
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการใช
บริการคลินิกเสริมความงาม จะศึกษาจากทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 
 แนวคิดและทฤษฎี 
  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดหาใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมี
มาอยูกอนแลว และซ่ึงมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2540, หนา 
29) 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําท่ีผูบริโภคแสดงออก ไดแก การคนหา การ
เลือกซ้ือ การเลือกใช การประเมินผลในการใชสอยผลิตภัณฑนั้น ๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบริโภค
ไดรับหรือพึงจะไดรับ ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนท่ีคาดวาจะสนองตอความตองการของผูบริโภค
นั้น ๆ ได (พรพิมล ศรีวิกรม, 2542,  หนา 6) 
 พฤติกรรมผูบริโภควาการศึกษาเกี่ยวกับแตละบุคคล กลุม หรือ องคกร และ
กระบวนการท่ีกลุมดังกลาวใชในการเลือก การไดมา การใช การกําจัดผลิตภัณฑ/บริการ หรือ
ประสบการณ (Experience) หรือแนวคิดรวบยอด (Concepts) ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความจําเปน 
(Needs) และศึกษาผลกระทบของกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอผูบริโภคและสังคม (สุภาภรณ พล
นิกร, 2548, หนา4) 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือและการใช
สินคาและบริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตองตัดสินใจท้ังกอนและ
หลังการกระทําดังกลาว (สุภร เสรีรัตน, 2544, หนา 7) 
 พฤติกรรมผูบริโภค วา ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใช
สินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปนตัว 
กําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543, หนา 5) 
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 จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคขางตน สามารถสรุปไดวาพฤติกรรมผูบริโภค 
หมายถึง การศึกษาปฏิกิริยาในการคิด การเลือก การใช การประเมินในสินคาและบริการจนสามารถ
ตอบสนองความตองการได 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาพฤติกรรมการซ้ือและการใชของ
ผูบริโภค เพ่ือทราบถึงความตองการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยให
นักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธการตลาด (Marketing Strategic) เพ่ือสามารถสนองความ
ตองการของผู บริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 193-195)  

คําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคคือ 6Ws และ1H ซ่ึง
ประกอบดวย WHO? WHAT? WHY? WHEN? WHERE? และ HOW? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 
ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย Occupants Objects Objectives Organizations Occasions 
Outlets และ Operations 

 

ตาราง 2.1 สรุปคําถาม 6Ws และ 1H เพ่ือหาคําตอบ 7 Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ  (7Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who  is  the  market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย  (Occupants)  
ทางดาน 
 (1)  ประชากรศาสตร   
(2)  ภูมิศาสตร   
(3)จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห  (4)  
พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย
กลยุทธดานผลิตภัณฑ  ราคา  การจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของกลุมเปาหมายได 

2.  ผูบริโภคซื้ออะไร 
(What  does  the  consumer  
buy?) 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) 
สิ่งท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ
ก็คือ 
(1) คุณสมบัติหรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product  component) 
(2)ความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง  
(Competitive  differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ  (Product  
strategies) ประกอบดวย  
(1)  ผลิตภัณฑหลัก   
(2)รูปลักษณผลิตภัณฑ  ไดแก  การ
บรรจุภัณฑ  ตราสินคารูปแบบบริการ  
คุณภาพ  ลักษณะนวัตกรรม   
(3) ผลิตภัณฑควบ   
(4)  ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง   
(5)  ศักยภาพผลิตภัณฑ ความแตกตาง
ทางการแขงขัน  (Competitive  
differentiation)ประกอบดวยความ
แตกตางดานผลิตภัณฑ  บริการ  
พนักงาน  และภาพลักษณ 
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ตาราง 2.1 (ตอ) 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ  (7Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

3.ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
(Why  does  the  consumer  
buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ  
(Objectives)  ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อ
สนองความตองการของเขาดาน
รางกายและดานจิตวิทยา  ซึ่งตอง
ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อคือ  
-ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา  
-ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม   
-ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมากคือ   
(1)  กลยุทธดานผลิตภัณฑ  (Product  
strategies)   
(2)  กลยุทธการสงเสริมการตลาด  
(Promotion  strategies)  ประกอบดวย 
กลยุทธการโฆษณา  การขาย โดยใช
พนักงานขาย  การสงเสริมการขาย  
การใหขาว  การประชาสัมพันธ   
(3)  กลยุทธดานราคา  (Price  
strategies)   
(4)  กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย  (Distribution  channel  
strategies) 

4.  ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  (Who  participates  
in  the  buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย (1) ผู
ริเริ่ม 
(2) ผูมีอิทธิพล  
(3) ผูตัดสินใจซื้อ  
(4) ผูซื้อ  
(5) ผูใช 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
โฆษณาและ (หรือ) กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Advertising and 
promotion strategies) โดยใชกลุม
อิทธิพล 

5.ผูบริโภคซื้อเมือใด 
 ( When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน 
ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาล
ใดของป ชวงวันใดของเดือน 
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลวันสําคัญตาง  ๆ
 
 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
strategies) เชนทําการสงเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซื้อ 
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ตาราง 2.1 (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ  (7Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 
6. ผูบริโภคซื้อท่ีไหน  
( Where does the consumer 
buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ี
ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หาง 
สรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชํา ฯลฯ 

กลยุทธดานชองทางการจัดจํา หนาย 
(Distribution channel strategies) 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย
โดยพิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 

7.ผูบริโภคซื้ออยางไร (How 
does the consumer buy?) 

ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ 
(Operations) ประกอบดวย  
(1) การรับรูปญหา  
(2) การคนหาขอมูล  
(3) การประเมินผลทางเลือก  
(4) ตัดสินใจซื้อ  
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบดวยการขายโดย
ใชพนักงานขาย  การสงเสริมการขาย  
การใหขาว  การประชา สัมพันธ 
การตลาดทางตรง เชน พนักงานขาย
กําหนดวัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจซื้อ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ,2546 : 194 
 
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  (Service Marketing Mix )          
สวนประ สมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงาน

การ ตลาดเปนปจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดท่ี
เหมาะ สมในการวางกลยุทธทางการตลาดสวนประสมการตลาด (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543, หนา 
140) ประกอบดวย 4 Ps  ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจําหนาย (Place) การกําหนดราคา 
(Price) การสง เสริมการตลาด (Promotion) 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคดิสวนประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกจิ
บริการ(Service  Mix) ของ Philip  Kotler  ไววาเปนแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงจะได
สวนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps  ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย 
7Ps ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจําหนาย (Place) การกําหนดราคา (Price) การสงเสริม
การตลาด(Promotion) บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) การสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) กระบวนการ (Process)  

1 ผลิตภัณฑ  (Product)  ปจจัยแรกท่ีจะแสดงวากิจการพรอมจะทําธุรกิจได กิจการนั้น
จะ ตองมีส่ิงท่ีเสนอขาย อาจเปนส่ิงท่ีมีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะไปตอบสนองความ
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ตองการได ในรูปของผลิตภัณฑเบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึงตัวสินคา บวกกับความพอใจ
และผล ประโยชนอ่ืนท่ีผูบริโภคไดรับจากการซ้ือสินคานั้น ผูซ้ือมองผลิตภัณฑเม่ือสําเร็จรูปและผล
จากการใชผลิตภัณฑนั้นแตผูผลิตจะตองมองยอนไปไกลกวาตองคิดคนวาจะผลิตอยาง ไร และยัง
ตองเอาใจผูซ้ือวาตองการอะไรจากการใชผลิตภัณฑนั้น และพยายามสรางใหเปนเชนท่ีผูซ้ือ
คาดหวัง การซ้ือสินคาและบริการของผูซ้ือจะแตกตางกันไปบางครั้งตอง การเฉพาะตัวสินคา 
(Tangible Product)  บางครั้งตองการสวนเพ่ิมตางๆ (Extended Product) และบางครั้งตองการการ
ตอบสนองท่ีเฉพาะ เจาะจง (Generic Product) การท่ีผูซ้ือมีความตองการหลากหลายทําใหผูขายตอง
ปรับเปล่ียนใหสอด คลอง เปนความยุงยากตาม ลําดับในการเสนอผลิตภัณฑตามแนวคิดแตละ
ระดับผลิตภัณฑท่ีจําหนายได จึงตองมีองค ประกอบหลายประการ ประกอบดวยตัวผลิตภัณฑหลัก 
(ท่ีตั้งใจซ้ือ) (Core Product) ส่ิงบง ช้ีเกีย่วกับผลิตภัณฑ ตราสินคาและบรรจุภัณฑ และบริการตาง ๆ 
ท้ังกอนซ้ือ ขณะซ้ือและหลังจากซ้ือแลว 

ผลิตภัณฑท่ีจําหนายในตลาด แบงตามกลุมลูกคาได 2 ประเภทใหญคือ Consumer 
Product ท่ีจําหนายใหกับผูบริโภคคนสุดทาย แบงตามวิธีการซ้ือของผูบริโภคในการใชความ
พยายามแสวง หาสินคา และ Industrial Product ท่ีจําหนายใหกับผูใชในตลาดธุรกิจทุกกลุม แบง
ตามลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใชงานแบงได 6 ประเภท คือ ถาวรวัตถุท่ีมีการติดตั้ง เครื่องมือ
ประกอบ วัตถุดิบ วัสดุประกอบและช้ินสวนวัสดุใชส้ินเปลืองและบริการ กิจการธุรกิจหนึ่งอาจ
จําหนายสินคาหลาก หลายรายการ (Product items)  ในสายผลิตภัณฑเดียว (Product line) คือ สินคา
เหลานั้นมีความ สัมพันธกันโดยวัตถุดิบการนําไป ใชงานหรืออาจจะจําหนายหลาย ๆ สาย
ผลิตภัณฑ ดังนั้น กิจการธุรกิจหนึ่งจึงดําเนินธุรกิจในแนวกวาง มีหลายสายผลิตภัณฑ (Width of 
assortments) หรือแนวลึก มีสายผลิตภัณฑเดียวแตสินคาหลาย ๆ รายการ (Depth of assortments) 

