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การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนวรรณกรรม และสรางกรอบแนวคิดของ กลยุ ทธสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาราน SSRU Closet ซึ่งกรอบแนวคิดนี้จะนําไปใช
ศึกษาเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยางคือ นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษา
พบวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 1. ปจจัยสวนบุคคลซึ่งมีองคประกอบคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
อาชีพ และสถานภาพ 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีองคประกอบคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการ และ 3. ปจจัยดานความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มาใชบริการ ซึ่งกรอบแนวคิดนี้สามารถนําไปวิเคราะหทางสถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด / ความพึงพอใจ / ราน SSRU Closet
Abstract
This study aimed to review the literature. And create a conceptual framework.
Marketing mix strategies that influence customer satisfaction. This framework is used for the
quantitative study with a sample of students and staff in the university. The findings found
that independent variables consisted of: 1. Personal factors, which consisted of gender, age,
educational level, occupation, and status. 2.The marketing mix (7Ps) there is an element product, price, place, promotion, people, and physical evidence and 3. Customer’ s
satisfaction. This framework can be used for statistical analysis in quantitative research.
Key word: Marketing mix / Satisfaction / SSRU Closet shop
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยกาวเขาสูกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สง ผลใหระบบเศรษฐกิจและสภาพสังคม
แปรเปลี่ยนตามไปดวยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องกอใหเกิดโอกาสสําหรับการประกอบธุรกิจ
มากมายหลายประเภท รวมทั้งทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น จะเห็น ไดวาผูบริ โภคสมัยใหมมี
ความตองการใชสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดการแขงขันในวงการธุรกิจ
ปจจุบันอยางมาก ไมวาจะเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับตัวสินคาหรือไมก็ตามตางหันมาใหความสนใจแขงขันกันใน
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ดานการบริการลูกคา เพิ่มขึ้น โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยใชเทคนิคทางการขาย การตลาด
และการบริการหลังการขายที่แตกตางกันเพื่อสรางสิ่งดึงดูดใจใหลูกคาเลือกใช (ธงชัย สันติวงษ. 2532: 20)
เปาหมายสูงสุดของการใหบริการก็คือ การสรางความพึงพอใจของลูกคาเพื่อใหลูกคาชอบใจและกลับมาใช
บริการอีกอยางตอเนื่องกิจการดานการบริการจึงจะประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงในการดําเนินงาน
อยางราบรื่น ไมวาจะเปนธุรกิจที่เล็กที่สุดจนกระทั่งอุตสาหกรรมใหญ ยอมมีองคประกอบของเปาหมายของ
การขายและการบริการ เพื่อแพรฐานลูกคาใหเพิ่มยิ่งขึ้น ทั้งลูกคาเกาและใหม ดวยเหตุนี้ผูรับบริการจึงเปน
ปจจัยอยางยิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจบริการ (พรพิมล คงฉิม.2550: 1-5)
เนื่องจากการดําเนินธุร กิจในปจ จุบันกิจการตองกาวทันกับ การเปลี่ยนแปลงตางๆของโลก ไมวา
ทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือการเคลื่อนตัวทางธุรกิจ การตัดสินใจในสภาวะของธุรกิจที่สิ่งแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้น จะทําใหธุรกิจสามารถอยูไดบนโลกปจจุบันที่ตองมีการดูแลลูกคาอยางเปนดี
ธุรกิจในปจจุบันจึงมีการแขงขันกันอยางสูงการตลาดจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยให สินคาหรือธุรกิจ
ของคุณไดเปรียบกวาคูแขง และประสบความสําเร็จไดและธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จในปจจุบัน ไมวาจะ
เปนธุรกิจอะไรก็ตามจําเปนตองใชหลักการคิดและจะตองพิจารณาวา ปจจุบันในการตอบสนองธุรกิจที่มีอยู มี
ปญหาอะไร อะไรที่ลูกคาตองการ หรืออะไรที่ลูกคาไมพอใจ และสิ่งใดควรจะเปนวิธีการใหมในการนําเสนอ
ลูกคาใหดีมากขึ้น การพิจารณาและหาทางแกไข เก็บขอมูลที่อาจจะไดจากการพูดคุยซักถามสิ่งที่ลูกคาตองการ
การทํางานของพนักงาน จะชวยใหแนวทางการพัฒนาปรับปรุงสินคาและการบริการ หรือชองทางที่จะพัฒนา
ธุรกิจขึ้นมา ที่จะชวยสงเสริมใหลูกคาพรอมที่จะกลับมาใชบริการอีก (อรวรรณ คงปรีชา 2551,1) ดังนั้นเรา
