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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

งานวจิยัเร่ืองความคิดเห็นของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บาง
ปู สมุทรปราการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชก้ าหนดกรอบ
แนวความคิดและแนวทางการศึกษา ดงัน้ี 

1.ddแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.ddแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 
3.ddแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมตลาดบริการ 
4.ddขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ 
5.ddงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
    ศุภร เสรีรัตน์ (2540 , หนา้ 5) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให ้ไดม้าซ่ึงการบริโภค และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการ
รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าวดว้ย 

พิมล  ศรีวิกรม์ (2542 , หนา้ 6) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ หมายถึง 
การกระท าท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกได้แก่ การค้นหาการเลือกซ้ือการประเมินผลในการใช้สอย
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บซ่ึงการกระท าดงักล่าวเป็นท่ีคาด
วา่จะสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้น ๆ 

ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ (2550 , หน้า 13) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี หมายความรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และมี
ส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า  

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550 , หนา้ 18) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้ และการ
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ประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต  

วมิลศรี แสนสุข และคณะ (2550 , หนา้ 76) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไว้
วา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกมาโดยการตอบรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากความรู้สึกและ
ความนึกคิด เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระตุน้จะท าให้ผูซ้ื้อรายใดรายหน่ึงท าการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มาอุปโภคบริโภคตามความตอ้งการท่ีมีอยูผ่า่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูซ้ื้อนั้นเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 , หนา้ 138) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค
หมายถึงพฤติกรรมของมนุษยใ์นลกัษณะบทบาทของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคตอ้งท า
การคา้หาการซ้ือการใชก้ารประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคาดวา่จะตอบสนองความ
ตอ้งการของตนโดยมีกระบวนการตดัสินใจและการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการ
ใชสิ้นคา้ 

นอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืนภายในตวับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่  
การรับรู้  การเรียนรู้  การจูงใจ  เจตคติและบุคลิกภาพ รวมถึงส่ิงเร้าภายนอกท่ีแวดลอ้มตวับุคคลดว้ย 
ไดแ้ก่ อิทธิพลทางครอบครัว สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้่า 
บุคคลแต่ละคนจะมีรูปแบบของการประพฤติหรือการปฏิบติัตนในการด าเนินชีวิตอยา่งไรข้ึนอยูก่บั 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 2 ส่วน คือ ปัจจยัภายในตวับุคคลและปัจจยัภายนอก
ตวับุคคล ดงัต่อไปน้ี  

(1)ddปัจจยัภายในตวับุคคล แบ่งออกเป็น 6 ปัจจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
   (1.1)ddความตอ้งการ (needs) หมายถึง สภาวะความจ าเป็นของบุคคลท่ีไดรั้บการ

กระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนอง ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามอายุ เพศ วุฒิภาวะ ความสามารถ ความสนใจ
และพฒันาการดา้นต่าง ๆ เช่น เด็กเล็กตอ้งการอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการเจริญเติบโต
ของร่างกายมากกวา่ผูใ้หญ่ เป็นตน้  

   (1.2)ddการรับรู้ (perception) หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับ การจดัระเบียบ 
และ การแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีบุคคลพบเห็น  หรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องด้วยใน
ส่ิงแวดล้อมหน่ึง ๆ การรับรู้ของบุคคลเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได้โดยบุคคลพิจารณาว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัมีประโยชน ์

   (1.3)ddการเรียนรู้ (learning) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคล ไปจากเดิมอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีตวักระตุน้ใหเ้กิดการกระท าตอบเป็นเวลานานพอสมควร  
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   (1.4)ddการจูงใจ (motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรั้บการกระตุน้ให้มุ่ง
ไปสู่เป้าหมายบางอยา่ง  

   (1.5)ddเจตคติ (attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้น  

   (1.6)ddบุคลิกภาพ (personality) หมายถึง คุณลกัษณะและอุปนิสัยเฉพาะตวัของ
บุคคลท่ีไดรั้บการปลูกฝังตั้งแต่วยัเยาวแ์ละเป็นตวัก าหนดลกัษณะท่าทางการแสดงออกของบุคคล  

(2)ddปัจจยัภายนอกตวับุคคล แบ่งออกเป็น 5 ปัจจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  (2.1)ddอิทธิพลทางครอบครัว (family impacts) สถาบนัทางครอบครัวเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาพฤติกรรมของบุคคลโดยกระบวนการสังคมประกิต (socialization) หรือ
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม คนเราท่ีเกิดมาโดยทัว่ไปไม่วา่เช้ือชาติใดจะเติบโตข้ึนมาบนพื้นฐาน
ประสบการณ์ภายในครอบครัว และไดรั้บการถ่ายทอดปลูกฝังค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นแบบแผนการด าเนินชีวติในสังคมของตนทั้งส้ิน  

  (2.2)ddอิทธิพลทางสังคม (social impacts) สภาพการณ์ของสังคมมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยูข่องบุคคลในสังคมและสืบเน่ืองถึงพฤติกรรมของบุคคลได ้

  (2.3)ddอิทธิพลทางวฒันธรรม (cultural impacts) วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนด
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมหน่ึง ๆ ซ่ึงจะท าให้พฤติกรรมของบุคคลต่างเช้ือชาติ
แตกต่างกนั  

(2.4)ddอิทธิพลทางเศรษฐกิจ (economic impacts) ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์
กบัการกินดีอยู่ดีของประชาชนเป็นอย่างมาก  ถา้บุคคลไม่มีงานท าไม่มีรายไดย้่อมไม่สามารถหา
ปัจจยัมาตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ได ้

(2.5)ddอิทธิพลทางส่ิงแวดลอ้ม (environmental impacts) คนเราตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มในชีวติประจ าวนัอยูต่ลอดเวลา การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มไปในทางบวกหรือลบ 
ก็ยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการเลือกซ้ือและการเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจ
ทั้งก่อนและหลงัการกระท าต่าง ๆ เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเองนั้นเอง 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
    การศึกษาแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีก

อยา่งหน่ึงวา่ S – R Theory เป็นการศึกษาแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดการซ้ือสินคา้โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการ
เกิดส่ิงกระตุน้ (S- Stimulus) ท่ีท  าใหเ้กิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้ไปในความรู้สึกนึกคิดของ
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ผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า จนท าใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้จึงมีผลให้
เกิดการปฏิบติัตอบสนอง (R - Response) ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว
สามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ ไดด้งัแผนภูมิท่ี 2.1 
 

                                                Buyer’s Black Box 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 การศึกษาแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่ีมา : อรชร  มณีสงฆ ์, 2553 , หนา้ 118 
 

รายละเอยีดรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 
    ก.dd ส่ิงกระตุ้น (S – Stimulus) สามารถเกิดข้ึนเองภายในร่างกายและจากส่ิงกระตุน้

ภายนอกซ่ึงถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการบริโภคสินคา้ (Consumer motive) ส าหรับส่ิงกระตุน้
ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

            (1)ddส่ิงกระตุ้นทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

กล่องด า 
(Black Box) 

หรือ 
ความรู้สึกนึกคิด 
ของผูบ้ริโภค 

1. ส่ิงกระตุ้นภายนอก (Stimulus) 
ทางการตลาด     ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 

- Product           - รายได ้
- Price                 - เทคโนโลย ี
- Place              - กฎหมาย 
- Promotion      - วฒันธรรม 
 
 
 

2. การตอบสนองของ
ผู้บริโภค (Response) 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นระดบัราคา 
- ดา้นการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 

ลกัษณะของผู้บริโภค          กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
- ปัจจยัทางวฒันธรรม                - ความตอ้งการ 
- ปัจจยัทางสังคม                       - พฤติกรรมก่อนซ้ือ 
- ปัจจยัส่วนบุคคล                      - การตดัสินใจซ้ือ 
- ปัจจยัทางจิตวทิยา                    - พฤติกรรมการใช ้
                                                   - ความรู้สึกหลงัการใช้ 
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(1.1)ddผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถเสนอขายให้กบัตลาดเพื่อ
เรียกร้องความสนใจและความเป็นเจา้ของ การใชห้รือเพื่อบริโภคเป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและ
ความตอ้งการของมนุษย ์ผลิตภณัฑ์ อาจเป็นส่ิงท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย ตวัสินคา้และบริการ ตราสัญลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุหีบห่อ การใช้
เทคโนโลยี กล่องด า (Black Box) หรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค การตอบสนองของผูบ้ริโภค  
(response) 

     (1.2)ddดา้นราคา (Price) คือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีแสดงออกมาในรูปของ
จ านวนเงิน การก าหนดราคามีวธีิการดงัน้ี 

(1.2.1)ddการตั้งราคาต ่ากวา่ราคาตลาด 
(1.2.2)ddการตั้งราคาท่ีสูงกวา่ราคาตลาด 
(1.2.3)ddการตั้งราคาเท่ากบัราคาตลาดทัว่ไป 

   (1.3)ddดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมการน าผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนด
ออกสู่ ตลาดเป้าหมาย ในส่วนประสมน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสถานท่ีจ าหน่ายเพียงอยา่งเดียว แต่เป็น
การพิจารณาว่าจะจ าหน่ายผา่นคนกลางต่าง ๆ อย่างไร และมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งไร ส่วน
ประสมในการจดัจ าหน่าย (Distribution Mix) ประกอบดว้ย 

