
  
 

  
 

 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม  

 
2.1  แนวคิด 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษามุงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การเลือกใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษา ในจังหวัดเชียงใหม  โดยผูศึกษา
ไดทําการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนพื้นฐานและแนวทางใน
การทําวิจัย ดังตอไปนี้ 

 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  ฟงกชั่นของอุปสงค 
          ฟงกช่ันของอุปสงคเปนการแสดงความสัมพันธท่ีมีอยูระหวางปริมาณซ้ือของสินคา

ชนิดใดชนิดหนึ่งกับปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของสินคาชนิดนั้น (วีนัส ฤาชัย,2548) 
เขียนดวยสัญลักษณทางพีชคณิต ดังนี้ 
  Qx = ƒ(Px, Ax, Dx, Ox,           Ic, Tc, Ec         Py, Ay, Dy, Oy,         G, N, W,…..) 
            
                     Strategic       Consumer         Competitor                Other 
                                                                 Variables                    Variables         Variables              Variables 
 
                                                        CONTROLLABLE                                UNCONTROLLABLE 
                                                             VARIABLES                                        VARIABLES 

 
 โดยตัวแปรท่ีอยูทางซายมือเปนตัวแปรผล (ตัวแปรตาม) ในท่ีนี้คือ Qx ซ่ึงเปนปริมาณสินคา 
X ท่ีมีผูเสนอซ้ือ ซ่ึงข้ึนอยูกับตัวแปรท้ังหลายท่ีอยูในวงเล็บทางขวามือ (ตัวแปรอิสระ) 
จากฟงกช่ันอุปสงคเราสามารถแบงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคเปน 2 กลุม ดังนี้ 

(1) ตัวแปรท่ีผูขายสามารถควบคุมได (Controllable variables) คือ ตัวแปรท่ีมีผลโดยตรง
ตออุปสงคตอสินคา X และผูขายสามารถใชเปนกลยุทธทางการตลาดได ซ่ึงไดแก 4Ps 

1.1 ราคาของสินคา X (Price of Product X = Px) โดยท่ัวไปถาราคาสินคาสูงข้ึน ผูซ้ือ
จะซ้ือสินคา X ในปริมาณท่ีลดลง และในทางตรงกันขามถาราคาลดลงปริมาณสินคา X ท่ีผูซ้ือ
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ตองการเสนอซ้ือจะเพิ่มมากข้ึน ยกเวนสินคาท่ีแสดงความเชิดหนาชูตา เชน เพชรนิลจินดา ถามีราคา
ตํ่า ปริมาณเสนอซ้ือจะนอยลง ดังนั้น ผูขายสามารถกําหนดราคาไดวาควรจะขายในราคาเทาไร 

1.2 การสงเสริมการขายสินคา X (Promotion Strategy = Ax) ซ่ึงไดแก ปจจัยท่ี
สามารถสงเสริมการขาย (Advertising and Promotion Efforts) Qx ไดมากข้ึน เชน การโฆษณา การ
ลดแลกแจกแถม เปนตน ส่ิงเหลานี้ชวยกระตุนใหผูซ้ือ ซ้ือสินคา X ใหมากข้ึน ดังนั้นผูขายสามารถ
กําหนดไดวาควรจะมีคาใชจายในการโฆษณาเทาไหร มีการแจกแถมอะไรบาง 

1.3 ตัวสินคา X เอง (Product Quality & Design X = Dx) ซ่ึงไดแก การออกแบบ
ผลิตภัณฑ รูปลักษณผลิตภัณฑ คุณภาพของสินคา X เอง ผูซ้ือสินคาบางคนซ้ือสินคาเพราะชอบ
รูปลักษณแปลก ๆ ใหม ๆ ของสินคา ดังนั้นผูขายสามารถเปล่ียนแปลงรูปลักษณของสินคาท่ีจะ
เขาถึงลูกคาบางกลุมได 

1.4 การวางขายสินคา X (Place of Sale = Ox) ซ่ึงไดแก ท่ีต้ัง คลังสินคา ท่ีจําหนาย
สินคา X ถาหากสินคา X วางขายอยูท่ัวไป ลูกคาสามารถหาซ้ือไดงาย ดังนั้น ผูขายสามารถ
ใหบริการตาง ๆ ตามมา เชน ใหคําแนะนําการใช ซอม ประกัน ซ่ึงชวยเพิ่มยอดขาย เชนเดียวกับท่ีต้ัง
ของรานขายสินคา รานขายปลีกท่ีต้ังอยูยานการคา อาจมียอดขายเปนสามเทาของรานขายบนถนนท่ี
มีการจราจรนอย 