ตราสินคา (Brand) มีสวนประกอบ 2 สวน คือ Brand name และ Band mark เม่ือนํา
ตราสินคาไปจดทะเบียนจะเรียกวา เครื่องหมายการคา (Trademark) บางกิจการมีสินคาหลาย ๆ ตรา 
จึงตองสรางสัญลักษณเฉพาะสําหรับกิจการหรือธุรกิจบริการตองการเครื่องหมายการคาท่ีบงบอก
ถึงกิจการ เรียกวา Logo ซ่ึงใชเปนสัญลักษณของกิจกรรมตาง ๆ ตราสินคา จะชวยแยกความ
แตกตางของตราสินคาชนิดเดียวกันท่ีมาจากผูผลิตหลายรายหรือบางครั้งใชแบงแยกคุณภาพแสดง
ถึงความ สามารถในการครอบครองสวนแบงตลาดขายไดราคาสูงกวา เพราะผูซ้ือเช่ือถือมากกวา 
ตราสินคายังชวยลดเวลาในการซ้ือขายได ตราสินคาแบงได 2 ลักษณะ ตามประเภทธุรกิจของ
เจาของตราสิน คาเปนผูผลิตหรือผูคาตอ (National brand and Private brand) และแบงตามลักษณะ
การใชตราสินคา คือ ใชตราเดียวกับทุกสินคา (Family brand) สินคาแตละชนิดมีตราแยก 
(Individual brand) และสินคาชนิดหนึ่งมีหลายตรา (Multi brand) การวัดระดับของตราสินคาท่ี
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ไดรับจากตลาดเปา หมายแบงไดเปน 5 ระดับ ไมยอมรับ จําไมได จะได ชอบมาก และยืนยันตรา 
เฉพาะ 3 ระดับหลังจึงจะบอกไดวาตราสินคานั้นประสบความสําเร็จ แตสวนมากปจจุบันอยูไดสูง 
สุด คือ ระดับชอบมาก ดังนั้น มีอะไรใหมมาเปล่ียนความชอบได การหาความภักดีในตราสินคา 
(Brand loyalty) จึงหาไดยาก คนรุนใหมชอบทดลองของใหม ๆ เสมอ 

2  การกําหนดราคา (Price ) ราคาเปนเครื่องมือในการกําหนดมูลคาของการ
แลกเปล่ียนสิน คาบริการแตราคาไมจําเปนตองเทากับมูลคา จึงมีการกลาวถึงสินคาบริการแลวคุมคา
หรือไมคุมซ่ึงประเมินจากความรูสึกพึงพอใจของผูซ้ือท่ีไดรับการตอบสนองความตองการตามท่ี
คาดหวัง ดังนั้นการกําหนดราคาสินคาจึงตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ เรื่องมาพิจารณา มิใชแตเรื่องของ
ตนทุนสินคาหรือตนทุนดําเนินงานของกิจการเทานั้น ตองพิจารณาถึงอํานาจซ้ือของผูซ้ือ คูแขงขัน 
ตัวบทกฎ หมาย ปฏิกิริยาจากสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเดาใจความตองการ การยอม รับในราคา
ผลิตภัณฑท่ีลูกคาเปาหมายจะซ้ือดวย 

กิจการธุรกิจจะตองมีหลักเกณฑปฏิบัติ 4 เรื่องหลัก ๆ ในการกําหนดราคาผลิต ภัณฑ 
คือ ตองกําหนดวัตถุประสงคในการกําหนดราคา (Pricing Objectives) ตองกําหนดนโยบายราคา 
(Pricing Policies) ตองเลือกกลยุทธราคา (Pricing Strategies) แลวเลือกวิธีกําหนดราคา (Price 
Determinations) จึงจะคํานวณราคาผลิตภัณฑท่ีจําหนายไดหลังจากนั้นยังตองมีการปรับเปล่ียนให
เหมาะสมกับกลุมตลาดเปาหมายและสภาพการแขงขันภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น 