      (1.3.1)ddช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel distribution) 
      (1.3.2)ddการกระจายตวัสินคา้ (Physical distribution) 

   (1.4)ddการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้ดั
จ  าหน่ายและตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวหรือชักจูงให้เกิด
ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได ้4 แบบดว้ยกนัซ่ึง เรียกวา่ ส่วน
ประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร 
(Communication Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 

      (1.4.1)ddการโฆษณา (advertising) 
      (1.4.2)ddการขายโดยใชบุ้คคล (personal selling) 

(1.4.3)ddการส่งเสริมการขาย (sale promotion) 
(1.4.4)ddการให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (publicity and public 

relation) 
 (2)ddส่ิงกระตุ้นอืน่ ๆ เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะ

เศรษฐกิจซ่ึงอยูภ่ายนอกองคก์รและผูผ้ลิตไม่สามารถควบคุมได ้ส่ิงกระตุน้เหล่านั้นคือ  
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(2.1)ddส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจรายไดข้อง
ผูบ้ริโภคซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

(2.2)ddส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ ดา้นฝาก
ถอนเงินอตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

(2.3)ddส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเงิน (law and political ) เช่น กฎหมาย
เพิ่มลดภาษีซ่ึงมีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

(2.4)ddส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (culture) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
ซ่ึงมีผลต่อการก าหนดการซ้ือสินคา้หรือเลิกใชสิ้นคา้รายไดข้องผูบ้ริโภค 

ข.ddกล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิต
หรือผูข้ายไม่สามารถทราบไดจึ้งเปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงประกอบดว้ย 

 (1)ddลกัษณะของผู้บริโภคมีอทิธิพลจากปัจจัย ดงัน้ี 
 (1.1)ddปัจจยัดา้นวฒันธรรม (culture factors) 
 (1.2)ddปัจจยัดา้นสังคม (social factors) 
 (1.3)ddปัจจยัส่วนบุคคล (personal factors) 
 (1.4)ddลกัษณะทางจิตวทิยา (psychological characteristics) 

นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์การตัดสินใจซ้ืออนัเป็นผลจากปัจจยัทาง
วฒันธรรม สังคม ปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะทางจิตวิทยา ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อนกัการตลาด
เน่ืองจากมีประโยชน์จากการพิจารณาดูความสนใจของผูซ้ื้อท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ เพื่อน าไปปรับปรุง
ผลิตภณัฑ ์ตดัสินใจดา้นราคา จดัช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่งเสริมการขายต่อไป 

       (2)ddกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนในการตดัสินใจท่ีซ้ือยากง่ายต่างกนัไปทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัชนิดของสินคา้และสภาวการณ์ในขณะตดัสินใจซ้ือ วิธีการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแต่ละ
คร้ังเป็นกระบวนการซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมหลาย ๆ อยา่งแต่เม่ือพูดถึงการซ้ือ คนมกันึกถึงการ
ตดัสินใจซ้ือซ่ึงมนัเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการซ้ือเท่านั้น  กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

       (2.1)ddความรู้สึกตอ้งการ 
       (2.2)ddพฤติกรรมก่อนซ้ือ 
       (2.3)ddการตดัสินใจซ้ือ 
       (2.4)ddพฤติกรรมการซ้ือ 
       (2.5)ddความรู้สึกหลงัการใช ้
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ค.ddการตอบสนองของผู้บริโภค (Response) 
ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1)ddการเลือกซ้ือดา้นผลิตภณัฑ ์(product choice) 
(2)ddการเลือกดา้นระดบัราคา (price choice) 
(3)ddการเลือกดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย (place choice) 
(4)ddการเลือกดา้นการส่งเสริมการขาย (promotion choice) 
(5)ddการเลือกท่ีมีรายไดเ้ป็นตวัก าหนด (income choice) 

 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
 

ความหมายของการบริการ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2548 , หน้า 14) ได้กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรม 

ประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกบัการขาย
สินคา้ 

วีรพงษ ์เฉลิมวิระรัตน์ (2542 , หนา้ 7) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการวา่ เป็นส่ิงท่ี
จบั สัมผสั แตะตอ้งไดย้าก และเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดง่้าย บริการจะไดรั้บการท าข้ึน (โดย/
จากบริการ) และส่งมอบสู่ผูรั้บบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้สอยบริการนั้น ๆ โดยทนัทีหรือในเวลา
เกือบจะทนัทีทนัใดท่ีมีการใหบ้ริการนั้น 

จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2549 , หนา้ 7) ไดไ้วก้ล่าววา่ การบริการไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตวัตน แต่
เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้ตอ้งการใช้บริการ 
(ผูบ้ริโภค/ลูกคา้/ผูรั้บบริการ) กบั ผูใ้หบ้ริการ (เจา้ของกิจการ/พนกังานงานบริการ/ระบบการจดัการ
บริการ) หรือในทางกลบักนั ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ ในอนัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
อย่างใดอย่างหน่ึง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินคา้และการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุ่งเนน้การกระท าท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ อนัน าไปสู่ความพึงพอใจท่ีไดรั้บบริการนั้น ในขณะน้ีธุรกิจทัว่ไป มุ่งขาย
สินคา้ท่ีลูกคา้ชอบและท าใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้นั้น 

สุมนา อยูโ่พธ์ิ (2544 , หนา้ 6) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การบริการ หมายถึง กิจกรรม
ประโยชน์หรือความพอใจซ่ึงไดเ้สนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2549 , หนา้ 18) ไดใ้ห้ความหมายของ การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (intangible goods) ของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ
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โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจ
ได ้

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541 , หนา้ 142) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการ
วา่  เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

Kotler (1997 , p. 611) ไดจ้  ากดัความของการบริการไวด้งัต่อไปน้ี  การบริการเป็น
การแสดงหรือสมรรถนะท่ีหน่วยงานหน่ึง ๆ  สามารถเสนอให้กบัอีกหน่วยงานอนัเป็นส่ิงท่ีไม่มี
รูปลกัษณ์อย่างเป็นแก่นสาร  และไม่มีผลลพัธ์ในสภาพความเป็นเจา้ของในส่ิงใด โดยท่ีการผลิต
อาจจะไม่ถูกผกูมดักบัผลิตภณัฑก์ายภาพ 

สรุปไดว้า่ การบริการ เป็นกิจกรรมการกระท าและการปฏิบติัท่ีผูใ้ห้บริการจดัท าข้ึน
เพื่อเสนอขาย และส่งมอบสู่ผูรั้บบริการหรือเป็นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกบัการขายสินคา้เพื่อสนอง
ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการอยา่งทนัทีทนัใด ลกัษณะของการบริการมี
ทั้งไม่มีรูปร่างหรือตวัตน จบัสัมผสัแตะตอ้งไดย้ากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไดง่้ายแต่น ามาซ้ือ
ขายกนัได ้

ลกัษณะของการบริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 , หนา้ 432) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของงานบริการ ซ่ึงสามารถ

สรุปออกมาไดท้ั้งหมด 4 ประการ ดงัน้ี  
(1)ddการบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) การบริการนั้นต่างจากสินคา้

ตรงท่ีสินคา้สามารถจบัตอ้งไดแ้ต่บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้ หรืออาจจะหมายความว่าบริการ
โดยทัว่ไปมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งเป็นนามธรรม ไม่มีตวัตน ไม่มีรูปร่าง ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะ
สามารถรับรู้ถึงการบริการผา่นประสาทสัมผสัต่าง ๆ ของเราได ้ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเส่ียงในการ
เลือกซ้ือบริการ นกัการตลาดจึงตอ้งหาวิธีลดความเส่ียงให้กบัผูบ้ริโภคโดยการสร้าง หลกัฐานทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ซ่ึงสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมข้ึนมา เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แทนการ
บริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น การผา่ตดัเป็นบริการจึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้ท าให้ตอ้งใชก้าร
สร้างหลกัฐานทางกายภาพ เช่น สถานท่ีท่ีสะอาด แพทยท่ี์น่าเช่ือถือ มาช่วยให้เกิดความมัน่ใจใน
การบริการ เป็นตน้ 

(2)ddการบริการไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคออกจาก
กันได้ (Inseparability) เน่ืองจากโดยทัว่ไปการบริการมกัจะถูกผลิตและบริโภคในระยะเวลา
เดียวกนั โดยลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการมกัจะตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการนั้นด้วย 
ยกตวัอยา่ง เช่นกระบวนการในการตดัผม หรือกระบวนการในการผา่ตดั เป็นตน้ แต่ถา้มองในมุม
ของสินคา้การผลิตและการบริโภคจะถูกแยกออกจากกนัโดยส้ินเชิง 
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(3)ddคุณภาพการบริการไม่คงที่/ไม่มีมาตรฐานในการบริการที่แน่นอน (Variability 
Heterogeneity) ซ่ึงอาจจะเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ยกตวัอยา่งเช่น พนกังานท่ีให้บริการ เวลาท่ี
ให้บริการ สถานท่ีท่ีให้บริการ และวิธีการในการให้บริการ ในขณะท่ีสินคา้จะมีมาตรฐานแน่นอน
ในการผลิตสินคา้แต่ละช้ินให้ออกมาเหมือนกนั ดงันั้นธุรกิจบริการควรให้ความส าคญักบับุคลากร
ท่ีใหบ้ริการเป็นพิเศษ 

