
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใช

บริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  ผูศึกษาไดคนควาเอกสาร รายงานวิจัย รวมทั้ง
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎี มาแสดงไวในบทนี้ ดังนี้ 
 
แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix)  

สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps ตามแนวคิดของ Philip 
Kotler (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ (Product) (2) ราคา 
(Price) (3) การจัดจําหนาย (Place) (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากนั้นยังตอง
อาศัยเครื่องมืออ่ืนๆ เพิ่มเติมประกอบดวย (5) บุคคล (People) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การจูงใจเพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน มี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท (6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ 
(7) กระบวนการ (Process) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดขึ้น ไดแก รายการที่ใหบริการ เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชใน
การใหบริการ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการ รวมถึงความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม ซ่ึงตองจายพรอมราคาของ
สินคาที่เปนตัวเงิน ไดแก อัตราคาบริการ คาบริการเสริมตาง ๆ 

3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของที่จะนําเสนอบริการใหแก
ลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาในสวนของที่ตั้ง สถานที่ในการบริการใหแกลูกคา ชองทางในการนําเสนอ
การใหบริการแกลูกคาที่สามารถเขาถึงลูกคาไดงาย ไมตองใชความยากลําบากในการมาขอรับ
บริการ รวมท้ังมีคาใชจายนอยที่สุด ซ่ึงในปจจุบันรูปแบบในการนําเสนอบริการมีการใชเครื่องมือ
ไปรษณีย การสื่อสารโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือโทรศัพท ทําใหสามารถใหบริการแกลูกคา
ไดมากขึ้น 
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4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึง การติดตอส่ือสารขอมูลระหวาง
ผูขายกับผู ซ้ือ   การสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  ซ่ึงการสงเสริมการตลาดเพื่อให
กลุมเปาหมายเขาใจและเห็นคุณคาของสิ่งที่เสนอขาย 

5. บุคคล (People) หมายถึง องคประกอบที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจดังนั้นตอง
อาศัยการสรรหา การฝกอบรม การจูงใจเพื่อสรางความพอใจใหแกลูกคาเพื่อใหเกิดความแตกตาง
จากคูแขงขัน พนักงานตองมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการแกไขปญหาใหลูกคาได 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การแสดงใหลูกคามองเห็น
คุณคาและรูสึกพึงพอใจในการใหบริการไดแก สภาพชองทางการใหบริการ ลักษณะการแตงกาย
ของพนักงาน อุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในสถานประกอบการที่ผูใชบริการ
สามารถมองเห็นจากภายนอกและสรางความประทับใจใหแกลูกคา 

7. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อ
จัดสงบริการใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคาประกอบดวย ความรวดเร็วในการ
ใหบริการการตอบรับจากพนักงานในการแกไขปญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาดเปนตน ทั้งหมดจะสงผล
ตอความรูสึกนึกคิดของลูกคาซึ่งมาใชบริการทั้งสิ้น กระบวนการบริการจึงถูกยอมรับวามี
ความสําคัญตอธุรกิจบริการสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได 

 
แนวคิดความหมายของผลติภัณฑและบรกิาร 

สินคาหรือผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาเพื่อใหพึงพอใจ ซ่ึงผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑประกอบดวย ส่ิงทีจ่ับตองได การบริการ บุคคล สถานที่ องคกร และความคิดผลิตภัณฑ 
สามารถแบงได 3 ระดับคือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 

1.  ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับ
จากการซื้อสินคาโดยตรง ซ่ึงอาจเปนเรื่องของประโยชนใชสอย การแกปญหาใหลูกคา การขาย
ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การประหยดั เปนตน 

2.  ผลิตภัณฑที่แทจริง (Actual Product) คือลักษณะดานคณุภาพ รูปราง ลักษณะการ
ออกแบบ ช่ือสินคา การบรรจุภัณฑ และคุณสมบัตอ่ืิน ๆ ที่สงมอบผลประโยชนที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑ 

3.  ผลิตภัณฑเสรมิหรือผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) เปนผลประโยชนที่ผู
ซ้ือไดรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑที่แทจริง ประกอบดวยบริการกอน
และหลังการขายตาง ๆ เชน การขนสง การใหสินเชื่อ การรับประกัน การฝกอบรมใหลูกคา เปนตน 
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ความหมายของบริการ (Services) ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ไดอธิบายถึง
ความหมายการบริการ ดังตอไปนี้ 

