพ เพื่อไม ให
กิจการตองลงทุนกับลูกหนี้มากเกินไป ทําใหเสียโอกาสในการเพ่ิมยอดขาย 
                2.1.3   การควบคุมตนทุนในการใหสินเช่ือ   และเรียกเก็บหนี้ ไดแก 
คาใชจายเกี่ยวกับหนี้สูญ คาจาง และเงินเดือนพนักงาน การหาขอมูล คาเชาสถานท่ี ฯลฯ 
       2.2 การจัดการสินเช่ือควรตองคํานึงถึงความรวมมือ และประสานงานกับฝายอ่ืนๆ 
ของกิจการ เชน ฝายขาย หรือฝายบัญชี เปนตน 
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     2.3  การจัดการสินเช่ือเปนท้ังศาสตรและศิลป   กลาวคือ ผูปฏิบัติงานดานนี้จะตอง
มีความรูเกี่ยวกับศาสตรตางๆ ดานสินเช่ือ บริการ การบัญชี การเงิน ฯลฯ แลว ยังตองมีศิลปะท่ีจะใช
เทคนิค ความแนบเนียน ประสบการณ และการวินิจฉัยส่ังการ ซ่ึงเปนความสามารถเฉพาะมาชวยใน
การจัดการสินเช่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 
    2.4 การจัดการสินเช่ือ ใหมีประสิทธิภาพ  ควรมีผูเช่ียวชาญแตละข้ันตอน เพื่อทํา
หนาท่ีงานดานสินเช่ือ ไดแก การวางแผนต้ังเปาหมายและนโยบายการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน
ดานสินเช่ือ การกระจายอํานาจหนาท่ี การตรวจสอบการดําเนินงานกับเปาหมาย และการฝกอบรม
แกพนักงานสินเช่ือ เปนตน 
       2.5 การจัดการสินเช่ือยังคงตองมีกระบวนการจัดการตามหลักการจัดการท่ัวไป 
คือ มีการวางแผน (Planning) การจัดสายงาน (Organizing) การปฏิบัติการใหสอดคลองกับเปาหมาย
หรือนโยบาย (Actuating) และการควบคุม (Controlling) 
  3. การจําแนกประเภทสินเช่ือ อาจทําไดในหลายลักษณะแตกตางกันออกไป ข้ึนกับ
วาผูท่ีแบงประเภทนั้นตองการเนนในเร่ืองใด หรือเพื่อประโยชนอะไร บางแหงอาจจําแนกตามระยะ 
เวลาการใหกูยืม บางแหงอาจแบงประเภทตามบริการท่ีตนมีใหกับลูกคา และการเรียกช่ือสินเช่ือจะ
แตกตางกันออกไป    ซ่ึงอาจสรุปไดวาโดยท่ัวไปแลว การจําแนกประเภทสินเช่ือมีส่ิงท่ีจะคํานึงถึง 
3 ประการ คือ 
        3.1 วัตถุประสงคของการขอสินเช่ือ วาจะนําไปใชเพื่อการใด มักจะเรียกช่ือ
สินเช่ือ นั้น เชน สินเช่ือเพื่อการบริโภค สินเช่ือเพื่อการคา สินเช่ือเพื่อการเกษตร สินเช่ือเพื่อการ
เคหะ เปนตน 
        3.2 ระยะเวลาในการชําระคืนสินเช่ือ จะเร็วหรือชานานเพียงใด ปกติจะแบงเปน 4 
ประเภทดวยกัน คือ 
                   3.2.1 สินเช่ือประเภทเผ่ือเรียก (Call or Demand Credit) ประเภทนี้ตอง
ชําระทันทีเม่ือฝายผูใหสินเช่ือเรียกรองใหชําระ แตในทางปฏิบัติ มักจะแจงลวงหนา 1 วัน เพื่อ
ลูกหนี้จะไดเตรียมการไดทัน 
                     3.2.2 สินเช่ือระยะส้ัน (Short Term Credit)  เปนสินเช่ือท่ีตองชําระคืน
ภายใน 1 ป 
                       3.2.3 สินเช่ือระยะปานกลาง (Intermediate-Term Credit) เปนสินเช่ือท่ี
ตองชําระคืนต้ังแต 1 ป ถึง 3 ป หรือ 5 ป แลวแตการกําหนดและตกลงกัน 
                       3.2.4 สินเช่ือระยะยาว (Long-Term Credit) กําหนดชําระคืนต้ังแต 3 ป 
หรือ 5 ปข้ึนไป 
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  3.3 การมีหลักประกัน โดยการจํานอง จํานํา หรือ มีบุคคลหรือธนาคารคํ้าประกัน แต
บางกรณีอาจไมมีหลักประกันได ถาความสามารถในการจัดการหรือการหากําไรของผูขอสินเช่ือ 
สูงและนาเช่ือถือพอ จนเปนท่ียอมรับของผูใหสินเช่ือ แตในทางปฏิบัติมักจะตองมีหลักประกัน
ท้ังส้ิน 
  4. ประเภทของการบริการสินเช่ือท่ีสําคัญ  ซ่ึงธนาคารพาณิชยมีไวบริการลูกคา 
ไดแก 
       4.1 เลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) คือขอตกลงเปนลายลักษณอักษร ท่ีทาง
ธนาคารใหแกผูขายสินคาผานธนาคารของผูซ้ือ เปนการประกันการชําระเงิน 
      4.2 ทรัสตรีซีท (Trust Receipt) คือใบรับท่ีทําข้ึนระหวางผูซ้ือสินคากับธนาคาร ผู
เก็บเงินตามต๋ัวแลกเงิน โดยผูซ้ือขอนําสินคาออกขายกอน 
      4.3 เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) เปนการใหกูยืม โดยใหลูกคาเบิกเงินเกินกวา
