
 
บทท่ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

การศึกษาเร่ือง สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
วรรณกรรม ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใชในการศึกษา คือ 
  1.  สวนประสมทางการตลาดบริการ 

2.  ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 
  

แนวคิดดานสวนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix, 7 P’s) 
 แนวความคิดดานสวนประสมการตลาดบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเสนอขายแกตลาดโดยธุรกิจเพื่อสนอง
ความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี 
ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานท่ี 
บุคคล ความคิด หรือองคกร ซ่ึงผลิตภัณฑจะตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ใน
สายตาของลูกคาจึงจะมีผลใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง
พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ 
(หรือ) ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) (2) พิจารณาจากองคประกอบ 
(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ 
การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
(4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดี
ขึ้น (New and improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาได
ดียิ่งข้ึน (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ (Product line) 
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2.  ราคา (Price) คือ จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑ หรือหมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) กอนการตัดสินใจซ้ือ
ถาคุณคาของผลิตภัณฑมีคาสูงกวาราคา ดังนั้นการกําหนดราคาตองคํานึงถึงคุณคาของผลิตภัณฑ 
ตนทุนสินคา การแขงขันในตลาด และปจจัยอ่ืนๆ เขามาประกอบดวย  

นโยบายและกลยุทธดานราคา มีดังตอไปนี้ 
2.1  นโยบายการใหสวนลดและสวนยอมให (Discount and allowances) คือ 

สวนท่ีลดใหจากราคาท่ีกําหนดไวในรายการเพื่อใหผูซ้ือกระทําหนาท่ีหนาท่ีทางการตลาดบางอยาง
ท่ีเปนประโยชนตอผูขาย เชน สวนลดปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสด และสวนลดตาม
ฤดูกาล เปนตน โดยสวนลดปริมาณ (Quantity discount) เปนจํานวนเงินท่ีผูขายยอมใหผูซ้ือหักออก
จากราคาท่ีกําหนดไว มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหผูซ้ือๆในปริมาณท่ีมากข้ึน หรือซ้ือจากผูขาย
เพียงแหลงเดียว หลักเกณฑการใหสวนลดจะคิดจากยอดเงินหรือปริมาณท่ีส่ังซ้ือก็ได 

2.2  นโยบายราคาเดียว (One price policy) เปนการท่ีผูผลิตคิดราคาสินคาชนิด
หนึ่ง สําหรับผูซ้ือทุกรายในราคาเดียวกันภายใตสถานการณท่ีเหมือนกัน นโยบายราคาเดียวไมได
หมายความวา ราคาท่ีต้ังไวสามารถเปล่ียนแปลงได แตราคาท่ีต้ังไวสามารถเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลาท่ีตองการ ซ่ึงเม่ือเปล่ียนแลวก็ตองยึดหลักการคิดดังกลาว กับผูซ้ือทุกรายเหมือนกัน 

2.3  นโยบายหลายราคา (Variable price policy) เปนวิธีการต้ังราคาสินคาท่ี
ไมไดกําหนดไวแนนอนตายตัว ราคาสินคาท่ีคิดกับผูซ้ือแตละรายจะไมเทากัน สําหรับสินคาอยาง
เดียวกัน เพราะข้ึนอยูกับการตอรองของผูซ้ือแตละราย 

2.4  นโยบายแนวระดับราคา (Price lining policy) เปนนโยบายการกําหนด
ราคาสินคาท่ีจําหนายไวหลายระดับราคาสําหรับ คุณภาพสินคาท่ีแตกตางกันภายในสายผลิตภัณฑ 

3.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางความเช่ือถือ เพื่อสรางทัศนคติท่ีดี เพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจใหเกิดความ
ตองการ  เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อถือหรือ
พฤติกรรมการซ้ือ  การติดตอส่ือสารอาจเปนการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal  selling) และ
การขายโดยไมใชพนักงานขาย (Nonpersonal selling) การสงเสริมการตลาดประกอบไปดวย
เคร่ืองมือท่ีสําคัญคือ   

3.1  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
องคกร ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 



 6

3.2  การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซ้ือ 

3.3  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการสราง
ขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล 

3.4  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยว กับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ 
หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับ
กลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

