บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ในครั้งนี้ไดนําแนวคิดทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวความคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) (เรนัส เสริมบุญสราง,
2548.)
สวนประสมการตลาด หรือที่เรียกกันทั่วไปวา 4P’s หมายถึง เครื่องมือทางการ
ตลาดที่ธุรกิจนํามาใชในเชิงกลยุทธเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการตลาดและสามารถตอบ
สนองความตองการของลูกคาที่เปนตลาดเปาหมาย โดยมีองคประกอบ 4 สวน ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
โดยที่ธุรกิจจะตองใชเครื่องมือดังกลาวรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ซึ่ง
ทั้งหมดนี้อยูภายใตการควบคุมของฝายการตลาด
ผลิตภัณฑ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา และเอก บุญเจือ,2548) หมายถึง “อะไรก็
ตาม” ที่สามารถนําเสนอใหกับตลาดหรือกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความสนใจ นําไปใช หรือบริโภค
และสามารถตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของตลาดได ซึ่งอาจรวมถึงสินคา บริการ
สถานที่ องคการ บุคคล และความคิด
ผลิตภัณฑสามารถแยกออกไดหลายระดับ เพื่อความสะดวกในการกหนดแผนกลยุทธ
ทางดานผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ผลประโยชนหลักหรือบริการพื้นฐานที่
ลูกคาตองการอยางแทจริงจากการซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการหรือชวย
แกปญหาใหกับลูกคานั่นเอง
2. ผลิตภัณฑที่แทจริง (Actual Product) หมายถึง สิ่งทีอยูลอมรอบผลิตภัณฑหลัก
ซึ่งจะชวยทําใหผลิตภัณฑหลักทําหนาที่ไดอยางสมบูรณในการตอบสนองความตองการของลูกคา
ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 ประเด็นยอย ไดแก ระดับคุณภาพ (Quality Level) คุณสมบัติ (Features)
รูปแบบหรือลักษณะภายนอก (Design) ตรายี่หอ (Brand) และบรรจุภัณฑ (Packaging)
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3. ผลิตภัณฑเสริม(Augmented Product) หมายถึง สิ่งที่อยูลอมรอบผลิตภัณฑหลัก
และผลิตภัณฑที่แทจริง
ทําหนาที่ในการนําเสนอผลประโยชนหรือบริการเพิ่มเติมใหกบั ลูกคา
เพื่อที่จะทําใหขอเสนอของกิจการแตกตางไปจากคูแขงขัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเด็นยอย
ไดแก การติดตั้ง (Installation) การขนสงสินคาและการชําระเงิน (Delivery and credit) การ
รับประกัน (Warranty) และการบริการหลังการขาย (After-sale services)
ราคา หมายถึง มูลคาของเงินที่ตองจายในการแลกเปลี่ยนใหไดมาซึ่งตัวผลิตภัณฑ
กลาวคือ ราคาเปนตัววัดมูลคาหรือคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินนัน่ เอง (นฤมล กิมภากรณ,
2548)
ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมนั้นจําเปนตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของกิจการ ตนทุนของกิจการ และปริมาณความตองการหรืออุปสงค และยังตองมีการวิเคราะห
ขอมูลจากระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด ความรูดานปฏิกิริยาตอบสนองของ
คูแขงขันในตลาด อีกทั้งยังตองเขาใจถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายตอ
ระดับราคาอีกดวย
นอกจากนีก้ ารกําหนดราคาจะตองมีความสอดคลองกับองคประกอบอื่นๆ
ทางดานการตลาด ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดดวย
การจัดจําหนาย (รวิพร คูเจริญไพศาล, 2548) ประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 2
กิจกรรม ไดแก ชองทางการจัดจําหนาย (Channels of Distribution) และการกระจายตัวสินคา
(Physical Distribution)
ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคกรซึ่งดําเนินกิจกรรมตางๆ
เพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรืผูใชทางอุตสาหกรรม โดยเนนที่
กิจกรรมการเจรจาตกลงซื้อ-ขายเปนหลัก ไดแก พอคาสงและพอคาปลีกประเภทตางๆ
การกระจายตัวสินคา หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการเคลือ่ นยายตัวสินคา
หรือผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงกิจกรรมดานการ
ขนสง การเก็บรักษา การจัดการเกีย่ วกับคําสั่งซื้อ การควบคุมสินคาคงคลัง และการคาดคะเนความ
ตองการ
การเขาใจพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของตลาดเปาหมายนัน้
จําเปนตองมี
ความใกลชิดกับลูกคา
ผูผลิตจึงทําหนาที่ไดไมดีเทากับคนกลางซึ่งมีหนาที่ในการปรับประเภท
รูปแบบ ปริมาณ และขนาดบรรจุใหตรงกับความตองการของลูกคาได โดยรับภาระดานตนทุนและ
ความเสี่ยงไปจากผูผลิต ชวยใหตอบสนองความตองการที่หลายหลายของลูกคาได นอกจากนี้การมี
คนกลางจํานวนมาก จะชวยใหสามารถเขาถึงตลาดเปาหมายไดทวั่ ถึงมากขึ้น

7
การสงเสริมการตลาด (อรชร มณีสงฆ, 2548) เปนสวนหนึ่งของสวนประสม
การตลาด ทําหนาที่ในการติดตอสื่อสารระหวางผูขายและผูซื้อ เพื่อแจงขาวสารและจูงใจผูบริโภค
เกี่ยวกับผลิตภัณฑของกิจการ เปนสรางทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ และ/หรือเพื่อสรางพฤติกรรมการ
ซื้อใหเกิดขึน้ เครื่องมือของการสงเสริมการตลาด ประกอบไปดวย เครื่องมือตางๆ 5 ประการ ไดแก
การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ (Public relation) การขายโดยพนักงาน (Personal
Selling) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing)
สวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) (กฤษณา รัตนพฤกษ,
2548)
ในธุรกิจบริการก็ใชสวนประสมการตลาดเชนเดียวกับสินคาทั่วไปคือ 4P’s แต
เนื่องจากการบริการมีลักษณะทีแ่ ตกตางจากสินคาทั่วไป คุณภาพของบริการจึงมีความเกีย่ วของกับ
ผูใหบริการ การรับรูในคุณภาพการบริการก็ขึ้นอยูก บั ปจจัยแวดลอมอื่นๆ ดังนัน้ สวนประสมกา
ตลาดบริการจึงมีสวนประกอบเพิ่มอีก 3 ประการคือ คน/บุคลากร(People) กระบวนการใหบริการ
(Process) และลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ(Physical Evidence)
บุคลากร (วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, 2546.) หมายถึง ผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
การนําเสนอบริการ ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ไดแก พฤติกรรมของพนักงานผูใหบริการ
รวมถึงบุคลิกภาพ การแตงกาย มารยาท มนุษยสัมพันธ ความกระตือรืนรนในการใหบริการ การ
 หาของพนักงาน การเลือก การฝกอบรม
ดูแลเอาใจใสลูกคา ทัศนคติและความสามารถในการแกปญ
และการจูงใจพนักงาน ซึ่งสามารถกอใหเกิดความแตกตางในการทําใหลูกคาพอใจได
กระบวนการ คือ ระเบียบวิธี (Procedures)
กลไก (Mechanisms) และการ
เคลื่อนยาย (Flow) ของกิจกรรม ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมดในระบบการปฏิบัติงานบริการ เนื่องจาก
กระบวนการของบริการมีความสลับซับซอน จึงมีความจําเปนตองผนวกกระบวนการเหลานี้เขา
ดวยกันเพื่อใหการทํางานของกระบวนการเปนไปโดยราบรื่น สามารถตอบสนองความตองการตาม
คุณภาพที่ลูกคาคาดหวังได ในกระบวนการผลิตบริการ มีการนําเสนอบริการ ซึ่งจะสงผลตอ
ประสบการณ ข องลู ก ค า รวมทั้ ง การเคลื่ อ นย า ยในการปฏิ บั ติ ง านบริ ก าร ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
กระบวนการหมายถึง ขั้นตอนการสั่งซื้อ การจัดสง และการเก็บเงิน
ลักษณะทางกายภาพ เปนการแสดงใหเห็นคุณภาพของการบริการโดยผานการใช
