
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล 

รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  ในคร้ังนี้ไดนําแนวคิดทฤษฎี  
และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวความคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) (เรนัส เสริมบุญสราง, 
2548.)  

สวนประสมการตลาด หรือท่ีเรียกกนัท่ัวไปวา 4P’s หมายถึง เคร่ืองมือทางการ 
ตลาดท่ีธุรกิจนํามาใชในเชิงกลยุทธเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการตลาดและสามารถตอบ 
สนองความตองการของลูกคาท่ีเปนตลาดเปาหมาย โดยมีองคประกอบ 4 สวน ประกอบดวย  
ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place)  และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  
โดยท่ีธุรกิจจะตองใชเคร่ืองมือดังกลาวรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ซ่ึง
ท้ังหมดนี้อยูภายใตการควบคุมของฝายการตลาด  

ผลิตภัณฑ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา และเอก บุญเจือ,2548)  หมายถึง “อะไรก็ 
ตาม” ท่ีสามารถนําเสนอใหกับตลาดหรือกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความสนใจ นําไปใช หรือบริโภค 
และสามารถตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของตลาดได ซ่ึงอาจรวมถึงสินคา บริการ 
สถานท่ี องคการ บุคคล และความคิด 
 ผลิตภัณฑสามารถแยกออกไดหลายระดับ เพื่อความสะดวกในการกหนดแผนกลยุทธ
ทางดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ผลประโยชนหลักหรือบริการพื้นฐานท่ี 
ลูกคาตองการอยางแทจริงจากการซ้ือผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีตอบสนองความตองการหรือชวย
แกปญหาใหกับลูกคานั่นเอง  

2. ผลิตภัณฑท่ีแทจริง (Actual Product) หมายถึง ส่ิงทีอยูลอมรอบผลิตภัณฑหลัก  
ซ่ึงจะชวยทําใหผลิตภัณฑหลักทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณในการตอบสนองความตองการของลูกคา 
ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 5 ประเด็นยอย ไดแก ระดับคุณภาพ (Quality Level) คุณสมบัติ (Features) 
รูปแบบหรือลักษณะภายนอก (Design) ตรายี่หอ (Brand) และบรรจุภัณฑ (Packaging) 



 6

3. ผลิตภัณฑเสริม(Augmented Product) หมายถึง ส่ิงท่ีอยูลอมรอบผลิตภัณฑหลัก 
และผลิตภัณฑท่ีแทจริง ทําหนาท่ีในการนําเสนอผลประโยชนหรือบริการเพิ่มเติมใหกบัลูกคา 
เพื่อท่ีจะทําใหขอเสนอของกิจการแตกตางไปจากคูแขงขัน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 ประเดน็ยอย 
ไดแก การตดิต้ัง (Installation) การขนสงสินคาและการชําระเงิน (Delivery and credit) การ
รับประกัน (Warranty) และการบริการหลังการขาย (After-sale services)  

ราคา หมายถึง มูลคาของเงินท่ีตองจายในการแลกเปล่ียนใหไดมาซ่ึงตัวผลิตภัณฑ  
กลาวคือ ราคาเปนตัววัดมูลคาหรือคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินนัน่เอง  (นฤมล กิมภากรณ,  
2548) 
 ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมน้ันจําเปนตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของกิจการ ตนทุนของกิจการ และปริมาณความตองการหรืออุปสงค และยังตองมีการวิเคราะห
ขอมูลจากระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด ความรูดานปฏิกิริยาตอบสนองของ
คูแขงขันในตลาด อีกท้ังยังตองเขาใจถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมายตอ
ระดับราคาอีกดวย นอกจากนีก้ารกาํหนดราคาจะตองมีความสอดคลองกับองคประกอบอ่ืนๆ 
ทางดานการตลาด ไมวาจะเปนดานผลิตภณัฑ การจดัจําหนาย และการสงเสริมการตลาดดวย 

