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แนวคดิ  ทฤษฎ ี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกสถาน
บริการทางทนัตกรรมในเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎี  รวมถึงวรรณกรรม
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท่ีนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกจิให้บริการ   
 Kotler  and Keller (2009)   กล่าววา่  บริการ (Service)  เป็นการกระทาํหรือการปฏิบติั
ท่ีฝ่ายหน่ึงนาํเสนอใหอี้กฝ่ายหน่ึง  เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการเป็น
เจา้ของได ้ การบริการอาจมีหรือไม่มีตวัสินคา้กไ็ด ้  ผูผ้ลิต  บริษทักระจายสินคา้และตวัแทน
จาํหน่าย  สามารถสร้างความแตกต่างไดโ้ดยการใหบ้ริการท่ีเพิ่มคุณค่าและมีความเป็นเลิศ      
 ส่วนประสมทางการตลาดเป็นชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการใชด้าํเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นตลาดเป้าหมาย   McCarthy จาํแนกเคร่ืองมือน้ีออกเป็น  4  กลุ่มใหญ่ ๆ 
(4 Ps)  คือ 
 1.  ผลติภณัฑ์  (Product)   คือ ส่ิงใด ๆ ท่ีตอ้งการนาํเสนอต่อตลาดเพื่อสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ   ไดแ้ก่สินคา้  บริการ  ประสบการณ์  เหตุการณ์ บุคคล  สถานท่ี  
ทรัพยสิ์น  องคก์าร  สารสนเทศ  และความคิด  โดยผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายแก่ลูกคา้ตอ้งมี
คุณประโยชนห์ลกั (Core benefit)  และมีผลิตภณัฑพ์ื้นฐาน (Basic Product) ซ่ึงเป็นประโยชน์หรือ
บริการพื้นฐานสาํคญัท่ีลูกคา้ตอ้งการไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการ    ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้
คาดหวงั (Expected Product) หรือเกินความคาดหวงั (Augmented Product) รวมถึงการนาํเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพ (Potential Product) เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้   สร้างความแตกต่าง
และสามารถแข่งขนัได ้
 2.  ราคา (Price) คือ จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพื่อแลกกบัสินคา้และบริการ   ราคาเป็น
ส่วนท่ีทาํใหธุ้รกิจมีรายได ้ ในขณะท่ีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของส่วนประสมทางการตลาดลว้นทาํให้
เกิดตน้ทุน   ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดง่้ายท่ีสุด   เพราะ
องคป์ระกอบอ่ืนๆเช่น  ผลิตภณัฑ ์ ช่องทางการจาํหน่าย  หรือการส่งเสริมการตลาดตอ้งใชเ้วลานาน
ในการปรับเปล่ียน    ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีบริษทัส่ือไปยงัตลาดถึงคุณค่าผลิตภณัฑ ์ ตรายีห่อ้และ
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เป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด   การกาํหนดราคาจึงตอ้งสมัพนัธ์กบัคุณค่าท่ี
ลูกคา้รับรู้ และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ช่องทางการให้บริการ  (Place)  คือ  กระบวนการทาํงานท่ีจะทาํใหสิ้นคา้หรือ
บริการไปสู่ตลาด เพื่อผูบ้ริโภคจะไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามความท่ีตอ้งการ  โดยตอ้ง
พิจารณาถึงองคก์ารต่างๆและทาํเลท่ีตั้งเพือ่ใหอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ได ้  การตดัสินใจเลือก
ช่องทางการใหบ้ริการเป็นการตดัสินใจท่ีสาํคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของบริษทั  เพราะเป็นภาระผกูพนั
ระยะยาว  และมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน ๆ เช่นการกาํหนดราคา 
  4.  การส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  คือ วิธีการส่ือสารดว้ยการใหข้อ้มูล ชกัชวน  
และเตือนความจาํผูบ้ริโภคดว้ยวิธีทางตรงหรือทางออ้มเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละตรายีห่อ้  ปัจจุบนั  
วิธีการส่ือสารประกอบดว้ย 8 วิธีคือ 
 -  การโฆษณา (Advertising)  เป็นการนาํเสนอแนวคิด  สินคา้และบริการดว้ย
การเป็นผูส้นบัสนุนและส่งเสริมการตลาดโดยไม่ใชพ้นกังานขาย 
  - การส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion)  เป็นวิธีการใหส่ิ้งจูงใจในระยะสั้น  
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการ 
  - การจดัเหตุการณ์และสร้างประสบการณ์ (Events and experiences)   เป็นการ
ออกแบบกิจกรรมใหลู้กคา้มีปฏิสมัพนัธ์กบัสินคา้ 
  - การประชาสมัพนัธ์และการใหข้่าวสาร (Public relations and publicity)  เป็น
โปรแกรมท่ีออกแบบเพื่อส่งเสริม  หรือปกป้องภาพพจน์ของบริษทัหรือภาพพจน์ของสินคา้ 
 -  การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling)  เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้
ระหวา่งพนกังานขายและผูซ้ื้อ  เพื่อนาํเสนอสินคา้  ตอบขอ้ซกัถามและปิดการขาย 
  -  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  เป็นการใชจ้ดหมาย  โทรศพัท ์ 