หลักฐานที่มองเห็นได เพื่อใหลูกคาเห็ นคุณคาของบริก ารที่ สงมอบ อันไดแ ก สภาพแวดลอม
ทั้งหมดในการนําเสนอบริการ รวมถึงสวนประกอบใดก็ตามที่เห็นไดชัดเจนและเปนรูปธรรม ซึ่งจะ
ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน หรือในการสื่อสารงานบริการ ในการศึกษาครัง้ นีล้ กั ษณะ
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ทางกายภาพหมายถึง ปายหนารานที่มองเห็นไดชัดเจน และสถานประกอบการ ไดแก ความสะอาด
แสงสวาง การถายเทของอากาศ การจัดวางสินคาและอุปกรณ รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูซื้อทางธุรกิจ (วารุณี ตันติวงศวาณิชและคณะ, 2546 )
1. ความแตกตางระหวางตลาดธุรกิจกับตลาดผูบริโภค
ตลาดธุรกิจ (Business market) ประกอบดวยองคกรทั้งหมดที่ซื้อสินคา หรือ
บริการสําหรับใชในกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อจําหนาย ใหเชา หรือเปนปจจัยการผลิต
สําหรับผลิตสินคาอื่น รวมถึงการซื้อสินคาของผูขายปลีกและผูขายสงที่จัดหาสินคาเพื่อการขายตอ
หรือให เ ช า เพื่อ สร า งกํ า ไร ตลาดธุร กิ จ จึง เปน ตลาดที่ มีขนาดใหญ มี เ ม็ด เงิน และรายการสิ น ค า
มากกวาตลาดผูบริโภค ซึ่งมีจํานวนผูซื้อเพียงไมกี่รายแตมีขนาดใหญ และมักมีการรวมตัวกันตาม
เขตภูมิศาสตร อีกทั้งความตองการซื้อของธุรกิจยังเกิดจากอุปสงคตอเนื่อง (Derived demand) ของ
ผูบริโภค
2. พฤติกรรมผูซื้อทางธุรกิจ
ผู ซื้ อ ทางธุ ร กิ จ มั ก มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ ซั บ ซ อ นมากกว า การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบริโภค เนื่องจากเกี่ยวของกับเงินจํานวนมาก ซึ่งตองมีแบบแผนและเทคนิควิธีที่ซับซอนและใช
เวลานานในการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้กระบวนการซื้อในตลาดธุรกิจยังเกี่ยวของกับความสัมพันธ
ระหวางผูซื้อและผูขายซึ่งมักมีความสัมพันธใกลชิดกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการซื้อ เพื่อ
ประโยชนตอการทําธุรกิจรวมกันในระยะยาว
3. แบบจําลองพฤติกรรมผูซื้อทางธุรกิจ
แบบจําลองพฤติกรรมผูซื้อทางธุรกิจนี้จะแสดงถึงสิ่งกระตุนทางการตลาดและสิ่ง
กระตุนอื่นที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อทางธุรกิจ ซึ่งกอใหเกิดการตอบสนองที่แนนอน สิ่ง
กระตุนทางการตลาดสําหรับการซื้อทางธุรกิจประกอบดวยสวนประสมการตลาด 7 ประการ (7P’s)
อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลาการ ลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการใหบริการ เชนเดียวกับการซื้อของผูบริโภค สิ่งกระตุนอื่น ประกอบดวย
อิทธิพลทางสภาพแวดลอมที่สําคัญ ไดแก ดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม และการ
แขงขัน สิ่งกระตุนเหลานี้จะมีผลตอการตอบสนองของผูซื้อในดานการเลือกผลิตภัณฑ การเลือกผู
จัดหา ปริมาณการสั่งซื้อ รวมถึงการสงมอบและการบริการ รวมถึงเงื่อนไขการชําระเงิน
ในการจั ด องค ก รการซื้ อ ประกอบด ว ยส ว นสํ า คั ญ 2 ส ว น ได แ ก ส ว นแรก คื อ
ศูนยกลางการซื้อซึ่งเกี่ยวของกับผูที่มีหนาที่ในการตัดสินใจซื้อทั้งที่เปนบุคคลหรือหนวยงานตางๆ
ที่มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อทางธุรกิจ และสวนที่สอง คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่ง
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จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัยดานปฏิสัมพันธ และ
อิทธิพลสวนบุคคล