จําตองหาทางปรับปรุงแกไข หรือเลือกเอาวิธีตางๆ ไปทดลองใชเพื่อหาขอสรุป ใหกับธุรกิจ ดังเชนราน SSRU
Closet รานจําหนายเครื่องหมาย เครื่องแบบ อุปกรณทางการศึกษา รวมถึงสินคาของที่ระลึกตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริการดานรานคา เพื่อ อํานวย
ความสะดวกในดานสินคาตางๆ อาทิเชน เสื้อผา เครื่องแบบนักศึกษา อุปกรณก ารเรียนสินคาทั่วไป รวมถึง
สินคาที่เปนของที่ระลึก ที่เปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ใหกับนิสิตนัก ศึกษา บุคลากร และบุคลทั่วไปทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักทรัพยสินและรายไดโดยการดําเนินการของฝายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่กํากับดูแลในสวนของ สื่อฯสิ่งพิมพ และอุปกรณทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยไดทําการจัดตั้งราน SSRU Closet นีข้ ึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคจะปรับปรุงรานจําหนายเสื้อผา
SSRU Closet ซึ่งจากเดิมตั้งอยูที่บริเวณทางเขาลานจอดรถใตอาคารสํานักงานอธิการบดี ซึ่งสถานที่ตั้งราน
ดังกลาวนั้นคับแคบเกินไป และไมเพียงพอตอความตองการทางการซื้อของจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นแตละป
และในขณะที่ รานคา SSRU Closet ของเราเปนเพียงตัวแทนจําหนายจึงไมสามารถควบคุมราคาตนทุนของ
สินคาไดมากนัก กอปรกับตัวสินคาบางสวนตองสั่งผานซัพพลายเออร จึงทําใหสวนตางของกําไรคอนขางต่ํา
เมื่อเทียบกับคูแขงภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผลิตสินคาเองหรือมีการรับสินคาโดยตรงจากผูผลิตจึงทําใหมีตนทุน
ที่ต่ํากวา และสามารถจําหนายสินคาในราคาที่ต่ํากวาได ซึ่งจากขอจํากัดนี้ทําให ผูวิจัยในฐานะที่ทํางานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบในสวนของการจําหนายสินคาและบริการตาง ๆดังกลาว พบวา รานSSRU Closet นั้น
ไมสามารถแขงขันทางดานราคากับรานคาภายนอกได สงผลใหกลยุทธของรานคาในการรักษาระดับฐานลูกคา
จําเปนตองมุงเนนไปที่การบริการและปรับปรุงคุณภาพการบริการของราน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตาม
แนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, 80-81) และจากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการมาใช
บริการของรานSSRU Closet
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ซึ่งผลการศึกษาสวนหนึ่ง ที่เปนประโยชนจะนําไปปรับปรุงการบริการ และเปนขอมูล เบื้องตนในการ
วางแผนการบริหารเพื่อนําไปสูการพัฒนาการใหบริการของราน SSRU Closet ใหเปนสถานที่ จําหนายสินคา
ของที่ระลึกภายใตตราสัญลักษณ รวมถึงเครื่องแบบนักศึกษาและอุปกรณการเรียน ที่ไดรับความสะดวกสบาย
ในการมาใชบ ริก าร และความทันสมัยของเครื่องมือ รวมถึง บรรยากาศภายในรานที่เ ปนกันเอง เพื่อให
ผูรับบริการพึงพอใจในเรื่องของคุณภาพสินคา ประทับใจในการบริการ ของพนักงานและสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ ใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดได
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อสรางกรอบแนวคิด กรอบแนวคิดสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา
ในการใชบริการราน SSRU Closet ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลทางทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นําไปสูงานวิจัยที่สมบูรณในอนาคตโดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550, 41) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เ ปนเกณฑที่นิยมใชในกาแบง สวนตลาด
ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและ สถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย
ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมาย
เทานั้นขอมูลดาน ประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้ง
งายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น
อดุลย จาตุรงคกุล (2541, 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิต
ครอบครัว การศึกษา รายไดเปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะมีความเกี่ยวพันอุป
สงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรชี้ใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาด
ใหม และตลาดอื่นจะหใดไป หรือลดความสําคัญลงไป
ดัง นั้ น ผูวิจั ย จึ ง สนใจที่จ ะศึก ษาลัก ษณะ ประชากรศาสตรด าน เพศ และรายได เ ฉลี่ยต อเดือ น
เนื่องจาก เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหราน SSRU Closet สามารถนํามาวางแผน
