
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี  และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของ
บริษัท นพดลพานิช จํากัด มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี

แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดการสรางความพึงพอใจลูกคา (Customer satisfaction)

Philip Kotler (1994) ไดกลาวถึงแนวคิดเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา (Customer
Satisfaction) ไววาความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนความรูสึกหลังการซื้อของลูกคา ซึ่งเปนผลมา
จากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ หรือประสิทธิภาพของสินคา
(Perceived Performance) กับการใหบริการ หรือประสิทธิภาพของสินคาที่ลูกคาคาดหวัง (Expected
Performance) ถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ (Product Performance) ตํ่ากวาความคาดหวังของ
ลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied Customer) แตถาระดับของผลที่ไดรับจาก
สินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Satisfied
Customer) และถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหมายที่ลูกคาต้ังไว ก็จะทําให
ลูกคาเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ซึ่งสอดคลองกับที่อดุลย จาตุรงคกุล (2543) ได
กลาวถึงความพึงพอใจของลูกคาหรือผูบริโภคไววา ความพึงพอใจของผูบริโภคเปนเคร่ืองชี้ถึง
ความสําเร็จของการตลาด ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสินคากับความคาดหมายที่
ผูบริโภคไดต้ังไวกอนที่จะมีการซื้อสินคาหรือบริการ รูปแบบการเปรียบเทียบดังกลาว แบงเปน 3
รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 การปฏิบัติงานของสินคาดีกวาความคาดหมาย ซึ่งจะนําไปสูความพึง
พอใจ รูปแบบที่ 2 การปฏิบัติงานของสินคาเทากับความคาดหมาย ซึ่งจะนําไปสูความรูสึกเฉยๆ
และรูปแบบที่ 3 การปฏิบัติงานของสินคาเลวกวาความคาดหมาย ซึ่งจะนําไปสูความไมพึงพอใจ

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) ไดกลาวถึงการคาดหมาย หรือความคาดหวัง
ของลูกคา (Customer Expectation) โดยอธิบายไววาความคาดหวังเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการ หรือ
คาดหวังวาจะไดรับจากผลิตภัณฑ ความคาดหวังเกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซื้อ
เชน จากเพื่อน จากนักการตลาด และจากขอมูลคูแขงขัน เปนตน ถานักการตลาดนําเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑเกินความเปนจริงจะทําใหผูบริโภคเกิดความหวังในผลิตภัณฑน้ันสูงเกินจริง และ
เมื่อผูบริโภคพบวาการทํางานของผลิตภัณฑน้ันตํ่ากวาที่คาดหวังไวก็จะเกิดความไมพึงพอใจ ดังน้ัน
สิ่งสําคัญที่จะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จก็คือ การเสนอผลิตภัณฑตามผลประโยชนจาก
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ผลิตภัณฑ (การทํางานของผลิตภัณฑ) ที่สอดคลองกับความคาดหวังของผูซื้อโดยยึดหลักการสราง
ความพึงพอใจรวมสําหรับลูกคา (Total Customer Satisfaction) สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง คือ
นักการตลาดตองคนหาและวัดผลความพึงพอใจของลูกคา โดยเทคนิคที่ใชสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา คือ (1) การใหคะแนนความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑหรือบริการ โดยอยูในรูปของการ
ใหคะแนน เชน ไมพอใจอยางยิ่ง ไมพอใจ ไมแนใจ พอใจ พอใจอยางยิ่ง (2) เปนการถามวาลูกคา
ไดรับความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการอยางไร (3) เปนการถามใหลูกคาระบุ
ปญหาจากการใชผลิตภัณฑและบริการ และเสนอแนะประเด็นตางๆ ที่จะแกไขปญหาน้ัน (4) เปน
การถามลูกคาเพื่อใหคะแนนคุณสมบัติตางๆ และการทํางานของผลิตภัณฑ ซึ่งจะชวยใหทราบ
จุดออน จุดแข็งของผลิตภัณฑ และ (5) เปนการสํารวจความต้ังใจในการซื้อซ้ําของลูกคา

2. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546:53-55) อธิบายวาสวนประสมการตลาด

(Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแกกลุม เปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือดังตอไปน้ี

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัส
ไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะ
เปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด (Etzel, Walker and Stanton. 2001 : G-9) ผลิตภัณฑ
ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด
สถานที่ องคกร หรือบุคคล

