
 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุด
แต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี 

1. แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix) หรือ 7P’s 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 62-83) ได้อธิบายว่า  ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing mix) ของสินคา้นั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตวั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Kotler, 1997) แต่ส่วนประสมการตลาดของตลาดบริการจะมี
ความแตกต่างจากส่วนประสมการตลาดของสินคา้ทัว่ไป กล่าวคือ จะตอ้งมีการเน้นถึงพนักงาน 
กระบวนการในการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้งสามส่วนเป็นปัจจยัหลกัในการส่ง
มอบบริการ ดงันั้น ส่วนประสมการตลาดบริการจึงประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ ดงัน้ี  

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) บริการจะเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึงแต่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มี
ตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได้ มีลักษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว 
ความสบายตวั ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้ค  าปรึกษา เป็นตน้ บริการจะตอ้งมีคุณภาพ
เช่นเดียวกับสินคา้ แต่คุณภาพของบริการจะต้องประกอบมาจากหลายปัจจยัท่ีประกอบกัน ทั้ง
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนกังาน ความทนัสมยัของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและ
ต่อเน่ืองของขั้นตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของอาคารสถานท่ี รวมถึงอธัยาศยัไมตรีของ
พนกังานทุกคน  

2.  ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะท าให้
ธุรกิจมีรายไดสู้งข้ึน การตั้งราคาต ่าก็จะท าให้รายไดข้องธุรกิจนั้นต ่า ซ่ึงอาจจะน าไปสู่ภาวะขาดทุน
ได ้อยา่งไรก็ตามก็มิไดห้มายความวา่ธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคาไดต้ามใจชอบ ธุรกิจจะตอ้งอยูใ่นสภาวะ



5 

ของการมีคู่แข่ง หากตั้งราคาสูงกวา่คู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ไดมี้คุณภาพสูงกวา่คู่แข่ง
มากเท่ากบัราคาท่ีเพิ่ม ยอ่มท าให้ลูกคา้ไม่มาใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาต ่าก็จะ
น ามาสู่สงครามราคา เน่ืองจากคู่แข่งรายอ่ืนสามารถลดราคาตามไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว การตั้งราคามี
ผลอย่างมากต่อการตดัสินใจซ้ือบริการของลูกคา้ และราคาของการบริการเป็นปัจจยัส าคญัในการ
บอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรั้บ กล่าวคือ ราคาสูงคุณภาพในการบริการน่าจะสูงดว้ย ท าให้มโนภาพหรือ
ความคาดหวงัของลูกคา้ต่อการบริการท่ีจะไดรั้บสูงดว้ย ในขณะท่ีการตั้งราคาต ่า ลูกคา้มกัคิดวา่จะ
ไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพดอ้ยตามไปดว้ย ซ่ึงถา้หากต ่ามากๆ ลูกคา้อาจจะไม่ใชบ้ริการได ้เน่ืองจาก
ไม่กลา้เส่ียงต่อการบริการท่ีไดรั้บ 

3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ในการให้บริการนั้น สามารถให้บริการผา่นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายได้ 4 วิธีคือ การให้บริการผ่านร้าน การให้บริการถึงบา้นลูกคา้หรือสถานท่ีท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ และการใหบ้ริการผา่นตวัแทน และการใหบ้ริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมี
ความคลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าไดใ้นทุกรูปแบบ 
ไม่วา่จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การใหข้่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผา่น
ส่ือต่างๆ ซ่ึงการบริการท่ีต้องการเจาะลูกค้าระดับสูง ต้องอาศยัการประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ ส่วนการบริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่างซ่ึงเน้นราคาค่อนขา้งต ่า 
ตอ้งอาศยัการลดแลกแจกแถม เป็นตน้ 

5.  พนกังาน (People) ประกอบดว้ยบุคคลทั้งหมดในองคก์รท่ีใหบ้ริการ ไดแ้ก่ เจา้ของ
กิจการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 
เจา้ของและผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัอย่างมากในการก าหนดนโยบายในการให้บริการ การก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในทุกระดบั กระบวนการในการให้บริการ รวมถึง
การแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ พนักงานผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลท่ีตอ้งพบปะและให้บริการกบั
ลูกคา้โดยตรง พนกังานในส่วนสนบัสนุนก็จะท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุนงานดา้นต่างๆท่ีจะท าให้
การบริการนั้นครบถว้นสมบูรณ์ 