กําหนดกลยุทธสรางความตองการหรือจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ หรือบริการเพื่อใหเขา ถึง
และตรงกับกลุมเปาหมายโดยตรงมากที่สุด
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 7P’s
แนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s เปนกลยุทธทางการตลาดที่ Philip Kotler ไดวางไว
เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ ซึ่งใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ที่ตอยอดมา
จาก 4P’s มาใชกําหนดกลยุทธการตลาด ซึ่งประกอบดวย Product, Price, Place, Promotion, People,
Physical Evidence และ Process (PreechaAsawakosinchai: 2560,สืบคนออนไลน)
Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปร
หรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและ
ความตองการของลู ก คาที่เ ปนกลุม เปาหมาย เพื่อใหส อดคล องกับ แนวคิดสําคัญ ทางการตลาดสมัยใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจ ทางดานการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ
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7Ps สมวงศ พงศสถาพร (2551: 103) 7 องคประกอบ (7P’s) ของสินคาที่ตองสอดคลองประสานกันอยางดีจึง
จะไดประสิทธิภาพ คือ 1) องคประกอบดานสินคา (Product Element) 2) ราคาและคาใชจายสวนที่ลูกคา
ตองการ (Price) 3) สถานที่ – ชองทางอิเล็กทรอนิกส (Place & e-Channel) 4) การสงเสริมการขายและการ
สื่อสารการตลาด (Promotion & IMC) 5) พนักงานผูใหบริการและลูกคาที่มีสวนรวมในการผลิต - สงมอบ
บริก าร (People: Employee, Customer) 6) ภูมิทัศนบ ริก าร (Physical Evidence & Service) 7)
กระบวนการออกแบบบริการ (Process Design)
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, น. 29) ไดก ลาวไววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ
องคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานทางดานการตลาด เนื่องจากเปนสิ่งที่กิจการสามารถทําการ
ควบคุมได โดยพื้นฐานของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา
4Ps แตสําหรับธุรกิจบริการ จะมีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพิ่มเขามาอีก 3 ปจจัย คือ ดาน
บุคคล (People) ดานการสรางและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
และดานกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดวาเปน 7Ps
ดังนั้นในการกําหนดปจจัยดานนี้ จึงศึกษาตัวแปรปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s มาใชกําหนด
กลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence
และ Process ซึ่งนํามาวิเคราะหธุรกิจตอได
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541, น.m754) ไดใหความหมายของคําวา ความพึงพอใจ ในพจนานุกรมแปล
ไทย-อังกฤษ ไววา หมายถึง ความพอใจ การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความหนําใจความจุใจ ความแนใจ การ
ชดเชย การไถบาปการแกแคนสิ่งที่ชดเชย ในสวนของ (Gillmer (1965, 254-255, อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี,
2544) ก็ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ คือ ผลของเจตคติความคิด และความรูสึกตาง ๆ ของบุคคลที่มี
ตอองคกร องคประกอบของแรงงาน การมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจนั้น
ไดแก ความรูสึกวาประสบความสําเร็จ ในผลงานความรูสึก วาไดรับ การยกยองนับถือ และความรู สึก วามี
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือความรูสึกที่เปนไปในทางบวก สอดคลองกับ เทพพนม เมืองแมน และ
สวิง สุวรรณ (2540, 48) ที่ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนภาวะทางจิตใจ หรือภาวะที่มีอารมณในทางบวก
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจาก การประเมินตามประสบการณของบุคคลหนึ่งๆ ซึ่งขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
นภารัตน เสือจงพรู (2544,15) ที่กลาววา ความพึงพอใจ เปนไดทั้งความรูสึกทางบวก และความรูสึกทางลบ
หรืออาจหมายความถึง ความสุขที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึก
ทางบวกมากกวาทางลบ และความพึงพอใจ ยังเปนความรูสึกภายในที่แตละบุคคลจะเปรียบเทียบระหวาง
เหตุการณจริงกับความคิดเห็นตอสภาพการณที่อยากใหเปน ที่คาดหวังไว หรือที่รูสึกวาตนเองสมควรจะไดรับ
โดยผลที่ ไ ด นั้ น จะเป น ความพึ ง พอใจ หรื อ ไม พึ ง พอใจก็ ถื อ ว า เป น การตั ด สิ น ของแต ละบุ ค คล ดั ง ที่
Carnpbell(1976, 117-124, วาณี ทองเสวต, 2548) ไดกลาวไวเชนกัน Shelly (ประกายดาว (2536, น.
204) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึง พอใจไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย นั่นคือ
ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบโดยความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทาใหเกิดความสุข
ซึ่งความสุขเปนความรูสึกที่ซับซอน ขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มี
สวนเกี่ยวของกับ ความตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึง พอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของ
มนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่ง มนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการขั้นพื้นฐานไมตางกัน และความ
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ตอ งการนั้ น จะเพิ่ม มากขึ้น เปน ลาดั บ ไปตามธรรมชาติ ข องมนุษ ย ดั ง ทฤษฎี ค วามตอ งการของมาสโลว
(Maslow’s hierarchy of human needs) มีลําดับความตองการอยู 5 ขั้น ไดแก(1) ความตองการของ
รางกาย (Physiological needs)(2) ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)(3) ความตองการดาน
สังคม (Social needs)(4) ความตองการการยกยอง (Esteem needs)(5) ความตองการประสบความสําเร็จ
สูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs)
ดังนั้น ความพึงพอใจ (Satisfaction) ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
ธุรกิจตาง ๆ จําเปนตองสรางความพึงพอใจในสินคาและ/หรือบริการใหแกลูกคา(Gillmer (1965, 254-255,
เพ็ญแข ชอมณี, 2544)
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และการคนควางานวิจัยธุร กิจ ที่เ กี่ยวของกับราน SSRU Closet
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดกรอบแนวคิดตามภาพ 1. ซึ่งเปนกรอบแนวคิด “กลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบ ริการราน SSRU Closet” ที่สามารถนําไปสู
งานวิจัยที่สมบูร ณ โดยงานวิจัยในอนาคตจะศึก ษาปจจัยดานอื่น ๆของกลุมตัวอยางที่ใชบริการราน SSRU
Closet ใหกวางมากขึ้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงบทความตาง ๆ ที่ไดกลาวไปในขางตนผูวิจัยสามารถนํา
ขอมูลเหลานี้ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมมาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดทํางานวิจัยเรื่องปจจัยกลยุทธทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการของ
รานคา SSRU Closet โดยสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ
ราน SSRU Closet
จากภาพที่ 1 แสดงถึงกรอบแนวคิดในการวัดผลระดับความพึงพอใจทางการบริการ การศึกษาตัวแปร
หลักที่ใชศึกษาคือ 1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน (5) อาชีพ (6) สถานภาพ โดยศึก ษาตามแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550, 41) 2. ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด (7Ps) (1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (2) ปจ จัยดานราคา (3) ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย (4) ปจจัยดานการสงเสริมการขาย (5) ปจจัยดานบุคคล (6) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ(7) ปจจัยดานกระบวนการ ใชแนวคิดของ (Kotler (1997, p. 92) 3. ความพึงพอใจของลูกคา
ที่มาใชบริการของลูกคา โดยใชแนวคิดของ (Gillmer (1965, 254-255, เพ็ญแข ชอมณี, 2544)
สรุปผลการศึกษา
การสรางกรอบแนวคิดการศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ลูกคาราน SSRU Closetสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
ใชเ ปนกรอบในการทําความเขาใจถึง แนวคิดหลัก ๆ เพื่อนําไปสูก ารศึก ษาในครั้ง นี้ พบวา ตัวแปรอิส ระ
ประกอบดวย 1. ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และ
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สถานภาพ 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีองคประกอบคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการ และตัวแปรตาม คือ 3. ปจจัยดานความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มาใชบริการ
ขอเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้เ ปนเพียงการสรางกรอบแนวคิดเพื่อนําไปสูการกํา หนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลและกลยุทธทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการราน SSRU
Closet การศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาถึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดคุณภาพการบริการในองคกรอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
เพื่อประโยชนแกการการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs และการวิจัยเชิงปริมาณที่วิเคราะหดวยสถิติวิเคราะหเชิง
ปริมาณ เชน สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
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