
  บทที ่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต

ของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีสาระดังตอไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1.1  แนวคิดการคาปลีก (Retailing) และสวนประสมการคาปลีก ( Retailing Mix)  
แนวคิดการคาปลีก (สากล  ภูศิริ, 2525) หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ในการขายสินคา

โดยตรงใหแกผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate  consumer) มิใชขายใหกับผูที่จะขายตอ   
รานคาปลีก (Retail  store)  คือรานที่ขายสินคาใหกับผูบริโภคคนสุดทาย   
 สวนประสมการคาปลีกประกอบดวย  
  1.  สวนประสมสินคาและบริการ  ( Good  and  Service Mix )  เปนสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ผูขายมอบใหแกลูกคา  ไดแก  ใหบริการสถานที่จอดรถ  ใหเครดิต  มีการรับประกัน  
การแลกเปลี่ยนหรือคืนสินคา  และสงมอบสินคาตามกําหนด  ภาพพจนรานคาที่ดีสินคาและบริการ
มีหลายราคา  หลายประเภท 
  2.  สวนประสมการกระจายตัวสินคา (Physical Distribution Mix)  เปนการชวย 
ใหสินคาไปสูผูบริโภคไดทั่วถึงรวดเร็ว  ไดแก  ที่ตั้งรานคาเหมาะสมเปนศูนยกลางกระจายตัวสินคา  
เก็บรักษาสินคาเพื่อรอความตองการซื้อของผูบริโภค  มีการคมนาคมที่สะดวก  การจัดการภายใน
รานคาทันสมัย  
  3.  สวนประสมทางการสื่อสาร (Communication Mix)  เปนการสงขาวสารเกี่ยวกับ
สินคาไปสูผูบริโภคดวยวิธีการตางๆ เชน  การโฆษณา  การขายโดยพนักงาน  การแตงตูหนาราน 
(Window Displays)   การจัดแสดงสินคาในราน (Internal Displays)   การออกแบบแผนผังรานคา 
ที่เหมาะสม (Store Layout)   การประชาสัมพันธ    การขายทางโทรศัพท   และการใชแคตตาล็อค 
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2.1.1 ทฤษฎีสวนประสมการตลาด 
Rust, Roland T. (1996)  อธิบายแนวคิดดานสวนประสมการตลาดบริการ(The  Services 

Marketing  Mix, 7 P’s)ไววาหมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งองคกรไดรวมกันเพื่อ
สนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  ประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้  

1.    ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง  สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนอง
ความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ  ผลิตภัณฑที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะแบงออกเปน  2  กลุมคือ   
ในสวนของรานจําหนายและการจําหนายรถจักรยานยนต  ไดแก  ความนาเชื่อถือของราน   ราน
เปนที่รูจักอยางกวางขวางและการจําหนายรถที่มีคุณภาพดีมียี่หอ  เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองตอบ 
สนองความตองการของลูกคาในหลายรูปแบบและครบถวนตรงความตองการของลูกคาสูงสุด 

2.    ปจจัยดานราคา (Price)  หมายถึง ราคาควรเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ  
มีหลายระดับใหเลือกและราคาของผลิตภัณฑตองตรงตามที่โฆษณา 

3.    ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย(Place) หมายถึง รานจําหนายสามารถอํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคาไดในหลาย ๆ ชองทางการจัดจําหนาย  โดยการมีสาขาจําหนายที่
ครอบคลุมพื้นที่และสรางความสะดวกในการเขาถึงของลูกคา  ในสวนของรานจําหนายซึ่งเปน
รานคาปลีกควรมีทําเลที่สะดวกในการติดตอ  มีปายรานบอกอยางชัดเจน  มีการตกแตงรานที่
สวยงามโดยการจัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูและมีปายแสดงราคาชัดเจน  มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ชวยในการติดตอและมีสถานที่จอดรถเพียงพอ 