 
(2) ตัวแปรท่ีควบคุมไมได (Uncontrollable variables) ตัวแปรท่ีผูขายไมสามารถควบคุมได 

แบงออกเปน 3 กลุม 
2.1  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับผูบริโภค (Consumer Variables) ผูซ้ือสินคา X ซ่ึงประกอบ

ไปดวย 
2.1.1 รายไดของผูซ้ือ / ผูบริโภค (Ic) ความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภค

และปริมาณซ้ือสินคา X สามารถคาดไดวาจะเปนบวกหรือลบไดข้ึนอยูกับลักษณะของสินคา 
ก) ถาเปนสินคาปกติ (Normal or Superior Good) เม่ือผูซ้ือมีรายไดเพิ่มข้ึน 

ปริมาณสินคาท่ีผูบริโภคตองการเสนอซ้ือจะเพิ่มข้ึนไปดวย ความสัมพันธเปนไปในทางบวก 
ข) ถาเปนสินคาดอย (Inferior Good) ผูซ้ือจะตองการสินคาในปริมาณท่ีสูง 

เม่ือผูซ้ือรายไดตํ่ามากกวา เม่ือเขามีรายไดสูงข้ึน ตัวอยางเชน เราจะสังเกตเห็นวาคนจนมีแนวโนมท่ี
จะบริโภคขาวมากกวาคนท่ีมีรายไดสูง 

เม่ือราคาสินคาดอยสูงข้ึน ผูซ้ือมีความรูสึกวารายไดลดลงเพราะซ้ือ
สินคาไดปริมาณนอยลง จึงจําเปนตองงดการซื้อสินคาบางอยางท่ีจําเปนนอยกวา เพื่อนําเงินมาซ้ือ
สินคาดอยเพิ่มข้ึน ในทางกลับกัน เม่ือราคาสินคาดอยลดลง ผูซ้ือมีความรูสึกวารายไดเพิ่มมากข้ึน 
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เพราะสามารถซ้ือสินคาเหลานี้ไดในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน ผูซ้ือจึงมักซ้ือสินคาอ่ืนบางอยางท่ีมีคุณภาพ
ดีกวามาบริโภคแทน ปริมาณสินคาดอยท่ีเคยซ้ือประจําจึงลดลงไป 

2.1.2 รสนิยมและความชอบของผูบริโภค (Consumer Tastes and Preference : Tc) 
การเปล่ียนแปลง  

2.2 ตัวแปรซ่ึงเกี่ยวของกับผูขายรายอ่ืน (Competitor variables) ซ่ึงอาจเปนคูแขง ซ่ึง
ขายสินคา Y ซ่ึงสามารถใชทดแทนสินคา X ได หรืออาจเปนผูขายซ่ึงขายสินคา Z ซ่ึงสามารถใช
รวมกับสินคา X ได ซ่ึงประกอบไปดวย 

2.2.1 ราคาของสินคาท่ีเกี่ยวของกันกับสินคา X (Prices of Related Products) ถา
ราคาของสินคาท่ีใชทดแทนกัน (Py) เพิ่มข้ึน เราคาดไดวาผูซ้ือจะหันไปซ้ือสินคา X เพิ่มข้ึน ในทาง
ตรงกันขามถา Py ลดลง ปริมาณซ้ือ Qx จะลดลงดวย 

ในกรณีท่ีเปนราคาของสินคาท่ีใชรวมกัน (Pz) เพิ่มสูงข้ึน เราคาดเดาไดวาผู
ซ้ือจะลดการซ้ือสินคา X ลง ในทางตรงกันขามถามีการลดลงของ Pz จะเห็นวา Qx จะเพิ่มสูงข้ึน 

2.2.2 การสงเสริมการขายของสินคาท่ีเกี่ยวของ (Ay) การโฆษณาและการสงเสริม
การขายของผูขายสินคา Y จะมีผลทําใหปริมาณการซ้ือสินคา X ลดลง ในทางตรงกันขาม การ
สงเสริมการขายของผูขายสินคา Z จะมีผลทําใหปริมาณซ้ือสินคา X เพิ่มข้ึน 

2.3 ตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถควบคุมได (Other Uncontrollable Variables) ซ่ึงแบง
ออกไดเปน 

2.3.1 นโยบายของรัฐบาล (G) ซ่ึงอาจจะสงเสริมหรือลดปริมาณซ้ือสินคา X 
2.3.2 จํานวนผูซ้ือหรือขนาดของประชากร (N) ซ่ึงจะมีผลในทางบวกกับอุปสงค