(4)ddการบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้  (Perishability) เน่ืองจากโดยทัว่ไปผูใ้ห้
บริการไม่สามารถเก็บรักษาบริการไวใ้นรูปของสินคา้คงคลงัเหมือนสินคา้ได้ ท าให้บริษทัเสีย
โอกาสในการขายบริการไปถา้ไม่มีลูกคา้มาซ้ือบริการนั้น ยกตวัอยา่งเช่น ห้องพกัของโรงแรม หรือ
ท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน ถา้ไม่มีแขกเขา้พกัหรือไม่มีผูโ้ดยสารใชบ้ริการ ก็จะตอ้งเสียตน้ทุนในการบริการ
ส่วนนั้นไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2549 , หน้า 27) ไดก้ล่าวถึง การบริการมีลกัษณะเฉพาะ 5 
ประการ ดงัน้ี 

(1)ddความไม่มีตวัตน (Intangibility) บริการไม่สามารถ มองเห็นจบัตอ้ง และสัมผสั
ไม่ได ้(abstract) โดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ ไม่วา่จะเป็นตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนงั บริการไม่สามารถ
แบ่งแยกเป็นช้ินเหมือนสินคา้ได ้เช่น หากจะซ้ือน ้ าหอม ผูซ้ื้อย่อมจบัขวดน ้ าหอมมาทดลองฉีดได้
ดมกล่ินได ้หรือซ้ือเป็นขวดได ้เป็นตน้ 

(2)ddความแยกจากกนัไม่ได ้ระหวา่งผูใ้ห้บริการและลูกคา้ผูรั้บบริการ (Inseparability) 
ในช่วงเวลาการให้บริการนั้น เช่น บริการนวดแผนโบราณ ผูน้วดและลูกคา้จะตอ้งอยู่พร้อมกนั ณ 
สถานท่ีท่ีใหบ้ริการ ในการตรวจรักษาแพทยแ์ละคนไขจ้ะตอ้งอยูท่ี่เดียวกนั ทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถ 
แยกจากกนัไดใ้นช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการนั้น เป็นตน้ 

(3)ddการเก็บรักษาไม่ได ้(Perish ability) การบริการตอ้งอาศยัคนในการให้บริการเป็น
ส าคญั ดงันั้นหากไม่มีลูกคา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง พนกังานท่ีให้บริการก็จะวา่งงาน 
(idle) เกิดการสูญเสียค่าใชจ่้ายในดา้นแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้ด ๆ 

(4)ddความตอ้งการท่ีไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) ความตอ้งการใช้บริการของ
ลูกคา้ข้ึนลงอยูเ่สมอ การให้บริการนั้นลูกคา้นั้นจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการจะมากหรือน้อยต่างกนั
ข้ึนกับช่วงเวลาในแต่ละวนั วนัในตน้สัปดาห์หรือทา้ยสัปดาห์ รวมทั้งฤดูกาล เช่น ท่ีสาขาของ
ธนาคาร ช่วงพกักลางวนัจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการมากกวา่ช่วงบ่าย ช่วงวนัจนัทร์และวนัศุกร์จะมีลูกคา้
ฝากถอนเงินมากกวา่ช่วงวนัอ่ืน ๆ ในสัปดาห์ 

(5)ddความแตกต่างของการบริการในแต่ละคร้ัง (Variability or Heterogeneity) ความ
แตกต่างในด้านคุณภาพในการให้บริการ เน่ืองจากบริการต้องอาศัยคนหรือพนักงานในการ
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ให้บริการเป็นส่วนใหญ่ (labor intensive) ซ่ึงการท่ีพนกังานจะยิ้มหรือไม่ จะให้บริการดว้ยจิตใจ
อย่างแทจ้ริงหรือไม่ ตอ้งข้ึนกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น พนกังานคน
หน่ึง เม่ือวนัวานน้ีใหบ้ริการดีมาก ยิม้แยม้แจ่มใส ทกัทายลูกคา้เป็นอยา่งดี แต่วนัรุ่งข้ึนพนกังานคน
เดียวกนัอาจถูกร้องเรียนวา่บริการไม่ดี ไม่ยิม้แยม้ พูดจาไม่ไพเราะ สาเหตุเน่ืองมาจากพนกังานคน
นั้นไม่ไดน้อนหลบัอยา่งเตม็อ่ิมเพราะตอ้งดูแลลูกสาววยัหน่ึงปีท่ีป่วยเป็นไขห้วดัตลอดคืนท่ีผา่นมา 

นิติพล ภูตะโชติ (2549 , หน้า 170–171)ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของงานบริการมีความ
แตกต่างจากสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ เพราะงานบริการมีลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงลกัษณะเฉพาะของงาน
บริการแบ่งไดด้งัน้ี 

(1)ddจบัตอ้งไม่ไดแ้ละมองไม่เห็น (Intangibility) งานบริการมีลกัษณะเป็นนามธรรมไม่
สามารถจบัตอ้งได ้มองไม่เห็น และไม่มีรูปร่าง แต่ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถรับรู้ไดจ้ากความรู้สึก 
หรือการแสดงออกบางอยา่งของลูกคา้ เช่น ความชอบ ความเกลียด ความพอใจ ความไม่พอใจความ
โกรธ เป็นตน้ 

(2)ddไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability) งานบริการบางชนิดไม่สามารถแบ่งแยกได้
อย่างชดัเจน เพราะนอกจากเร่ืองบริการแลว้ ยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจากบริการ เช่น ถา้เดินทางจาก
กรุงเทพฯ ไปประเทศเวยีดนามโดยเคร่ืองบิน บริการท่ีไดรั้บคือไดเ้ดินทางถึงจุดหมายปลายทางและ
ในระหว่างการเดินทาง พนกังานบริการบนเคร่ืองบินยงัเสิร์ฟอาหาร เคร่ืองด่ืมและอ่ืน ๆ ซ่ึงส่ิงท่ี
ไดรั้บไม่ใช่แค่เพียงการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้น แต่ยงัไดรั้บบริการอ่ืน ๆ อีกดว้ย ดงันั้น 
บริการ สินคา้ และผลิตภณัฑบ์างอยา่งจึงไม่สามารถแบ่งแยกกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

(3)ddสูญเสียง่ายหรือเสียหายง่าย (Perish ability) บริการต่าง ๆ ไม่สามารถกกัตุนจดัเก็บ
หรือสตอ็กเอาไวไ้ดเ้หมือนกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีเพราะงานบริการมีเง่ือนไขเร่ืองเวลาเขา้มา
เก่ียวขอ้ง จึงไม่สามารถเก็บบริการเอาไวข้ายได ้เช่น ในฤดูการท่องเท่ียว ห้องพกัของโรงแรมจะมี
ลูกคา้เขา้พกัเตม็ และยงัมีลูกคา้อีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่สามารถจองห้องพกัในเวลานั้นได ้แต่ในช่วง
ฤดูฝน ห้องพกัของโรงแรมว่างเป็นจ านวนมาก ซ่ึงห้องพกัท่ีว่างจ านวนมากเหล่าน้ีก็ไม่สามารถ
น าไปขายในฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีผา่นมาได ้เพราะมีเง่ือนไขของเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

(4)ddงานบริการมีลกัษณะท าซ ้ า ๆ (Repetitiveness) งานบริการจะมีลกัษณะเป็นการ
ท างานซ ้ า ๆ หลายคร้ัง เช่น พนกังานเสิร์ฟอาหารในห้องอาหารมีหนา้ท่ีตอ้นรับลูกคา้ รับค าสั่งจาก
ลูกคา้ น าค าสั่งไปสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม น าอาหารและเคร่ืองด่ืมมาเสิร์ฟลูกคา้ คอยดูแลความ
เรียบร้อย เก็บเงินเม่ือลูกคา้ตอ้งการจะกลบั จดัโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมตอ้นรับลูกคา้คนใหม่ เป็นตน้ 
การท างานของพนกังานเสิร์ฟอาหารในห้องอาหารจะท างานในลกัษณะเช่นน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกหลาย ๆ 
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คร้ัง จนกวา่จะถึงเวลาเลิกงาน จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของงานบริการจะปฏิบติังานซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกหลาย 
ๆ คร้ัง ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างจากงานอ่ืน ๆ 

(5)ddความเขม้ขน้รุนแรงต่อความรู้สึกของพนกังาน (Labor Intensiveness) เน่ืองจาก
ลักษณะงานของการให้บริการพนักงานจะต้องมีปฏิสัมพนัธ์กับลูกค้า ลูกค้ามีความต้องการท่ี
แตกต่าง อุปนิสัยท่ีไม่เหมือนกนั อารมณ์ของลูกคา้อาจเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยั
อ่ืน ๆ การให้บริการไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บความพึงพอใจเหมือนกนั พนกังานอาจจะ
พบกบัลูกคา้ท่ีมีอารมณ์ร้ายหรือลูกคา้ท่ีจูจ้ี้จุกจิกสร้างปัญหา พนักงานให้บริการจะตอ้งเขา้ใจใน
ลกัษณะงานใหบ้ริการเป็นอยา่งดีจึงจะสามารถท างานในอาชีพน้ีได ้