4.    ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion )  เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับ
ขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ  เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  การติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานขายทําการขาย โดยการใชพนักงานขายใหบริการและอาจตองมีการรับประกันผลิตภัณฑ
เพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑดวยเพราะรถจักรยานยนตเปนผลิตภัณฑคงทน (Durable  goods)  
ในที่นี้หมายถึง  ผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานนานและราคาคอนขางสูง    โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคา  ผลิตภัณฑ  คูแขงขัน  โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  เครื่องมือสงเสริมที่
สําคัญมีดังตอไปนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising)  หมายถึง กิจกรรมในการเสนอขาวสาร
เกี ่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑ  บริการ  หรือความคิด  ที่ตองมีการจายเงิน เชน การรวมเปน
ผูสนับสนุนในงานการกุศล เชน  งานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต.   เปนกิจกรรมการแจง
ขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล  

4.2 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)  หมายถึง  กิจกรรมการสงเสริม
ที่นอกเหนือจากการโฆษณา  การขายโดยใชพนักงานขาย  การใหขาวและการประชาสัมพันธซึ่ง



  
6 

สามารถกระตุ นความสนใจในการทดลองใช ของล ูกค า  เช น  การจ ัดสาธ ิตและแนะนํา
รถจักรยานยนตรุนใหม เชน  มีรถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวย 

4.3  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public  Relation)  
การใหขาว หมายถึง การเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือบริการที่ไมตองมีการจายเงินโดย
เกิดจากความประทับใจของลูกคาในสวนของผลิตภัณฑหรือบริการ สวนการประชาสัมพันธ 
หมายถึง  ความพยายามเพื่อที่จะสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  ซึ่งจะทําใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอองคกรเชน  ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน 

4.4  การตลาดทางตรง (Direct  Marketing or  Direct  Response  Marketing)  
และการเชื่อมตลาดทางตรง(Online  Marketing)  เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อให
เกิดการตอบสนอง(Response) โดยตรง  ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที  เชน มีของแถมพิเศษ
เมื่อซ้ือรถและการใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด 

5.    ปจจัยดานบุคคล (People)  บุคลากรถือวาเปนองคประกอบของการดําเนิน
ธุรกิจ  ดังนั้นจึงตองอาศัยการเลือก  การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงโดยสามารถทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี  โดยนํา
คุณภาพบริการมาใชในการศึกษาซึ ่งประกอบไปดวย บริการที่เปนรูปธรรม ในที่นี้หมายถึง 
พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงานที่ทันสมัยในการบริการลูกคาความเชื่อถือและไววางใจได  
หมายถึง พนักงานขายใหบริการทั ้งกอนและหลังการขายดีไดตรงตามเวลาที ่สัญญาไว การ
ตอบสนองตอลูกคาหมายถึง    พนักงานพรอมที ่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา  ความมั่นใจไดหมายถึงพนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตร  และมีความซื่อสัตยตอ
ลูกคา   และความเขาใจและเห็นอกเห็นใจลูกคาหมายถึง  พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุก
ราย   

6.    ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence)   หมายถึง  การออกแบบ
สิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความทันสมัยทั ้งอุปกรณ-เครื ่องมือสํานักงานและเครื ่องมือใน
ศูนยบริการ  ความสะอาดของรานและบรรยากาศภายในราน   ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งนําเสนอที่เปน
รูปธรรมที่ลูกคาเห็นไดชัดเจน 

7.    ปจจัยดานกระบวนการ (Process)  เปนการอาศัยกระบวนการบางอยางเพื ่อ
จัดสงผลิตภัณฑ หรือบริการใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดความแตกตาง และสงมอบคุณภาพในการ
ให บร ิการก ับล ูกค าได อย างรวดเร ็ว  และสร างความประท ับใจให ก ับล ูกค า   (Customer  
Satisfaction)  เชน  การชําระเงินคาเชา-ซื้อ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี   การบริการ
ไดอยางรวดเร็วตรงเวลาและการติดตอลูกคาทางโทรศัพทเพื่อแจงขาวสาร  เปนตน 
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2.1.2 ทฤษฎีคุณภาพบริการ (Service Quality)   
Khalidah Abu (2004)  อธิบายแนวคิดดานคุณภาพการบริการ (Service Quality)  ไววา