ของสินคา 
2.3.3 สภาพดินฟาอากาศ (W) อาจจะสนับสนุนและลดการซ้ือสินคา X ได เชน 

ปริมาณนํ้าฝนในพื้นท่ีอาจสงผลใหปริมาณซ้ือรมเพิ่มข้ึน เปนตน 
  
2.2.2  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ (Marketing Mix) 

             ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ  หมายถึง  ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงเพื่อตอบสนองความตองการแกผูบริโภค  โดยมีสวนประสมการตลาดเปน
ตัวส่ือสารขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือท่ีมีศักยภาพเพื่อชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือสวน
ประสมการตลาด  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ, 2541)  ประกอบดวย 
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 1)  ผลิตภัณฑและบริการ(Product and Service)  หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองตอ
ความพึงพอใจของลูกคา  ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน  หรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย   สินคา   บริการ   ความคิด   สถานท่ี   องคกร   หรือบุคคล   ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน  มีคุณคาในสายตาของลูกคา  จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑ  ตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
 - ความแตกตางของผลิตภัณฑ  และความแตกตางทางการแขงขัน 

                - พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน  ประโยชนพื้นฐาน รูปราง
ลักษณะ  คุณภาพ  การบรรจุภัณฑ  ตราสินคา ฯลฯ 
         - การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัท  เพื่อแสดง
ตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
       - การพัฒนาผลิตภัณฑ  เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน ซ่ึงตอง
คํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งข้ึน 
                     - กลยุทธเกีย่วกับสวนประสมผลิตภัณฑ  และสายผลิตภณัฑ 
        
 2)  ราคา (Price)  หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน  และราคาเปนตนทุนของ
ลูกคา  ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ  กับราคาของผลิตภัณฑ  ถาคุณคาสูง
กวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

             - คุณคาท่ีรับรูในสายตาของลูกคา  ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของ
ผลิตภัณฑวาสูงกวาราคารผลิตภัณฑนั้น 
                  - ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
                   - สภาพการแขงขันในตลาด 
                  - กลยุทธการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วของ  เชน ภาพลักษณของสินคา  การสงเสริมการขาย 
 
 3)  การจัดจําหนาย  (Place  หรือ  Distribution)  หมายถึง  โครงสรางของชองทาง          
ซ่ึงประกอบดวย  สถาบันหรือกิจกรรม  ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาด  สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวสินคา  ประกอบดวย  การขนสง  การคลังสินคา  และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  การจัด
จําหนาย  จึงประกอบดวย 2 สวน  ดังนี้ 
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 - ชองทางการจัดจําหนาย   หมายถึง   เสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ  
ถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด  ในระบบชองทางการจัดจําหนาย  จึงประกอบดวยผูผลิต  คนกลาง  
ผูบริโภค  หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
  - การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด  หมายถึง  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
เคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสินคาจึง
ประกอบดวยงานท่ีสําคัญตอไปนี้ 
   
 4)  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย  
และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน  เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ  ซ่ึงอาจเลือกใช
หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสาน  โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา  ผลิตภัณฑ  คูแขงขัน  โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  
เคร่ืองมือสงเสริมท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
 - การโฆษณา  เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑ  บริการ
หรือความคิดท่ีตองการมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 
 - การขายโดยใชพนักงาน  เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร  และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล 
 - การสงเสริมการขาย   หมายถึง   กิจกรรมการสงเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา    
การขายโดยใชพนักงานขาย  และการใหขาวและการประชาสัมพันธ  ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ
ทดลองใชหรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืน 
 - การใหขาวและการประชาสัมพันธ  การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน  กระบวนการ  ประชาสัมพันธ  หมายถึง  ความพยายามที่มีการ
วางแผนโดยองคการหนึ่ง  เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  การใหขาว
เปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 
 - การตลาดทางตรง  และการตลาดเช่ือมตรง  เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง  หรือหมายถึง  วิธีการตาง ๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที 
 
         5)  บุคลากร (People)  หรือ พนักงาน (Employee)  เปนสวนประสมการตลาดซ่ึงตองอาศัย
การคัดเลือก  การฝกอบรม  การจูงใจ  เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได  และสราง
ความแตกตางเหนือคูแขงขัน  พนักงานตองมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีดี  สามารถตอบสนองตอ



 
11 
 
 

