
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือก 

ซ้ืออาหารจากแผงลอยจําหนายอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  ไดใชแนวความคิด  และ  
ทฤษฎี  ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

 แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ  ในปจจุบันนักวิชาการทางดานการตลาด
หลายทานไดกลาวถึง “สวนประสมการตลาด” ที่รูจักกันในชื่อ 4Ps ซ่ึงไดรับการพัฒนาขึ้นมาใน 
ชวงทศวรรษ 1960 วาเปนมุมมองที่คอนขางแคบเกินไป และไมเหมาะสมที่ใชกับการบริการ ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสินคาโดยทั่วไปเกินไป และไมเหมาะที่จะใชกับการบริการ ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสินคาโดยทั่วไป  

 แนวคิดใหมในเรื่องสวนประสมการตลาดสําหรับการบริการ (Zeithaml and 
Bitner,  2000 อางใน ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา, 2549) โดยเฉพาะ สวนประสมการตลาดสําหรับ
บริการดังกลาว ประกอบดวย สวนประสมทางการตลาดดั้งเดิม หรือ 4Ps ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง แนวความคิดโดยรวมของวัตถุ และกระบวนการ 
ซ่ึงใหคุณคาแกลูกคา  ซ่ึงมักจะนิยมใชกันในความหมายอยางกวาง เพื่อส่ือความหมายถึงผลิตภัณฑ 
2 ประเภท คือ สินคา และ บริการ 

2) ราคา (Price) การกําหนดราคาที่เหมาะสมสําหรับกิจการบริการนั้นเปนเรื่องที่
คอนขางจะซับซอน โดยจะตองเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคของการกําหนดราคาเสียกอน 
หลังจากนั้นจึงจะทําความเขาใจถึงปจจัยที่สําคัญตางๆที่มีผลตอการกําหนดราคา  แลวจึงมาพิจารณา
ถึงวิธีการกําหนดราคาที่เหมาะสม 

3) การจัดจําหนาย (Place) มี 2 ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ การเลือกทําเลที่ตั้งของ
กิจการในการนําเสนอบริการ และการเลือกชองทางในการนําเสนอบริการ 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีวิธีการหลากหลายของการสื่อสารกับ
ตลาดตางๆ ไมวาจะผานการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมสงเสริมการขาย และ
รูปแบบอื่นทั้งทางตรงสูสาธารณะ และทางออมผานสื่อ เชน การประชาสัมพันธ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดอีก 3 สวน คือ บุคคล  กระบวนการ และหลักฐาน 
ทางกายภาพ ดังนี้   

5) บุคคล  (People) บุคคลในที่นี้จะหมายถึงบุคคลทุกๆคนที่มีสวนรวมใน
กระบวนการใหบริการซึ่งรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกคาที่มาใชบริการ และลูกคาคนอื่นที่มาใช
บริการดวย จากลักษณะเฉพาะของบริการ ที่เรียกวา “Inseparability” พนักงานของกิจการเปน
องคประกอบที่สําคัญทั้งในการผลิตบริการและการใหบริการ ในปจจุบันซึ่งสถานการณการแขงขัน
ทางธุรกิจรุนแรงขึ้น พนักงานยังเปนปจจัยสําคัญที่สรางความแตกตาง (Differentiation) ใหกับธุรกิจ
โดยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากพนักงาน
ของกิจการดังกลาวแลวตัวลูกคาเองรวมถึงลูกคาคนอื่นที่มาใชบริการก็มีอิทธิพลตอการรับรูใน 
เร่ืองของผูซ้ือบริการดวย  

6) กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการใหบริการ 
ระเบียบ รวมทั้งวิธีการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับ การสรางและการนําเสนอบริการใหกับลูกคา  
เชน การตัดสินใจในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับลูกคา และบุคลากรขององคการ  

7) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับ 
การใหบริการ สถานที่ที่ลูกคาและกิจการมีปฏิสัมพันธกัน และองคประกอบที่จับตองไดตางๆซึ่ง 
ทําหนาที่ชวยอํานวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น  
 
   แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546) เปนการคนหา
หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ซ่ึงจะชวยใหนักการตลาด สามารถ 
จัดกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คําถาม 
ที่ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who What Why Where 
When Who Participates และ How ดังนี้ 

1.) ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบ
ถึงลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) การตอบอาศัยเกณฑในการแบงสวนตลาด (Base of market 
segmentation) 4 ดาน คือ (1) ประชากรศาสตร (2) ภูมิศาสตร (3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห (4) 
พฤติกรรมศาสตร จากลักษณะกลุมเปาหมายทั้ง 4 ดานนี้ นักการตลาดนําไปใชในการกําหนด        
กลยุทธการตลาด 
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2.) ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามที่ทราบถึงสิ่งที่
ตลาดตองการจากผลิตภัณฑ (Objects) เปนการกําหนดสิ่งที่ผูบริโภคตองการโดยอาศัยองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ เชน รูปแบบ บริการ คุณภาพ เปนตน 

3.) ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการของเขาดาน
รางกายและดานจิตวิทยาซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ (1) ปจจัยภายใน
หรือปจจัยทางจิตวิทยา (2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4.) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in buying?) เปนคําถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย (1) ผูริเร่ิม  
(2) ผูมีอิทธิพล (3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซ้ือ (5) ผูใช 

5.) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
โอกาสในการซื้อ 

6.) ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ จากคําถามที่ไดนักการตลาดนําไปใชในการกําหนด 
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

7.) ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อหรือกระบวนการซื้อประกอบดวย (1) การรับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล 
(3) การประเมินผลทางเลือก (4) ตัดสินใจซื้อ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

 จุฑามาศ  สิทธิรัตนสุนทร (2547) ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพ
สมรส  การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท
ตอเดือน ส่ิงที่ทําใหรูจักรานอาหารทะเลสวนใหญ คือ เพื่อนแนะนํา โอกาสในการใชบริการ
รานอาหารทะเลสวนใหญเปนงานเลี้ยงในโอกาสสําคัญ ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใช
บริการ คือ เพื่อนหรือผูรวมงาน ซ่ึงโดยปกติจะใชบริการในวันหยุดเทศกาลมากที่สุด ชวงเวลาที่ไป
ใชบริการจะอยูในชวงเวลา 17.01 - 21.00 น. ความถี่ในการใชบริการ คือ เดือนละครั้ง ส่ังอาหารโดย
ดูจากเมนูหรือรายการอาหาร  ส่ังตามเพื่อนแนะนําหรือเพื่อนรวมโตะสั่ งให  ระยะเวลา 
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ในการใชบริการโดยเฉลี่ยคร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง มีผูรวมใชบริการครั้งละ 3-4 คน และมีคาใชจายตอ
คร้ัง 500-1,000 บาท ดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวา คาเฉลี่ยรวมของทุกปจจัย มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญมาก และเมื่อพิจารณาแตละปจจัย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ (ดานอาหาร
และเครื่องดื่ม) ที่มีระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก ความสดของอาหาร ปจจัยดานราคาที่มีระดับ
ความสําคัญสูงสุด ไดแก ราคาอาหาร ปจจัยดานสถานที่ที่มีระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก มีที่ 
จอดรถสะดวกเพียงพอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก การลด
ราคาอาหาร ปจจัยดานพนักงานที่มีระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก พนักงานใหบริการอยางถูกตอง
รวดเร็ว ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพที่มีระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก 
การมีหองน้ําสะอาด ปจจัยดานกระบวนการที่มีระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก ภาชนะเครื่องมือ
เครื่องใชสะอาด 