3.5 การตลาดทางตรง(Direct marketing)เปนการติดตอส่ือสารกับกลุม 
เปาหมายเพื่อเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย (1) การขาย
ทางโทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขายโดยวิทยุ 
หนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ ซ่ึงกิจการจะตอง
พิจารณา และวางแผนเลือกใชวิธีการตางๆ เหลานี้ประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหไดการสงเสริม
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4.  การจัดจําหนาย (Place) คือ โครงสรางหรือชองทางซ่ึงประกอบไปดวยสถาบันและ
กิจกรรม  ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออก
สูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาด คือ กิจกรรมท่ีชวย
ในการกระจายสินคา ประกอบดวย ทําเลท่ีต้ัง การขนสง การจัดเก็บรักษาสินคา โดยเกี่ยวของกับ
การจัดสงสินคาไปยังสถานที่ท่ีถูกตอง ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีคาใชจายท่ีประหยัด รวมถึงการ
ใหบริการลูกคาท่ีดีท่ีสุด การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางท่ี
ผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัด
จําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

4.2  การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market logistics) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม  การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานท่ีสําคัญตอไปนี้  (1)  การขนสง 
(Transportation) (2) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) (3) การ
บริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management) 
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5.  บุคคล (People) หรือพนักงาน เปนบุคคลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการ
ใหบริการในแตละธุรกิจ ต้ังแตเร่ิมตนของการใหบริการตลอดจนการใหบริการส้ินสุดลง ซ่ึงตอง
อาศัยการคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพ ทําการฝกอบรมพนักงานใหพนักงานมีทักษะ ความรูความ
ชํานาญ สามารถที่จะดูแลเอาใจใสลูกคาไดดีข้ึน มีทัศนคติท่ีดี มีความนาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ 
ส่ือสารกับลูกคาไดดี พนักงานตองมีความสามารถในการแกไขปญหาและการตอบสนองตอลูกคา
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคู
แขงขัน  

6.  ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ (Physical evidence) คือ เปนการแสดงใหเห็นคุณคา
ของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เชน สภาพแวดลอม สถานท่ี การตกแตง อุปกรณ 
และ ลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีมองเห็นได รวมไปถึงภาพลักษณขององคการที่เปนท่ียอมรับ การ
แตงกายของพนักงานท่ีเหมาะสม เคร่ืองหมายการคา ส่ิงพิมพตางๆ ท่ีเกี่ยวของ หรือแมกระท่ังลูกคา
คนอ่ืนท่ีอยูในสถานท่ีบริการนั้นๆ ดวยเชนกัน ท้ังนี้ เนื่องจากสินคาบริการเปนส่ิงท่ีจับตองและ
ประเมินไดยาก ลูกคาจึงมักจะนําไปเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีอยูใกลเคียงท่ีเปนองคประกอบ 

7.  กระบวนการ (Process) คือ วิธีการดําเนินงานขององคกรท่ีเปนกระบวนการและ
ข้ันตอนของการออกแบบการใหบริการท่ีสงมอบใหกับลูกคา ถาการออกแบบทําไดดี การสงมอบ
บริการก็จะมีประสิทธิภาพ ถูกตองตรงเวลา มีคุณภาพสมํ่าเสมอ แตหากออกแบบขั้นตอนการ
บริการไมดีพอก็อาจจะทําใหลูกคารูสึกรําคาญหรือไมพอใจได อาจทําใหพนักงานมีความตึงเครียด 
ซ่ึงจะสงผลใหบริการมีประสิทธิภาพลดลง และกลายเปนความลมเหลวในท่ีสุด ดังนั้นเพื่อตอบ
สนองตอบความตองการและความคาดหวังของลูกคาตามกลยุทธท่ีองคกรไดกําหนดไว ควรมีการ
ออกแบบระบบบริการใหสามารถตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว โดยอาจใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เขาชวย เชน การรับบัตรคิวโดยเคร่ืองอัตโนมัติ เปนตน 
 

ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2546) 
 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค  สามารถแบงได เปนลําดับข้ันตางๆ  ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเล็งเห็นปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ (Need recognition) 