(6)ddความไวว้างใจ (Trust) เน่ืองจากลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้
วา่จะไดรั้บบริการท่ีดีจากสถานบริการหรือไม่ ดงันั้นผูใ้ช้บริการตอ้งอาศยัความเช่ือถือหรือความ
ไวว้างใจในสถานบริการเหล่านั้น เช่น อาจจะไดรั้บการบอกต่อถึงบริการจากเพื่อนหรือคนใกลชิ้ด
หรืออาจจะไดรั้บรู้จากประสบการณ์โดยตรง หรืออาจจะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนจนเกิด
ความไวว้างใจและตดัสินใจไปใช้บริการ ลูกคา้ก็คาดหวงัว่าจะไดรั้บบริการท่ีดี เพราะเกิดความ
เช่ือถือไวใ้จในสถานบริการดงักล่าว 

จากลักษณะของการบริการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  การบริการมี  6 ลักษณะ 
ลกัษณะแรก ความไวว้างใจ (Trust) เป็นการบริการท่ีผูรั้บบริการไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะไดรั้บการ
ปฏิบติัเช่นไร ลกัษณะท่ีสอง เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) เป็นบริการท่ีไม่สามารถมองและ
ไม่อาจสัมผสัไดก่้อนซ้ือ ลกัษณะท่ีสาม เป็นลกัษณะท่ีแบ่งแยกออกจากกนัไม่ได้ (Inseparability) 
เป็นการใหบ้ริการท่ีไม่สามารถแยกตวับุคคลหรืออุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีให้บริการได ้ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัการบริโภค ลกัษณะท่ีส่ีเป็นลกัษณะท่ีแตกต่างไม่คงท่ี (Heterogeneity) เป็น
การบริการท่ีลักษณะไม่คงท่ี และไม่สามารถก าหนดมาตรฐานท่ีแน่นอนได้ ลักษณะท่ีห้า เป็น
ลกัษณะท่ีไม่สามารถเก็บรักษาได ้(Perish ability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้
อ่ืน ลกัษณะท่ีหก เป็นลกัษณะท่ีไม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของได ้(Non-ownership) การบริการ
เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ท าใหผู้รั้บบริการไม่สามารถเป็นเจา้ของไดเ้ม่ือมีการซ้ือการบริการเกิดข้ึน 

ความส าคัญของการบริการ 
สมชาติ  กิจยรรยง (2536 , หนา้ 15)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริการเป็นการ

ให้บริการท่ีดีและมีคุณภาพจากตวับุคคลซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิค  กลยุทธ์ ทกัษะ และความแนบเนียม
ต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ชนะใจลูกค้า ผูท่ี้มาติดต่อธุรกิจ หรือบุคคลทัว่ไปท่ีมาใช้บริการ จึงถือได้ว่ามี
ความส าคญัอยา่งยิง่ ในปัจจุบนัน้ีการใหบ้ริการสามารถกระท าได ้ทั้งก่อนและในระหวา่งการติดต่อ
หรือภายหลงัการติดต่อ โดยไดรั้บการบริการจากตวับุคคลทุกระดบัภายในองคก์ร  รวมทั้งผูบ้ริหาร
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ขององค์กรนั้น ๆ การบริการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูติ้ดต่อกบัองค์กรธุรกิจเกิดความเช่ือถือ
ศรัทธาและการสร้างภาพลกัษณ์ซ่ึงจะมีผลในการจดัซ้ือหรือบริการอ่ืน ๆ ในโอกาสหนา้ 

กุลธิรา บณัฑิต (2550 , หนา้ 10-11) ปัจจุบนัโลกแห่งการบริการเป็นสัญลกัษณ์ของ
ธุรกิจท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั ซ่ึงกล่าวไดว้า่ธุรกิจทุกประเภท มีผูใ้ชบ้ริการเป็นองคป์ระกอบหลกั 
ธุรกิจใดสามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบัผูใ้ช้บริการได ้และรักษาผูใ้ชบ้ริการเหล่านั้นให้
อยู ่มีความซ่ือสัตยต่์อสินคา้ของธุรกิจขององค์กรไดน้าน ส่ิงเหล่านั้นจะบ่งบอกถึงความส าเร็จของ
องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีการซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มิได้
มีแต่ผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตน แต่ผูซ้ื้อมกัจะตอ้งการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ยตอ้งการความ
สะดวก ตอ้งการให้ผูอ่ื้นท างานแทน ตอ้งการไดรั้บค าแนะน า ตอ้งการความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่สินคา้ท่ีมีตวัตน แต่มีผูแ้สดงความตอ้งการบริการและเต็มใจจะจ่ายเงินซ้ือ ไปร้าน
เสริมสวยให้ตดัผม ดดัผม ไปร้านตดัเยบ็เส้ือผา้เพื่อให้ช่างเยบ็เส้ือขายบริการตดัเยบ็เส้ือให้ ไปพบ
แพทย์เพื่อให้วินิจฉัยโรคและแนะน าวิธีรักษา ไปสถานศึกษาเพื่อซ้ือบริการแนะน าสั่งสอนให้
ความรู้ ตวัอยา่งเหล่าน้ีจะพบเห็นอยูท่ ัว่ไปในชีวติประจ าวนั และจะมีความตอ้งการใชบ้ริการมากข้ึน 
ๆ แมแ้ต่บริการท่ีเป็นการกุศล การขยายความตอ้งการท่ีมากข้ึน ทาให้เกิดสภาวะการขาดแคลน
บริการและคุณค่าของบริการลดลง แต่ในเวลาเดียวกันทาให้เกิดสภาวะการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากสามารถน าบริการเสนอขายเฉพาะตวัไดม้ากข้ึนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่วนเพิ่มของสินคา้ดงัแต่
ก่อน บริการท่ีเป็นบริการท่ีเป็นกิจกรรมไม่แสวงหาก าไรหลายประเภทไดแ้ปรเปล่ียนเป็นธุรกิจ
แสวงหาก าไร เช่น การศึกษาเอกชน การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน หรือสาธารณูปโภค
ท่ีเคยเป็นสวสัดิการท่ีรัฐบาลจดัให้สวสัดิการแก่ประชาชนถูกน ามาเป็นธุรกิจเช่นกนั ดงันั้นงาน
บริการต่าง ๆ ในปัจจุบนัจึงมองเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเร่ืองการตลาดเขา้มาบริการจดัหารายได ้
หรือจ าหน่ายบริการไดม้ากข้ึน ธุรกิจบริการ (Service Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินกิจกรรมท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและผลประโยชน์ของ
ธุรกิจ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์บริการ (The Components of Service) ในงานบริการหน่ึง ๆ ปกติ
แลว้จะประกอบดว้ยหลาย ๆ บริการ คือ  

(1)กกบริการหลกั (Core service) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไดรั้บจากบริการนั้น ๆ  
(2)กกบริการส่วนเสริม (Supplementary service) เป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจและ

ความประทบัใจให้กบัลูกคา้ไดม้ากข้ึน เช่น การให้ขอ้มูล, ให้ค  าแนะน า, การช่วยแกปั้ญหา, การ
สร้างความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ 
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ความหมายของคุณภาพของบริการ (Service Quality) 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539 , หน้า 14) กล่าวว่า คุณภาพของบริการคือ ความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ระดบัความสามารถของบริการในการบ าบดัความตอ้งการ
ของลูกคา้ หรือระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้  

Etzel, Walker and Stanton (2001 , อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2546 , หนา้ 437)
คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เป็นระดบัของการให้บริการซ่ึงไม่มีตวัตนท่ีน าเสนอ
ใหก้บัลูกคา้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินคุณภาพการให้บริการ 

Kotler (2003 , p. 455) นกัการตลาดไดน้ าแนวคิดดา้นการตลาดในการสร้างคุณภาพ
การบริการ ให้เท่ากบัหรือมากกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั เม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพ
การบริการท่ีไดรั้บกบัคุณภาพการบริการท่ีคาดหวงัไว ้ ถา้ผลท่ีไดพ้บวา่คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ
จริงนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ลูกคา้จะไม่พอใจและไม่มาใชบ้ริการอีก ในทางตรงกนัขา้มถา้การบริการ
ท่ีไดรั้บจริงเท่ากบัหรือมากกวา่ท่ีคาดหวงั ลูกคา้จะพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก   

คุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman เช่ือวา่คุณภาพบริการข้ึนอยูก่บัช่องวา่ง
ระหวา่งความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บจริง ซ่ึงความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการเป็นผลจากค าบอกเล่าท่ีบอกต่อกนัมา ความตอ้งการของผูรั้บบริการเอง และ
ประสบการณ์ในการรับบริการท่ีผ่านมา รวมถึงข่าวสารจากผูใ้ห้บริการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม
ส่วนการรับรู้ของผูรั้บบริการเป็นผลมาจากการไดรั้บบริการและการส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงั
ผูรั้บบริการ ถ้าบริการท่ีได้รับจริงดีกว่าหรือเท่ากับความคาดหวงัถือว่าบริการนั้นมีคุณภาพ
(Parasuraman et al. , 1985 , 1988) 

