
บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคดิ และวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณในอําเภอเมือง สมุทรสาคร  ผูศึกษาไดใชทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ดังนี้ 
 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของ   
 (สุมนา อยูโพธ์ิ, 2544) การคาปลีก (Retailing)ในความหมายทางธุรกิจ หมายถึง กิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคาหรือการใหบริการโดยตรงแกผูบริโภคคนสุดทาย (End User) 
ท้ังนี้ผูผลิตหรือผูคาสงอาจจะเปนผูทําการคาปลีกเอง  ผูบริโภคจะซ้ือสินคาหรือบริการเพื่อ
สนองตอบความตองการของตนเอง  ของบุคคลภายในครอบครัวหรือของบุคคลในสังคมของสังคม
ของผูบริโภคเอง  และไมไดเปนการซ้ือเพื่อจําหนายตอ การคาปลีก เปนกิจกรรมท่ีซ้ือสินคาจาก
ผูผลิตแลวนํามาจําหนายตอไปยังผูบริโภคหรือเรียกวา “กิจกรรมการซ้ือมาขายไป” ถือไดวาเปนขั้น
สุดทายของการตลาด ในระบบเศรษฐกิจมีกิจการธุรกิจประเภทรานคาปลีกอยูมากกวากิจการ
ประเภทอ่ืน 
 การคาปลีกยังเปนสวนหนึ่งของขบวนการทางการตลาดท่ีคนเราทุกวันนี้มีความ คุนเคยกัน
เปนอยางดีไมวาจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจคาปลีกในประเทศมีอยูมากมายหลายรูปแบบ 
ต้ังแตรานคาปลีกขนาดเล็กท่ีมียอดขายเพียงไมกี่รอยบาทตอวัน เชน รานขายขาวแกง ไปจนถึง
รานคาปลีกขนาดใหญท่ีมียอดขายเปนแสนบาทตอวัน เชน หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต 
นอกจากนี้ยังมีรานคาปลีกประเภทตาง ๆ  อีกมากมาย เชน การขายสินคาโดยผานเคร่ืองอัตโนมัติ 
(Vending machine) การขายโดยติดตอผานทางไปรษณียหรือโทรศัพท ดังนั้นธุรกิจคาปลีกใน
ปจจุบันจึงกลายเปนรากฐานของการประกอบอาชีพทางการคาท่ีสําคัญ และยังกอใหเกิดกิจกรรม
ตอเนื่องทางการตลาดอีกมากมาย 
 
 สวนประสมการคาปลีก (Retailing Mix) ประกอบดวย 
 1.  สวนประสมสินคาและบริการ (Goods and Service Mix) แบงไดเปน 2 สวนคือ ดาน
สินคาตองเลือกสินคาท่ีอยูในความตองการของลูกคาเขามาจําหนายในราน ท้ังนี้ตองสํารวจความ
ตองการของผูซ้ือตลอดเวลา และดานบริการ เปนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีผูขายมอบใหแกลูกคา  
ไดแก  การตอนรับ การใหคําแนะนําลูกคาในการเลือกซ้ือสินคา การใหบริการสถานท่ีจอดรถ มีการ
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รับประกัน การแลกเปล่ียนหรือคืนสินคา และสงมอบสินคาตามกําหนด ภาพพจนรานคาท่ีดีสินคา
และบริการควรมีหลายประเภทใหลูกคาสามารถเลือกได 
 2.  สวนประสมการกระจายตัวสินคา (Physical Distribution Mix) เปนการชวยใหสินคา
ไปสูผูบริโภคไดท่ัวถึงรวดเร็ว ไดแก ท่ีต้ังรานคาเหมาะสมเปนศูนยกลางกระจายตัวสินคา เก็บรักษา
สินคาเพื่อรอความตองการซ้ือของผูบริโภค มีการคมนาคมที่สะดวก การจัดการภายในรานคา
ทันสมัย บรรจุภัณฑมีความเหมาะสม 
 3.  สวนประสมดานราคาสินคา (Price Mix) ธุรกิจคาปลีกสวนใหญเปนธุรกิจท่ีซ้ือมาขาย
ไป การกําหนดราคาสินคาจึงเกิดจากตนทุนคาสินคาท่ีซ้ือเขามา บวกกับกําไรที่ทางรานคาดหวังและ
ปรับดวยปจจัยทางการตลาดตามความเหมาะสม  เชน ประเภทของสินคาท่ีขาย ราคาสินคาในราน
ของคูแขง เปนตน (สยามธุรกิจ, เมษายน 2549) 
 4.  สวนประสมทางการส่ือสาร (Communication Mix)  เปนการสงขาวสารเกี่ยวกับสินคา
ไปสูผูบริโภคดวยวิธีการตาง ๆ เชน การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การแตงตูหนาราน (Window 
Displays) การจัดแสดงสินคาในราน (Internal Displays) การออกแบบแผนผังรานคาท่ีเหมาะสม 
(Store Layout) การประชาสัมพันธ การขายทางโทรศัพท และการใชแคตาล็อค 
 
 คุณสมบัติท่ีสําคัญของผูบริหารรานคาปลีก   
 1.  ความรู (Knowledge)  เดิมเคยมีความคิดกันวา ใครๆ ก็สามารถท่ีจะดําเนินกิจการคาปลีก
ไดตราบใดท่ีเขาสามารถซ้ือถูกแลวขายแพงได ภายใตสภาวะการแขงขันอยางในปจจุบันนี้ความคิด
นั้นจะเปนจริงไปไมได เพราะความรูจะเปนส่ิงจําเปนอยางหน่ึงในการดําเนินการ เปนตน วาความรู
เกี่ยวกับสินคาและแหลงขาย ความรูเกี่ยวกับเหตุจูงใจและนิสัยในการซ้ือ ความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการควบคุมดูแลและส่ังงานผูใตบังคับบัญชาดวย  