ลูกคาได  รวมท้ังมีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไขปญหา  และสามารถสรางคานิยม
ใหกับบริษัทจะครอบคลุม 2 ประเด็น  ดังนี้ 
 - บทบาทของบุคลากร  สําหรับธุรกิจบริการ  ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาท่ีผลิต
บริการแลวยังตองทําหนาท่ีขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย  การสรางความสัมพันธกับ
ลูกคามีสวนจําเปนอยางมากสําหรับการบริการ 
 - ความสัมพันธระหวางลูกคาดวยกัน  คุณภาพการบริการของลูกคารายหน่ึงอาจมีผลมา
จากลูกคาอ่ืนแนะนํามา  ตัวอยางท่ีเกิดข้ึน  เชน  กลุมลูกทัวรหรือลูกคาจากรานอาหารที่บอกตอกัน
ไปแตปญหาหนึ่งท่ีผูบริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริการใหอยูใน
ระดับคงท่ี 
 
 6)  กระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการ  กระบวนการในการสงมอบบริการมี
ความสัมพันธเชนเดียวกับเร่ืองทรัพยากรบุคคล  แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็
ไมสามารถแกปญหาใหกับลูกคาไดท้ังหมด  เชน การเขาแถวรอ  ระบบการสงมอบบริการจะ
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีนํามาใช  ระดับการใชเคร่ืองจักรกลในการใหบริการ  
อํานาจตัดสินใจของพนักงาน  การที่มีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการใหบริการ  อยางไรก็ตาม
ความสําคัญของประเด็นปญหาดังกลาวไมเพียงแตจะสําคัญตอฝายปฏิบัติการเทานั้น  แตยังมี
ความสําคัญตอฝายการตลาดดวย  เนื่องจากเกี่ยวของกับความพอใจท่ีลูกคาไดรับ  จะเห็นไดวาการ
จัดการตลาดตองใหความสนใจในเร่ืองของกระบวนการใหบริการและการนําสง  ดังนั้นสวน
ประสมการตลาดก็ควรคลอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดวย 
  
 7)  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การพัฒนาทางดานกายภาพ
ซึ่งลูกคามองเห็นไดและรูปแบบการใหบริการ  โดยการสรางภาพรวม เพื่อสรางคุณคาใหแก
ลูกคาไดทราบถึงภาพลักษณของการใหบริการอยางชัดเจน  
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รูปท่ี 2.1 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) 
 
 

ส่ิงกระตุนทางการตลาด ส่ิงกระตุนอืน่ ๆ การเลือกผลิตภัณฑ

ผลิตภณัฑ เศรษฐกจิ การเลือกตรา

ราคา เทคโนโลยี การเลือกผูขาย

ชองทางการจัดจําหนาย การเมอืง เวลาในการซือ้

การสงเสริมการตลาด วฒันธรรมฯลฯ ปรมิาณในการซือ้

บุคลากร

กระบวนการใหบริการ

 - ปจจยัดานวฒันธรรม (Cultural)  - การรบัรูปญหา (Problem Recognition)

 - ปจจยัดานสังคม (Social)  - การคนหาขอมลู (Information Search)

 - ปจจยัสวนบุคคล (Personal)  - การประเมนิผลทางเลือก (Evaluation of Alternative)

 - ปจจยัดานจติวทิยา (Psychological)  - การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision)

 - พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post Purchase Behavior)

ปจจัยภายนอก

(External factor)

1. ปจจยัทางดานวฒันธรรม 3. ปจจัยสวนบุคคล 4.ปจจยัดานจติวทิยา

  1.1 วฒันธรรมพืน้ฐาน   3.1 อายุ   4.1 การจงูใจ

  1.2 วฒันธรรมยอย   3.2 วงจรชวิีตครอบครัว   4.2 การรบัรู

  1.3 ชัน้สังคม   3.3 อาชพี   4.3 การเรยีนรู

2. ปจจยัทางสังคม   3.4 โอกาสทางเศรษฐกจิ   4.4 ความเชือ่

  2.1 กลุมอางองิ   3.5 คานิยมและรูปแบบ   4.5 ทศันคติ

  2.2 ครอบครวั         การดํารงชวิีต   4.6 บุคลิกภาพ

  2.3 บทบาทและสถานะ

ปจจัยเฉพาะบุคคล

(Personal)

กลองดําหรอื

ความรูสึกนกึคิดของผูซือ้

ขัน้ตอนการตัดสินใจของผูซือ้

(Decision process)

ลักษณะของผูซือ้

(Buyer's Characteristics)

(Stimulus -S)