โทรสาร  อีเมลห์รืออินเตอร์เน็ต  เพื่อส่ือสารโดยตรง  หรือจูงใจใหเ้กิดการตอบสนองจากลูกคา้
เฉพาะกลุ่ม 
  - การตลาดปฏิสมัพนัธ์ (Interactive marketing)  เป็นกิจกรรมออนไลน์และ
โปรแกรมท่ีออกแบบสาํหรับลูกคา้เป้าหมายโดยตรงหรือโดยออ้มเพื่อเพิ่มความตระหนกั  ปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ 
 - การตลาดแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth marketing) เป็นการตลาดท่ีเกิด
จากการพดูปากต่อปาก  การเขียนบอกทางจดหมายอิเลกโทรนิกถึงประสบการณ์ การซ้ือสินคา้และ
การใชสิ้นคา้   
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  นอกจากน้ี  ในหนงัสือ  Services Marketing (Bateson and Hoffman, 2008) 
ยงักล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการเพิ่มอีก 3 Ps ดงัน้ี 
 5.  บุคลากร  (People)  คือ  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริการทั้งหมด  หมายรวมถึงทั้งผู ้
ใหบ้ริการและลูกคา้    ความพึงพอใจของบุคลากรผูใ้หบ้ริการท่ีมีต่อกิจการมีความสมัพนัธ์โดยตรง
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ผา่นทางห่วงโซ่บริการ-ผลประโยชน์  (The Service-profit chain)  
บุคลากรผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรมและการจูงใจเพื่อใหส้ามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  คือ  ทุกส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละมีอิทธิพลต่อ
ประสบการณ์ของลูกคา้ในช่วงเวลาท่ีมีการบริการเกิดข้ึน  ประกอบดว้ย  3 ประเภทคือส่ิงอาํนวย
ความสะดวกภายนอก  ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายใน  และอ่ืนๆ  ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายนอก
ไดแ้ก่ การออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร ป้ายกิจการ ท่ีจอดรถ  ภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป
ภายนอกอาคาร  ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในไดแ้ก่ การออกแบบตกแต่งภายใน  อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้   การแบ่งส่วนพื้นท่ีภายในอาคาร  อุณหภูมิและ
คุณภาพอากาศ   ส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพของกิจการไดแ้ก่นามบตัรของกิจการ  
ใบเสร็จรับเงิน แผน่พบั  ชุดเคร่ืองแบบของพนกังาน  เป็นตน้  เน่ืองจากการบริการจบัตอ้งไม่ได้
และลูกคา้ประเมินคุณภาพการใหบ้ริการไดย้าก  ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพจึงมีบทบาทสาํคญัใน
การสร้างกลยทุธ์สาํหรับธุรกิจบริการ 
 7.  กระบวนการ (Process)  คือ  ขั้นตอนการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้ โดย
กระบวนการบริการตอ้งมีความรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  มีความเช่ียวชาญ  มีความสามารถเฉพาะดา้น  และ
มีการส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศ   
 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 บุปผวรรณ  กองมณ ี (2541)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทนั
ตกรรมของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีมี
อาย ุ 15  ปีข้ึนไปและมารับบริการทนัตกรรมภายใน  2  ปีท่ีผา่นมาในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ 200  คน    พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรม
ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรกคือดา้นบุคลากร  ตามดว้ยปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นสถานบริการ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้นราคา ในรายละเอียดของแต่
ละปัจจยั  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั 3 อนัดบัแรก  ดงัน้ี  ปัจจยัดา้นบุคลากร  ไดแ้ก่
อธัยาศยัไมตรีของทนัตแพทย ์ การใหค้าํปรึกษาของทนัตแพทยแ์ละผูช่้วยทนัตแพทย ์ และบุคลิก
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และความน่าเช่ือถือ  ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการไดแ้ก่ ความถูกตอ้งปลอดภยัในกระบวนการ
รักษา  ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลาของทนัตแพทย ์ และการแจง้ขอ้มูลการรักษาและราคา
ค่ารักษาท่ีชดัเจน  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่  ความสะอาดของบริการ  คุณภาพของวสัดุและยาท่ีใช ้ 
และคุณภาพของเคร่ืองมืและอุปกรณ์ต่างๆ  ปัจจยัดา้นสถานบริการไดแ้ก่ความสะอาดของสถาน
บริการ  สถานบริการเปิดบริการในวนัหยดุ เสาร์และอาทิตย ์  และ ความสะดวกในการเดินทางและ
ความสะดวกในการจอดรถ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่  การมีบริการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและการใหค้าํแนะนาํฟรี  การติดตามคนไข ้และการไดรั้บคาํแนะนาํจากคนอ่ืน  ปัจจยัดา้นราคา
ไดแ้ก่อตัราค่ารักษาพยาบาล  การมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกและการผอ่นชาํระค่ารักษาเป็นงวดๆ 

 
