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แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของ 
ผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวดัลําปาง มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของดังนี ้
 
แนวคิดทฤษฎ ี
 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
 Rust, Roland.(1996) (อางในวิเชียร  องคณิชชากุลและคณะ, 2540)  อธิบาย
แนวความคิดดานสวนประสมทางการตลาดบริการ     (The Services Marketing Mix, 7,S ) ไววา
หมายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดและสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือเพื่อตอบสนองความ
พึ่งพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย โดยผลิตภัณฑนั้นอาจมีตัวตนสามารถมองเห็นจับตองไดเชน
สินคา(Goods) ในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึงรถจักรยานยนต หรืออาจจะไมมีตัวตน เชน บริการ 
(Services) ความคิด (Ideas) เปนตนผลิตภัณฑท่ีจะประสบความสําเร็จในตลาดจะตองมีรูปแบบ
ลักษณะคุณภาพ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย เพราะวาตัว
ผลิตภัณฑจะเปนองคประกอบตัวแรก หรือสวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาจะใหความสนใจใน
การเลือกซ้ือ 
 2. ปจจัยดานราคา (Price) หมายถึงส่ิงท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา
หรือเปนมูลคาท่ีเปนท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ ท่ีนําเสนอซ่ึงราคาถือวาเปนกลไกสําคัญ
คือ ตองใหเหมาะสมกับตนทุนคาใชจายของผูขาย ความสามารถในการซ้ือของลูกคากลุมเปาหมาย 
และส่ิงแวดลอมตางๆทางการตลาด 
 3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กระบวนการในการเคล่ือนยาย
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือตลาดเปาหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมสําคัญตางๆที่เกี่ยวของในการ
เคล่ือนยายสินคาไดแก การขนสง การคลังสินคา การเก็บรักษาสินคา การบริหารสินคาคงเหลือ เปน
ตน โดนอาจมีการเคล่ือนยายสินคาผานคนกลาง เชน พอคาปลีก พอคาสง ตัวแทนจําหนาย เพื่อให
การเคล่ือนยายสินคาดีข้ึน เชน การมีสาขาท่ีลูกคาสามารถติดตอไดอยางสะดวกรวดเร็ว การมีทําเลที่
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สะดวกแกการเขามาติดตอของลูกคา มีปายรานบอกยางชัดเจน มีการตกแตงรานท่ีสวยงาม จัดเรียง
สินคาเปนหมวดหมู มีปายแสดงราคาชัดเจน 
 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซ้ือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตือนความจํา แจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดความ
ตองการในผลิตภัณฑและตัดสินใจซ้ือ โดยการใชพนักงานขายใหบริการ หรืออาจตองมีการ
รับประกันผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑดวยโดยเฉพาะรถจักรยานยนตเปนผลิตภัณฑท่ี
คงทน (Durable goods) ในท่ีนี้หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีอายุการใชงานนานและราคาคอนขางสูง  
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 
เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
          4.1  การโฆษณา (Advertising) หมายถึงกิจกรรมในการเสนอขอมูลขาวสาร
ตางๆ ขององคกรและผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงิน เชน การรวมเปน
ผูสนับสนุนในงานการกุศล เชน งานวันแมแหงชาติ งานกีฬาประจําหมูบาน เปนกิจกรรมการแจง
ขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล 
          4.2  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมการสงเริม
การตลาดท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาวสารและการ
ประชาสัมพันธซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจในการทดลองใชของลูกคา เชน การจัดสาธิตและ
แนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม การจัดใหมีการทดลองขับพรอมรับของชํารวย 
           4.3  การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) 
การใหขาว หมายถึง การแจงขอมูลขาวสารหรือความเคล่ือนไหว กิจกรรม ตางๆของกิจการ เพื่อ
เปนการสรางภาพพจนความรูสึกท่ีดีใหกับกิจการ เชน การใหบริการเม่ือรถมีปญหาถึงแมจะหมด
ระยะเวลาการรับประกัน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเช่ือม่ันในกิจการและผลิตภัณฑของกิจการดวย 
           4.4  การตลาดทางตรง (Direct Marketing or Direct Response Marketing) และ
การเช่ือมตลาดทางตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที เชน มีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือ
รถจักรยานยนตและการใหสวนลดเม่ือมีการชําระคาสินคาครบกอนกําหนด 
 5. ปจจัยดานบุคลากร (People) บุคลากรถือวาเปนองคประกอบของการดําเนินธุรกิจ 
ดังนั้นจึงตองอาศัยการเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ไดแตงตางและเหนือจากคูแขงโดยสามารถทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี โดยนํา
คุณภาพบริการมาใชในการศึกษาซ่ึงประกอบไปดวย บริการที่เปนรูปธรรม ในท่ีนี้หมายถึงพนักงาน
ใชอุปกรณ-เคร่ืองมือสํานักงานท่ีทันสมัยในการใหบริการลูกคา ความนาเช่ือถือและไวใจได
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หมายถึง พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายดีตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว การตอบสนองลูกคา
หมายถึง พนักงานพรอมใหบริการและเต็มใจจะใหความชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา ความม่ันใจได
หมายถึงพนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตร และมีความซ่ือสัตยตอลูกคา ความเขาใจเห็นอกเห็น
ใจลูกคาหมายถึง พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย 
 6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การออกแบบส่ิง
อํานวยความสะดวกใหมีความทันสมัยท้ังอุปกรณ-เคร่ืองมือสํานักงานและเคร่ืองมือในศูนยบริการ 
ความสะอาดของรานและบรรยากาศภายในราน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนส่ิงนําเสนอที่เปนรูปธรรมท่ีลูกคา
เห็นไดชัดเจน 
 7. ปจจัยดานกระบวนการ (Process) เปนการอาศัยการะบวนการบางอยางเพ่ือจัดสง
ผลิตภัณฑ หรือบริการใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดความแตกตาง และสงมอบคุณภาพในการใหบริการ
กับลูกคาไดอยางรวดเร็ว และสรางความประทับใจใหกับลูกคา  
   