โดยเฉพาะนักการคาปลีกท่ีจะประสบความสําเร็จนั้น จะตองมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางของการคา
ปลีก สภาพความเปนไปในระบบเศรษฐกิจ เพื่อท่ีจะปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมนั้น ๆ 
ได 
 จากคํากลาวท่ีวา “ผูบริโภคคือพระราชา” (Customer is a King) เปนความจริงอันหนึ่งท่ีผูคา
ปลีกพึงตระหนักอยูเสมอ เพราะความสําเร็จข้ึนอยูกับความพอใจของผูบริโภค ในฐานะท่ีผูคาปลีก
จําเปนตองเสนอสินคาและบริการท่ีลูกคาตองการในเวลา ในลักษณะ และในสถานท่ีท่ีผูบริโภค
ตองการ (What When How and Where) ฉะนั้นผูคาปลีกจะตองมีความรูในสวนท่ีเกี่ยวกับผูบริโภค
อยางเพียงพอ 
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 2.  ประสบการณ (Experience)ไมมีอะไรสามารถทดแทนประสบการณได เพราะจาก
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏ ผูคาปลีกท่ีไมเคยผานงานท่ีเกี่ยวของกับการคาปลีกเลย เขาจะไมมีโอกาสกาว
ไปถึงจุดสูงสุดของความเปนนักการคาปลีกเลย  ฉะนั้นเขาจําเปนจะตองสนใจงาน และหา
ประสบการณในดานตาง ๆ คือการซ้ืออยางมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจในเร่ืองราคาอยาง
เหมาะสม วิธีการควบคุมสินคาท่ีดี การสรางโปรแกรมการโฆษณา และการสงเสริมการขาย การ
ฝกอบรมพนักงาน การจัดระบบรานคาท่ีเหมาะสม การบริหารบุคคล การจูงใจและการบริการลูกคา 
การควบคุมคาใชจายยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  ความมานะ (Drive) นักบริหารการคาปลีกจะตองมุมานะและบากบ่ันอยูเสมอ  เขา
จะตองขบคิดและแกปญหา ตองเขาประชุม ตองเดินทางหรือแมแตการเขาไปมีสวนในชีวิตของ
ชุมชนดวย 
 4.  ความเปนมิตร (Friendliness) จะตองเขากับคนไดทุกกลุม เปนท่ีรักใครนับถือของผูอยู
ใตบังคับบัญชา โดยใชมนุษยสัมพันธท่ีดีในการติดตอส่ือสาร 
 5.  ความเปนผูนํา (Leadership) ถาผูบริหารหรือผูจัดการของเขามีลักษณะของความเปน
ผูนํา มักจะทําใหผูอยูใตบังคับบัญชามีความม่ันใจในการทํางานเปนพิเศษ 
 6.  ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making) เขาจะตองพิจารณาถึง ผลไดผลเสีย
พยายามหาเหตุผลจากขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อมาประกอบการตัดสินใจของเขา ตามปกติเราถือวาการ
ตัดสินใจนั้นเปนศิลปะอยางหนึ่ง ไมใชวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนคุณสมบัติอันสําคัญของผูบริหาร 
 7.  การมองการณไกล (Vision) ความนึกคิดท่ีไกลออกไปจากสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน
ของผูบริหารน้ันควรจะเปนท่ีเช่ือถือได ความเปล่ียนแปลงยอมเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได ส่ิงท่ีเห็นวา
ถูกตองในขณะน้ีอาจจะไมถูกตองในอนาคตก็ได ฉะนั้นนักบริหารการคาปลีกจะตองเปนผูมอง
การณไกล สามารถปรับปรุงแกไขใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีจะเปล่ียนไปได 
 8.  การแสดงออกอยางมีประสิทธิภาพ (Effective  Expression) การแสดงออกของผูบริหาร
จะตองเปนท่ีเช่ือถือและเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนลูกคา และประชาชนท่ัวไปดวย 
 9.  อุปนิสัย (Character) ผูบริหารการคาปลีกจะตองกลาและเช่ือถือได เขาจะตองไมลืม
ความรับผิดชอบท่ีเขามีตอลูกคา ลูกจางคนงาน แหลงขายสินคา เพราะการกระทําของเขายอมมีผล
ตอบริษัทหรือกิจการโดยตรง 
 10.  ความสามารถในการบริหาร (Administrative Ability) เปนท่ียอมรับกันวา ผูบริหาร
การคาปลีกจะตองมีความสามารถในการบริหารอยูระดับสูงมาก (high degree of administrative 
ability)  ซ่ึงความสําเร็จในการบริหารนั้นข้ึนอยูกับทักษะ (Skill) หลักวิชา (technical) มนุษย
สัมพันธ (human skill) และแนวความคิด (conceptual) 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 พงษศักดิ์  พูลสุข (2546) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูบริโภคตอรานจําหนายทองโบราณใน
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบวาผูบริโภคท้ังหมดท่ีเคยซ้ือทองรูปพรรณลายโบราณ มี