เปนข้ันตอนเร่ิมตนของกระบวนการตัดสินใจเกิดจากผลของการท่ีผูบริโภคไดเล็งเห็น
ความแตกตางเปนจํานวนมากพอระหวางส่ิงท่ีนึกเห็นภาพพจนของสภาวะท่ีปรารถนากับส่ิงท่ีนึก
เห็นภาพพจนของสภาวะท่ีเปนจริง การเล็งถึงปญหานั้นวัดไดโดยอาศัยความตั้งใจท่ีจะซ้ือ และ
ความต้ังใจซ้ือดังกลาวจะไมผันแปรและตรงกันกับพฤติกรรมการซ้ือซ้ือก็ตอเม่ือ (ก) ความต้ังใจ
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ตางๆ กับพฤติกรรมเกิดข้ึนพรอมกัน หรือ (ข) อิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในระหวางข้ันตอน
นี้กับข้ันตอนอ่ืนๆของกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะตองไมมีผลกระทบตอความต้ังใจนั้น 

การเล็งเห็นปญหาเกิดผลซ่ึงอาจจะแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ (1) หยุดไว
กอน (Hold) ผลท่ีเกิดข้ึนดังนี้เพราะผูบริโภคไมไดนึกเห็นภาพพจนของความแตกตางระหวาง
สภาวะท่ีปรารถนากับสภาวะท่ีเปนจริงในจํานวนมากพอ ถึงแมวาความแตกตางดังกลาวจะมีจํานวน
มากพอในกานึกเห็นภาพพจนของผูบริโภคก็ตาม ผลก็อาจจะยังออกมาในรูปหยุดไวกอน เนื่องจาก
การขาดทรัพยากรทางการเงิน เวลา หรือทางเลือกตางๆ ท่ีเหมาะสมเปนอุปสรรคตอพฤติกรรมการ
แกปญหาท่ีจะมีในเวลาตอไป (2) ปญหาท่ีไดรับการนึกเห็นภาพพจนแลวและกระบวนการตัดสินใจ
จะดําเนินตอไปยังข้ันตอนตอไป 

ตัวกําหนดการเล็งเห็นปญหาท่ีกระทบตอสภาวะท่ีปรารถนาของผูบริโภค และกระทบ
ตอสภาวะสภาวะท่ีเปนจริง ไดแก 

1. การเส่ือมสภาพของตัวแกปญหาท่ีมีอยูแตเดิม 
2. ความไมพอใจในตัวแกปญหาปจจุบัน 
3. การเปล่ียนแปลงลักษณะของครอบครัว 
4. การเปล่ียนแปลงในฐานะทางการเงิน 
5. ความคาดหวังทางการเงิน 
6. การเล็งเห็นปญหาอ่ืน 
7. การเปล่ียนแปลงกลุมอางอิง 
8. ความใหม 
9. ความพยายามตางๆ ทางการตลาด 
10. ข้ันตอนของการพัฒนาทางการตลาด 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาขาวสาร (Information search) 

 การแสวงหาขาวสารจะหาจากแหลงภายในกอนโดยท่ีผูบริโภคจะพิจารณาวาตนมี
ความรูหรือความทรงจําเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ มากพอหรือไมท่ีจะทําการซ้ือสินคา ถาไมเพียงพอก็
จะทําการเสาะหาจากแหลงภายนอกตอไป ซ่ึงการหาขาวสารจากแหลงภายนอกนั้นยังไดรับอิทธิพล
จากปจจัยอ่ืนๆ  อีกมาก เชน ความแตกตางระหวางบุคคล อิทธิพลของส่ิงแวดลอม อิทธิพลของ
ครอบครัว เปนตน 
  
 



 9

มิติของการเสาะแสวงหาขาวสารโดยผูบริโภค สามารถจําแนกออกได 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ระดับ แสดงใหเห็นถึงจํานวนการเสาะแสวงหาทั้งหมด เชน ตราย่ีหอ 

จํานวนรานคา ลักษณะสินคา เวลาและแหลงขาวสาร 
2. ทิศทาง หมายถึง เนื้อหาของการเสาะแสวงหานอกเหนือไปจากจํานวนการ

เสาะแสวงหา 
3. ลําดับ แสดงใหเห็นถึงลําดับท่ีกิจกรรมการเสาะแสวงหาเกิดข้ึน เชน ลําดับ

การเสาะแสวงหาโดยตรายี่หอ หรือลําดับการเสาะแสวงหาโดยลักษณะสินคา 
  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเสาะแสวงหาจากแหลงภายในและแหลงภายนอก ไดแก 
 แหลงภายใน 