แนวทางทีผู้่บริโภคใช้ประเมินคุณภาพของการบริการ 
การศึกษาทางดา้นคุณภาพการบริการท่ีส าคญัคืองานของ Gronroos และงานของ

Parasuraman และคณะ 
(1)ddการศึกษาของ Gronroos การศึกษาเชิงคุณภาพท่ีเน้นทางดา้นการบริการอย่าง

จริงจงัเร่ิมจากผลงานของ Gronroos (1982, 1983, 1984, 1990 อา้งถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 
2547 , หน้า 182) Gronroos เสนอแนวความคิดท่ีส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพของการบริการท่ีเรียกว่า 
“คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived Service Quality - PSQ) และ “คุณภาพท่ีลูกคา้รับรู้
ทั้งหมด” (Total Perceived Quality) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
และผลกระทบท่ีเกิดจาก “ความคาดหวงั” ของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีมีต่อ “การประเมิน
คุณภาพ” ของสินคา้หลงัจากการบริโภคสินคา้นั้น Gronroos อธิบายแนวความคิดเร่ือง “คุณภาพท่ี
ลูกคา้รับรู้ทั้งหมด” โดยกล่าววา่คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้จะเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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องคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ คุณภาพท่ีลูกคา้คาดหวงั(Expected Quality) และคุณภาพท่ีเกิด
จากประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกคา้ (Experienced Quality) โดยทัว่ไปลูกคา้จะท าการ
ประเมินคุณภาพของการบริการจากการเปรียบเทียบคุณภาพท่ีคาดหวงั  (Expected Quality) กบั
คุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการใชบ้ริการ (Experienced Quality) วา่คุณภาพทั้งสองประเภท
นั้นสอดคลอ้งกนัหรือไม่ ซ่ึงเม่ือน ามาพิจารณารวมกนัเป็นคุณภาพท่ีรับรู้ทั้งหมด ก็จะท าให้ไดผ้ล
สรุปเป็น คุณภาพท่ีลูกคา้รับรู้ได้ (PSQ) นัน่เอง ถา้จากการพิจารณาเปรียบเทียบในประเด็นดงักล่าว
พบว่าคุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ไม่เป็นไปตามคุณภาพท่ีคาดหวงัจะท าให้ลูกคา้มีการรับรู้ว่า
คุณภาพของการบริการไม่ดีอยา่งท่ีคาดหวงั 

(2)ddการศึกษาของ Parasuraman และคณะ ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการ
บริการพบวา่ ปัจจยัพื้นฐานท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินคุณภาพของการบริการมี 10 ดา้น โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้และดา้นการคาดหวงั มีรายละเอียด ดงัน้ี (Parasuraman et 
al., 1985 , p. 47) 

(1)ddความไวว้างใจได้ (Reliability) เก่ียวขอ้งกบัความถูกต้องในกระบวนการ
ให้บริการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตั้งแต่แรก และสามารถ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดต้ามท่ีสัญญาไวอ้ยา่งครบถว้น 

(2)ddการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) คือความตั้งใจและความพร้อมท่ี
จะให้บริการของพนกังาน รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการดว้ย  เช่น พนกังาน
จะตอ้งใหบ้ริการและแกปั้ญหาของลูกคา้อยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 

(3)ddความสามารถของผูใ้ห้บริการ (Competence) หมายถึงคุณสมบติัในการมีทกัษะ
และความรู้ความสามารถในการให้บริการ นัน่คือ พนกังานท่ีให้บริการลูกคา้ตอ้งมีความรู้ความ
ช านาญ และความสามารถในงานท่ีใหบ้ริการ 

(4)ddการเขา้ถึงการบริการ (Access) หมายถึงความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร เช่น
สามารถโทรศพัท์ติดต่อไดต้ลอดเวลา การบริการท่ีมอบแก่ลูกคา้ตอ้งอ านวยความสะดวกในดา้น
เวลาและสถานท่ี ไม่ให้ลูกคา้ตอ้งคอยนาน เป็นตน้ ท าเลตอ้งมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการ
เดินทาง 

(5)ddความมีอธัยาศยั (Courtesy) พนกังานท่ีให้บริการลูกคา้ตอ้งมีอธัยาศยัไมตรี มี
ความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รวมไปถึงการแต่งกายท่ีสุภาพและเหมาะสมของพนกังานดว้ย 

(6)ddการติดต่อส่ือสาร (Communication) ความสามารถในการอธิบายลูกคา้ให้เขา้ใจ
อยา่งถูกตอ้ง โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย เช่น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ รวมทั้งอตัราค่าบริการ
และส่วนลด 
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(7)ddความน่าเช่ือถือ (Credibility) ไดแ้ก่ ช่ือเสียงขององคก์ร ลกัษณะท่ีน่าเช่ือถือของ
พนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้ ความซ่ือสัตย ์ น่าไวว้างใจ ความเช่ือถือไดแ้ละการน าเสนอบริการท่ีดี
ท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

(8)ddความปลอดภยั (Security) การบริการท่ีส่งมอบแก่ลูกคา้ไม่มีอนัตราย ความเส่ียง 
และปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ความปลอดภยัของร่างกาย ทรัพยสิ์น และความเป็นส่วนตวั 

(9)ddการเขา้ใจและการรู้จกัลูกคา้ (Understanding / Knowing the customer) การเขา้
ใจความตอ้งการของลูกคา้ และเรียนรู้เก่ียวกบัความตอ้งการส่วนตวั ให้ความสนใจลูกคา้เฉพาะ
บุคคล และสามารถจ าช่ือลูกคา้ได ้

(10)ddความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพของ
องคก์ร ลกัษณะภายนอกของพนกังาน รวมถึงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการต่าง ๆ 

ต่อมา Parasuraman และคณะ ไดน้ าปัจจยัทั้ง 10 ดา้นไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือประเมิน
คุณภาพบริการท่ีเรียกวา่ “SERVQUAL” ประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินคุณภาพบริการให้เหลือ
เพียง 5 ดา้น (Dimensions) ดงัน้ี (Parasuraman et al., 1988 , p. 23) 

(1)ddความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีให้แก่ผูรั้บบริการตอ้งแสดง
ให้เห็นวา่ผูรั้บบริการ สามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดช้ดัเจน เช่น สถานท่ีท่ีให้บริการมี
ความสะดวก สบาย และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ 

(2)ddความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้(Reliability) ผูใ้หบ้ริการมีความสามารถในการ
ปฏิบติังาน ท าใหผู้รั้บบริการเกิดความรู้สึกไวว้างใจไดว้า่ การใหบ้ริการมีความถูกตอ้งเท่ียงตรง 

(3)ddการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมและ
เตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ามตอ้งการ 

(4)ddการให้ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู้และมีอธัยาศยัท่ีดีในการ
ใหบ้ริการ และความสามารถของผูใ้หบ้ริการส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ 

(5)ddการเขา้ใจการรับรู้ความต้องการของผูรั้บบริการ  (Empathy) ผูใ้ห้บริการ
ให้บริการโดยค านึงถึงจิตใจ และความแตกต่างของผูรั้บบริการตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็น
ส าคญั 

เคร่ืองมือ SERVQUAL ตามปัจจยัประเมินคุณภาพ 5 ดา้นน้ี ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 
22 ขอ้ (Items) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการประเมินคุณภาพบริการตามความคาดหวงั ส่วน
ท่ี 2 เป็นการประเมินคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการ โดยเรียกเคร่ืองมือน้ีวา่ “RATER” 
(Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy & Responsiveness) (Buttle , 1996 , p. 9) จะเห็นไดว้า่
ปัจจยั 5 ดา้นของ SERVQUAL น้ี ปัจจยัท่ี 1, 2 และ 3 ซ่ึงไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ, ความ
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น่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ และการตอบสนองความตอ้งการ เป็นปัจจยัเดิมซ่ึงไดจ้ากการท าการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) ในงานวิจยัเม่ือปี 1985 ส่วนขอ้ท่ี 4 และ 5 ซ่ึงไดแ้ก่ การให้
ความมัน่ใจ และการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ เป็นปัจจยัใหม่แต่ก็ประกอบไป
ดว้ยรายการต่าง ๆ ท่ีส่ือไปถึงปัจจยัเดิมอีก 7 ดา้นท่ีเหลือ ดงันั้นแม ้ SERVQUAL จะประกอบดว้ย
ปัจจยัในการวดัคุณภาพบริการเพียง 5 ดา้น แต่ก็ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของปัจจยัเดิมทั้ง 10 ดา้น 
และเป็นแนวคิดท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในการประเมินคุณภาพบริการในมุมมองของผูรั้บบริการ
(Wong Ooi Mei, 1999 , p. 139, Lopez and Serrano, 2004 , p. 772) 

การวดัคุณภาพของการบริการ 
การวดัคุณภาพของการบริการคือดัชนีความพึงพอใจหรือ  CSI (Customer 

Satisfaction Index) ของลูกคา้หลงัจากท่ีไดรั้บบริการนั้น ๆ แลว้ 
ในการประเมินระดบัคุณภาพของบริการนั้นเราอาจใชปั้จจยัหรือองค์ประกอบของ

บริการในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบตรวจวดัประเมินค่าหรือเกรดหรือนบัจ านวนหรือให้
หน่วยคะแนนหรือระดับความพึงพอใจได้ในลักษณะท่ีผูอ่ื้นส่วนมากยอมรับได้ดังนั้นในการ
ประเมินคุณภาพของบริการของสถานบริการต่างๆจึงตอ้งพิจารณาระดบัความพึงพอใจท่ีลูกคา้ไดรั้บ
จากปัจจยัคุณภาพ (Service Characteristics and Attributes) ต่าง ๆ ตลอดเวลาท่ีใชบ้ริการอยูน่ั้นจน
เสร็จส้ินกระบวนการรับบริการนั้น ๆ หรือเสร็จวงจรบริการนั้น ๆ ท่ีเรียกวา่ Service Cycle 

การวดัคุณภาพของการให้บริการ (Service quality) ตามแนวคิดของZeithaml, 
Parasuraman และ Berry (อา้งถึงใน วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ , 2539 ,หนา้ 24-25) ไดท้  าการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัคุณภาพของงานบริการเพื่อคน้ควา้ว่าปัจจยัอะไรท่ีจดัว่าเป็นตวัตดัสินระดบัคุณภาพของ
บริการในสายตาของผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้เขาสรุปวา่มีปัจจยัท่ีลูกคา้มกัอา้งอิงถึงอยู ่10 ปัจจยัท่ีเป็น
รูปแบบของการบริการท่ีมีคุณภาพคือ 

(1)ddความเช่ือมัน่ไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง ความเช่ือถือไดใ้นคุณลกัษณะหรือ
มาตรฐานการใหบ้ริการบริการท่ีใหจ้ะตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  าและเหมาะสมตั้งแต่คร้ังแรกรวมทั้ง
ตอ้งมีความสม ่าเสมอคือการบริการทุกคร้ังตอ้งไดผ้ลเช่นเดิมท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่เป็นท่ีพึ่งได ้

(2)ddความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการหรือความรู้สึกของลูกค้า
(Responsiveness) หมายถึง ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการต่าง ๆ ของผูรั้บบริการไดท้นัท่วงที 

(3)ddความสามารถหรือสมรรถนะในการให้บริการ (Competence) หมายถึง ผู ้
ใหบ้ริการจะตอ้งมีความรอบรู้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีทกัษะเช่ียวชาญและรู้จริง 
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(4)ddการเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง ผูรั้บบริการจะตอ้งเขา้ถึงบริการไดง่้ายและ
ไดรั้บความสะดวกไม่ยุง่ยากจากการมารับบริการและบริการนั้นกระจายไปอยา่งทัว่ถึงตามสมควร 

(5)ddความมีอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) หมายถึง บุคลากรทุกคนในสถานบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการจะตอ้งสุภาพอ่อนนอ้มมีความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจผูม้ารับบริการ
รวมทั้งการใหเ้กียรติ การมีกริยามารยาท การแต่งกาย และการใชว้าจาท่ีเหมาะสม 

(6)ddการติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถและความสมบูรณ์ใน
การส่ือสารและสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท าใหลู้กคา้ทราบเขา้ใจ และไดรั้บค าตอบในขอ้สงสัยหรือความไม่
เขา้ใจต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกระจ่างชดั 

(7)ddความซ่ือสัตย์ (Creditability) หมายถึงความน่าไวว้างใจความน่าเช่ือถือความ
ซ่ือสัตยค์วามมีเครดิตของผูใ้หบ้ริการรวมถึงการรู้ถึงความตอ้งการสูงสุดของผูม้ารับบริการ 

(8)ddความมัน่คงปลอดภยั (Security) หมายถึง ความมัน่คงปลอดภยัปราศจากอนัตราย
ความเส่ียงหรือแมแ้ต่ปราศจากขอ้สงสัยและความอบอุ่นสบายใจของลูกคา้ในขณะใชบ้ริการ 

(9)ddการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Customer understanding) หมายถึง ความเขา้อกเขา้ใจ
ลูกคา้ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เอาใจลูกคา้มาใส่ใจตนหรือแมแ้ต่การให้ความสนใจเฉพาะ
บุคคล 

(10)ddการบริการให้เป็นท่ีรู้จกั (Tangibles) หมายถึง ส่วนท่ีสัมผสัไดแ้ละรับรู้ไดท้าง
กายภาพของปัจจยัการบริการหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัวตัถุของการบริการหลกัการควบคุมคุณภาพ
งานบริการเม่ือพิจารณาจากแนวคิดของวงจรบริการ 

ดงันั้นกล่าวโดยสรุปแลว้การควบคุมคุณภาพของงานบริการจึงเป็นการควบคุมคุณภาพ
ของกิจกรรมบริการในทุก ๆ Moment of truth ของสถานีบริการทุก ๆ แห่งตลอดทั้งวงจรบริการ
นัน่เองหรือเรียกว่าวิธีการปรัชญาการบริหารการควบคุมคุณภาพเช่นน้ีวา่ “TQC (Total Quality 
Control)” 
 

แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมตลาดบริการ  
 

ความหมายของส่วนประสมการตลาด  
    Kotler (2003 , หนา้ 16) ส่วนประสมการตลาด เป็นตวัแปรท่ีสามารถควบคุมได้

ทางการตลาด หมายถึง การสนองความตอ้งการเป็นตวัแปรท่ีสามารถควบคุม  และสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ 
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สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 , หน้า 29) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจ
จะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด 

กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545 , หนา้ 16) กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
ปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ 
สภาพแวดลอ้ม เพื่อท าให้กิจการอยูร่อดหรืออาจเรียกไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีถูกใช้เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
พอใจและมีความสุขได ้

สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงาน
การตลาดเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
การตลาดเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมตลาดบริการ  
    Kotler (1997, p. 92) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ี
แตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 
อยา่ง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

     (1)ddด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
มนุษย์ได้คือส่ิงท่ีผู ้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ โดยทัว่ไปแล้ว ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได ้
(Tangible Products) และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products) 

     (2)ddด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะ
ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการ
ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

     (3)ddด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) 
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(4)ddด้านการส่งเสริม  (Promotions) เ ป็นเค ร่ืองมือหน่ึง ท่ี มีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

 (5)ddด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความ สัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

(6)ddด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

(7)ddด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 
และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 , หน้า 337 - 339) ไดส้รุปเก่ียวกบัแนวความคิดกล
ยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใ้นหนงัสือการบริหารการตลาดยุคใหม่วา่
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P's ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1)ddผลติภัณฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะเสนอขาย โดยธุรกิจเพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้
ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วยสินค้า บริการ ความคิด สถานท่ีองค์กร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถ 
ขายได ้การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

(1.1)ddความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์ 
(1.2)ddพิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์

พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ 
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(1.3)ddการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อ
แสดง ต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย  

(1.4)ddการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน 
ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

(1.5)ddกลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  (product mix) และท่ีเก่ียวกบั
สายผลิตภณัฑ ์(product line)  

(2)ddราคา (price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้ นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา 
ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

(2.1)ddคุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้ใน
คุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น  

(2.2)ddตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน  
(2.3)ddการแข่งขนัภายใตค้วามยนิยอมของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  
(2.4)ddปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัภายในองคก์าร ลกัษณะวงจรผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

(3)ddช่องทางการจัดจ าหน่าย (place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรมท่ีท าหน้าท่ีเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และ
บริการจากองค์การไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด
ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บ
รักษาสินคา้คงคลงั ซ่ึงการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

(3.1)ddช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และหรือกรรมสิทธ์ิท่ี
ผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คน
กลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  

(3.2)ddการสนับสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตวั
สินคา้ จึงประกอบด้วยการขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้และการคลงัสินคา้ และการบริหารสินค้า
คงเหลือ  

(4)ddการส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขาย และ
การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือ ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั โดยพิจารณาถึงความ
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เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาด
ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

(4.1)ddการโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์การและ (หรือ) 
ผลิตภณัฑบ์ริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงิน โดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยุทธ์ในการโฆษณา จะ
เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

(4.1.1)ddกลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณาและยทุธวธีิการโฆษณา  
(4.1.2)ddกลยุทธ์ส่ือ (media strategy) หมายถึง การประยุกตใ์นการใชส่ื้อได้

อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น ๆ บนพื้นฐานของประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
(4.2)ddการขายโดยพนกังานขาย เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาด โดย

ใชบุ้คคล ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
(4.2.1)ddกลยทุธ์การขายโดยพนกังาน  
(4.2.2)ddการจดัจ าหน่ายการขาย  

(4.3)d การส่งเสริมทางการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขายและการให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์
ซ่ึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้หรือการซ้ือโดยลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืน ช่อง
ทางการส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบดงัน้ี 

(4.3.1)ddการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค หมายถึง การโฆษณาการขาย
ใหผู้บ้ริโภคท่ีเป็นผูซ้ื้อสินคา้ไปจากผูผ้ลิตเพื่อใชส้อยส่วนตวั   