ส่ิงกระตุนภายนอก การตอบสนองของผูซือ้

(Response=R)

ปจจัยภายใน

(Internal Factor)
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2.2.3 แนวคิดความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนระดับความรูสึกของบุคคลหรือลูกคา ซ่ึงเปนผล

มาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลจากการทํางาน หรือประสิทธิภาพของสินคา หรือบริการ 
(Product / Service’s Received Perfomance) กับความคาดหวังของลูกคา (Person Expectation) ซ่ึงจะ
พิจารณาถึงความพึงพอใจหลังการขายของลูกคา ตอสินคาใหลูกคาเกิดความประทับใจ และถาระดับ
ผลท่ีไดรับตรงกับความคาดหวังของลูกคา ก็จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงขามถาผลท่ี
ไดรับจากสินคาหรือบริการ ตํ่ากวาความคาดหวังของลูกคาก็จะทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ ซ่ึง
ความแตกตางของความพึงพอใจทั้ง 3 ระดับนี้ จะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาตอบุคคลอ่ืนๆ ใน
อนาคต (Kother, 200; Goncalves, 1998) ดังนั้นองคกรจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรางหรือเสนอ
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคา 

การศึกษาความพึงพอใจท่ีนิยมใชสวนใหญ สามารถจําแนกเปน 4 รูปแบบ (ChiQuan, 
2000) ดังนี้ 

1) แบบจําลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความคาดหวัง (Expectations-Disconfirmation 
Model of Satisfaction) 

ความพึงพอใจในลักษณะนี้ เกิดข้ึนจากผูบริโภคเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินคาท่ีเกิดข้ึน
จริงกับความคาดหวังท่ีผูบริโภคตองการใหสินคานั้นมีความแตกตางระหวางท้ังสองส่ิงนี้เปนท่ีมี
ของระดับความพึงพอใจของผูบริโภค 

Tse และ Wilton (1983) ไดใหคํานิยามความพึงพอใจของลูกคาไววา ความพึงพอใจ เปน
ความรูสึกตอบสนองของผูบริโภคตอการประมาณคาในการรับรูท่ีไมตรงกัน ระหวางส่ิงท่ีคาดหวัง
ไวกับผลการดําเนินการอันเกิดข้ึนจริงของสินคา หรือบริการที่รับรูภายหลังการบริโภคสินคานั้น
แลว จากนิยามนี้สามารถนํามาอธิบายหลักการสรางความพึงพอใจได 3 ประการ คือ 

(1)  ความคาดหวังตอสินคาหรือผลการดําเนินงาน ลูกคามักต้ังความหวังท่ีอาจเปนไปได 
ตอสินคาหรือผลการดําเนินงาน โดยรับรูจากแหลงตางๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาการ
โฆษณา หรือการบอกกลาวแบบปากตอปาก เปนตน 

(2)  ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ลูกคาจะประมาณคาผลการดําเนินงาน ของสินคาจากผล
การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง หรือผลการดําเนินงานท่ีรับรูภายหลังจากการบริโภคผลิตภัณฑ 

(3)  ความไมตรงกัน ความแตกตางระหวางส่ิงท่ีคาดหวังกับการรับรูท่ีเกิดข้ึนจริง ทําใหเกิด
ชองวางข้ึน หากความหวังนั้นตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง มักทําใหเกิดความพึงพอใจ หากความคาดหวัง
มีมากกวาการรับรูท่ีเกิดข้ึนจริง จะนํามาซ่ึงความพึงพอใจของผูบริโภคที่สูงข้ึน สามารถแสดงการ
เกิดความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความคาดหวังได ดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 แบบจําลองความพึงพอใจอันเนือ่งมาจากความคาดหวัง 
 
2)  แบบจําลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความปรารถนา (Desired – Disconfirmation 

Model of Satisfaction) 
ความพึงพอใจในลักษณะนี้ เกิดข้ึนจากผูบริโภคเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินคาท่ีเกิดข้ึน

จริง กับความปรารถนาท่ีผูบริโภคตองการใหสินคานั้นมีความแตกตางระหวางท้ังสองส่ิงเปนท่ีมา
ของระดับความพึงพอใจของผูบริโภค 

Spreng et al. (1996) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ เปนผลมา
จากปฏิกิริยาของความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอประสบการณจากสินคาและบริการนั้น โดยท่ีคํา
นิยามนี้มีความหมายกวางกวาคํานิยามของ Tse ท่ีไดกลาวถึงในขางตน โดยหลักการความพึงพอใจมี
อยู 3 ประการดวยกัน คือ 