1. ความพอใจ (Satisfaction) ในผลของปฏิกิริยาการซ้ือในอดีต 
2. ระยะเวลาท่ีซ้ือ (Interpurchase time) ยิ่งเวลาซ้ือแตละคร้ังหางกันมาก

เทาใด การเสาะแสวงหาขาวสารจากแหลงภายนอกจะยิ่งมากข้ึนเทานั้น 
3. การเปล่ียนแปลงทางเลือก (Changes in the mix of alternatives) เม่ือมี

สินคาใหมแนะนําสูตลาด ราคาใหม และรูปแบบเปล่ียนแปลงมากขึ้น การเสาะแสวงหาจากแหลง
ภายนอกก็จะมากข้ึนตาม 

4. ความแตกตางของปญหา (Different problems) ท่ีเคยประสบมาในอดีต 
 แหลงภายนอก 

1. คุณคาในภาพพจนของการเสาะแสวงหา (Perceived value of search) 
ก. คุณคาของการตัดสินใจ เชน ราคาสูง เวลาใชงานสินคา การตกเปนเปา

สายตาของบุคคลอ่ืน ความปลอดภัย และการตัดสินใจเช่ือมโยง 
ข. มีขาวสารใหใชได ณ ท่ีอ่ืน 
ค. ความม่ันใจวาตนมีความสามารถในการตัดสินใจ 

2. ตนทุนของการเสาะแสวงหา (The cost of search) 
 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินคาทางเลือกกอนซ้ือ (Pre-purchase alternative evaluation) 
 การประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจ จะใชเกณฑในการประเมิน (Evaluation criteria) 

เปนตัวตัดสินใจซ่ึงสามารถปรับแตงไดโดยอิทธิพลจากความแตกตางของตัวบุคคลและส่ิงแวดลอม 
 ตัวกําหนดเกณฑในการประเมินคาทางเลือก ท่ีผูบริโภคใชในระหวางท่ีตัดสินใจ

ข้ึนอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ 
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1. อิทธิพลของสถานการณ  
2. ความเหมือนกันของทางเลือกท่ีเลือกสรร 
3. การจูงใจ 
4. การทุมเทความพยายาม 
5. ความรู 

ในสวนของจํานวนการเสาะหาขาวสารจะกําหนดจํานวนการประเมินคาทางเลือกโดย
พิจารณาจาก ความเรงดวนของความตองการ ความสําคัญ และความซับซอนของทางเลือก 

 ผลของการประเมินคาทางเลือกกอนซ้ือ สามารถท่ีจะเปนไปได ดังตอไปนี้ 
1. หยุดการแสวงหาขาวสาร เพราะพบสินคาท่ียอมรับไดแลว 
2. หยุดแสวงหาขาวสาร เพราะไมพบสินคาท่ียอมรับได 
3. ดําเนินการเสาะแสวงหาตอไปจนกวาจะพบทางเลือกท่ียอมรับได 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือ (Purchasing) 
 กระบวนการซื้อ  หมายถึง  การปฏิบัติการซ้ือรวมท้ังส่ิงตางๆ  ท่ีประกอบเปน

ส่ิงแวดลอมในขณะท่ีมีการซ้ือดังกลาว มักจะเกิดข้ึนในรานคาปลีก หรือชองทางการจําหนายอ่ืนๆ 
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละผลิตภัณฑ 

 กระบวนการซ้ือเปนเร่ืองสลับซับซอนท่ีเกี่ยวของกับ 
1. ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเร่ิมตน ท่ีนอกเหนือไปจากการมุงม่ันในปญหา 
2. กระบวนการตางๆ อาจเกี่ยวของกับแรงจูงใจ เกณฑในการประเมินคา

ทัศนคติ และกระบวนการเลือกท่ีจะต้ังใจ เลือกเขาใจและเลือกเก็บไวในความทรงจํา เปนตน  
3. ผลของกระบวนการตางๆ จะเกิดไดในสองลักษณะคือ ซ้ือหรือยุติการซ้ือ  
4. ผลตอเนื่องของกระบวนการตางๆ ผลของพฤติกรรมกระบวนการซ้ือจะถูก

เก็บไวในความทรงจําของผูบริโภค เนื่องจากเปนผลตอเนื่องถาผลของกระบวนการซ้ือเปนท่ีพอใจก็
จะถูกนํามาใชอีกในอนาคต 

