
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี  และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการซ้ือหนังสือจากราน

หนังสือของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร เปนการศึกษาในสวนของปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยวิเคราะหตามทฤษฎีสวนประสมการตลาดคาปลีก 
(Retailing Mix) ซ่ึงสามารถกลาวไดโดยสังเขป ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎี  

ทฤษฎีการตลาดคาปลีก (Retailing Mix) 
การคาปลีก (Retailing) เปนกิจกรรมท่ีเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการที่ขายใหกับผู 

บริโภค เพื่อการใชสวนตัวหรือในครัวเรือน หรือเปนการนําเสนอสินคาหรือการบริการไปยัง
ผูบริโภคคนสุดทาย (Final Consumer) เพื่อการใชในครัวเรือนหรือใชสวนตัว โดยการจัดหาสินคา
ในปริมาณมากและทยอยขายใหกับผูบริโภคในปริมาณนอย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546:9) 

สวนประสมการตลาดคาปลีก (Retailing Mix) หมายถึง การจําหนายสินคาให
ผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumers) ซ่ึงซ้ือไปเพื่อบริโภคของตนเองหรือครอบครัว ผูขายจะ
เปนใครก็ได กลาวคือ อาจจะเปนผูผลิตท่ีขายผลผลิตของตนใหผูบริโภคโดยตรงก็ได การคาปลีก
กลาวไดวาเปนสถาบันทางการตลาดท่ีทําหนาท่ีชวยในการกระจายสินคาจากผูผลิต พอคาสง ไปยัง
ผูบริโภคคนสุดทาย การคาปลีกจึงปฏิบัติในรูปแบบลักษณะท่ีตางกันออกไป เชน หาบเร แผงลอย 
รานคาขนาดเล็ก รานคาขนาดใหญมียอดขายเปนลานบาทหรือหลายลานบาทตอวัน สถาบันการคา
ปลีกเหลานี้มีสินคามูลคาตาง ๆ กันไวจําหนาย ต้ังแตราคาตํ่าถึงราคาสูง  คุณภาพสินคาก็ตางกัน
ออกไป โดยปกติท่ัวไปไดจัดแบงสินคาในทองตลาดไว 4 ลักษณะ คือ กลุมสินคา A , B, C และ D  
กลุมสินคา A และ B เปนสินคามีคุณภาพราคาแพง มักวางจําหนายในรานคาปลีกประเภท 
Department Store เชน หางเซ็นทรัล เปนตน C และ D เปนสินคาระดับกลางถึงลางราคาถูก  มักจะ
วางจําหนายในรานคาปลีกประเภท Discount Store หรือ Super Center เชน บ๊ิกซี โลตัส คารฟูร เปน
ตน (หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย, 2550: ออนไลน) 
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สวนประสมการตลาดคาปลีก (Retailing Mix) ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน 
(สยามธุรกิจ, เมษายน 2549) ดังนี้ 

1.  สินคาและการใหบริการ (Offering) องคประกอบดานนี้ แบงไดเปน 2 สวน คือ 
ดานสินคา ตองเลือกสินคาท่ีอยูในความตองการของลูกคาเขามาจําหนายในราน ท้ังนี้ ตองสํารวจ
ความตองการของผูซ้ืออยูตลอดเวลา และดานการใหบริการ ซ่ึงเปนการใหบริการแกลูกคา เชน การ
ใหการตอนรับ การใหคําแนะนําลูกคาในการเลือกซ้ือสินคา การตอบขอสงสัยในเร่ืองตัวสินคา การ
อํานวยความสะดวกในการจับจายใชสอย ตลอดจนการใหบริการในการขนสงสินคาไปใหลูก คา 
เปนตน 

    2. ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได (Physical Facilities) องคประกอบดานนี้
แยกไดเปน 3 สวน คือ  