วรรณภา  ศิริพงษ (2547) ทําการศึกษาการรับรูตําแหนงทางการตลาดของผูบริโภคที่มี
ตอรานอาหารฟาสตฟูด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ใหบริการอาหารประเภทมื้อหลัก และ
เปนอาหารที่ใหบริการอยางรวดเร็ว  ที่มีสาขาตั้งแต  2 สาขาขึ้นไป  ไดแก  รานเค  เอฟ  ซี   
รานเชสเตอรกริลล  รานแมคโดนัลด  รานพิซซา ฮัท และรานเดอะ พิซซา คอมพานี  ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยที่ใชในการกําหนดตําแหนงทางการตลาดของรานอาหารฟาสตฟูด ประกอบดวย  
3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานบริการที่เสนอขาย ประกอบดวย มีเมนูที่หลากหลายใหเลือก มีการออก
เมนูใหมอยูเสมอ ราคาแพง เมนูเหมาะกับนั่งรับประทานที่รานมากกวาซื้อกลับ มีบริการสั่งซื้อทาง
โทรศัพท มีสาขามาก มีการแลก แจกของแถม ของเลนเสมอ มักจะลดราคาโดยจัดเมนูรวมเปนชุด 
และเนนการโฆษณา ณ จุดขาย หรือแจกใบปลิว  ปจจัยดานการสงมอบบริการ ประกอบดวย รสชาติ
อาหารปรับใหถูกปากคนไทย เมนูเหมาะกับเปนอาหารวาง การใหบริการสะดวกรวดเร็ว พนักงาน 
มีอัธยาศัยดี และตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี การตกแตงรานเปนเอกลักษณจําไดงาย 
อุปกรณที่เกี่ยวกับการรับประทานและเครื่องปรุงรสมีใหเพียงพอ และการจัดรานสะดวกตอการ 
ใชบริการมาก และปจจัยดานคุณคาของบริการ ประกอบดวย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
และบริการ และมีการโฆษณาทางโทรทัศนสม่ําเสมอ 

การรับรูตําแหนงทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารฟาสตฟูด เปนดังนี้ 
รานเค เอฟ ซี  มีตําแหนงทางการตลาดดานคุณคาบริการสูงกวาปจจัยดานอื่นๆ 
รานเชสเตอรกริลล  มีตําแหนงทางการตลาดดานการสงมอบบริการสูงกวาปจจัย 

ดานอื่นๆ 
รานแมคโดนัลด  มีตําแหนงทางการตลาดดานบริการที่เสนอขายสูงกวาปจจัยดานอื่นๆ  
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รานพิซซา ฮัท  มีตําแหนงทางการตลาดดานบริการที่เสนอขายสูงกวาปจจัยดานอื่นๆ 
รานเดอะ พิซซา คอมพานี  มีตําแหนงทางการตลาดใกลเคียงกับรานพิซซา ฮัท โดย 

วางตําแหนงในดานบริการที่เสนอขายสูงกวาปจจัยดานอื่นๆ 
เบญจมาศ  เทิดสกุล (2544) ศึกษาการดําเนินงานรานอาหารมังสวิรัติเชิงพาณิชย ในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม และศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการของ
รานอาหารมังสวิรัติ ผลการศึกษาพบวารานอาหารมังสวิรัติทุกรานใหบริการอาหารไทยภาคเหนือ 
ภาคกลาง และอาหารตางชาติ (อาหารจีน)เปนสวนใหญ รูปแบบอาหารเปนอาหารประเภท ตม ผัด 
แกง และทอด ประมาณ 8 -10 อยางตอวัน และ 7 ใน 9 ราน จะทําอาหารเพิ่มในวันพระ รานอาหาร
สวนใหญมีรายการอาหารตามสั่ง ซ่ึงรานอาหารมังสวิรัติสวนใหญ  มีการจําหนายผลิตภัณฑ
เลียนแบบเนื้อสัตว เชน หมูยอเจ เปดเจ หมูแดงเจ ลูกชิ้นเห็ดหอม ลูกชิ้นหัวบุก กุงเจ ปลาเจ 
ปลาหมึกเจ รวมถึงโปรตีนเกษตร รวมทั้งอาหารสําเร็จรูป ไดแก น้ําผลไม น้ําผัก นมถั่วเหลือง ฯลฯ  
โดยทางรานจะสั่งซื้อมาจากบริษัทตางๆ ซ่ึงวิธีการในการเลือกซื้อพิจารณาจากความสะอาด  
การบรรจุ และระยะเวลาในการเก็บรักษา ในขณะที่ปจจัยดานราคาไมใชพิจารณาเปนหลัก ในสวน
ของผูบริโภค ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด คือ การจัดสถานที่
ของรานอาหารมังสวิรัติในเขตเทศบาลนครเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับมาก  