 
ตัวกําหนดท่ัวไปของการเลือกรานคา ไดแก 

1. ทําเลที่ต้ัง 
2. ความกวางและความลึกในการจัดพวกสินคา 
3. ราคา 
4. การโฆษณาและการส่ือสารชนิดแพรคําพูด 
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5. การสงเสริมการขาย 
6. พนักงานขายในรานคา 
7. บริการตางๆ 
8. ลักษณะตางๆทางวัตถุของรานคา 
9. กลุมลูกคาของราน 
 

ขั้นตอนท่ี 5 และ 6 การอุปโภคและประเมินทางเลือกหลังซ้ือ (Post-purchase 
evaluation) 

 ความพอใจในการบริโภคสินคา และการประเมินผลการใชสินคา เปนส่ิงท่ีมี
ความสัมพันธอยางใกลชิด ถาการบริโภคสินคาใหผลตามท่ีผูซ้ือคาดหวัง ผูซ้ือก็จะมีความพอใจใน
การซ้ือสินคาและบริการนั้นๆ แตถามีความไมพอใจเกิดข้ึน หรือพิจารณาเห็นวาตรายี่หออ่ืนสามารถ
ใหความพอใจไดดีกวา การซ้ือซํ้าก็อาจไมเกิดข้ึนได 

การตัดสินใจท่ีสําคัญคือ การตัดสินใจวาจะบริโภคหรือไมบริโภค ปฏิกิริยาการซ้ือโดย
ปกติมักตามดวยการอุปโภคบริโภค หรือการใชซ่ึงมีทางเลือกหลายทางคือ 

1. ใชในโอกาสที่สะดวกและเร็วท่ีสุด 
2. เก็บไวระยะส้ันโดยหวังจะมีโอกาสใชในภายหลัง 
3. เก็บไวระยะยาวเพราะไมมีเร่ืองท่ีจะใชเฉพาะหรือจะใชในภายหนาและยัง

ไมอยูในความคิดเลยในขณะน้ี 
4. ยกเลิกกระบวนการตัดสินใจ เพราะอิทธิพลของสถานการณท่ีคาดไมถึง 
5. ยกเลิกกระบวนการตัดสินใจเพราะความเสียใจของผูซ้ือ (Buyer’s regret) 

เพราะเกิดความสงสัยการตัดสินใจซื้อหรือท่ีเราเรียกวาความไมสมดุลในความนึกคิด (Dissonance) 
ผลอาจเกิดข้ึนท้ังท่ีมีหรือไมมีการตัดสินใจวาพอใจหรือไมพอใจ 

ผูบริโภคจะมีปฏิกิริยาในระหวางท่ีมีการประเมินหลังการซ้ือมากกวาในระหวางการ
ประเมินกอนการซ้ือ ผลของการประเมินหลังการซ้ือ จะมีดังนี้ 

1. พฤติกรรมผูบริโภคเม่ือเกิดความพอใจ ถาเปนการซ้ือสินคาเพื่อตอบสนอง
ความตองการชนิด “คร้ังเดียวจบ” ก็จะไมมีการใชสินคาอีก  สถานการณท่ีจะใชซํ้ามีอยู  2 
สถานการณแตก็จะมีการประเมินซํ้าอีกเม่ือมีการซ้ือละคร้ัง ไดแก (1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยาง
เห็นไดชัดในกรณีท่ีผูบริโภคตองการความแนใจวาสินคายังคงดีกวาแตละคร้ังท่ีเคยซ้ือมา (2) สินคา
ไมเปล่ียนแปลงมาก แตมีการซ้ือจนเปนนิสัย จะไมมีการประเมินซํ้าอีก เพราะมีความพอใจ
ติดตอกันจนผูบริโภคแนใจวาสินคาท่ีเคยซ้ือยังคงทําความพอใจใหตนไดดีเหมือนเดิม แมวาสินคา
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เหลานี้จะทําความพอใจใหกับผูบริโภค แตเขาก็จะทําการประเมินการตัดสินใจอีกเม่ือเวลาผานไป
เปนระยะเวลายาวนาน 