2.1 ทําเลที่ต้ังของราน (Location) นับวาเปนปจจัยท่ีสงเสริมความสําเร็จของราน 
ไดมาก เนื่องจากรานคาปลีกแตละประเภทจะมีกลุมเปาหมายตางกัน จึงสงผลตอการเลือกทําเลที่ต้ัง
ไปดวย 

2.2 การวางผังราน (Layout) หมายถึง การจัดแผนผังการใหบริการภายในราน  
ซ่ึงจะตองมีความเหมาะสมกับประเภทของรานและรูปแบบการใหบริการ 

2.3 การออกแบบตกแตงราน (Design) จะตองตกแตงใหเขากับกลุมเปาหมาย  
และกําหนดองคประกอบใหชัดเจนวาจะตกแตงหนารานและในรานเปนแนวคิดอยางไร 

    3. ราคาสินคา (Price) ดวยเหตุท่ีธุรกิจคาปลีก เปนประเภทธุรกิจซ้ือมาขายไป การ
กําหนดราคาสินคาจึงเกิดจากตนทุนคาสินคาท่ีซ้ือเขามา บวกกับกําไรท่ีทางรานคาดหวังและปรับ
ดวยปจจัยทางการตลาดตามความเหมาะสม เชน ประเภทของสินคาท่ีขาย ราคาสินคาในรานของ
คูแขงขัน เปนตน 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ในสวนของรานคาปลีกนั้น การสงเสริม 
การตลาด จะไดรับประโยชนจากการสงเสริมการตลาดของบริษัทผูผลิตสินคาอยูแลว แตเพื่อเปน
การกระตุนยอดขาย ทางรานสามารถจัดการสงเสริมการขายข้ึนมาอีกได ไดแก 

       4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการนําเสนอขาวสารตามส่ือตาง ๆ  
เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน 

4.2 การประชาสัมพันธ (Public Relation) หมายถึง การนําเสนอกิจกรรมตาง ๆ  
ท่ีสรางความสนใจใหแกลูกคาใหเขามารวมกิจกรรมท่ีราน เชน กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว กิจกรรม
ท่ีเปนสาธารณประโยชนตอสังคม หรือเปนกิจกรรมท่ีแฝงไวดวยการนําเสนอสินคา 
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4.3 การใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ีรานคาปลีก 
ตองจัดพนักงานไวสําหรับใหบริการ ตอบคําถาม และแนะนําสินคา ใหแกลูกคาท่ีเขามาในราน 

4.4 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมการสงเสริม 
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ เชน การลดราคา
สินคาตามเทศกาล ท้ังท่ีเปนเทศกาลที่กําหนดข้ึนมาเอง หรือเทศกาลตามประเพณีนิยม ไปจนถึงการ
แลกซ้ือสินคา การจับฉลากชิงรางวัล ชิงโชค เปนตน  
 

แนวคิดดานพฤติกรรม 
 พฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกของผูซ้ือ เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงผูขายไมสามารถคาดเดาได ความรูสึก
นึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ 
(Response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buying Decision) จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูท่ีส่ิงกระตุนท่ี
ทําใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง ดังนั้น จึงเกิดโมเดลท่ีเรียกวา SR Theory 
ข้ึน  
 
รายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 
 

สิ่งกระตุนทางการตลาด 
(Marketing Stimuli) 

สิ่งกระตุนอื่น ๆ 
(Other Stimuli) 

สินคาและการใหบริการ 
สิ่ งอํ านวยความสะดวกที่
ลูกคาสัมผัสได 
ราคา 
การสงเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง 
วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงพฤติกรรมผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) (ดัดแปลงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2546:114) 
 

1.ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนจะทําใหเกิดความตองการซ้ือสินคา ส่ิงกระตุนจาก
ภายนอก ประกอบดวย 2 สวน  

 
 

การตอบสนองของผูซื้อ  
(Response) 
การเลือกผลิตภัณฑและบริการ 
การเลือกตราสินคา 
การเลือกผูขาย 
การเลือกชวงเวลาท่ีซื้อ 
การเลือกปริมาณท่ีซื้อ 