(4.3.2)ddการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง หมายถึง การโฆษณาการขาย
ใหค้นกลาง หรือตลาดผูข้ายต่อผูซ้ื้อสินคา้ไปเพื่อขายต่อ ผูท่ี้อยูใ่นตลาดน้ี เช่น เอเยน่ต ์ผูค้า้ส่ง ผูค้า้
ปลีก เป็นตน้ 

(4.3.3)ddการส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนกังานขาย หมายถึง การโฆษณาการขาย 
ใหพ้นกังานขายเป็นการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลอดจนใชบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพนกังานขาย  

(4.4)ddการให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (publicity and public promotion) 
การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการ
ประชาสัมพนัธ์หมายถึงความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์การหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
องคก์ารใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์  

(4.5)ddการตลาดทางตรง (direct marketing หรือ direct response marketing) และ
การตลาดเช่ือมโยง เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนอง (response) 
โดยตรงหรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าให้
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เกิดการตอบสนองในทนัทีประกอบดว้ย  การขายทางโทรศพัท์  การขายโดยใช้จดหมายตรง  การ
ขายโดยใชแ้คตตาล็อค การขายทางโทรทศัน์ วิทยุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรมการ
ตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ เป็นตน้ 

(5)ddบุคคล (People) หรือ พนกังาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการติดต่อแสวงหาลูกคา้ การเสนอขาย เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตั้งใจและตดัสินใจซ้ือ 

(6)ddสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) หรือตอ้งแสดงให้เห็นคุณภาพ
ของบริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้ เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ตอ้งพฒันาลกัษณะทาง
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer-value Proposition) ไม่วา่
จะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเร็วในการจ าหน่ายตัว๋ หรือคุณประโยชน์อ่ืน 

(7)ddกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ วิธีการ และงานท่ี
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอกบัลูกคา้เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และท าให้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจ 

ส่วนผสมทางการตลาดบริการในมุมมองลูกค้า (7 Cs)  
การท าธุรกิจจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนประกอบทางการตลาด 

ทั้ง 7 ตวัท่ีกล่าวมาเป็นมุมมองของธุรกิจท่ีให้บริการ การท่ีจะบริการการตลาดของธุรกิจ ให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงส่วนผสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 
, 2546 , หนา้ 81) ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  

(1)ddคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ (Customer Value) ลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการอะไรหรือกบั
ใคร ส่ิงท่ีลูกคา้ใชพ้ิจารณาเป็นหลกั คือ คุณค่า หรือคุณประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บเม่ือเทียบกบัเงิน
ท่ีจ่าย ดงันั้นธุรกิจตอ้งเสนอเฉพาะบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

(2)ddตน้ทุน (Cost to customer) ตน้ทุนหรือเงินท่ีลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายส าหรับบริการ
นั้นตอ้งคุม้ค่ากบับริการท่ีจะไดห้ากลูกคา้ยินดีจ่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวงัในบริการนั้น
ยอ่มสูงดว้ย ดงันั้นการตั้งราคาค่าบริการธุรกิจจะตอ้งหาราคาท่ีลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายให้ได ้เพื่อน าราคา
นั้นไปใชใ้นการลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทาใหส้ามารถเสนอบริการในราคาท่ีลูกคา้ยอมรับได ้ 

(3)ddความสะดวก (Convenience) ลูกคา้จะใช้บริการกบัธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะตอ้ง
สร้างความสะดวกให้ลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการไปใช้บริการ หากลูกคา้
ไปติดต่อใช้บริการไดไ้ม่สะดวก ธุรกิจจะตอ้งท าหน้าท่ีสร้างความสะดวกดว้ยการให้บริการถึง ท่ี
บา้นหรือท่ีท างานลูกคา้ 
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(4)ddการติดต่อส่ือสาร (Communication) ลูกค้าย่อมต้องการได้รับข่าวสารอนัเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกคา้ตอ้งการติดต่อธุรกิจเพื่อให้ขอ้มูล ความเห็นหรือ ข้อ
ร้องเรียน ธุรกิจจะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย เพื่อการให้และรับขอ้มูลความเห็น
จากลูกคา้ ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบความส าเร็จเลยหากการส่ือสารลม้เหลว  

(5)ddการดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการท่ีจ าเป็นหรือ
บริการท่ีฟุ่มเฟือย เช่น ดา้นความงามลูกคา้ตอ้งการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่งดีจากผูใ้ห้บริการ เร่ิม
ตั้งแต่ก้าวเท้าแรกเข้ามาจนถึงก้าวออกจากร้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นคร้ังแรกหรือคร้ังใดของการใช้
บริการก็ตาม หรือไม่วา่จะเป็นพนกังานผูใ้ดท่ีใหบ้ริการก็ตาม  

(6)ddความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) ลูกคา้มุ่งหวงัให้ไดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการอยา่งสมบูรณ์แบบ ไม่วา่จะเป็นการบริการตดัผม ผมท่ีออกมาจะตอ้งมี
ความเรียบร้อย ตรงกบัความตอ้งการลูกคา้ หรือการเขา้รักษาอาการป่วย ไม่ว่าในโรงพยาบาลใด
อาการป่วยจะตอ้งหาย ในแต่ละธุรกิจบริการแมข้ั้นตอนการให้บริการจะมีความซับซ้อนเพียงใด 
ต้องจ้างพนักงานจ านวนมากมายเพียงใดลูกค้าไม่มีส่วนมารับรู้ รู้อย่างเดียวว่ากระบวนการ
ใหบ้ริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการอยา่งครบถว้นไม่ขาดตกบกพร่อง  

(7)ddความสบาย (Comfort) ส่ิงแวดลอ้มของการใหบ้ริการไม่วา่จะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์
บริการ ห้องน ้ า ทางเดินร้านอาหาร ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ จะตอ้งสร้างความสบายตาและสบาย
ใจใหลู้กคา้  

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ธุรกิจและลูกคา้ไดด้งัตารางท่ี 2.2 
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ส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองของธุรกิจ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองลูกคา้ 

1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) 1.  คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ (Customer value) 
2.  ราคา (Price) 2.  ตน้ทุน (Cost to customer) 
3.  ช่องทางการตลาด (Place) 3.  ความสะดวก (Convenience) 
4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.  การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
5.  บุคลากร (People) 5.  การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 
6.  กระบวนการ (Process) 6.  ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ

(Completion) 
7.  การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
(Physical evidence) 

7.  ความสบาย (Comfort) 

 

ภาพท่ี  2.2 แสดงการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจและของลูกคา้ 
ท่ีมา : ชยัสมพล ชาวประเสริฐ , 2546 , หนา้ 82 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัร้านคลนีสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ 
 
ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 461 หมู่ 3 บางปู 91 ซอยโครงการ 4 หมู่บา้นบางปู

ใหม่นคร ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่  อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์
ตั้งบนท่ีดิน 100 ตารางวา ดว้ยเงินทุนตนเองทั้งหมด จ านวน 1 ลา้นบาท ท าเลท่ีตั้งอยู่ในหมู่บา้น
จดัสรร ใกลนิ้คมอุสาหกรรมบางปู และห้างสรรพสินคา้ เทสโก ้โลตสั เดิมทีเปิดบริการให้เช่าเป็นท่ี
จอดรถยนตเ์ก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน ต่อมาเจา้ของกิจการมีความสนใจจะท าธุรกิจบริการลา้งอดัฉีด
รถยนต์ จึงก่อตั้งร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ ข้ึนเป็นธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการล้างอดัฉีดรถยนต์ ท่ี
เน้นการดูแลบ ารุงรักษาเพื่อความสวยงาม ดูดฝุ่ น ขดัเคลือบสี เพราะด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว มี
หอ้งพกัลูกคา้ท่ีมีความกวา้งขวาง สะดวกสบาย และสวยงาม มีบริการรับ – ส่งรถลูกคา้ถึงบา้นและ
สถานท่ีท างานใกลเ้คียง ดว้ยอตัราค่าบริการราคาถูกและมีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ เจา้ของกิจการมี
ความรู้ความช านาญในเร่ือง ผลิตภณัฑ์ในการดูแลรักษารถยนตเ์ป็นอยา่งดี และยงัมีบริการให้เลือก
ในหลายระดบั เช่น บริการลา้งอดัฉีด เคลือบสี ขดัเงา ซกัเบาะ ซกัพรม อบโอโซนฆ่าเช้ือ เคลือบลอ้ 
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เคลือบภายใน และขัดเงาล้อแม็กซ์  เป็นต้น จึงเป็นท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ียอมรับจาก
ผูใ้ชบ้ริการในเขตบางปู สมุทรปราการ 

กลยุทธ์ทีไ่ด้ด าเนินมาของทางร้านคลนีสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ 
     1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
          ร้านได้เน้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐาน มีให้เลือกหลากหลาย มี

ผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยั หรือตามโฆษณามาวางจ าหน่าย ตรายีห่อ้เป็นท่ียอมรับของตลาด  
     2.  ดา้นราคา  
          ร้านตอ้งการใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นน้ีจึงมีป้ายแสดงราคาของผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 

ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการตรวจสอบราคากบัร้านใกลเ้คียง เพื่อไม่ใหค้่าบริการแพงกวา่เม่ือเทียบกบั
ร้านอ่ืน รวมถึงระดบัราคาของผลิตภณัฑท่ี์มีใหลู้กคา้ไดเ้ลือกใชต้ามคุณภาพและตรายีห่อ้  