วัตถุประสงคหลักของธุรกิจ คือ การแสวงหากําไรสูงสุดแตมิใชหลักสอดคลองท่ีจะ
บรรลุวัตถุประสงคไดกําไรสูงสุดตองไปดวยกันกับราคาสูงเสมอไป เนื่องจากมีเงือนไขของ
ระยะเวลาท่ีจะไดกําไรรวมสูงสุดหรือกําไรตอหนวยสูง ทําใหการตั้งราคาจะต่ําหรือสูงก็ได 
นอกจากนั้นธุรกิจอาจมีวัตถุประสงคอ่ืนท่ีตองการจากการตั้งราคาสินคาบริการ มาก กวาเรื่องกําไร
สูงสุด กิจการอาจเนนเรื่องยอดขายปริมาณการขายมาก ตองการสวนแบงตลาดมาก ตองการการ
ขยายพ้ืนท่ีตลาด ตอง การใหลูกคารูจักมาก ๆ หรือบางครั้งอาจตอง การอยูอยางสงบ ไมอยาก
แขงขันกับใครในเรื่องราคา ตัดราคาขายแขงกันมาก ๆ อาจลมเลิกกิจการไป สูไปแขงขันกันท่ีฝมือ
ผลิตหรือใหบริการถูกใจลูก คามากกวาการท่ีผูขายสินคาชนิดเดียวกันเสนอราคาขายแตกตางกัน ท้ัง
ท่ีตนทุนใกลเคียงกันจะเกิดจากผูขายแตละรายมีนโยบายราคาตางกัน บางรายมีนโยบายราคาตาม
ราคาตลาด หรือ นโยบายราคาสูงกวาตลาด หรือ นโยบายราคาต่ํากวาราคาตลาด ซ่ึงเกิดจากความ
แตกตางในวัตถุประสงคและสถานภาพของแตละกิจการ ผูขายสินคารายหนึ่งอาจปฏิบัติตอผูซ้ือทุก
รายเทาเทียมกัน เสนอขายดวยราคาเดียวกันหมด (One price policy) หรืออาจเสนอราคาแตกตางกัน
สําหรับผูซ้ือแตละราย (Flexible price policy) ในตลาดผูบริโภคราคาซ้ือจะแตกตางกันดวยปจจัย
ความสัมพันธสวนตัวและความสามารถในการตอรองของผูซ้ือแตละคน สําหรับในตลาดธุรกิจราคา
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ซ้ือจะแตกตางกันเนื่อง จากผูซ้ือแตละรายไดรับสวนลด (Discount) ท่ีแตกตางกันจากสวนลดการคา 
สวนลดปริมาณ สวน ลดเงินสด และอ่ืนๆ กลยุทธราคามี 4 ลักษณะใหญ ๆ คือกลยุทธราคาสูง 
(Skimming Price) กลยุทธราคาต่ํา (Penetration Price) กลยุทธราคาสูงพิเศษ (Premium Price) และ
กลยุทธทางจิตวิทยาหรือเพ่ือสงเสริมการขาย (Promotion Price) แตละกลยุทธจะใหผลดีผลเสีย
แตกตางกัน ผูขายจะตองเลือกใชใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงลักษณะของผูซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ 
ลักษณะของผลิตภัณฑ การแขงขันและนโยบายของผูขาย 

การกําหนดราคาขายสินคาและบริการมีเกณฑปฏิบัติอยู 2 วิธี คือ คํานวณจากตน ทุน
ดวยสวนบวกเพ่ิม (Mark up) หรือ กําไรท่ีตองการ ซ่ึงเหมาะสําหรับกิจการซ้ือมาขายไป พอคาสง 
พอคาปลีก เนือ่งจากความสําเร็จในการกําหนดราคาจากทุนจะใชไดนานไมตองเปล่ียนราคาบอย ๆ 
ตอ เม่ือสินคาตองผลิตในปริมาณเดิมตลอด ผลิตแลวตองจําหนายหมดมิฉะนั้นตนทุนตอหนวยจะ
เปล่ียนไป ซ่ึงกิจการผลิตมิอาจใหเปนเชนนั้นไดจึงตองเปล่ียน ไปใชวิธีท่ีเหมาะสมกวา คือ กําหนด
ราคาตามอุปสงคท่ีจะจําหนายได 

เครื่องมือการวิเคราะหเพ่ือเลือกราคาสินคาอยางหยาบ ๆ คือ การวิเคราะหจุดคุม ทุน 
(Break-even analysis) เปนวิธีการวิเคราะหวา กิจการตองจําหนายผลิตภัณฑในปริมาณเทาไรจึงจะ
ไมขาดทุนภายใตราคาสินคาหนึ่ง ทําใหสามารถตัดสินใจในเบ้ืองตนวากิจการจะอยูในตลาดไดหรือ 
ไมโดยเฉพาะในตลาดท่ีมีการแขงขันสูงท่ีกิจการตองจําหนายสินคาตามราคาตลาด 