สุรชัย  ไชยนิตย  (2546) ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
อายุระหวาง 20 - 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวนมากที่สุด และ มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท สวนใหญรับประทานอาหารไทย ใชบริการรานอาหารตามสั่ง
หรืออาหารทั่วไปจํานวนมากที่สุด โดยมีรานอาหารประจํา และ ชอบใชบริการรานอาหารที่ใกล
บานหรือที่ทํางาน ผูที่มีสวนในการชักชวนไปรับประทานอาหารนอกบาน คือ เพื่อนสนิท วันที่
ออกไปรับประทานอาหารนอกบานสวนใหญแลวไมแนนอน เวลาที่ออกไปรับประทานอาหารสวน
ใหญเปนชวงเวลาเย็น และ จํานวนครั้งที่ออกไปรับประทานอาหารนอกบานตอเดือนนั้นไมแนนอน 
นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญก็ไมแนนอนในการออกไปรับประทานอาหารนอกบานใน
ชวงเวลาของเดือน จํานวนผูรวมรับประทานอาหารก็ไมแนนอน คาใชจายในการรับประทานอาหาร
นอกบานในแตละครั้ง ต่ําวา 500 บาท ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้ออาหาร พบวา  
ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลในระดับมาก ไดแก อาหารมีรสชาติอรอย อาหารมีความสดนา
รับประทาน และอาหารมีความสะอาดนารับประทาน ปจจัยดานสถานที่ที่มีผลในระดับมาก ไดแก 
สถานที่จอดรถสะดวกกวางขวางเพียงพอ ทําเลที่ตั้งไมพลุกพลานหรือแออัดจนเกินไป และ  
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ทําเลที่ตั้งอยูติดถนนใหญไป - มา สะดวก  ปจจัยดานราคาที่มีผลในระดับมาก ไดแก อัตราคาบริการ
สมเหตุสมผลยอมรับได มีปายแสดงอัตราคาบริการใหเห็นอยางชัดเจน อัตราคาบริการใกลเคียงหรือ
เทากับรานอื่น และ อัตราคาบริการถูกวารานอื่น ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลในระดับ
มาก ไดแก มีปายรานที่แสดงการใหบริการอยางชัดเจน และ มีสวนลดคาบริการเปนกรณีพิเศษเมื่อ
มาใชบริการบอยครั้ง ปจจัยดานบุคคลากรที่มีผลในระดับมาก ไดแก พนักงานบริการดวยความ
สุภาพมีความยิ้มแยมแจมใส พนักงานใหการตอนรับและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี และ พนักงานมีความ
เต็มใจใหบริการแกลูกคาทันที ปจจัยดานกระบวนการที่มีผลในระดับมาก ไดแก การใหบริการ
ลูกคาทุกรายเสมอภาคทัดเทียมกัน มีความสะดวกในการรับบริการ และ ใหบริการดวยความถูกตอง
ในเวลาที่รวดเร็ว ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลในระดับมาก ไดแก มีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยภายในราน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเขามาใชบริการครบถวน และ 
บรรยากาศหรือการตกแตงภายในราน 