      การจัดจําหนาย (รวิพร คูเจริญไพศาล, 2548) ประกอบไปดวยกจิกรรมหลัก 2  
กิจกรรม ไดแก ชองทางการจัดจําหนาย (Channels of Distribution)  และการกระจายตัวสินคา 
(Physical Distribution)  
 ชองทางการจดัจาํหนาย หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคกรซ่ึงดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพื่อใหเกิดการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรืผูใชทางอุตสาหกรรม โดยเนนท่ี
กิจกรรมการเจรจาตกลงซ้ือ-ขายเปนหลัก ไดแก พอคาสงและพอคาปลีกประเภทตางๆ  
       การกระจายตัวสินคา หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนยายตัวสินคา
หรือผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงกิจกรรมดานการ
ขนสง การเกบ็รักษา การจดัการเกีย่วกับคําส่ังซ้ือ การควบคุมสินคาคงคลัง และการคาดคะเนความ
ตองการ 
 การเขาใจพฤตกิรรมการซ้ือและการตัดสินใจของตลาดเปาหมายน้ัน จําเปนตองมี
ความใกลชิดกบัลูกคา ผูผลิตจึงทําหนาท่ีไดไมดีเทากับคนกลางซ่ึงมีหนาท่ีในการปรับประเภท 
รูปแบบ ปริมาณ และขนาดบรรจุใหตรงกบัความตองการของลูกคาได โดยรับภาระดานตนทุนและ
ความเส่ียงไปจากผูผลิต ชวยใหตอบสนองความตองการท่ีหลายหลายของลูกคาได นอกจากนี้การมี
คนกลางจํานวนมาก จะชวยใหสามารถเขาถึงตลาดเปาหมายไดท่ัวถึงมากข้ึน 
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     การสงเสริมการตลาด (อรชร มณีสงฆ, 2548) เปนสวนหนึ่งของสวนประสม
การตลาด ทําหนาท่ีในการติดตอส่ือสารระหวางผูขายและผูซ้ือ เพื่อแจงขาวสารและจูงใจผูบริโภค
เกี่ยวกับผลิตภณัฑของกิจการ เปนสรางทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑ และ/หรือเพื่อสรางพฤติกรรมการ
ซ้ือใหเกิดข้ึน เคร่ืองมือของการสงเสริมการตลาด ประกอบไปดวย เคร่ืองมือตางๆ 5 ประการ ไดแก 
การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ (Public relation) การขายโดยพนักงาน (Personal 
Selling) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

      สวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) (กฤษณา รัตนพฤกษ, 
2548) 

ในธุรกิจบริการก็ใชสวนประสมการตลาดเชนเดยีวกับสินคาท่ัวไปคือ 4P’s แต
เนื่องจากการบริการมีลักษณะท่ีแตกตางจากสินคาท่ัวไป คุณภาพของบริการจึงมีความเกีย่วของกับ
ผูใหบริการ การรับรูในคุณภาพการบริการก็ข้ึนอยูกบัปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ดังนัน้ สวนประสมกา
ตลาดบริการจงึมีสวนประกอบเพ่ิมอีก 3 ประการคือ คน/บุคลากร(People)  กระบวนการใหบริการ 
(Process)  และลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ(Physical Evidence)   

บุคลากร (วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, 2546.) หมายถึง ผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
การนําเสนอบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ไดแก พฤติกรรมของพนักงานผูใหบริการ 
รวมถึงบุคลิกภาพ การแตงกาย มารยาท มนุษยสัมพันธ ความกระตอืรืนรนในการใหบริการ การ
ดูแลเอาใจใสลูกคา ทัศนคตแิละความสามารถในการแกปญหาของพนักงาน การเลือก การฝกอบรม 
และการจูงใจพนักงาน ซ่ึงสามารถกอใหเกิดความแตกตางในการทําใหลูกคาพอใจได  

กระบวนการ คือ ระเบียบวิธี (Procedures)  กลไก (Mechanisms) และการ
เคล่ือนยาย (Flow) ของกิจกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังหมดในระบบการปฏิบัติงานบริการ เนื่องจาก
กระบวนการของบริการมีความสลับซับซอน จึงมีความจําเปนตองผนวกกระบวนการเหลานี้เขา
ดวยกันเพื่อใหการทํางานของกระบวนการเปนไปโดยราบร่ืน สามารถตอบสนองความตองการตาม
คุณภาพท่ีลูกคาคาดหวังได ในกระบวนการผลิตบริการ มีการนําเสนอบริการ ซ่ึงจะสงผลตอ
ประสบการณของลูกคา รวมท้ังการเคล่ือนยายในการปฏิบัติงานบริการ ในการศึกษาคร้ังนี้
กระบวนการหมายถึง ข้ันตอนการส่ังซ้ือ การจัดสง และการเก็บเงิน 