ทัศนคติดานความรูความเขาใจในระดับรู อันดับหนึ่งคือ ความมีช่ือเสียงของรานทองรูปพรรณลาย
โบราณ สวนระดับไมรู อันดับหนึ่งคือ การโฆษณาโดยใชแผนพับของรานทองรูปพรรณลายโบราณ 
และระดับไมแนใจคือ ราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณลายโบราณ  ความสําคัญอันดับหนึ่งตอปจจัยใน
การพิจารณาซ้ือทองรูปพรรณลายโบราณคือ ดานผลิตภัณฑ สวนรูปแบบทองรูปพรรณลายโบราณ
ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ สรอยคอ ซ่ึงสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือเพิ่มนําไปสวมใสเอง และมี
ญาติเปนผูรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
 สวนผูบริโภคที่เคยซ้ือทองรูปพรรณลายโบราณพบวา มีแนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือ
ทองรูปพรรณลายโบราณอีกคิดเปนรอยละ 53.1  โดยมีเหตุผลสวนใหญเพราะความสวยงามประณตี
ของสินคา และมีแนวโนมในอนาคตท่ีจะไมซ้ือทองรูปพรรณลายโบราณอีกคิดเปนรอยละ 46.9 
โดยมีเหตุผลสวนใหญเพราะราคาแพงไมเหมาะสมกับสินคา 
 สุจิตรา มนตรีกุศล (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช
บริการรานคาทองรูปพรรณในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  รวบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถาม
ลูกคาจํานวน 310 รายท่ีใชบริการรานคาทองรูปพรรณท่ีต้ังอยูอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ท้ังส้ิน 31 
ราน โดยทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ รานละ 10 ตัวอยาง จากการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีรานคาทองท่ีใชบริการประจํา รานคาท่ีเลือกใชบริการ
สวนใหญต้ังอยูตามแนวถนน และมีการเปรียบเทียบราคาของแตละรานกอนการใชบริการ โดยซ้ือ
เพื่อสวมใสเองและรูปแบบท่ีนิยมเลือกซ้ือสวนใหญเปนสรอยคอ คาใชจายเฉล่ียในการซ้ือตอคร้ังอยู
ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท ความถ่ีในการเปล่ียนลวดลายโดยเฉล่ีย 2-3 ป/คร้ัง 
 ปจจัยการตลาดท่ีมีผลในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ เรียงลําดับความสําคัญ
ดังนี้ ปจจัยดานพนักงานขาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานภาพลักษณและการจัดแสดงสินคา ปจจัย
ดานการบริการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานสถานท่ีจัด
จําหนาย 
 บุศรินทร จูงอานุภาพ (2547) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภค
ในการเลือกซ้ือทองรูปพรรณจากรานคาทองรูปพรรณในเขตอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
ราบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถามลูกคาจํานวน 250 ราย โดยใชวิธีสุมเลือกแบบบังเอิญ จาก
ลูกคาท่ีใชบริการรานคาทองรูปพรรณ ท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 5 
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ราน โดยสุมตัวอยางรานละ 50 คน จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญโดย
เรียงลําดับไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด 
 ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณลําดับแรก ดานผลิตภัณฑคือ รานคา
ทองรูปพรรณมีความนาเช่ือถือ ดานราคาคือ ราคาทองรูปพรรณ ดานสถานท่ีจัดจําหนายคือ ราคา
ทองรูปพรรณมีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก และรานคาทองรูปพรรณมีเวลาเปด-ปด
ของรานสะดวกตอการใชบริการ และดานการสงเสริมการตลาด คือรานคาทองรูปพรรณมีพนักงาน
ขายท่ีใหการตอนรับและใหบริการโดยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 
 ปญหาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณลําดับแรกดานผลิตภัณฑ คือรานคา
ทองรูปพรรณมีรูปแบบของทองรูปพรรณท่ีไมทันสมัย มีแบบใหเลือกนอย ดานราคา คือ รานคา
ทองรูปพรรณมีคากําเหน็จสูง ดานสถานท่ีจัดจําหนาย คือ รานคาทองรูปพรรณมีสินคาจัดวางแสดง
นอย ดานการสงเสริมการตลาด คือ รานคาทองรูปพรรณมีพนักงานขายท่ีไมมีความรู ไมสามารถให
คําแนะนําเร่ืองทองรูปพรรณได 
 