มูลคา (Value) คือการรับรูจากลูกคาจากการเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของสินคา
หรือบริการกับราคาสินคานั้น โดยเปนการวัดในเชิงปริมาณของมูลคาผลิตภัณฑเพ่ือจูงใจให
ผลิตภัณฑเกิดการแลกเปล่ียน นักการตลาดตองพยายามเสนอผลิตภัณฑท่ีลูกคายอมรับโดยใหมี
มูลคาสูงเกินกวาราคาและพยายามสรางมูลคาเพ่ิม (Value added) สําหรับผลิต ภัณฑดวยตัวอยาง 
น้ําอัดลมบรรจุกระปองจะมีมูลคาสูงกวาน้ําอัดลมบรรจุขวด 

ขอแตกตางระหวางราคากับมูลคา คือ ราคาจะแสดงมูลคาของสินคาตอหนึ่งหนวย
เสมอแตมูลคาจะแสดงมูลคาของสินคาในรูปหนึ่งหนวยหรือมากกวาก็ได 

อรรถประโยชน (Utility) คือ คุณสมบัติของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีสามารถสนองความ
ตองการของมนุษยให เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นในกา รตั้งราคาจึงจําเปนตองพิจารณาถึง
อรรถประโยชนของสินคานั้น กลาวคือพิจารณาถึงคุณสมบัติตาง ๆ ของสินคาโดยพยายามสราง
มูลคาเพ่ิม (Value added) ใหสูงขึ้นในสายตาของผูซ้ือ จากรูปท่ี 2.1 แสดงความเกี่ยว ของระหวาง
อรรถประโยชน มูลคาและราคา กลาวคือจุดเริ่มตนของการตั้งราคาผลิต ภัณฑตัวใดก็ตาม ตอง
วิเคราะหถึงอรรถประโยชนของผลิตภัณฑ (Utility) ซ่ึงก็คือคุณ สมบัติของผลิตภัณฑนั้นท่ีสามารถ
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สนองความพึงพอใจของมนุษยไดโดยพิจารณาคุณ สมบัติเหลานั้นวาจะสรางมูลคา (Value) เทาใด
ในสายตาลูกคาแลววัดเปนมูลคาออกมาในรูปของราคาสิน คาตอหนวย (Price) 

3.  การจัดจําหนาย ( Place ) เปนกิจกรรมการตลาดท่ีชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑดวยการสรางอรรถ ประโยชนดานเวลา สถานท่ีและสามารถเปนเจาของสินคาบริการดวย
การกระจายสินคาไปสูผูบริโภคหรือผูใชสินคานั้นในแหลงตาง ๆ ในเวลาและปริมาณท่ีเหมาะสม
กับความตองการของตลาดเปาหมาย การจัดจําหนายแบงเปนกิจกรรม 2 กลุมใหญ คือ 

       3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ
และกรรมสิทธของผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภคหรือ
ผูใชทางอุตสาหกรรม ชองทางการจัดจําหนายสินคามีท้ังจําหนายโดยตรงไปสูตลาดเปาหมายและ
จําหนายโดยผานคนกลางระดับคาสงหรือระดับคาปลีก ซ่ึงตองพิจารณาจากลักษณะสินคา ลักษณะ
ของตลาด นโยบายของผูขายและสภาวะการแขงขัน การคาในชองทางจําหนายมี 2 ระดับ คือ การคา
สงและการคาปลีก ธุรกิจตาง ๆ ในชองทางจัดจําหนายท้ังผูผลิตและคนกลางระดับตางๆ จะพยายาม
ขยายชองทางเพ่ือครองอํานาจในชองทางจําหนาย ผูท่ีมีอํานาจในชองทางจําหนายจะเปนผูเลือกคน
อ่ืน ๆ เขามารวมในชอง ทางจําหนายได การขยายอํานาจในชองทางจําหนายสามารถขยายไดท้ัง
แนวนอนในระดับเดิมและแนวตั้งตางระดับ แตควรจะขยายแนว นอนกอนจึงไปขยายแนวตั้ง 
                      3.2 การกระจายสินคา (Physical distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
เคล่ือนยายผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค ประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษา 
(Storage) คลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงคลังคงเหลือ (Inventory Manage 
ment) การเลือกชองทางไดเหมาะสมจะทําใหระบบการจัดจําหนายมีประสิทธิภาพไดตองประกอบ 
ดวยการจัดระบบการกระจายสินคาไดเหมาะสม มีระบบขนสงท่ีสามารถสงสินคาไปถึงมือลูกคาได
รวดเร็วและประหยัด มีระบบการเตรียมสินคาคงคลังไดเหมาะ สมไมมากไปจนตองแบกภาระคาใช 
จายสูง ไมนอยไปจนสูญเสียโอกาสในการขาย  

