
 

 

บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือก

สถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้ ไดนําแนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางในการทําการศึกษา ดังตอไปนี้  
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (7P s)  
(ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547) อธิบายวากลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ (Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภค ประกอบดวยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานสงเสริม
การตลาด (Promotion) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ(Process) ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 
(People) ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดย
สวนประกอบทุกตัวมีความเก่ียวพันกัน และเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยเนน
น้ําหนักท่ี P ใดมากกวาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) คือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีถูกนําเสนอสูตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางคุณคา (Value) และสนองความตองการของลูกคาให
เกิดความพึงพอใจใหเกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายแกลูกคาตองมีคุณประโยชนหลัก (Core 
Benefit) ตองเปนผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Product ) หรือเกินความคาดหวัง 
(Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Potential Product) เพื่อ
ความสามารถในการแขงขันในอนาคต ผลิตภัณฑท่ีนําเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล 

2. ปจจัยดานราคา (Price) คือตนทุนของสินคาท่ีลูกคาตองการสินคาตองจาย
แลกเปล่ียนกับสินคาหรือบริการน้ัน ๆ การกําหนดราคาสินคาเกิดจากการต้ังเปาหมายทางการคาวา
ตองการกําไร ตองการขยายสวนครองตลาด ตองการตอสูกับคูแขงขัน หรือเปาหมายอ่ืน การตั้งราคา
ตองไดรับการยอมรับจากตลาดเปาหมาย และสูกับคูแขงได รวมถึงเวลา ความพยายามในการใช
ความคิด และการกอพฤติกรรมซ่ึงจะตองจายพรอมราคาสินคาท่ีเปนตัวเงิน 
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3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) เปนกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือ
บริการไปสูตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการ โดยตองพิจารณาถึง
องคการตาง ๆ และทําเลที่ตั้งเพื่อใหอยูในพื้นท่ีท่ีเขาถึงลูกคาได หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมที่ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด
หรือผูบริโภค ใหเปนท่ีพอใจและประทับใจของลูกคา ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญข้ึน การสงสินคา
และบริการก็งายข้ึนสําหรับท้ังผูผลิตและสําหรับลูกคา 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมสนับสนุนให
กระบวนการส่ือสารทางการตลาดใหแนใจวาตลาดและผูบริโภคเขาใจและใหคุณคาในส่ิงท่ีผูขาย
เสนอ โดยมีเคร่ืองมือท่ีสําคัญ 4 ชนิด คือ  

4.1 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสงเสริม
การตลาดท่ีดีท่ีสุด แตมีคาใชจายสูงท่ีสุด 

4.2 การโฆษณา (Advertising) เปนการส่ือโฆษณาประเภทตาง ๆ ให
เขาถึงผูบริโภคกลุมใหญเหมาะกับสินคาท่ีตองการตลาดกวาง 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนการใชส่ือโฆษณา
ประเภทตาง ๆ ใหเขาถึงผูบริโภคใหเกิดความตองการในตัวสินคา 

4.4 การเผยแพรและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 
เปนกิจกรรมท่ีเนนวัตถุประสงคการใหบริการแกสังคม เพื่อเสริมภาพพจน หรือชดเชย เบ่ียงเบน
ความรูสึกของผูบริโภคตอตัวผลิตภัณฑ 

5. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึงข้ันตอนในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑและการใหบริการ ซ่ึงจะตองถูกตอง รวดเร็ว เปนท่ีพอใจและประทับใจในความรูสึกของ
ผูบริโภค ซ่ึงเปนการอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสงผลิตภัณฑหรือบริการใหกับลูกคา เพื่อให
เกิดความแตกตาง 

6. ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ (People) หมายถึง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑท้ังหมดซ่ึงหมายรวมถึงท้ัง ลูกคา บุคลากรท่ีจําหนาย และบุคคลท่ีใหบริการหลังการขาย
บุคลากรผูใหบริการจําเปนตองคัดเลือก ใหการฝกอบรม และมีส่ิงจูงใจ เพื่อทําใหสามารถสราง
ความพึงพอใจและเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน 

7. ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) เปนการแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได 
เชน การสรางสภาพแวดลอมของสถานท่ีขององคกร การออกแบบตกแตง การแบงสวนหรือแผนก
ของพ้ืนท่ี รวมทั้งอุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีใชในการใหบริการที่สามารถดึงดูดใจ
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ลูกคาเพื่อใหลูกคามองเห็นภาพลักษณหรือคุณคาของบริการที่สงมอบและท่ีเหนือกวาคูแขงไดอยาง
ชัดเจน 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย (2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสปา
เพื่อสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร จังหวัดลําปาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาท่ีเขามา
ใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร จํานวน 240 ราย เคร่ืองมือท่ีใชคือ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจยัสวนประสมการตลาดมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก  เรียงลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานพนกังานผูใหบริการ ดานราคา ดาน
กระบวนการ ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
และดานการสงเสริมการตลาด สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดบัแรกในแตละ
ดานมีดังนี ้ ปจจัยดานผลิตภณัฑและบริการ ไดแก บริการพอกผิวหนาผิวกายดวยโคลนสมุนไพร 
ดานราคา ไดแก อัตราคาบริการพอกผิวหนาผิวกายดวยโคลนสมุนไพร ดานสถานท่ี/ชองทางการจัด
จําหนาย ไดแก เวลาในการเปด-ปดสถานบริการ 08:00 – 19:00 น. ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก 
สามารถโทรศัพทเพื่อติดตอสอบถามเกี่ยวกับบริการได ดานพนกังานผูใหบริการ ไดแก พนกังานมี
การพูดจาดี  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความสะอาดของบริเวณสถานที่
โดยรวม ดานกระบวนการ ไดแก ความตรงตอเวลาในการใหบริการ 

พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการเดยสปาของคนไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยเกบ็รวบรวมขอมูลจากลูกคาชาว
ไทยจํานวน 250 รายท่ีใชบริการเดยสปาในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 4 แหง ท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เคร่ืองมือท่ีใชคือ
แบบสอบถาม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเดยสปามากท่ีสุดคือปจจัยดาน
บุคคลและปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑกลุมตัวอยางลูกคาใหความพึง
พอใจในบริการนวดน้ํามัน อโรมา และเปนผลิตภัณฑหรือวัตถุท่ีมีการผลิตจากธรรมชาติ ปจจัยดาน
ราคากลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในการกําหนดราคาแบบแพคเก็จท่ีเหมาะสม ปจจัยดาน
สถานท่ีกลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีตั้งท่ีอยูในแหลงชุมชน มีความสะดวก
ในการเดินทาง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในการท่ีสถาน
ประกอบการมีการนําเสนอเอกสาร/คูมือแนะนําเกี่ยวกับสปาและมีพนกังานขายคอยแนะนําสินคา
และบริการ ปจจยัดานบุคคลกลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในเร่ืองพนักงานท่ีพูดจาไพเราะ 
บริการดวยความระมัดระวัง กิริยามารยาทสุภาพ มีมนุษยสัมพนัธด ี ยิ้มแยมแจมใส ปจจัยดาน
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ส่ิงแวดลอมทางกายภาพกลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีใหบริการมีความ
สะอาด สวนปจจัยดานกระบวนการกลุมตัวอยางลูกคาใหความพึงพอใจในเร่ืองมีปายอธิบายให
ลูกคาไดเหน็ผลิตภัณฑและราคาของแตละแพคเกจ็ท่ีใหบริการไดอยางชัดเจน   
 สมศักดิ์ แกวสอน (2550) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยในการใช
บริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคชาวไทยท่ีไปใช
บริการสปาจากสถานประกอบการสปา 25 แหง ๆ ละ 12 ราย รวมขนดตัวอยางท้ังส้ิน 300 ราย 
เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถาม พบวา  กลุมผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 
3 0  ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนกังาน/ลูกจางเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 10,000 – 20,000 บาท มีสถานภาพเปนโสดและสมรสใกลเคียงกัน และมีภูมิลําเนาอยูใน
จังหวดัเชียงใหม ผูบริโภคสวนใหญเลือกใชบริการสปาประเภท Day Spa ไมนิยมท่ีจะสมัครเปน
สมาชิกสปา มีความถ่ีในการใชบริการสปาเฉล่ียระหวาง 1 – 4 คร้ังตอเดือน มีคาใชจายในการใช
บริการสปาเฉล่ียตอคร้ังมากกวา 1,500 บาท มักไปใชบริการสปาในชวงวนัเสารและวันอาทิตย มี
ชวงเวลาไปใชบริการสปาระหวาง 14.01 – 20.00 น. มีสาเหตุหลักท่ีมาใชบริการสปาเพ่ือพักผอน/
คลายเครียด เดินทางไปใชบริการสปาโดยรถยนตสวนตัว และสวนใหญรับทราบขาวสารเกี่ยวกบั 
สปาจากส่ือประเภทแผนพับ/นิตยสาร ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 
พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ มากท่ีสุด รองลงมาเปนดานราคา 
ดานสถานท่ี ดานบุคลากร และดานกายภาพของสถานประกอบการสปา ตามลําดับ สําหรับปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในลําดบัแรกในแตละดานมีดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ไดแก การนวด 
อโรมาเธอราพี ดานราคา ไดแก ราคาคาบริการไมสูงเกินไป ดานสถานท่ี ไดแก มีสถานท่ีจอดรถ
สะดวกและปลอดภัย ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีการโฆษณาและประชาสัมพันธท่ีนาสนใจ 
ดานบุคลากร ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ยิ้มแยมแจมใส  ดานกายภาพ ไดแก สถานท่ี 
สะอาดและตกแตงสวยงามเปนธรรมชาติ  