กลองดํา หรือ
ความรูสึกของผูซื้อ 

(Buyer’s 
Characteristics) 
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1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถควบคุมและจัดทํา 
ใหเกิดข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบ ดวยส่ิงกระตุนดาน
สินคาและการใหบริการ ส่ิงกระตุนดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีลูกคาสัมผัสได ส่ิงกระตุนดาน
ราคา และส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด 

1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคกร  
ซ่ึงนักการตลาดควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และ
วัฒนธรรม เปนตน 

2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิด (Buyer’s Black Box) ส่ิงกระตุนจะผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ เปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความ รูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจ 

2.1 การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือ 
ผูซ้ือ ซ่ึงจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

1.1. การเลือกผลิตภัณฑ 
1.2. การเลือกปริมาณท่ีซ้ือ 
1.3. การเลือกตราสินคา 
1.4. การเลือกชวงเวลาท่ีซ้ือ 
1.5. การเลือกปริมาณในการซ้ือ 
 

2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 สุรังสี  เกตุวิชิต (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอผูซ้ือในการ
ตัดสิน ใจเลือกรานหนังสือในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาจากกลุมผูใชบริการราน
หนังสือท่ีมีอายุ 15-70 ป จํานวน 200 คน และประมวลขอมูลโดยใชคาสถิติความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
และคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก พบวา ผูซ้ือใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกราน
หนังสือในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกายภาพ ปจจัย
ดานกระ บวนการ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานราคา  
 ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก ภาพลักษณและ
ช่ือ เสียง การมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย การมีหนังสือจากหลายสํานักพิมพใหเลือก การมีหนังสือท่ี
กําลังเปนท่ีนิยมและมียอดจําหนายสูง การมีหนังสือใหม ๆ ออกจําหนายอยูเสมอ หนังสือและสินคา
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อ่ืน ๆ ท่ีนํามาวางขายเปนของใหม อยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณ ไมชํารุดหรือเสียหาย และการรับ
ประ กันเปล ี่ยนผลิตภัณฑไดหากมีปญหา 

ปจจัยยอยดานราคา ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก ราคาหนังสือ เคร่ือง
เขียนและสินคาอ่ืน ๆ ถูกกวารานอ่ืน และการขายหนังสือราคาตามราคาบนปกหนังสือ 

ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก 
ทําเลท่ี ต้ังของรานสะดวกตอการเดินทาง ทําเลที่ ต้ังของรานอยูใกลหรือในศูนยการคาหรือ
หางสรรพสินคา ทําเลที่ต้ังของรานอยูใกลสถานท่ีทํางานหรือสถานศึกษา และทําเลที่ต้ังของรานอยู
ใกลท่ีพักอาศัย 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก มี
การรับสมัครสมาชิก ซ่ึงไดสวนลดเม่ือซ้ือสินคา มีจัดชวงลดราคาสินคา มีการจัดอันดับหนังสือขาย
ดี และมีบริการหอปกหนังสือใหฟรี 

ปจจัยยอยดานบุคลากร ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก พนักงานพูดจา
สุภาพออนนอม พนักงานมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธดี พนักงานมีความพรอมและเต็มใจ
ใหบริการ พนักงานมีความรูในผลิตภัณฑเปนอยางดี และการมีพนักงานมากพอในการใหบริการ 

ปจจัยยอยดานกายภาพ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก ความเปนระเบียบ
ในการจัดวางสินคา ความสะอาดของราน ความกวางขวางของราน แสงสวางท่ีเพียงพอภายในราน 
อากาศเย็นสบาย ปลอดโปรง ไมอึดอัด การจัดและตกแตงรานท่ีสวยงาม สถานท่ีจอดรถกวางขวาง
และสะดวก มีหองน้ําสําหรับลูกคา และมีมุมเกาอ้ีสําหรับนั่งพักหรือนั่งรอ 