นอกจากกิจกรรมการขนสงและการเก็บรักษาสินคา ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
กิจกรรม 2 สวนนี้ คือ วิธีการเคล่ือนยายสินคา การจัดสินคาสําหรับขนสง การดูแลสิน คาในคลัง 
สินคา กิจกรรมเหลานี้มีคาใชจายเกิดขึ้น ตองการอุปกรณเครื่องมือในการปฏิบัติ  งาน ตองการ
บุคลากรท่ีเหมาะสม การปฏิบัติกิจกรรมเหลานี้มีประสิทธ์ิภาพดีหรือไมจะมีผลตอประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดจําหนายท้ังระบบได 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ตัว
หนึ่งขององคกรท่ีใชเพ่ือแจงขาว สาร (Inform) จูงใจ (Persuade) และเตือนความทรงจํา (Remind)  
ดานการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการขององคกร โดยมีความหวังวาจะชักนําผูรับขาวสารให
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เกิดความ รูสึกท่ีดี เกิดความเช่ือถือหรือเกิดพฤติกรรมการซ้ือ หรืออาจหมายถึงขอมูลการ
ติดตอส่ือสารระหวางผูขายและผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ คําท่ีมีความหมายใกล 
เคียงกับคําวา การขาย (Selling) ซ่ึงหมายถึง การแจงขาวสารและการจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิต ภัณฑ
หรือบริการ คนจํานวนมากมักเขาใจวาการขายเปนกิจกรรมการเปล่ียนมือโดยพนัก งานขายเทานั้น 
แตความหมายของการขายอยางสมบูรณนั้น ประกอบดวย การขายโดยพนัก งานขาย (Personal 
Selling) การขายโดยไมใชพนักงานขาย (Nonperson Selling) ดังนั้นการขายโดยไมใชพนักงานขาย
จึงเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งของการสงเสริมการตลาดเทา นั้น ในการสงเสริมการตลาดจึงเปนการ
ติดตอส่ือสารเพ่ือแจงขาวสารและจูงใจตลาดโดยอาศัยเครื่องมือท่ีใชมาก 2 ประการคือ (1) การ
โฆษณา (2) การขายโดยใชพนักงานขาย (3) การสงเสริมการขาย (4) การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
                    4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเสนอขายและสงเสริม
ความ คิด สินคาหรือบริการ โดยไมใชพนักงานขายท่ีตองมีการจายเงินคาส่ือโดยผูอุปถัมภราการ
หรือเกิดพฤติกรรมการซ้ือ การโฆษณาจึงมีลักษณะ คือ เปนการเสนอขายสินคา บริการหรือความ 
คิดโดยการใชส่ือและตองการจายเงินคาส่ือโดยผูอุปถัมภรายกา 
                   4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอส่ือสารขอมูล โดยใช
บุคคลเพ่ือจูงใจใหซ้ือบางส่ิง เปนการเสนอขายโดยตรง (แบบเผชิญหนา) หรือทางโทรศัพทกับลูก 
คาผูมุงหวัง โดยตัวแทนขายของบริษัท การขายโดยใชพนักงานขายถือเปนการติดตอ ส่ือสารแบบ
สองทาง (Two way communication) 
                   4.3 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง เครื่องมือท่ีกระตุนความตองการซ้ือ
ท่ีสนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใชพนักงานขาย โดยสามารถกระตุนความสน ใจการทด 
ลองใชหรือการซ้ือของลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชอง ทางการสงเสริมการขายตองใชรวม 
กับการโฆษณาหรือการขายโดยพนักงานขายมี 3 รูปแบบ คือ 
                          4.3.1     การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค 
                          4.3.2      กระกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูคนกลาง 

4.3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย 
                   4.4 การใหขาวและประชาสัมพันธ [(Publicity and Public Relation (PR)] การใหขาว 
(Publicity) เปนเครื่องมือหนึ่งของการประชาสัมพันธซ่ึงจะเกี่ยวของกับการส่ือสารองคกรผลิต 
ภัณฑหรือนโยบายผานส่ือโดยไมมีการจายเงินจากองคกรท่ีไดรับผล ประโยชนหรือเกิดพฤติกรรม
การซ้ือ แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงนั้น การใหขาวผานส่ือตาง ๆ จํา เปนอยางยิ่งท่ีตองมีการ
ใชท้ังส่ือท่ีจายเงินและส่ือท่ีไมตองจายเงิน เพ่ือใหไดรับความรวม มือในการเผยแพรขาวสารเปน
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อยางด ีสวนการประชาสัมพันธ [(Publicity and Public Relation (PR)] เปนการใชความพยายามใน
การส่ือสารท่ีออกแบบเพ่ือจูงใจใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร ผลติภัณฑและนโยบายขององคกรหรือ
เกิดพฤติกรรมการซ้ือ หรืออาจหมายถึงความพยายามท่ีมีการวาง แผนโดยองคกรหนึ่งเพ่ือสราง
ทัศนคติท่ีดีตอองคกรใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวจึงเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชา 
สัมพันธเพ่ือใหเขาใจเครื่องมือ สวนประสมการสงเสริมการตลาดแตละประเภทไดดียิ่งขึ้น กลุมเปา 
หมายในการประชาสัมพันธ ประกอบดวย รัฐบาล ส่ือมวลชน กลุมกดดัน กลุมผล ประโยชน กลุม
วิศวกรสังคม นักการเมือง ผูนําทางความคิด ลูกคา กลุมท่ีเปนองค กรไมคากําไร ชุมชน พนักงานใน
บริษัท ผูถือหุน กลุมแวดวงของสถาบันการ เงิน กลุมผูคา กลุมบุคคลท่ีจะเขามาเปนพนักงานของ
บริษัทในอนาคต กลุมผูนํานัก ศึกษาและอ่ืน ๆ 
                    4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เปนการ
ติดตอส่ือสารหรือวิธีการตาง ๆ ท่ีนักการตลาดใชกับกลุมเปาหมายโดยตรง เพ่ือใหเกิดการตอบ 
สนองโดยทันที 