6.  กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญั
อยา่งมาก ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการท าให้เกิดกระบวนการท่ี
สามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้เน่ืองจากการให้บริการโดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยหลาย
ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การให้บริการตามความตอ้งการ การช าระ
เงิน เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเช่ือมโยงกันอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่
ขั้นตอนเดียวยอ่มท าใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้ 
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7.  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์
ให้บริการ การตกแต่งสถานท่ี ลานจอดรถ สวน ห้องน ้ า ป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟอร์มต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใช้เป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกคา้จะอาศยั
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการ ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพยิ่งดู
หรูหราและสวยงามเพียงใด บริการน่าจะมีคุณภาพตามดว้ย 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปิยะพร อศัวหฤทยั (2547) ไดศึ้กษาการส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อ
การใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-35 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้10,001-
20,000 บาท มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
แต่งงาน ผูท่ี้เคยใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานวางแผนท่ีจะใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพในช่วง
เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ช่วงเวลาท่ีสะดวกไปใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน คือ
วนัหยุดราชการ ความตอ้งการใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานคือถ่ายภาพชุดแต่งงานทั้งใน และ
นอกสถานท่ี และค่าใชจ่้ายในการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานประมาณ 15,001-30,000 บาท 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาด คือ 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาด ณ จุดขาย การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต การจดักิจกรรม
พิเศษ และพนกังานขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดักิจกรรมพิเศษท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 รองลงมาคือ ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ รายได ้และระดบัการศึกษา การศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัมี
การใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การศึกษา
ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน ประกอบด้วย  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
การตลาด ณ จุดขาย การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต การจดักิจกรรมพิเศษ และพนกังานขายกบัการใช้
บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน พบวา่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 
มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการตลาด ณ จุดขาย การจดักิจกรรมพิเศษ และพนกังานขายไม่
มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน 

จิราวรรณ วงษ์ราช (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรูปแบบการแต่งงานแบบ
ครบวงจรของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต พบว่านักท่องเท่ียวท่ีซ้ือ
รูปแบบการแต่งงานแบบครบวงจรส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือรูปการแต่งงานแบบครบชุด โดยเลือก
รูปแบบการแต่งงานแบบตะวนัตก ส่วนรูปแบบอาหารท่ีเลือกคือจะให้จดัเป็นชุด โดยจะเลือกจดั
งานในช่วงเดือน ตุลาคม-ธนัวาคม ส่วนช่วงเวลาในการจดังานคือ 18:00-20:00 น. และมีผูติ้ดตามมา
ประมาณ 5-8 คน ใชเ้วลาในการเตรียมตวั 7-12 เดือน สถานท่ีท่ีเลือกจดังานคือท่ีโรงแรม สาเหตุท่ี
เลือกซ้ือรูปแบบการแต่งงานแบบครบวงจร เพราะราคาถูก และท่ีเลือกมาภูเก็ตเพราะมีอากาศดี ส่วน
ใหญ่หาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
รูปแบบการแต่งงานแบบครบวงจร พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการตอ้งการให้มีบริการท่ี
ครบครันและสมบูรณ์ไวค้อยบริการ และสามารถเลือกรูปแบบการแต่งงานแบบครบวงจรไดเ้อง 
ปัจจยัด้านราคาจะเลือกช าระค่าบริการด้วยบตัรเครดิต ด้านปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่ายลูกค้า
ตอ้งการให้มีความสะดวกในการติดต่อได้หลายวิธีและควรมีตวัแทนบริการ ด้านปัจจยัส่งเสริม
การตลาดจะเลือกใหมี้การมอบของขวญัหรือการ์ดอวยพรให้ในวนังาน และควรมีการให้ส่วนลดใน
การฮนันีมูน ปัจจยัด้านพนักงานต้องการพนักงานท่ีมีอธัยาศยัท่ีดีในการบริการ ส่วนด้านปัจจยั
กระบวนการให้บริการนั้นตอ้งการให้บริการท่ีรวดเร็ว และในดา้นปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ
คือตอ้งการใหมี้หอ้งรับรองลูกคา้ท่ีสะดวกสบาย  

อารยา ปัญญานุวัฒน์ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่นิยมจดังานแต่งงานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม ในดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ธุรกิจผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ สาเหตุท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการจากผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด คือการท่ีผูรั้บจดัการงานให้บริการ
ครบวงจรในทุกด้านโดยมีรูปแบบของบริการย่อยท่ี เลือกใช้คือ บริการในการจัดหาและ
ประสานงานดา้นสถานท่ีจดังาน โดยมีการวางแผนดา้นงบประมาณในการจดังานไวต้  ่ากวา่ 200,000 
บาท ผูต้อบแบบสอบถามใชร้ะยะเวลาในการติดต่อผูรั้บจดัการงานล่วงหนา้ประมาณ 3-6 เดือน โดย
ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัผูรั้บจดัการงานจากการท่ีมีผูแ้นะน า ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามตามล าดบัความส าคญั คือความแตกต่าง แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์และ
ออกแบบรูปแบบงานของผูรั้บจัดการงาน การแต่งกายของพนักงานเป็นเอกลักษณ์น่าเช่ือถือ 
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ช่ือเสียงของผูรั้บจดัการงาน การประชาสัมพนัธ์ผลงานท่ีผา่นมาของผูรั้บจดัการงานและการท่ีผูรั้บ
จดัการงานมีราคาต ่ากว่าผูรั้บจดัการงานรายอ่ืนๆ เหมาะสมกบัคุณภาพและมาตรฐานของบริการ 
ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์และโทรสาร ด้านข้อเสนอแนะและปัญหาท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีต่อการใช้บริการผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัญหาท่ีให้
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ ผลงานท่ีออกมายงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท างานไม่ทนัสมยั ราคาท่ีผูรั้บจดังานก าหนดไม่คุม้ค่ากบัผลงานเม่ือ
เทียบกบัรูปแบบท่ีน าเสนอก่อนการจดัการงาน และการท่ีผูรั้บจดัการงานควรมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
องคก์รผูรั้บจดัการงาน เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการเปรียบเทียบตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
 
 