หมายถึงการบริการที่ดีเลิศ ตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของลูกคา จนทําใหเกิดความ
พอใจ และเกิดความจงรักภักดีประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้  

1. บริการที่เปนรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงานที่
ทันสมัยในการบริการลูกคา 

2. ความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability)หมายถึงการบริการตองนาเชื่อถือและคงเสนคง
วา เชน  พนักงานขายใหบริการทั้งกอนและหลังการขายดีไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว      

3.  การตอบสนองตอลูกคา(Responsiveness) หมายถึง  ความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา เชน  พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา 

4. ความมั่นใจได (Assurance) หมายถึง  มีความรูในงานและคอยเอาใจใส  เชน พนักงานมี
ความสุภาพ  มีความเปนมิตร  และมีความซื่อสัตยตอลูกคา 

5. ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจลูกคา (Empathy)  หมายถึง  ความเขาใจในลูกคา เชน 
พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย   
คุณภาพของการบริการเปนปจจัยสําคัญในการออกแบบผลิตภัณฑบริการมากกวาปจจัย

อ่ืน ๆ ที่องคกรบริการพิจารณา  เนื่องจาก 
1) คุณภาพมีอิทธิพลตอปริมาณความตองการใชบริการ  และผู ทําใหเกิดความ

ตองการนั้น 
2) คุณภาพจะเปนเครื่องมือสําหรับวางตําแหนงผลิตภัณฑบริการเปรียบเทียบกับ

คูแขงขันรายอื่น ๆ ได 
องคประกอบที่กอใหเกิดคุณภาพของการบริการ  มีดังนี้ 

1) ภาพพจนขององคกร(Corporate  Image)  หมายถึง  ภาพพจนโดยภาพรวมและสิ่ง
ที ่นาสนใจ  เชน การนําพนักงานออกเก็บขยะรอบตําบลแสดงถงความรับผิดชอบตอสังคม  
กอใหเกิดความประทับใจกับประชาชนทั่วไป 

2) คุณภาพดานเทคนิค(Technical  Quality)  หมายถึง  อะไรที่ลูกคาไดรับจากการ
บริการ เชน  หองรับรองภายในราน  เปนตน 
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3) คุณภาพดานหนาที่(Functional  Quality) หมายถึง การบริการนั้นถูกนําเสนอ
อยางไร ประกอบดวย  2 สวนคือ กระบวนการ  และบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งใชวัดคุณภาพของการ
บริการนอยกวาดานเทคนิค 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที ่มีผลตอการเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ดังตอไปนี้ 

ชาญณรงค   พานิชนันทกุล (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  วัตถุประสงคเพื่อเปน
แนวทางในการจัดหาพาหนะในการติดตอส่ือสาร  จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญนิยม
ซ้ือรถจักรยานยนตประเภทครอบครัว  และเลือกเงื่อนไขการซื้อดวยเงินสดมากที่สุด  ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด  รองลงมาคือ  ดานบริการหลังการขาย  
ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานราคา  ดานบริการกอนการขายและสงเสริมการตลาดตามลําดับ  
ในสวนของปจจัยดานผลิตภัณฑพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับคุณภาพของรถจักรยานยนต  
โดยคํานึงถึงการใชงาน  และการประหยัดน้ํามันมากที่สุด  ดานราคา ใหความสําคัญกับราคาตัว
รถจักรยานยนตที่สมเหตุสมผล  เงินดาวน  และเงื่อนไขการผอนชําระ  ดานการสงเสริมการตลาด  
ใหความสําคัญกับการโฆษณาทางโทรทัศน  รองลงมาคือการแจกอุปกรณของแถมและซื้อจาก
รานคาที่มีการลดราคาดานบริการกอนการขาย  ใหความสําคัญกับพนักงานขายที่มีความรูเกี่ยวกับ
ตัวสินคา  รองลงมาคือ  การตอนรับของพนักงานขายและความสะดวกในการติดตอพนักงาน  สวน
ดานบริการหลังการขายใหความสําคัญกับอะไหลรถจักรยานยนตที่สามารถหาซื้อไดงาย รองลงมา
คือการรับประกันหลังการขายและคาซอมบํารุง  ดานชองทางการจัดจําหนายใหความสําคัญกับราน
ตัวแทนจําหนายโดยตรง  รองลงมาคือรานใกลบาน  และความนาเชื่อถือของรานตัวแทนจําหนาย 