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อให
ไดผลิตภัณฑ (Etzel, Walker and Stanton. 2001 : G-7) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน
ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูง
กวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึง (1) คุณคาที่รับรู
(Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑ
วาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ (3) การแขงขัน (4) ปจจัย
อ่ืนๆ

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางชองทาง ซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด
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สถาบันที่จะนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบไปดวยผูผลิตคนกลาง และผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม สถาบัน
การตลาดเหลาน้ีจะมีวิธีการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจของลูกคาและมีตนทุนโดยรวมของระบบตํ่าที่สุด (สาธิต, 2549 : 19) แตละสถาบันจะสราง
ความสัมพันธ (Business to Business Relationships) โดยการสงมอบคุณคาระหวางกัน (Fill and
Fill, 2004 : 26) ตลอดจนมุงที่จะมีกิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ (Customer Relationship
Management) ใหไดรับประโยชนในระยะยาว (ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2544 : 12-13)

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสาร ขาวสารเกี่ยวกับ
ขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อ เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจใชหน่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือ ตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated
Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ และคู
แขงขัน เคร่ืองมือสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา (Advertising) การขายโดยพนักงานขาย
(Personal Selling) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธ
(Publicity and Public Relations) และเคร่ืองมือสุดทาย คือ การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
และการตลาดออนไลน (Online Marketing) บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees)  คุณภาพ
ในการใหบริการจะตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถมีทัศนะคติที่ดี สามารถ
ตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยม
ใหกับองคกร

5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) คุณภาพในการใหบริการจะตอง
อาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถมีทัศนะคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มี
ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร

6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation)
ไดแก สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ การออกแบบการตกแตงและแบงสวนหรือแผนกของ
พื้นที่ในอาคาร และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ที่สามารถดึงดูดลูกคาไดและทําใหมองเห็น
ภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย

7. กระบวนการใหบริการ (Process) เปนขั้นตอนในการใหบริการ เพื่อสงมอบ
คุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา จะพิจารณาใน 2 ดาน คือความ
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ซับซอน (Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในดานของความซับซอนจะตอง
พิจารณาถึงขั้นตอนและความตอเน่ืองของงานในกระบวนการ เชน ความสะดวกรวดเร็ว ความ
ถูกตอง เปนตน สวนในดานความหลากหลาย ตองพิจารณาถึงความเปนอิสระ ความยืดหยุน
ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือลําดับการทํางานได ดังน้ันจึงกลาวไดวากระบวนการมี
ความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากสินคาหรือผลิตภัณฑเปนสิ่งที่กอใหเกิดรายไดของบริษัท
หากไมมีกระบวนการใหบริการเกิดขึ้น ก็ไมสามารถสรางรายไดใหแกกิจการน้ันได และ
กระบวนการใหบริการก็เปนสวนหน่ึงในการกําหนดมาตรฐานแหงความรวดเร็วและคุณภาพของ
กิจการดวย ฉะน้ัน กระบวนการใหบริการจึงสามารถนํามาใชเปนกลยุทธในการสร างความ
ไดเปรียบใหกับธุรกิจได และการแขงขันในเชิงธุรกิจที่มุงเนนการใหบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
สิทธา เจียมพานทอง (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสรางของผูบริโภคในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผล
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสรางของกลุม
ผูบริโภคที่นําไปใชโดยตรงจํานวน 252 ราย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ย
สูงสุดในระดับมากลําดับแรกแตละดานดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความรับผิดชอบตอสินคาที่
มีปญหา ปจจัยดานราคา ไดแก กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ไดแก มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก พนักงานมี
มนุษยสัมพันธดี สําหรับผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
วัสดุกอสรางของกลุมผูนําไปใชในการทําธุรกิจจํานวน 252 ราย พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากในแตละดานดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแกความ
รับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา ปจจัยดานราคา ไดแก การกําหนดราคา มีความเปนมาตรฐาน มีราคา
ใหเลือกตามคุณภาพสินคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก บรรยากาศภายในรานดี
สะดวกสบายเปนกันเอง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี

ยุทธนา  นฤนาทวงศสกุล(2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อ
วัสดุกอสรางจากหางหุนสวนยุทธนาฮารดแวร จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ เปนผูจัดการฝายจัดซื้อมีอํานาจในการกําหนดคุณลักษณะ (Specification)
เลือกประเภท สินคาที่ซื้อบอยที่สุดคือปูนซีเมนต สิ่งที่ทําใหรู จักรานยุทธนาฮารดแวร คือ
ผูประกอบการเขามาติดตอผูขายเอง และเหตุผลที่เลือกซื้อสินคาจากรานยุทธนาฮารดแวร คือมีที่
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จอดรถสะดวก สวนใหญสั่งซื้อวัสดุกอสรางเมื่อสินคาหมด และมารับสินคาดวยตนเองพรอมกับ
ชําระดวยเงินสดทันทีเมื่อมีการสั่งซื้อ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางจากหาง
หุนสวนจํากัดยุทธนาฮารดแวร จังหวัดเชียงใหม โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับสําคัญมากเรียง
ตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาดานการจัดจําหนาย และดานราคา สวนปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง สําหรับปจจัยยอยในแตละดานให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกดังน้ี  ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณภาพสินคาได
มาตรฐาน  ปจจัยดานราคาไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ   ปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแก จอด
รถไดสะดวกและมีที่จอดรถเพียงพอ และกระบวนการสั่งซื้อทําไดงายและรวดเร็ว  ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดไดแก พนักงานขายมีความเอาใจใสลูกคาและตรวจสอบสินคากอนสงมอบ

ณรงคฤทธิ์ จวงวาณิชย (2552) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกใชรานวัสดุกอสราง คือสะดวก-ใกลบานและที่ทํางาน เหตุผล
ในการตัดสินใจซื้อ คือเพื่อนําไปซอมแซมสิ่งปลูกสราง สวนใหญตัดสินใจซื้อดวยตนเองโดยสินคา
ที่เลือกซื้อจะเปนประเภทอุปกรณและเคร่ืองมือชาง และมีการเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจ
เลือกซื้อโดยจะชําระดวยเงินสด นอกจากน้ียังพบวาทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีผล
ตอการตัดสินใจซื้อในระดับสําคัญมาก โดยอันดับแรก คือ ปจจัยดานกระบวนการ รองลงมา คือ
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับคาเฉลี่ย สําหรับปจจัยยอยใน
แตละดานผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกดังน้ี ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน  ปจจัยดานราคา ไดแกราคาถูกกวารานอ่ืนๆ
ปจจัยดาน สถานที่จัดจําหนายไดแก มีทําเลที่ต้ังที่ดีสามารถหาไดงาย และมีเวลาเปด-ปดของราน
สะดวกตอการใชบริการเทากัน  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีการสงเสริมการตลาด เชน
ลด แลก แจก แถม  ปจจัยดานบุคคลไดแก พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและรวดเร็ว  ปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก รานคาดูสะอาด   ปจจัยดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการสั่งซื้อ
ไมยุงยาก

ชยากร โกศลธนากุล (2552) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสม
การคาปลีกของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมต้ังอูเซง ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
สวนประสมการคาปลีกของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมต้ังอูเซง ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรก คือ สวนประสมสินคาและบริการ รองลงมาสวนประสมราคา สวน
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ประสมการกระจายตัวสินคา และสวนประสมทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ตามลําดับ
สําหรับปจจัยยอยในแตละดานพบวามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกดังน้ี ดานสวนประสม
สินคาและบริการ ไดแกขั้นตอนการบริการในการชําระเงินถูกตองและรวดเร็ว   ดานสวนประสม
ราคา  ไดแก มีปายบอกราคาสินคาชัดเจนถูกตอง   ดานสวนประสมการกระจายตัวสินคา ไดแก มี
ระยะเวลาเปด-ปด หางฯที่แนนอน ดานสวนประสมทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ไดแก มีพนักงานมีความสุภาพ เรียบรอย สามารถแนะนําผลิตภัณฑไดดี

มยุรี คาน (2552) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอกลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดของรานโฮเทลช็อปอินเตอรเนชั่นแนล ประชากรที่ศึกษาคือ ผูประกอบการสถานพัก
แรมที่ซื้อสินคาของรานโฮเทลช็อป อินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 53 ราย ผลการศึกษาระดับความพึง
พอใจของลูกคาที่มีตอกลยุทธสวนประสมทางการตลาดพบวา ความพึงพอใจของลูกคาตอสวน
ประสมทางการตลาดสวนใหญอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานราคา และดานการจัดจําหนาย โดยมีปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดานดังน้ี
ดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาดของสินคา ดานการสงเสริมการตลาด คือ ความสุภาพ และมีมนุษย
สัมพันธของพนักงานขาย ดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา สวนความพึงพอใจของ
ลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง โดยมีปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดสงสินคาไดตรงตามเวลาที่ตองการ