     3.  ดา้นสถานท่ี  
          ร้านไดเ้ลือกท าเลท่ีตั้งของร้านท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการเนน้ท่ีตั้งของ

ร้านสามารถท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน ท่ีมีความเหมาะสมในการมาใชบ้ริการ นอกจากนั้นทางร้านยงัได้
เนน้เร่ืองความสะอาด และการตกแต่ง และบรรยากาศภายในร้านท่ีเหมาะสม  

     4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
          ร้านมีการแจง้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ภายในร้าน 

และมีการจดัโปรโมชัน่ ลดแลก แจกแถม ตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพื่อเป็น
การจูงใจลูกคา้  

5.  ดา้นบุคลากร 
     ทางร้านไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของพนกังาน ตอ้งมีความรู้  ความสามารถใน

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ลา้งรถและให้ค  าแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกบัรถยนตไ์ด ้ พนกังานตอ้งมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
เพทาย เมืองมา (2554 , บทคดัย่อ )พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน

การใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการ
ธุรกิจคาร์แคร์ท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 201 รายใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ความถ่ีร้อยละและค่าเฉล่ีย 
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จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่เพศชายอายุ 31 – 40 ปีสถานภาพ
โสดระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษทัเอกชนรายได้ต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาทใชร้ถยนตเ์ก๋งอายุการใชง้านของรถยนต ์4 – 6 ปีผลการศึกษาพฤติกรรมพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการในคาร์แคร์มากท่ีสุดคือลา้งรถภายในและภายนอกการเลือกใชบ้ริการ
คาร์แคร์มากท่ีสุดคือศูนยบ์ริการทัว่ไปส่วนใหญ่ใชบ้ริการคาร์แคร์ 1 คร้ัง/เดือนวนัท่ีใชบ้ริการคาร์
แคร์มากท่ีสุดคือวนัเสาร์- อาทิตยช่์วงเวลาท่ีใชบ้ริการคาร์แคร์มากท่ีสุดคือช่วงเวลา 16.01- 20.00 น. 
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการคาร์แคร์โดยเฉล่ียต่อคร้ังคือนอ้ยกวา่ 200 บาทและ 201 - 400 บาทเง่ือนไข
ในการช าระเงินค่าบริการช าระดว้ยเงินสดรู้จกัร้านคาร์แคร์ท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดคือมีคนรู้จกัแนะน า
เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคาร์แคร์ท่ีใช้บริการสะดวกต่อการเดินทางและรายการส่งเสริมการขายท่ี
ชอบมากท่ีสุดคือใช้บริการ 5 คร้ังฟรี 1 คร้ังผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากเรียงล าดบัคือด้านกระบวนการ  ด้านพนักงานผู ้
ให้บริการ ด้านสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
ราคา ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ธนาวดี ชลูดดง (2550 , บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคใช้วิธีการศึกษาในเชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 360 รายโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวม ขอ้มูลซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ .9305 สถิติท่ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ความถ่ี 
ค่าร้อยละค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test ผลการศึกษาพบวา่ 1.ผูบ้ริโภค
ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิงจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7% มีอายุระหวา่ง 
26-35 ปี จ  านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 สถานภาพโสด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4% 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปจ านวน 261 คน คิด เป็นร้อยละ 72.5% อาชีพพนกังานบริษทั
จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3% มีรายได ้10,000-20,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.1 2.ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์/ การบริการเป็น
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีอนัดบัท่ีหน่ึง  รองลงมา
คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย ดา้นราคา และการประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั 3. ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้
ต่างกนั มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีแตกต่าง
กนั 
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บุญเรือง เน่ืองอมัพร (2552 , บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการลา้งอดั
ฉีดรถยนต์ร้านภาสกรคาร์แคร์จงัหวดัปทุมธานี การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ร้านภาสกรคาร์แคร์จังหวดัปทุมธานี  และ2) 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการลา้งอดัฉีดรถยนต์ร้านภาสกรคาร์แคร์จงัหวดัปทุมธานี
จ าแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วน บุคคลการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการลา้งอดัฉีดรถยนตร้์านภาสกรคาร์แคร์จงัหวดัปทุมธานี
จ านวน 293 คน ซ่ึงไดม้าโดยใช้วิธีการ สุ่มแบบเป็นระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม การ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ทางสถิติสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) และใน
การทดสอบสมมติฐานใชค้่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนชนิดทางเดียวและ
ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ LSD ผลการวิจยัพบว่า 1. ผูใ้ช้บริการมีความพึง
พอใจการใชบ้ริการลา้งอดัฉีดรถยนตร้์านภาสกรคาร์แคร์จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวม  อยูใ่นระดบั
ปานกลางและเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากโดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้าน 
พนกังานผูใ้หบ้ริการ รองลงมาคือดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศและรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูใ้ช้บริการท่ีมี อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และจ านวนคร้ังท่ีใช้บริการต่างกนั ความพึงพอใจต่อการใช้บริการลา้งอดัฉีด
รถยนตไ์ม่แตกต่างกนั 

กงัวล กาหล ่า (2549 , บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 200 
คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ F-test (One-way ANOVA) ผล
การศึกษาปรากฏวา่ 1. ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพทางครอบครัวสมรส 
อายุอยูใ่นช่วง 26-35 ปี มีอาชีพเป็นลูกจา้งหรือพนกังานเอกชน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมี
รายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท 2. ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ท่ีร้านดูแรคคาร์แคร์รถท่ีน าไปใชบ้ริการคาร์แคร์เป็นประจ าคือรถของตวัเอง เหตุผลของการเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ คือ เลือกสถานท่ีใกล้บา้นมากท่ีสุดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการคาร์แคร์นั้นจะ
มากกวา่ 9 เดือน แหล่งขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการน ามาประกอบการตดัสินใจไดจ้ากป้ายโฆษณาต่าง ๆ การ
เปล่ียนร้านท่ีเคยใช้บริการจะเปล่ียนเพียง 1 ร้านเท่านั้น ช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจ เม่ือเขา้ใช้
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บริการจะใชเ้วลาประมาณ 30-60 นาที ช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมเขา้ใชบ้ริการคาร์แคร์ คือ ช่วงเวลา 
17.01-19.00 น. ผูใ้ช้บริการนิยมน ารถมาใช้บริการคาร์แคร์ในช่วงวนัจนัทร์-ศุกร์ และช่วงฤดูท่ี
ผูใ้ช้บริการน ารถมาใช้บริการคาร์แคร์บ่อยคร้ังท่ีสุดคือ ฤดูหนาวมากท่ีสุด 3. ผูใ้ช้บริการเห็นว่า
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์โดยรวมและเป็นรายดา้น 
ทั้ง 6 ดา้นอยู่ในระดบัมากโดยดา้นบริการผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัคุณภาพของการบริการ 
สะอาดเรียบร้อย มีมนัวาว ด้านราคาผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักับราคาเหมาะสมกับคุณภาพท่ี
ให้บริการดา้นสถานท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัท าเลท่ีตั้งของร้านบริการคาร์แคร์ท่ีอยูใ่กลบ้า้น 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักบัการมีป้ายช่ือร้านติดตั้งใหเ้ห็นอย่างชดัเจน 
ดา้นจิตวทิยาผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในทรัพยสิ์นในรถและตวัรถของผูท่ี้มาใช้
บริการดา้นอ่ืน ๆ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัผูนิ้ยมมาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 4. ผูใ้ชบ้ริการคาร์
แคร์ท่ีมีอาชีพ การศึกษา รายได้แตกต่างกันเห็นว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้นพบวา่ดา้นราคา
และด้านอ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสรุป ผูใ้ช้บริการให้
ความส าคญักับปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผูใ้ช้บริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงขอ้สนเทศเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัคาร์แคร์ในการวางแผนตดัสินใจปรับเปล่ียน
ปัจจยัทางการตลาด และเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูท่ี้สนใจธุรกิจคาร์แคร์ รายใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม 

สราวธุ ชินราช (2554 , บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคและเพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม เก็บ
ตวัอยา่งแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่งในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS 
for Windows โดยมีสถิติท่ีเลือกใชด้งัน้ี ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไค
แสควร์ ค่า Independent Sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA: F-test) ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีมีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบั
การให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 4.17 พิจารณาในรายดา้นพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด
รองลงมาคือดา้นบุคลากร ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการประเภท ตรวจสอบเคร่ืองยนต์ในการเช็คระยะทาง
ตามก าหนดโดยไปใชบ้ริการศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตรถยนต์ในช่วงวนัหยุดวนัเสาร์
และอาทิตยซ่ึ์งเป็นการน ารถเขา้เช็คเม่ือสะดวก/ มีเวลาโดยมีตนเองเป็นคนตดัสินใจ มีผูแ้นะน าให้
ใชบ้ริการคือเพื่อน และมีความถ่ีในการใช้บริการ 1 คร้ัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วน
บุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เกือบทุกดา้น 
และพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง แตกต่างกนัในทุกดา้น และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุแตกต่างกนัมีผลต่อ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคท่ีใช้
บริการคาร์แคร์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 

 
 