จํานวนเงินฝากท่ีมีอยูในบัญชีกระแสรายวัน 
     4.4 เงินกูจํานอง (Fixed Loan) เปนสินเช่ือระยะยาวสําหรับผูท่ีตองการใชเงินทุน
จํานวนมาก โดยมีระยะเวลาผอนสงท่ีแนนอน 
     4.5 แพ็คกิ้งเครดิต (Packing Credit) เปนสินเช่ือระยะส้ันสําหรับผูประกอบธุรกิจ
ดานการสงออกสินคาออก เพื่อใหผูสงออก ไดมีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซ้ือ และบรรจุสินคา
สําหรับสงออก 
    4.6 การรับซ้ือลดตั๋วเงิน(Promissory Note) ทุกชนิด เปนสินเช่ือระยะส้ันท่ีใหแก 
ผูประกอบการคาทุกชนิดใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการคา 
    4.7 คอลโลน (Call Loan) เปนเงินกูยืมระยะส้ันสําหรับบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
ท่ัวไปที่มีขนาดใหญ 
 อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยแตละแหงอาจมีประเภทสินเช่ือท่ีใหบริการมากนอย
หรือการเรียกช่ือแตกตางกันออกไป ดังนั้นผูท่ีตองการศึกษาหรือใชบริการสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยควรจะไดพิจารณาสอบถามใหละเอียดจากธนาคารแตละแหง 
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
                        ชาตรี ครุธงาม (2548) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย ของผูประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวาทุกปจจัยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ ปจจัย
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ดานพนักงานใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานความมีน้ําใจมีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีของ
พนักงานเปนลําดับแรก รองลงมา ไดแก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการใหความสําคัญกับปจจัย
ยอยการใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อเปนลําดับแรก ปจจัยดานราคาใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยอัตราดอกเบ้ียเปนลําดับแรก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับปจจัยยอยวงเงิน
สินเช่ือท่ีธนาคารใหกับลูกคา เปนลําดับแรก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานทําเลที่ต้ังอยูใกลสะดวกตอการติดตอเปนลําดับแรก ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ ใหความสําคัญกับปจจัยยอยการมีช่ือเสียงและภาพพจนของธนาคารเปนลําดับแรก ปจจัย
ดานสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับปจจัยยอยมีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และมี
ระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินตน/ดอกเบ้ีย เปนลําดับแรก  
                         สําหรับปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 
อยูในระดับนอย ซ่ึงในรายละเอียดพบวาทุกปญหาใหความสําคัญอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับ
จากปจจยัท่ีมีปญหาลําดับแรก ดังนี ้ ปญหายอยดานกระบวนการใหบริการ ไดแก ปญหาการให
คําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา รองลงมาคือ ปญหายอยดานราคา ไดแก อัตราดอกเบี้ยสูงมากกวา
ธนาคารอ่ืนปญหายอยดานพนักงานไดแกมีพนักงานใหบริการไมเพยีงพอ ปญหายอยดานผลิตภณัฑ 
ไดแก เอกสารท่ีใชในการขอสินเช่ือมีจํานวนมากมีความยุงยาก ปญหายอยดานสงเสริมการตลาด 
ไดแกไมมีสวนลดหรือไมมียกเวนคาธรรมเนียม  ปญหายอยดานชองทางการจดัจําหนาย ไดแก 
สถานท่ีจอดรถคับแคบไมเพียงพอ และปญหายอยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ภายใน
ธนาคารไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชนโทรทัศน น้ําดื่ม ชา กาแฟหนังสือพิมพ วารสาร เกาอ้ี
นั่งพัก และหองน้ํา ตามลําดบั 
 บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการ
ใชบริการสินเช่ือเพื่อการคาของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาคสินเช่ือนครหลวง 4 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช
บริการสินเช่ือเพื่อการคา โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ ปจจัยดานราคา ไดแก อัตรา
ดอกเบ้ีย  และปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคา สวนใหญใหความสําคัญอยู
ในระดับมาก  สวนปจจัยดานสถานท่ีใหบริการ ไดแก มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ  ปจจัยดานกระบวนการ 
ไดแก การใหคําตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก ภายในธนาคาร
มีบรรยากาศท่ีดี ตกแตงทันสมัยและสวยงาม  ปจจัยดานบุคลากร ไดแก ความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ  
ความเปนกันเองและมีมารยาทท่ีดีของพนักงาน และ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไดแก มีสวนลด หรือ 
งดคิดคาธรรมเนียม 
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 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  ปญหาท่ีพบมากเปน
อันดับแรก คือ ปญหาดานราคา ในเร่ือง อัตราดอกเบ้ียสูง/มากกวาธนาคารอ่ืน รองลงมา คือ ปญหาดาน
สถานท่ีใหบริการ ในเร่ือง สถานท่ีคับแคบ ไมสะอาดและลาสมัย   ปญหาดานผลิตภัณฑ ในเร่ือง วงเงิน
สินเช่ือท่ีธนาคารใหแกลูกคาตํ่า/ไมตรงกับความตองการ  ปญหาดานบุคลากร ในเร่ือง พนักงานขาด
ความนาเช่ือถือ  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเร่ืองมีท่ีนั่งรอไมเพียงพอ ปญหาดาน
กระบวนการของการใหบริการ ในเร่ือง  การใหคําตอบในการอนุมัติสินเช่ือลาชา  และใหความสําคัญ
ในระดับนอย คือปญหาดานสงเสริมการตลาด ในเร่ือง ไมมีระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน/ดอกเบ้ีย 
    เอนก   กุลชุติสิน  (2550) ไดศึกษาเร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมใน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการประเภท
บุคคลธรรมดามีตําแหนงหนาท่ีเปนเจาของกิจการ ประกอบธุรกิจการพาณิชย (คาสง/คาปลีก) 

รายไดมากกวา 900,000.-บาทตอเดือน ผูมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจเปนเจาของกิจการ

วงเงินท่ีไดรับรวมในปจจุบันไมเกิน 3,000,000.-บาท สวนใหญใชบริการสินเช่ือเงินกูเบิกเงินเกิน
บัญชี โดยทราบแหลงขอมูลในการใชบริการของธนาคารจากการชักชวนจากพนักงานธนาคาร 

        ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดยอม พบวาผูตอบแบบสอมถามใหความสําคัญมาก และสามารถจําแนกระดับ
ความสําคัญไดดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญปจจัยยอย ไดแก มีบริการท่ีครบวงจร 
ปจจัยดานราคาใหความสําคัญปจจัยยอย ไดแก อัตราดอกเบ้ีย ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ให
ความสําคัญปจจัยยอยไดแก ทําเลที่ต้ังอยูใกลสะดวกตอการติดตอ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญปจจัยยอยไดแก มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ  ปจจัยดานบุคคล ให
ความสําคัญปจจัยยอยไดแก ความมีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธและมารยาทท่ีดีของพนักงาน  ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญปจจัยยอย ไดแก มีระบบการทํางานท่ีถูกตองแมนยําและ
เช่ือถือได ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญปจจัยยอย ไดแก ความมีช่ือเสียง และ
ภาพพจนของธนาคาร 
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                    ดานปญหาและขอเสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดอยูในระดับนอย  เม่ือแยกปญหารายปจจัย พบวา ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานราคา มี
ความสําคัญระดับปานกลาง สวนปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ปญหาดานการสงเสริม
การตลาด ปญหาดานบุคคล ปญหาดานกระบวนการใหบริการ และปญหาดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับนอย 
 
 