(1)  การดําเนินงานท่ีรับรูได (Perceived Performance) 
(2) ความคาดหวังและความคาดหวังท่ีเหมาะสม (Expectations and Expectations 

Congruency) 
(3)  ความปรารถนาและความปรารถนาท่ีเหมาะสม (Desires and Desired Congruency) 
นอกจากนี้ Spreng et al. (1996) ยังไดใหคํานิยามของความปรารถนาไววา เปนระดับของ

คุณสมบัติและประโยชนท่ีผูบริโภคเช่ือวาจะนํามาซ่ึงคุณคาในระดับสูงข้ึน และเปนส่ิงท่ีบงบอกถึง
ผลการดําเนินงานในอุดมคติ โดยที่เขาไดสรางความแตกตางระหวางความคาดหวัง กับความ
ปรารถนา โดยท่ีเขาไดสรางความแตกตางระหวางความคาดหวัง กับความปรารถนา โดยท่ีความ
คาดหวังเปนความเช่ือเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือประโยชนของสินคาท่ีมีอยูและอาจเกิดข้ึนได ในขณะ
ท่ีความปรารถนาเปนการประมาณคาขอบเขตของคุณสมบัติ หรือประโยชนของสินคาเพื่อใหไดมา
ซ่ึงคุณคาในส่ิงนั้น ความปรารถนาท่ีเหมาะสมเปนผลมาจากความแตกตางระหวางผลการดําเนินการ
ท่ีรับรูไดกับความปรารถนาในตัวสินคา หากความปรารถนาและความคาดหวังเปนบวก ผูบริโภค
ยอมมีความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้นๆ สามารถแสดงการเกิดความพึงพอใจอันเนื่องมาจาก
ความปรารถนาไดดังภาพท่ี 2.3 
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ภาพท่ี 2.3 แบบจําลองความพึงพอใจอันเนือ่งมาจากความปรารถนา 

 
3)  แบบจําลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความยุติธรรม (Equity – Disconfirmation 

Model of Satisfaction) 
ความพึงพอใจในลักษณะนี้ เปนความคาดหวังในดานความยุติธรรม ความถูกตองในการซ้ือ

ขายระหวางผูซ้ือกับผูขาย 
Olive และ Swan (1989) ไดใหคํานิยามของความยุติธรรมไววา เปนความถูกตองท่ีแตละ

บุคคลสมควรจะไดรับ ถาผูบริโภครับรูวาการซ้ือขายมีความถูกตองยุติธรรม จะนํามาซ่ึงความพึง
พอใจ โดยความยุติธรรมนี้ตองอยูบนพื้นฐานของการประเมินเวลาและเงินของผูซ้ือวา สมควรกับ
เวลาและความพยายามในการซ้ือขายสินคาของผูขาย รวมถึงผลจากการซ้ือขายดวย สามารถแสดง
การเกิดความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความยุติธรรมไดดังภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 แบบจําลองความพึงพอใจอันเนือ่งมาจากความยุติธรรม 
 
4)  แบบจําลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความคาดหวังจากประสบการณพื้นฐาน 

(Experience – Based Expectations – Disconfirmation Model of Satisfaction) 
ความพึงพอใจในลักษณะนี้ เกิดจากการตั้งบรรทัดฐานจากกรประสบการณในอดีต 
Cadotte et al. (1987) ไดใหคํานิยามของความพึงพอใจไววา เปนผลมาจากการประมาณคา

ในการบริโภคสินคาหรือบริการ ถาผลการประเมินสินคามากกวาความคาดหวังท่ีเกิดจาก
ประสบการณในอดีต ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงกันขามถาผลการประเมินสินคานอย
กวาความคาดหวังจากประสบการณในอดีต  แลวผูบริโภคจะเกิดความรู สึกไมพึงพอใจ 
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(Dissatisfaction) การเปรียบเทียบในรูปแบบนี้จะแตกตางจากรูปแบบแรก คือ ในรูปแบบแรกความ
คาดหวังของลูกคาสามารถเกิดข้ึนโดยไมตองอาศัยประสบการณในสินคาหรือบริการที่เกิดข้ึนใน
อดีต สามารถแสดงการเกิดความพอใจอันเนื่องมาจากประสบการณพื้นฐานในอดีตไดดังภาพท่ี 2.5 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 แบบจําลองความพึงพอใจอันเนือ่งมาจากประสบการณพื้นฐานในอดตี 
  

2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เฉลิมลักษณ  จันทรเสน (2533) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความตองการของผูปกครองตางชวงช้ัน

ทางสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของคนตางชวงช้ันทางสังคม ประชากรท่ีใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคคลท่ีอาศัยหรือทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัย
พบวาผูปกครองที่เปนชนช้ันลางตองการใหโรงเรียนใหความสําคัญแกวิชาชีพ ใหโรงเรียนหางาน
ใหนักเรียนทําเพื่อจะไดมีรายไดพิเศษระหวางเรียน ตองการใหนักเรียนมีคุณลักษณะขยันหม่ันเพียร 
และคาเลาเรียนของบุตรถูกลงในทุกระดับยกเวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนชนช้ันกลาง และ
ชนช้ันสูงตองการใหโรงเรียนใหความสําคัญทางดวนวิชากร งานกิจการนักเรียน ตองการใหนักเรียน
มีความรับผิดขอบตอหนาท่ีแตไมตองการใหคาเลาเรียนถูกลงในทุกระดับยกเวนคาเลาเรียนของ
โรงเรียนอาชีวศึกษา 

สุวิมล  เพ็ชรสุข (2538) ไดทําการศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน สําหรับใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากท่ีสุดตามลําดับ คือ 
ปจจัยเกี่ยวกับครู ไดแก ครูใหการบานสม่ําเสมอและสามารถฝกใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได 
ปจจัยเกี่ยวกับท่ีต้ัง ไดแก การรับสงสะดวกและอยูใกลบาน ปจจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของนักเรียน ไดแก มีการแจงผลการเรียน พัฒนาการ และผลงานของนักเรียนให
ผูปกครองทราบอยางสมํ่าเสมอ ปจจัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนการสอน ไดแก การเนนการ
เตรียมความพรอมและสงเสริมใหเด็ก อาน เขียน คิดคํานวณได ปจจัยเกี่ยวกับการบริการความ
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ปลอดภัย และมีครูดูแลระหวางเดินทาง สวนปจจัยเกี่ยวกับการบริการอื่น ๆ ไดแก การจัดหองนอน
ปรับอากาศและสระวายน้ํามีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองนอยกวาปจจัยอ่ืน ๆ  

เชาวรัตน  โทณผลิน (2539)  ไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีผูปกครองนักเรียนตัดสินใจสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สรุปไดวา ปจจัยท่ีผูปกครอง
นักเรียนตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากท่ีสุด ตามลําดับ คือ ปจจัย
ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก โรงเรียนมีการใชส่ือสารเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีดี ปจจัยดานบทบาทของครูปฐมวัย ไดแก ครูมีกิริยา ทาทาง การพูดจา ตอนักเรียนเหมาะสม 
ปจจัยดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก โรงเรียนต้ังอยูใกลบาน ปจจัยดานการ
บริหารโรงเรียน ไดแก โรงเรียนไดมีการอบรมส่ังสอนโดยสงเสริมกิริยา มรรยาท และจริยธรรมท่ีดี
ใหกับนักเรียน ปจจัยดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน อาคารสถานท่ี ไดแก โรงเรียนมีการ
ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานท่ี เชน หองน้ํา หองเรียน หองนอน หองอาหาร ตามลําดับ 
และสวนปจจัยดานคาธรรมเนียมการเรียน ไดแก อัตราคาธรรมเนียมการเรียนตาง ๆ มีความ
เหมาะสม เปนเกณฑการตัดสินใจของผูปกครองนอยกวาปจจัยอ่ืน ๆ  

นิคม สุวัตถี (2540) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกโรงเรียนอนุบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับอนุบาล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 383 คน โดยใชเคร่ืองมือทางสถิติคือ
การหาคาความถ่ีในรูปรอยละ และตารางจําแนกสองทาง (Contingency table) วัตถุประสงคเพื่อให
ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน และทราบความแตงตางของ
ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองสวนใหญมีอายุระหวาง 
31-35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ คิดเปนรอย
ละ 36.0 ดานการจัดการโรงเรียนอนุบาลพบวาผูปกครองไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสภาพที่ต้ังของ
โรงเรียน คุณภาพการสอน ช่ือเสียง และความนิยมของโรงเรียนอนุบาลทั่ว ๆไปจากเพ่ือนบานหรือ
ญาติ และสาเหตุท่ีผูปกครองนําเด็กเขาโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากเด็กมีอายุอยูในเกณฑ 2-3 ป 
สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับระดับรายไดและระดับการศึกษาพบวา 
ความเห็นผูปกครองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