การบริการ หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ถูกเสนอขายหรือ 
จัดไวใหซ่ึงจะเกี่ยวของกับการขายสินคา  (สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา อางถึงในธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 
  การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชนใด ๆ ก็ตามที่บุคคลหนึ่งสามารถ
เสนอใหอีกบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมอาจจับตองไดและไมทําใหเกิดความเปนเจาของใด ๆ ทั้งสิ้น 
การผลิตบริการนี้อาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตสินคาก็ได  (Kotler and Bloom อางถึง
ในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมที่โดยทั่วไปมิอาจจับตองได ซ่ึง
ตามปกติมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการติดตอกันระหวางลูกคากับพนักงานผูใหบริการ และ/หรือทรัพยากร
ที่มีตัวตนหรือสินคา และ/หรือระบบของผูใหบริการนั้น ซ่ึงเปนการแกปญหาใหกับลูกคานั่นเอง 
(Gronroos อางถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 
  การบริการ คือ การกระทํา กระบวนการ และผลการปฏิบัติงาน (Zeithaml and 
Bitner อางถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) 

 สรุป การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชนซ่ึงฝายหนึ่งสามารถนําเสนอ
ใหกับอีกฝายหนึ่งได  โดยที่กิจกรรมหรือผลประโยชนเหลานั้นไมมีตัวตนและไมกอใหเกิดความ
เปนเจาของใด ๆ ทั้งสิ้น  การบริการนับวาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
ผูบริโภคและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  นักการตลาดไดพยายามหาวิธีการตาง ๆ ในการ
จําแนกประเภทของการบริการเพื่อใหเขาใจบริการไดงายขึ้น บริการมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจาก
สินคาโดยทั่วไป ซ่ึงลักษณะพิเศษดังกลาวนี้สรางปญหาใหกับนักการตลาดบริการเปนอยางมาก 
ดังนั้นนักการตลาดบริการจึงตองพยายามแสวงหาวิธีการตาง ๆ มาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  
นอกจากนี้นักการตลาดยังจะตองเขาใจถึงระบบการตลาดของบริการ ตลอดจนกลยุทธการตลาด
บริการที่จะทําใหการตลาดบริการของกิจการประสบความสําเร็จ  
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ขอแตกตางระหวางสินคาและบริการ 
  โดยทั่วไป “บริการ” จะมีลักษณะที่แตกตางจาก “สินคา” หลายประการ เชน 
บริการเปนสิ่งที่ไมอาจจับตองได มีคุณภาพไมคงที่ การผลิต การจําแนกแจกจาย และการบริโภค 
มักจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน Gronroos (อางใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) ไดสรุปขอแตกตางที่
สําคัญระหวางสินคาและบริการไวถึง 8 ประเด็น ดังนี้ 
  
ขอแตกตางระหวาง “สินคา” และ “บริการ”  

สินคา (Physical Goods) บริการ (Services) 
1.  สามารถจับตองได (Tangible) 1.  ไมสามารถจับตองได (Intangible) 
2.  มีคุณภาพคอนขางคงที่ (Homogeneous) 2.  มีคุณภาพไมคอยคงที่ (Heterogeneous) 
3.  การผลิตและการจําแนกแจกจายมักจะแยก 
     ตางหากจากการบริโภค 

3. การผลิตและการจําแนกแจกจาย และ 
     การบริโภคมักจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน 

4.  เปนสิ่งของ (A Thing) 4.  เปนกิจกรรมหรือกระบวนการ  
     (A Process) 

5.  มูลคาหลักของผลิตภัณฑเกิดจากการผลิตใน 
     โรงงาน 

5.  มูลคาหลักของผลิตภัณฑเกิดจากปฏิสัมพันธ 
     ระหวางผูซ้ือและผูขายบริการ 

6.  โดยปกติลูกคาจะไมมีสวนรวมในกระบวน 
      การผลิต 

6.  ลูกคาถือเปนสวนสําคัญในกระบวนการผลิต   

7.   สินคาสามารถเก็บในสตอกได 7.   บริการไมสามารถเก็บสตอกได 
8.  มีการโอนกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ 8.  ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ 
ที่มา : Christian gronroos. (1990). Service Management and marketing: Managing the Moments of Truth in 
Service Competition. อางถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) 
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วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
รัตติกร  ปยะวิทินทร  (2547)  ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของธุรกิจซัก 