 สิรวชิญ์ บริพนัธกลุ (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรมในอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากชาวต่างชาติ  (ชาวอเมริกนั ชาวยโุรปและออสเตรเลีย)  ท่ีเคยไดรั้บบริการทาง  ทนัตกรรม   
ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 150  คน    พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ทางทนัตกรรมในระดบัมากไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นกระบวนการ  ดา้นราคา  และ
ดา้นสถานท่ีตามลาํดบั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการทางทนัตกรรมในระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ตามลาํดบั   ในรายละเอียดของแต่ละ
ปัจจยั  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั 3 อนัดบัแรก  ดงัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่
ความสะอาดของบริการ  คุณภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์  และคุณภาพของวสัดุและยา  ปัจจยั
ดา้นราคาไดแ้ก่  ค่าบริการเหมาะสม  ความถูกตอ้งของการคิดค่าบริการ  และแสดงค่าบริการชดัเจน
ก่อนรับบริการ  ปัจจยัดา้นสถานท่ี  ไดแ้ก่  ความสะอาด  บรรยากาศในคลินิก  มีหอ้งนํ้าสะอาด  
หอ้งนํ้าแยก  หญิง ชาย  และการคมนาคม  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ไดแ้ก่  การไดรั้บ
คาํแนะนาํใหม้าจากเพื่อน  คนรู้จกั  รู้จกักบัทนัตแพทย ์ หรือ  บุคลากรในคลินิก  และการ
ประชาสมัพนัธ์บนอินเทอร์เน็ต  ปัจจยัดา้นบุคลากร  ไดแ้ก่  ความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศของทนัตแพทย ์ บุคลิก/กริยาท่าทางของทนัตแพทย ์ และจิตในการบริการของ
ทนัตแพทย ์ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ไดแ้ก่  ตึกอาคารดูน่าเช่ือถือ  อาคารใหญ่โต  ทนัสมยั  
และภูมิสถาปัตยส์วยงาม   ปัจจยัดา้นกระบวนการ  ไดแ้ก่  การใหผู้รั้บบริการเป็นผูต้ดัสินใจรับ
บริการ   การแจง้ค่าบริการชดัเจนและอธิบายถึงแผนการรักษาชดัเจน 

  
 ธัญยธรณ์ ศุภธนาทรัพย์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองนครปฐม  โดยเกบ็
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รวบรวมขอ้มูลจาก กลุ่มลูกคา้ชาย-หญิง  ท่ีเขา้ใชบ้ริการคลินิกรักษาผวิพรรณจาํนวน  10 แห่ง ใน
อาํเภอเมืองนครปฐม  จาํนวน  400 คน  พบวา่  ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาดอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงตามลาํดบัไดด้งัน้ีคือปัจจยัดา้นกระบวนการ  ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  และปัจจยัท่ีผลในระดบัความสาํคญัปานกลาง  คือปัจจยัดา้นราคา  
ในรายละเอียดของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด  มีดงัน้ี  ปัจจยัดา้น
กระบวนการ ไดแ้ก่  การไม่ตอ้งรอรับบริการนาน   ปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ไดแ้ก่   
อุปกรณ์การรักษาสะอาด   อุปกรณ์การรักษาทนัสมยั  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก  
มีดงัน้ี   ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่  การรักษาท่ีไดผ้ลอยา่งรวดเร็ว  คุณภาพยา  อุปกรณ์การ
รักษาท่ีครบถว้น  และทางเลือก ใน การรักษาหลากหลายรูปแบบ  ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา  ไดแ้ก่ราคามี
ความเหมาะสมกบัยาและการรักษา  ความชดัเจนของป้ายแสดงราคายา  ราคาถูกกวา่คลินิกอ่ืนใน
ระดบัเดียวกนั  ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทาง การจดัจาํหน่าย  ได ้แก่  สถานท่ีจาํหน่ายใกลบ้า้น/ใกลท่ี้
ทาํงาน  สถานท่ีจาํหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั  พื้นท่ีของร้านกวา้งขวาง  ตกแต่งทนัสมยั  มี
หอ้งบริการพบแพทยห์ลายหอ้ง   ปัจจยัยอ่ย ดา้น การส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่  การมีส่วนลดพิเศษ/
ของแถมในเทศกาลต่าง ๆ  การมีระบบ  สมาชิก/บตัรสมาชิก  ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร  ไดแ้ก่  
พนกังานมีความชาํนาญในการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  แพทยมี์ประสบการณ์และมีช่ือเสียง  พนกังานมี
ความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้  จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการบริการ  และพนกังานแต่ง
กายเรียบร้อย  ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการ  ไดแ้ก่  การมีระบบการจดัลาํดบัผูเ้ขา้รับบริการท่ีดี  มีการ
อธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการไวอ้ยา่งชดัเจน  ปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ไดแ้ก่  อุณหภูมิ
ภายในร้านเยน็สบาย  ความโดดเด่นของการออกแบบร้าน   ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ระดบัปานกลาง  มีดงัน้ี  ปัจจยัดา้นช่องทางการ จดัจาํหน่าย ไดแ้ก่การจดัส่งสินคา้ถึงบา้นหรือ
ไปรษณีย ์ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด  ไดแ้ก่  การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ 
 