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ชาญณรงค  พานิชนันทนกุล (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของ
รถจักรยานยนต การใชงาน และการประหยัดน้ํามันมากท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยดานบริการหลังการ
ขาย ใหความสําคัญกับ อะไหลรถจักรยานยนตท่ีสามารถหาซ้ือไดงาย การรับประกันหลังการขาย 
และคาซอมบํารุง ปจจัยดานราคา ใหความสําคัญกับราคาตัวรถจักรยานยนต เงินดาวน และเง่ือนไข
การผอนชําระท่ีสมเหตุสมผล ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญกับการโฆษณาทาง
โทรทัศน รองลงมาคือ การแจกอุปกรณ/ของแถม และซ้ือจากรานท่ีมีการลดราคา ปจจัยดานบริการ
กอนการขาย ใหความสําคัญกับ พนักงานขายท่ีมีความรูเกี่ยวกับตัวสินคา รองลงมาคือ การตอนรับ
ของพนักงานขาย และความสะดวกในการติดตอพนักงาน  
 พันฤทธ์ิ  กุลเลิศประเสริฐ (2547) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียคือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยปจจัย
ยอยท่ีใหความสําคัญในระดับมาก ในเร่ืองของความนาเช่ือถือของศูนยบริการซอมบํารุง การ
ใหบริการตอนรับดีของตัวแทนจําหนาย และความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย รองลงมาคือ ดาน
ผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ในเร่ืองของการประหยัดน้ํามัน 
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และความแข็งแกรงปลอดภัยในการขับข่ี ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ ในระดับมาก ในเร่ืองของ ราคารถจักรยานยนต ราคาขายตอ ราคา
ซอมบํารุงและราคาอะไหล ดานการสงเริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ในระดับ
มาก ในเร่ืองของ สวนลดเงินสด การรับซ้ือรถเกาในราคาที่เหมาะสม และการบริการแนะนําของ
พนักงานขาย 
 รัญจวน  วรรณภิระ (2548) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากโดยเรียงตามคาเฉล่ียดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานราคาและปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยจําแนกปจจัยแตละดานดังนี้  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตในระดับมาก ไดแก การประหยัดน้ํามัน ความทนทาน แข็งแรง และมีการรับประกัน
ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาใหความสําคัญในระดับมาก โดยจําแนกไดดงันี ้
ดานการโฆษณาพบวามีผลในระดับมากไดแก การประชาสัมพันธ โดยปายโฆษณาตามจุดตางๆ
รองลงมาคือการโฆษณาในส่ือตางๆตามลําดับ ดานการสงเสริมการขาย พบวามีผลในระดับมาก
ไดแก ฟรีคาจดทะเบียนในปแรก รองลงมาคือมีของแถม และแถมประกันภัยช้ัน 1 ฟรี 1 ป 
ตามลําดับ ดานพนักงานขายมีผลในระดับมาก ไดแก พนนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย
ดี รองลงมาคือพนักงานศูนยบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม และพนักงานขายและสินเช่ือมีความรู
เกี่ยวกับการเชาซ้ือ และการประกันภัยเปนอยางดี ตามลําดับ 

ปจจัยด านราคา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นว า มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตในระดับมาก ไดแก ราคารถจักรยานยนต รองลงมาคือ เงินดาวนตํ่า และกรณีซ้ือเงิน
สดมีสวนลด ตามลําดับ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ต้ังของศูนยจําหนาย และศูนยบริการอยูใกลแหลงชุมชน 
รองลงมาคือทําเลที่ต้ังของศูนยจําหนายและศูนยบริการ สะดวกตอการเดินทางรวมท้ังติดตอทาง
โทรศัพทไดสะดวกตามลําดับ 
 


