
 

บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎ ี    

แนวความคิดดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) มี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
  1. ดานผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการของลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ และลูกคาจะไดรับผลประโยชนและ
คุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ซ่ึงประกอบดวยตราสินคาบริการและช่ือเสียงของผูขาย รูปแบบ
ผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความคงทน ความนาเช่ือถือ รูปลักษณพิเศษ การออกแบบ 
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงปจจุบันการ
แขงขันมุงเนนการสรางผลิตภัณฑท่ีใหคุณคาแกลูกคามากกวาท่ีลูกคาคาดหวัง (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ, 2546 : 53) 
 2. ดานราคา(Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะมีการ
เปรียบเทียบระหวางราคา (Price) กับคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคา
จะตัดสินใจซ้ือ ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายไดจากการขายและนําไปสูการสรางกําไรในท่ีสุด 
ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ, 2546 : 53) 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยาย
สินคาจากผูผลิตไปยังลูกคาท่ีตองการในเวลาท่ีเหมาะ เพ่ือเขาถึงผูบริโภค โดยเฉพาะท่ีผูบริโภคตอง
ไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลที่ตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนด
กลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ ดังนั้นสถานท่ีใหบริการตองสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการ
ใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด จะตองหาทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกตอการเดินทาง อยูใกลแหลง
ชุมชน มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอความตองการของลูกคา (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 55)         
 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายและลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนค ติและ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาโดยเครื่องมือท่ีใช 
ในการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบริการสามารถทําการสงเสริมการตลาดไดส่ีแบบเรียกวา สวน
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ประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mixed) ซ่ึงประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2546 : 54) 

4.1) การโฆษณา (Advertising)   เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล (Non 
Personal) โดยผานส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา 

4.2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการขายโดยใชพนักงาน
ขาย 

4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือหรือกิจกรรมทาง
การตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใชพนักงานขาย เชน การทําบัตรสมาชิกเพ่ือรับ
สวนลด การจัดรายการสงเสริมการขายพิเศษในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ 

4.4) การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนแผนการ
นําเสนอภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจและลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง  

5. ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ ตองทําใหผูใชบริการเกิดความ
พึงพอใจในการใชบริการ พนักงานควรมีความรูความสามารถ มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธท่ีดี
สามารถตอบสนองตอลูกคา แตงกายดี มีพฤติกรรมดี มีความนาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ ส่ือสาร
กับลูกคาไดดี มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ เพ่ือใหสามารถสรางความพึง
พอใจใหลูกคาได (นฤมล สุนสวัสดิ์, 2549: 170 )   

6. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการใหบริการ ท่ีมีความสะดวก
รวดเร็วไมยุงยากซับซอน และทันเวลากับความตองการของผูมารับบริการและผูใหบริการเปนสวน
ประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญมาก ซ่ึงจะตองอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือท่ี
ทันสมัย ในการทําใหเกิดกระบวนการท่ีสามารถสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพได  เนื่องจากการ
ใหบริการโดยท่ัวไปมักจะประกอบดวยหลายขั้นตอนไดแก การตอนรับ การสอบถามขอมูล
เบ้ืองตนการใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน เปนตน ซ่ึงในแตละขั้นตอนตองประสาน
เช่ือมโยงกันเปนอยางดี หากมีขั้นตอนใดไมดีแมแตขั้นเดียว ยอมทําใหการบริการไมเปนท่ี
ประทับใจแกลูกคา ซ่ึงผูบริการท่ีเกง จะตองเริ่มใหพนักงานสงมอบบริการอยางมีคุณภาพ และการ
สรางความสัมพันธกับลูกคาตั้งแตขั้นตอนแรก ไมวาจะเปนพนักงานรับโทรศัพท หรือพนักงาน
ตอนรับจะตองมีการอบรมอยางดี โดยพนักงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีตรงนี้จะตองมี
อัชฌาศัยท่ีดียิ้มแยมแจมใสใหบริการท่ีลูกคาประทับใจ เพ่ือชวยสรางบรรยากาศของการบริการใหมี
ความประทับใจตอป เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดตั้งแตขั้นตอนแรก การบริการในขั้นตอไปจะดี
เพียงใด ลูกคายอมไมพอใจหรือพอใจนอยลง ภาพความไมประทับใจเหลานั้นจะติดอยูในอารมณ



 
 

7

ของลูกคา แตหากลูกคาประทับใจสนการบริการตั้งแตขั้นตอนแรกแมวาจะมีบางขั้นตอนท่ีสะดุด
บาง แตลูกคาก็จะมองขามไปได (อดุลย จาตุรงคกุล, 2545: 26) 