นิรันดร  เลาะวิธี (2543) ไดทําการศึกษาถึงความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดโรงเรียน
อนุบาลเอกชนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยทําการศึกษาจากผูปกครองนักเรียน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนใน
สถานศึกษา มีดังนี้ 1) ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดหลักสูตรใน
ลักษณะการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาแกนักเรียน โดยมีจุดมุงหมายในการสงเสริมใหมี
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พัฒนาการทางราง อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและอยูใน
สังคมอยางมีความสุข รวมท้ังผนวกคุณธรรม จริยธรรม ในผสมกลมกลืน ท้ังนี้นักเรียนควรจะเปนผู
เลือกกิจกรรมจากส่ิงท่ีครูไดเตรียมมาโดยครูและนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบและดําเนินการ
เรียนการสอน ซ่ึงเนื้อหาท่ีเรียนควรจะเกี่ยวกับตัวนักเรียน และในการจัดกิจกรรมควรเนนกิจกรราม
สรางสรรคดานการวาดภาพและงานศิลปะ ครูควรรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนโดยจัดทําแฟม
รายบุคคล 2) ดานบุคลากร ครูควรมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาดานวิชาครูอนุบาลและมีความ
เมตตา ครูควรใชภาษาถูกตองท้ังการพูด การเขียน และใชภาษาท่ีเขาใจงาย 3) ดานอาคารสถานท่ี
โรงเรียนควรจัดหองเรียนใหมีพื้นท่ีกวาง เหมาะกับการทํากิจกรรม จัดมุมอานและเขียน มีสนาม
หญาออกกําลังกายกลางแจง 4) ดานบริการ โรงเรียนควรจัดบริการนํ้าดื่มท่ีสะอาด และการตรวจ
สุขภาพนกัเรียน ใหความรูและใหความรวมมือกึนระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน 

กาญจนา คูหะสุวรรณ (2548) ไดทําการศึกษาถึงอุปสงคของการศึกษาระดับอนุบาลในเขต
พื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนอนุบาลในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม คือผูบริหารโรงเรียนอนุบาลในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมจํานวน 20 โรงเรียน และ
ผูปกครองของนักเรียนอนุบาลจํานวน 280 ราย การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
คาความถ่ี และคารอยละ รวมถึงการวิเคราะหสมาการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวาการท่ี
โรงเรียนมีหองปฏิบัติการท่ีหลากหลาย และการท่ีโรงเรียนมีงบประชาสัมพันธสูง มีผลทําให
ผูปกครองตัดสินใจนําบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลท่ีมีช่ือเสียงมากข้ึน สวนอัตราคาเลา
เรียนท่ีแพงมีผลทําใหผูปกครองตัดสินใจนําบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลนอยลง 

ละเอียด ศรีหาเหงา (2549) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกศึกษาตอในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาของเอกชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
นักศึกษา ใชขอมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 ของโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเกิดจากความชอบสวนตัวมากท่ีสุด
และเหตุผลในการเลือกศึกษาตอในโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน เพราะนักศึกษาสามารถ
ผอนชําระคาเลาเรียนไดสาเหตุท่ีเลือกหลักสูตรพาณิชยกรรมคือเม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพเปนเจาของธุรกิจหรือเปนผูประกอบการ มีความไดเปรียบในการสมัคร
งาน และจากการทดสอบไคสแคว พบวาสาขาท่ีเลือกศึกษาในปจจุบันมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับอาชีพท่ีคาดวาจะทําในอนาคต สําหรับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มี
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เลือกโรงเรียน 
เอกชนสอง
ภาษา

อิทธิพลตอการตัดสินใจ พบวาปจจัยดานกระบวนการเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร สวนปจจัยภายนอกคือ สภาวะเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี การรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

 
2.4   กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูศึกษาไดนําปจจัยสําคัญๆ ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนสองภาษาในจังหวัดเชียงใหม มีกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รูปท่ี 2.6  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

          

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  
- อายุ   
- ระดับการศึกษา          
- อาชีพของผูปกครอง         
- ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน   
   ของครอบครัว  
  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล  
1. ดานผลิตภณัฑ   
2. ดานราคา  
3. ดานสถานท่ี ส่ิงแวดลอม 
4. ดานการสงเสริมการขาย 
5. ดานบุคลากรและการบริหาร 
6. ดานการเรียนการสอนและ
ระดับมาตรฐานการศึกษา   

ทัศนคติ 
ของผูปกครอง  

ความพอใจ 
ของผูปกครอง 