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee ) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอ ใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปน
ความ สัมพันธระหวางเจาหนาท่ีผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกรเจาหนาท่ีตองมีความ 
สามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบ สนองตอผู ใชบริการ  มีความคิดริเริ่ม  มีความสามารถในการแก 
ไขปญหา สามารถสรางคา นิยมใหกับองคกร 

6.  การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) 
เปนองคประ กอบของธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจบริการท่ีลูกคาสามารถมอง เห็นและใชเปนเกณฑใน
การพิจารณาและตัดสินใจซ้ือบริการได เชน อาคาร ทําเลท่ีตั้ง การตกแตงสถานท่ี อุปกรณ-เครื่องมือ
ตาง ๆ พนักงาน เครื่องแบบ สัญลักษณ ส่ิงพิมพของธุรกิจ ซ่ึงเหลานี้จะสะทอนรูปแบบและคุณภาพ
ของธุรกิจ แมบางครั้งจะไมมีสวนชวยให บริการมีประสิทธิ ภาพสูงขึ้นมากนักแตชวยดานความ
ม่ันใจใหแกลูกคาและสะทอนถึงรส นิยม ซ่ึงเปนสวน ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ เชน สภาพ
แวด ลอม (การตกแตง-สี,รูปแบบ,ระดับเสียง) สินคาชวยอํานวยความสะดวก ส่ิงท่ีจับตองไดใน
สายตาลูกคา 

7. กระบวนการ (Process) กลยุทธสําคัญสําหรับการบริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพ
ในการบริการดังนั้นกระบวนการบริการท่ีดีจึงควรรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสงมอบ รวมถึง
ตองงายในการปฏิบัติการ เพ่ือไมใหพนักงานสับสน ทํางานไดถูกตอง มีแบบแผนเดียวกันและได
งานท่ีดีมีประสิทธิภาพ เชน นโยบาย กระบวนการ การปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือ การตัดสินใจของ
พนักงาน การมีสวนรวมของลูกคา แนวโนมลูกคา 
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
อรรัฐา พรธนาชัย (2548) ศึกษาปจจัยสําคัญในการตัดสินใจใชบริการคลินิกแพทย

ปริญญาของผูบริโภค ในเขตจังหวัดชลบุร ีเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสําคัญในการตัดสินใจใชบริการคลินิก
แพทยปริญญาของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุร ีและเพ่ือศึกษาปญหาในการใชบริการคลินิกแพทย
ปริญญาของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวม
ขอมูลจํานวน 280 ชุด พบวาผูมาใชบริการคลินิกแพทยปริญญาสวนใหญเปนหญิงอายุระหวาง21-
25 ป อาชีพพนักงานเอกชน อาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองชลบุรี เหตุจูงใจสวนใหญในการเลือกใช
บริการ คือ มีคนแนะนําหรือบอกตอ ในการตัดสินใจเลือกใชบริการใหความสําคัญกับคุณ ลักษณะ
ของแพทยเปนจํานวนมากท่ีสุดและใหความสําคัญกับคุณลักษณะของพนักงาน บรรยากาศภายใน
คลินิก อัตราคารักษา การสงเสริมการตลาดตามลําดับ สวนปญหาท่ีผูใชบริการประสบปญหาในการ
ใชบริการของคลินิกแพทยปริญญามากเปนอันดับแรก คือ อัตราคารักษา  รองลงมาเปนปญหาจาก
การสงเสริมการตลาดของคลินิกแพทยปริญญาและปญหาจากแพทยประจําคลินิกแพทยปริญญา
ตามลําดับ 