2. พฤติกรรมผูบริโภคเมื่อเลิกใชสินคา ผูบริโภคไมไดมีความพอใจหรือไม
พอใจ ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนมี 3 ประการ ผูบริโภคจะหยุดการใชสินคาเนื่องจากมีความตองการชนิด 
“คร้ังเดียวจบ” ผูบริโภคอาจใชสินคาเปนประจําอยูถาสินคานั้นดีท่ีสุดเทาท่ีหาได และผูบริโภคขาด
แรงจูงใจท่ีจะแสวงหาตัวแกปญหาหรือสินคาท่ีดีกวา ผูบริโภคอาจจะใชสินคาตอไปแตตอง
พิจารณาใหมในตอนซ้ือคร้ังตอไป การเลิกใชสินคาคร้ังนี้จะไมมีผลไปถึงการซ้ือในอนาคต 

3. พฤติกรรมผูบริโภคเม่ือไมพอใจ อาจจะกอใหผูบริโภคเกิดหยุดการใช
สินคาถาความตองการไมเกิดข้ึนอีก หรืออาจจะเก็บความไมพอใจนั้นไว เม่ือมีการหยุดใชสินคาท่ี
ไมพอใจผูบริโภคอาจกอปฏิกิริยาได 3 อยาง ไดแก  

ก. ผูบริโภคอาจปรับปญหาใหมและแสวงหาสินคาท่ีดีกวาเดิม 
ข. ผูบริโภคสามารถแสวงหาการแกไขจากคนขาย 
ค. ปรับตัวแกปญหาและหาสินคาท่ีดีข้ึน 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาในระดับ “มาก” สวนปจจัยดานสถานท่ี ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจในระดับ “ปานกลาง” ปจจัยดานเนื้อหาหลักสูตร ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก รูปแบบหลักสูตร ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญสูงสุด ไดแก ราคาคาเรียนถูกกวาท่ีอ่ืนๆ ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญสูงสุด ไดแก สถานท่ีหาพบงาย ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก แผนพับเพื่อแนะนําโรงเรียนในดานส่ือโฆษณา เพื่อนหรือ
รุนพี่แนะนําในดานการประชาสัมพันธและมีการลดราคาคาเรียนในดานการสงเสริมการขาย ปจจัย
ดานบุคลากร ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก อาจารยผูสอนท่ีมีช่ือเสียง ปจจัย
ดานภาพลักษณทางกายภาพ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก การมีคํารับรอง
จากคนใกลชิด ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก การเปด
สอนหลายชวงเวลา ในดานความตองการของนักเรียนนั้น ตองการอาจารยท่ีมีเทคนิคการสอน การ
รับรองจากรุนพี่และเพื่อน รูปแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสม การเดินทางไปโรงเรียนท่ีสะดวก ความ
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หลากหลายของชวงเวลาเรียน เอกสารแนะนําหลักสูตรและโรงเรียน และสวนลดคาเรียน แนวโนม
ของนักเรียนสวนใหญมีความต้ังใจท่ีจะใชบริการโรงเรียนกวดวิชาในปการศึกษาตอไป  

อัฐกร แผนทอง (2547) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จาก
การศึกษาพบวา วิชาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกเรียนมาท่ีสุด คือ คณิตศาสตร วันท่ีเลือกเรียนมาก
ท่ีสุด คือ วันอาทิตย ชวงเวลาท่ีเลือกเรียนมากท่ีสุด คือ 13.00 – 15.00 น. คาใชจายในการกวดวิชาตอ
เดือนตํ่ากวา 500 บาท และมีวัตถุประสงคในการมาเรียนเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย ในสวนของปจจัย
สวนประสมการตลาดนั้นพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ “มาก” เกือบทุกปจจัย 
ไดแก ดานบุคคลกร ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานราคา ดาน
สถานท่ี ตามลําดับคาเฉล่ีย โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ี
มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และ ปจจัยดานกระบวนการ ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญนอยท่ีสุด โดยใหความสําคัญในระดับ “ปาน
กลาง”  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก รูปแบบหลักสูตร 
ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก มี package ราคาคาเรียนท่ี
นาสนใจ ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก โรงเรียนกวดวิชา
หาพบไดงาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก 
เพื่อนหรือรุนพี่แนะนํา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก 
อาจารยผูสอนมีความเปนกันเองกับนักเรียน ปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพ ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก การมีช่ือเสียงมานาน ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด ไดแก มีกระบวนการจัดรูปแบบการสอนเสริมใหกับนักเรียนท่ียัง
ไมเขาใจในเนื้อหาหลักสูตร 
 