พันฤทธิ์   กุลเลิศประเสริฐ(2547) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด  รองลงมาคือ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ปจจัยดานราคาและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ตามลําดับ  โดยปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคือความ
นา เชื่อ ถือของศูนยบริการซอมบํา รุง   ทํา เลที่ตองสะดวก   ความรวดเร็วในการสงมอบ
รถจักรยานยนตของตัวแทนจําหนาย  และทําเลที่ตั้งของตัวแทนจําหนาย  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
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พบวาใหความสําคัญระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ  การประหยัดน้ํามัน  ความแข็งแกรง
ปลอดภัยในการขับขี่  การรับประกัน  รูปทรง  การออกแบบ  และมาตรฐานอะไหล ยี่หอและขนาด
เครื่องยนต  อุปกรณตกแตง และสีของรถจักรยานยนต  ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับราคาตัวรถ  ราคาขายตอ  และราคาซอมบํารุงในระดับเทา ๆกัน รองลงมาคือ  ราคา
อะไหล  อัตราดอกเบี้ย  เงินดาวน  เงินตนที่ตองชําระตอเดือน  และระยะเวลาผอนชําระในระดับ
เทากัน  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญเรียงตามลําดับคือ  เร่ืองของสวนลดเงินสด  
การรับซื้อรถเกาในราคาที่เหมาะสม  การใหบริการแนะนําของพนักงานขาย  การแถมอุปกรณ
ตกแตง  การชิงโชครางวัลพิเศษ  และการโฆษณาหรือประชาสัมพันธในระดับเทากัน  รองลงมาคือ
การจัดแสดงสินคา  ณ  จุดขาย และการจัดแสดงสินคานอกสถานที่  ตามลําดับ 

 รัญจวน  วรรณภิระ(2548)ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอบานโฮง   จังหวัดลําพูนจากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานการสงเสริม การตลาด   ปจจัยดานราคาและปจจัยดานการจัดจําหนาย  โดยจําแนกปจจัย
แตละดานดังนี้ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตในระดับมาก   ไดแก  การประหยัดน้ํามัน  ความทนทาน  แข็งแรง  และมีการ
รับประกัน  ตามลําดับ  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาใหความสําคัญระดับมาก  โดย
จําแนกไดดังนี้ดานการโฆษณาพบวามีผลในระดับมากไดแก การประชาสัมพันธ โดยปายโฆษณา
ตามจุดตาง ๆรองลงมาคือการโฆษณาในสื่อตางๆ ตามลําดับ  ดานการสงเสริม การขาย    พบวามีผล
ในระดับมากไดแก  ฟรีคาจดทะเบียนในปแรก  รองลงมาคือมีของแถม และแถมประกันภยัช้ัน  1ฟรี  
1ป  ตามลําดับ  ดานพนักงานขายมีผลในระดับมาก  ไดแก พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการ
ขายดี  รองลงมาคือพนักงานศูนยบริการพูดจาสุภาพ  ออนนอม และพนักงานขายและสินเชื่อมี
ความรูเกี่ยวกับเชาซื้อ และการประกันภัยเปนอยางดี  ตามลําดับ  ปจจัยดานราคา  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวามีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตในระดับมาก   ไดแก    ราคา
รถจักรยานยนต  รองลงมาคือ  เงินดาวนต่ํา  และกรณีซ้ือเงินสดมีสวนลด ตามลําดับ  ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย  พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตในระดับมาก    
ไดแก ทําเลที่ตั้งของศูนยจําหนาย และศูนยบริการอยูใกลแหลงชุมชน  รองลงมาคือทําเลที่ตั้งของ
ศูนยจําหนายและศูนยบริการ สะดวกตอการเดินทางรวมทั้งติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  
ตามลําดับ 
 
 