ไพลิน ลืออดุลย (2549) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธในการใชบริการจากสถานเสริม
ความงามดานผิวพรรณของนักศึกษาหญิง ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีแบงช้ัน
แผน ภูมิใหไดสัดสวน และทําการสอบถามดวยแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 370 ราย 
การศึกษาดานพฤติกรรมในการใชบริการ พบวาความถ่ีในการใชบริการ นอยกวา 4 ครั้งตอป มี
คาสถิติมากท่ีสุด เปนรอยละ 26.3 มีความสัมพันธกับรายไดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยวันท่ีใชบริการมากท่ีสุดเปนวัน เสาร-อาทิตย เวลา 13.00-16.00 น.  ผลการศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดพบวาใหความสําคัญทุกปจจัยในระดับมาก มีเพียงปจจัยดานบุคลากรท่ีให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด   โดยแตละปจจัยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดลําดับแรก ไดแก  คุณภาพและ
ความนาสนใจของผลิตภัณฑท่ีใชในการใหบริการ   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากลําดับ
แรกไดแก ราคาคาบริการมีความเหมาะสม  ดานสถานท่ีใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก
ไดแก ทําเลท่ีตั้งเห็นงาย การเดินทางสะดวก  ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับ
มากลําดับแรกไดแก การลดราคาคาบริการในบางรายการเปนกรณีพิเศษ  ดานบุคลากร ให
ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกไดแก บุคลิกภาพความสะอาดของพนักงานผูใหบริการ  ดาน
กระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกไดแก คุณภาพของกระบวนการ
ท่ีไดรับ   ดานลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกไดแก ความสะอาด 
ปลอดภัยของอุปกรณ เครื่องใชตางๆ   
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คงรัฐ จองไพจิตรสกุล (2551) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาชายของ
ผู ชายวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและระดับ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิว หนา
ชายของผูชายวัยทํางานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่อง มือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูชายวัยทํางานจําแนกตามประเภทองคกร จํานวน 250 ราย ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป มีสถานภาพโสด การ ศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 12,000 บาท โดยผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาท่ีรูจัก
มากท่ีสุด เคยซ้ือใชมากท่ีสุด ซ้ือใชเปนประจํา คือ NIVEA FOR MEN  สวนใหญจะใชผลิต ภัณฑท่ี
มีคุณสมบัติเพ่ือผิวหนาท่ีขาวใส ในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจะซ้ือ 1-2 ช้ินตอครั้ง และจะซ้ือ
เมือผลิตภัณฑท่ีใชอยูหมด กลุมตัวอยางจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑดวยตัวเองมากท่ีสุด มีคาใช จายใน
การซ้ือตอครั้งไมเกิน 500 บาท โดยในการตัดสินใจเลือกซ้ือจะไดขอมูลจากส่ือโทรทัศน  สถานท่ีท่ี
ทําการซ้ือสวนใหญจะเปนท่ีหางสรรพสินคา  สาเหตุในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
เพราะอยากมีสุขภาพผิวหนาท่ีดี  และสาเหตุในการเปล่ียนยี่หอผลิตภัณฑท่ีใชเพราะเบ่ือยี่หอเดิม ๆ 
และอยากลองของใหม 

ศศิภา  เดือนสวาง (2553)  ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคา
เพศชายในการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมืองเชียงใหม  โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครือ่ง มือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูชายวัยทํางานจําแนกตามประเภทองคกร จํานวน 200 
ราย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-25 ป สถานภาพโสด 
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาอยู  มีอาชีพ
เปนนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด  ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีคลินิกเสริมความงามท่ีใชเปนประจําโดยเขารับบริการคลินิกเสริมความงามเพราะ
ตองการรักษาสิว ฝา กระ จุดดางดํา  โดยเฉล่ียเขารับบริการ  1-2 ครั้งตอเดือน  ชวงเวลา ไมแนนอน  
ผูตอบแบบสอบถามใชเงินโดยเฉล่ียในการเขารับบริการตอครั้ง 251-500 บาท ชวงเวลาท่ีเขารับ
บริการไมแนนอน  วันท่ีเขารับบริการมากท่ีสุดคือ วันเสาร-อาทิตย   และการตัดสินใจเลือกใช
บริการคลินิกเสริมความงามดวยตนเอง  และแหลงขอมูลท่ีใชในการหาขอมูลเพ่ือใชบริการคลิก
เสริมความงามมากท่ีสุดคือ ถามเพ่ือน/คนรูจัก 
 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียไดแก ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ  และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  ปจจัยยอยในแตละดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรก  ดานผลิตภัณฑ ไดแก 
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ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร ดานราคา  ไดแก คารักษาและบริการท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ   
ดานการจัดจําหนาย  ไดแก สถานท่ีมีใหบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ  ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก 
มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรีในครั้งแรก เชน การทํา
ทรีทเมนท    ดานบุคลากร ไดแก พนักงานตอนรับมีการใหความรูอยางเพียงพอ  ดานกระบวนการ
ใหบริการ ไดแก ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคา   ดานส่ิง
นําเสนอทางกายภาพ  ไดแก ความสะอาด และเปนระเบียบของราน   