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ที่จดทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมจํานวน 90 ราย พบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่ผูประกอบการใหความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจ จัย ดานราคา และปจ จัยด านชองทางการจัด จําหนาย ตามลําดับ สวนปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดนั้น ผูประกอบการใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยดานผลิตภัณฑที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูประกอบการมากที่สุด ไดแก การมีพนักงานที่สามารถตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว รองลงมาคือ คุณภาพการใชงานอยูในระดับดี และการมี
พนักงานที่ไวใจได ปจจัยดานราคาที่ผูประกอบการใหความสําคัญมากที่สุดนั้น ไดแก การใหขอมูล
ดานราคาของสินคาแตละประเภท รองลงมาคือระยะเวลาการใหสินเชื่อ และราคาสินคาถูกกวา
(กรณีสินคาเหมือนกัน) และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจของ
ผูประกอบการ ไดแก การมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ รองลงมาคือ สามารถสั่งซื้อทาง
โทรศัพทได และมีความรวดเร็วในการจัดสงสินคา สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่
ผูประกอบการใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางนั้น ไดแก การชักชวนจากผูประกอบการอูซอม
รถยนตอื่น การจัดโปรโมชั่น และการใหของสมนาคุณตอนสิ้นป ตามลําดับ
วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ
ลูกคาในการตัดสินใจซื้อยางรถยนตจากบริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด พบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาในการซื้อยางรถยนตของ บริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด มี
ความสําคัญในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยที่มีคาเฉลีย่ สูงสุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
สวน
ใหญเห็นวาคุณภาพของงานบริการเปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด รองลงมาไดแก ปจจัยดานบุคคล สวน
ใหญเห็นวา ผูใหบริการมีความเอาใจใสความตองการของลูกคาเปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด ปจจัยดาน
ราคา สวนใหญเห็นวา ราคาบริการสมเหตุสมผลเปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด ปจจัยดานกระบวนการ
สวนใหญเห็นวาเวลาเปด-ปด สะดวกตอการเลือกใชบริการ เปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด ปจจัยดาน
การจัดจําหนาย สวนใหญเห็นวา มีความสะดวกในการเดินทาง เปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด ปจจัยดาน
หลักฐานทางกายภาพสวนใหญเห็นวา อากาศถายเทดีและสงสวางเพียงพอ เปนปจจัยที่มีผลมาก
ที่สุด และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สวนใหญเห็นวา การมีสวนลด เปนปจจัยที่มีผลมากที่สุด
ตามลําดับ
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นิศาชล ญาณะนนท (2548) ไดศึกษาเกีย่ วกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
ลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถยนตของ บริษัท อิเทอรนัลเอ็นเตอรไพรส จํากัด พบวา ปจจัยทีม่ ี
ผลตอลูกคาในระดับมากเรียงลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานราคา สําหรับปจจัยยอยแตละดานผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความรวดเร็วในการบริการ ปจจัยดานราคา ไดแก
ราคาเหมาะสมคุณภาพ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ความถูกตองของการจัดสงสินคา
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ความเขาใจถึงความตองการของลูกคาของพนักงานขาย