ปจจัยยอยดานกระบวนการ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จัดอยูในระดับมาก ไดแก ความรวดเร็ว
ในการใหบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ควมรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการทางการเงินและ
ความถูก ตองในการสงมอบสินคาใหแกลูกคาและการบริการ 
  

ณัฐพล เลิศวิภาภัทร (2546) ไดศึกษาเร่ืองการดําเนินงานของรานหนังสือเชาในอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง โดยสอบถามจากผูประกอบการรานหนังสือเชาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
จํานวน 18 ราย วิเคราะหโดยใชสถิติ จํานวน รอยละ และคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก พบวา รูปแบบกิจการ
รานหนังสือเปนลักษณะเจาของคนเดียว สถานท่ีต้ังอยูใกลชุมชน เปดบริการวันละ 12 ถึง 13 ช่ัวโมง  

ในการดําเนินงานดานตาง ๆ ผูประกอบการใหความสําคัญตอดานการตลาดมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดานการผลิตและปฎิบัติการ ดานการจัดการและบุคลากร ดานบัญชีและการเงิน และ
ดานระบบสารสนเทศ ตามลําดับ  
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ดานการตลาด ผูประกอบการใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และ ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ หนังสือท่ีไดรับความ
นิยมในการเชาสูงสุดคือ หนังสือการตูน การกําหนดอัตราคาเชาจะกําหนดจากราคาหนังสือเปน
หลัก การจัดเรียงหนังสือจะจัดเรียงตามประเภทของหนังสือ และตามสํานักพิมพ ในการเชามีท้ังท่ี
เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก  

ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการไมมีการใชส่ือโฆษณาประชาสมพันธ สวน
ท่ีมีนิยมใชใบปลิว แผนพับ และปายโฆษณาหรือปายผา รานหนังสือสวนใหญไมมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการตลาด สวนท่ีมีเปนการลดราคาคาบริการ และการแจกของแถมมากท่ีสุด 

 
สุรชาติ สุวรรณโฆษิต (2543) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

การลงทุนศูนยหนังสือในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลทางการตลาดพบวา ประชาชนในจังหวัด
พะเยามีความต่ืนเตนดานการศึกษาและการอานมากข้ึน พ.ศ 2538-2541 หมวดการศึกษาขยายตัวป
ละ 15% หมวดหนังสือขยายตัวปละประมาณ 10% แตในปจจุบันรานจําหนายหนังสือในจังหวัด
พะเยา ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดท้ังหมด ดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการรานจําหนายหนังสือของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก สวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานสงเสริมการขาย และ
ปจจัยดานลักษณะเฉพาะขององคการอยูในระดับปานกลาง  

ผลการศึกษาดานเทคนิค พบวาท่ีต้ังของโครงการ อยูบริเวณถนนหะริณสุด อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากอยูในแหลงชุมชน การคมนาคมสะดวก และมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ
ท่ีต้ังเปนอาคารพาณิชย  

ผลการศึกษาดานการจัดการ พบวาโครงการ จะดําเนินงานในรูปแบบหางหุนสวน
จํากัดมีผูถือหุน 3 ราย ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40, 30 และ 30 ตามลําดับ  

ผลการศึกษาดานการเงิน พบวา โครงการฯ ใชเงินลงทุน 5.368 ลานบาท โดยคิดเปน
สวนของทุนรอยละ 65 และสวนของหนี้สินรอยละ 35 มีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 9 เดือน 28 วัน มูลคา
ปจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลดรอยละ 12 เทากับ 1.183 ลานบาทโดยโครงการไดอัตราผลตอบแทน
ของโครงการเทากับรอยละ 19.32 ซ่ึงยอมรับขอสมมติฐานไดวามีความเปนไปไดในการลงทุน 
 