ลักษณะทางกายภาพ เปนการแสดงใหเห็นคุณภาพของการบริการโดยผานการใช
หลักฐานท่ีมองเห็นได เพื่อใหลูกคาเห็นคุณคาของบริการท่ีสงมอบ  อันไดแก สภาพแวดลอม
ท้ังหมดในการนําเสนอบริการ รวมถึงสวนประกอบใดก็ตามท่ีเห็นไดชัดเจนและเปนรูปธรรม ซ่ึงจะ
ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน หรือในการส่ือสารงานบริการ ในการศึกษาคร้ังนีลั้กษณะ
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ทางกายภาพหมายถึง ปายหนารานท่ีมองเห็นไดชัดเจน และสถานประกอบการ ไดแก ความสะอาด  
แสงสวาง การถายเทของอากาศ การจัดวางสินคาและอุปกรณ รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน 

2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูซ้ือทางธุรกิจ (วารุณี ตันติวงศวาณิชและคณะ, 2546 ) 
1.  ความแตกตางระหวางตลาดธุรกิจกับตลาดผูบริโภค   
ตลาดธุรกิจ (Business market)  ประกอบดวยองคกรท้ังหมดท่ีซ้ือสินคา หรือ

บริการสําหรับใชในกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อจําหนาย ใหเชา หรือเปนปจจัยการผลิต
สําหรับผลิตสินคาอ่ืน รวมถึงการซ้ือสินคาของผูขายปลีกและผูขายสงท่ีจัดหาสินคาเพื่อการขายตอ
หรือใหเชาเพื่อสรางกําไร ตลาดธุรกิจจึงเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญ มีเม็ดเงินและรายการสินคา
มากกวาตลาดผูบริโภค  ซ่ึงมีจํานวนผูซ้ือเพียงไมกี่รายแตมีขนาดใหญ และมักมีการรวมตัวกันตาม
เขตภูมิศาสตร อีกท้ังความตองการซ้ือของธุรกิจยังเกิดจากอุปสงคตอเนื่อง (Derived demand) ของ
ผูบริโภค  

2. พฤติกรรมผูซ้ือทางธุรกิจ   
ผู ซ้ือทางธุรกิจมักมีการตัดสินใจซ้ือท่ีซับซอนมากกวาการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค เนื่องจากเกี่ยวของกับเงินจํานวนมาก ซ่ึงตองมีแบบแผนและเทคนิควิธีท่ีซับซอนและใช
เวลานานในการตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้กระบวนการซ้ือในตลาดธุรกิจยังเกี่ยวของกับความสัมพันธ
ระหวางผูซ้ือและผูขายซ่ึงมักมีความสัมพันธใกลชิดกันในทุกข้ันตอนของกระบวนการซ้ือ เพื่อ
ประโยชนตอการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาว 

3. แบบจําลองพฤติกรรมผูซ้ือทางธุรกิจ 
แบบจําลองพฤติกรรมผูซ้ือทางธุรกิจนี้จะแสดงถึงส่ิงกระตุนทางการตลาดและส่ิง 

กระตุนอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือทางธุรกิจ ซ่ึงกอใหเกิดการตอบสนองที่แนนอน ส่ิง
กระตุนทางการตลาดสําหรับการซ้ือทางธุรกิจประกอบดวยสวนประสมการตลาด 7 ประการ (7P’s) 
อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด บุคลาการ ลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการใหบริการ เชนเดียวกับการซ้ือของผูบริโภค ส่ิงกระตุนอ่ืน ประกอบดวย
อิทธิพลทางสภาพแวดลอมท่ีสําคัญ ไดแก ดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม และการ
แขงขัน  ส่ิงกระตุนเหลานี้จะมีผลตอการตอบสนองของผูซ้ือในดานการเลือกผลิตภัณฑ การเลือกผู
จัดหา ปริมาณการส่ังซ้ือ รวมถึงการสงมอบและการบริการ รวมถึงเง่ือนไขการชําระเงิน 
 ในการจัดองคกรการซ้ือ ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน ไดแก สวนแรก คือ 
ศูนยกลางการซ้ือซ่ึงเกี่ยวของกับผูท่ีมีหนาท่ีในการตัดสินใจซ้ือท้ังท่ีเปนบุคคลหรือหนวยงานตางๆ 
ท่ีมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือทางธุรกิจ และสวนที่สอง คือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือซ่ึง
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จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัยดานปฏิสัมพันธ และ
อิทธิพลสวนบุคคล 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 กุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมจํานวน 90 ราย พบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีผูประกอบการใหความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานราคา และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สวนปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดน้ัน ผูประกอบการใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูประกอบการมากท่ีสุด ไดแก การมีพนักงานท่ีสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว รองลงมาคือ คุณภาพการใชงานอยูในระดับดี และการมี
พนักงานท่ีไวใจได ปจจัยดานราคาท่ีผูประกอบการใหความสําคัญมากท่ีสุดนั้น ไดแก การใหขอมูล
ดานราคาของสินคาแตละประเภท รองลงมาคือระยะเวลาการใหสินเช่ือ และราคาสินคาถูกกวา 
(กรณีสินคาเหมือนกัน)  และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจของ
ผูประกอบการ ไดแก การมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ รองลงมาคือ สามารถส่ังซ้ือทาง
โทรศัพทได และมีความรวดเร็วในการจัดสงสินคา สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางนั้น ไดแก การชักชวนจากผูประกอบการอูซอม
รถยนตอ่ืน การจัดโปรโมช่ัน และการใหของสมนาคุณตอนส้ินป ตามลําดับ 
 วิญู  อริยะวุฒิกุล (2547)  ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ
ลูกคาในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตจากบริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด พบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาในการซ้ือยางรถยนตของ บริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด มี
ความสําคัญในระดับมากทุกปจจยั โดยปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ปจจัยดานผลิตภณัฑ      สวน
ใหญเหน็วาคุณภาพของงานบริการเปนปจจัยท่ีมีผลมากที่สุด รองลงมาไดแก ปจจยัดานบุคคล สวน
ใหญเหน็วา ผูใหบริการมีความเอาใจใสความตองการของลูกคาเปนปจจัยท่ีมีผลมากที่สุด ปจจยัดาน
ราคา สวนใหญเห็นวา ราคาบริการสมเหตุสมผลเปนปจจัยท่ีมีผลมากที่สุด ปจจัยดานกระบวนการ 
สวนใหญเห็นวาเวลาเปด-ปด สะดวกตอการเลือกใชบริการ เปนปจจัยท่ีมีผลมากที่สุด ปจจัยดาน
การจัดจําหนาย สวนใหญเหน็วา มีความสะดวกในการเดินทาง เปนปจจัยท่ีมีผลมากที่สุด ปจจยัดาน
หลักฐานทางกายภาพสวนใหญเห็นวา อากาศถายเทดแีละสงสวางเพยีงพอ เปนปจจัยท่ีมีผลมาก
ท่ีสุด และปจจยัดานการสงเสริมการตลาด สวนใหญเหน็วา การมีสวนลด เปนปจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด 
ตามลําดับ  
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 นิศาชล ญาณะนนท (2548) ไดศึกษาเกีย่วกับปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท อิเทอรนัลเอ็นเตอรไพรส จํากัด พบวา ปจจยัท่ีมี
ผลตอลูกคาในระดับมากเรียงลําดับคือ  ปจจัยดานผลิตภณัฑ   ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด    ปจจยัดานราคา  สําหรับปจจัยยอยแตละดานผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความรวดเร็วในการบริการ  ปจจยัดานราคา ไดแก 
ราคาเหมาะสมคุณภาพ    ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ความถูกตองของการจัดสงสินคา   
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ความเขาใจถึงความตองการของลูกคาของพนักงานขาย   
   