7.  ด านการสร างและนํ า เสนอลักษณะทางกายภาพ (  Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การพัฒนารูปแบบการใหบริการทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม หรือ
ตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เพ่ือสรางคุณคาใหกับ
ลูกคา ไดแก สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ เครื่องแบบของผูปฎิบัติงาน การตกแตงหอง
รับรองลูกคา หรือแมแตส่ิงพิมพตางๆ และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา และ
สามารถทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย (นฤมล สุนสวัสดิ์, 2549: 172-
173 )  

 
เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

สุภาพงษ นิลเกษ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถาบันกวดวิชาเพ่ือการสอบขอสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในอําเภอเมืองเชียงใหม 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 207 ราย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุระหวาง 21-30 ป และเปนนักเรียน/นักศึกษา การศึกษาสูงสุด คือ ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ ปวช พบวา ปจจัยทุกปจจัยมีผลตอผูบริโภคมีในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก ปจจัย
ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานการจัด
จําหนาย ดานราคา และ ดานการสงเสริมการตลาด สําหรับปจจัยยอยดานการไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ราคาคาเลาเรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับคุณภาพการสอน สถานท่ีตั้งของ
สถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง มีบริการจัดหรือสมัครสอบขอสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน
ใหกับนักเรียนหลังเรียนจบ ครูผูสอนและเจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  อาคารและหองเรียน
สะดวกสบาย สวาง ติดเครื่องปรับอากาศ และมีการเปดสอนหลายชวงเวลาเพ่ือใหเลือกเรียนทุก
ปจจัยยอยดังกลาวอยูในระดับมาก สวนปจจัยยอยดานปายโฆษณา เชน ปายผา หรือ คัทเอาท มีการ
แจกใบปลิวและแผนพับ และปจจัยยอยดานการสงเอกสารแนะนําทางไปรษณียมีผลในระดับปาน
กลาง 

ชนิดา สมวานิช (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ           
ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันสอนภาษาญ่ีปุนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 210 ราย ท่ีมาใชบริการสถาบันสอนภาษาญ่ีปุนเอกชน
และมีท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 แหง ไดแก โรงเรียนภาษาญ่ีปุนเชียงใหม 
โคะคุโช เอ็ดดูเคช่ันเซ็นเตอร อาจารยคัมภีร โฮคุ โตะเจแปนนิส แลงเกจพอยน บานภาษาญ่ีปุน และ
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สมาคมนักเรียนเกาญ่ีปุนภาคเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 30 ป สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาสูงสุดของผูตอบ
แบบสอบถามคือ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน 
และพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถาบันสอนภาษาญ่ีปุน พบวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานราคา 
มีผลตอการเลือกใชบริการในระดับสําคัญมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลในระดับ
สําคัญปานกลาง สําหรับพฤติกรรมการใชบริการสถาบันสอนภาษาญ่ีปุน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกเรียนภาษาญ่ีปุน เพราะเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาญ่ีปุน 
หลักสูตรภาษาญี่ปุนท่ีผูตอบแบบสอบถามเรียนมากท่ีสุด คือ ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน และผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุน ณ สถาบันสอนภาษาญ่ีปุนท่ีกําลัง
เรียนอยูในปจจุบัน รวมถึงผูท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันสอน
ภาษาญ่ีปุน คือ ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา 
และมีแนวโนมท่ีจะเรียนภาษาญี่ปุนกับสถาบันเดิมตอไป 

นลินี เสนาปา (2544) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการในการเลือก
สถาบันสอนภาษาตางประเทศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจาก
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 180  คนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีอายุระหวาง 21-25 ป มีสถานภาพโสด และผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีรายได
เฉล่ียต่ํากวา 50,000 บาท พบวา ภาษาท่ีเลือกเรียนมากท่ีสุดคือ ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ 
ภาษาญ่ีปุน และภาษาจีน ตามลําดับ ในสวนของปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสถาบันสอนภาษาตางประเทศ พบวา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากท่ีสุด ไดแก ปจจัยดานบุคคล รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานเครื่องมือ
และอุปกรณ ตามลําดับ ในขณะท่ีปจจัยดานวัสดุส่ือสารโฆษณาและการสงเสริมการตลาด และดาน
สัญลักษณ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญนอย  สําหรับปจจัยยอยดานความรู
ความชํานาญของผูสอน  หลักสูตรการสอนท่ีทันสมัย เขาใจไดงาย ความสะอาดของสถานท่ี และ
เอกสารหรือคูมือการเรียนท่ีสามารถเขาใจไดงาย ทุกปจจัยยอยดังกลาวอยูในระดับมากท่ีสุด สวน
ปจจัยยอยดานการใหบริการขอมูล แนะนําหรือติดตอสถาบันการศึกษาตางประเทศ มีผลอยูใน
ระดับสําคัญนอย  นอกจากนี้ยังพบวา ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบในระดับมากท่ีสุดคือ  คาเลา
เรียนแพง 
 