อบ รีด : กรณีศึกษารานปราณีซักอบรีด ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชากรที่
เขามาใชบริการรานปราณีซักอบรีด จํานวน 100 ตัวอยาง ในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชไดแก 
คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต พบวาเหตุผลที่ทําใหเลือกใชบริการซัก อบ รีด คือพิจารณา
เลือกรานจากคุณภาพของงาน ในดานสื่อที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด คือ เพื่อน/
คนรูจักแนะนํา   สวนปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญที่สุด ไดแก ทําเลที่ตั้งของรานที่อยูใกลบานหรือ
ทํางาน รองลงมาไดแกปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยใหคูปองเงินสด และบริการพิเศษที่กลุม
ตัวอยางสวนใหญตองการใหมีคือ ซอมแซมเสื้อผาที่ชํารุด สุดทายดานของการปรับปรุงกลุม
ตัวอยางสวนใหญ อยากใหปรับปรุงดานราคามากที่สุด 

โกญจนาท เล่ือนมูลแสน (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตออุปสงคการใชบริการ
ซักแหงในเขตเมือง จังหวัดนาน ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชากรที่มาใช
บริการในรานซักแหง ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวน 100 ตัวอยาง ในการวิเคราะห
ขอมูล สถิติที่ใชไดแก คาความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการซักแหง แบงเปน 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ พบวาอัตราคาบริการมีความสําคัญมาก 
สวนรายไดและสภาพเศรษฐกิจมีความสําคัญปานกลาง ดานทําเลที่ตั้ง พบวา สภาพบรรยากาศของ
ราน การจราจรไมติดขัด และทําเลที่ตั้งของรานสะดวกตอการใชบริการ มีความสําคัญปานกลาง 
และดานบริการพบวา คุณภาพในการซักรีด ไดแก ความสะอาดของผา ความเรียบของผา การซัก
แบบถนอมผา และกลิ่นลวนมีความสําคัญมาก รวมถึงอัธยาศัยที่ดีของผูใหบริการดวย 

ขวัญตา  เกษประดิษฐ (2540) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค สําหรับธุรกิจ ซัก อบ รีด 
บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง  ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
จากกลุมประชากรภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 200 
ตัวอยาง ในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต พบวา
ผูบริโภคที่มาใชบริการซัก อบ รีด เปนประจํา มีหลักเกณฑในการตัดสินใจเลือกใชบริการหลาย
ประการ สวนใหญพิจารณาอัตราคาบริการและความถูกตองของการสงผาคืนเปนเกณฑสําคัญที่สุด 
รองลงมาไดแกความสะดวกและอยูใกลที่พัก หลักเกณฑที่มีความสําคัญนอย ไดแก คุณภาพของ
งาน ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย และการตรงตอเวลา  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญเปน
นักศึกษาซึ่งมีรายไดนอย สวนผูบริโภคที่ไมนิยมใชบริการซัก อบ รีด เนื่องมาจากไมตองการซักผา
ปะปนกับผูอ่ืน สาเหตุรองลงมาไดแก ซักไมสะอาด และไมรับผิดชอบตอความเสียหายตามลําดับ  
การพัฒนาปรับปรุงกลยุทธทางดานการตลาดของธุรกิจซัก อบ รีด ในบริเวณดังกลาวจึงควร
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พิจารณาถึงหลักเกณฑการตั้งราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของผูบริโภค สถานที่ประกอบการ
ควรตั้งอยูใกลที่พักของนักศึกษาเพื่อความสะดวกของผูที่มาใชบริการ และควรมีอุปกรณที่ทันสมัย 
เชน เครื่องซักผาระบบหยอดเหรียญ เพื่อใหผูบริโภคไดบริการตนเอง ดานคุณภาพของงานตองดี มี
ความรับผิดชอบเมื่อมีการสูญหาย และตรงตอเวลาเปนหลักเกณฑสําคัญ 

 


