
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
จากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง  มีแนวคิด  ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของดังนี ้

 
แนวคิดและทฤษฎ ี
  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s)  

  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดกลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้ 

       1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลกคาใหพึงพอใจในผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

     1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ ความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) 
เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหดียิ่งข้ึน 

1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 
(Product line)  
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        2. ราคา (Price) หมายถึงคุณคาผลิตภณัฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนมา
ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 
ผลิตภัณฑกับราคา ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวา ราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกาํหนดกลยุทธ
ดานราคาตองคํานึงถึง 

2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพจิารณาวาการ
ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนัน้ 

2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกีย่วของ  

2.3 การแขงขัน 

2.4 ปจจัยอ่ืน ๆ   

      3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกจิกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาดสวนกจิกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวสินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคา และการเกบ็รักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี ้

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางท่ี
ผลิตภัณฑและ กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจงึ
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีเกีย่วของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทาง
อุตสาหกรรมการกระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา 
(Storage) การคลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 

       4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤตกิรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนกังานขายทําการ
ขาย (Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (No Personal Selling) เคร่ืองมือในการ
ติดตอส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ตองใชหลักการใชเคร่ืองมือ
ส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกนัไดเคร่ืองมือสงเสริมท่ี
สําคัญมีดังตอไปนี ้
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 4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกจิกรรมในการเสนอขาวสารเกีย่วกับองคการ
และผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณา
จะเกี่ยวของกบักลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) ยุทธวิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics) และกลยุทธส่ือ (Media Strategy)  

4.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนกจิกรรมการแจงขาวสารและ
จูงใจตลาดโดยมีบุคคล งานในขอนี้จะเกีย่วของกับกลยทุธกรขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling 
Strategy) และการจัดการหนวยงานขาย (Sales Force Management)  

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง
การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสู
ผูบริโภค (Consumer Promotion) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง 
(Trade Promotion) และการกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย 
(Sales Force Promotion) 

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการ
ประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดตีอ
องคการใหเกดิกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือ (Direct Response Marketing) และ
การตลาดเช่ือมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกดิการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซ้ือทําใหเกดิการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดย
ใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาลอค และการขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูง
ใจใหลูกคามีกจิกรรมตอบสนอง เชน ใหคูปองแลกซ้ือ 

ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซ้ือ 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2541: 153-163) ไดอธิบายแนวคิดเกีย่วกบัตลาด
ธุรกิจและพฤติกรรมการซ้ือดังนี ้
  ตลาดธุรกิจ หมายถึง องคการซ่ึงซ้ือสินคาและบริการ เพือ่ใชในการผลิตสินคาเพื่อ
ขายโดยมีจดุมุงหมายเพื่อหวงักําไร ตลาดธุรกิจประกอบดวย ตลาดอุตสาหกรรม และ ตลาดคนกลาง 
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  ตลาดอุตสาหกรรม หรือตลาดผูผลิต ประกอบดวยกลุมบุคคล และองคการซ่ึง
ตองการสินคาหรือบริการ เพือ่ใชในการผลิตสินคา หรือ บริการในการนําเสนอขาย  
  ตลาดคนกลาง (Middleman market) หมายถึง องคการซ่ึงซ้ือสินคาและบริการเพื่อ
ใชในการขายตอ ตลาดคนกลางประกอบดวย ตลาดคาสง และ ตลาดคาปลีก  
  การวิเคราะหตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซ้ือ มีดังนี้ 

1) ใครอยูในตลาดธุรกิจ 
2) ผูซ้ือสินคาธุรกิจมีการตัดสินใจอะไรบาง 
3) ผูซ้ือสินคาธุรกิจตองการอะไร 
4) ผูซ้ือสินคาธุรกิจซ้ือเม่ือไร 
5) ใครมีสวนรวมในกระบวนการซ้ือของธุรกิจ 
6) ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอผูซ้ือสินคาธุรกิจคืออะไร 
7) ผูซ้ือสินคาธุรกิจซ้ืออยางไร 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคาธุรกิจ ประกอบดวย  
1) ปจจัยส่ิงแวดลอม เปนปจจยัภายนอกองคการ เชนภาวะเศรษฐกิจ การ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง 
2) ปจจัยภายในองคการ คือ กลุมอิทธิพลซ่ึงอยูในกระบวนการซ้ือ  
3) ปจจัยระหวางบุคคล เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลซ่ึงอยูในกระบวนการซ้ือ 

ศูนยกลางกระบวนการซ้ือจะเกี่ยวของกับกลุมบุคคลท่ีมีความสนใจ
สถานะ อํานาจ ความเห็นอกเห็นใจ 

4) ปจจัยเฉพาะบุคคล การตัดสินใจของแตละบุคคลมีอิทธิพลตอการยอมรับ
และความชอบในผลิตภัณฑ  

  นอกจากปจจยัดังกลาว ยังมีปจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูขายท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ ไดแก ช่ือเสียง ความม่ันคงทางการเงิน การยดืหยุนเร่ืองราคา ประสบการณในอดตี 
บริการทางเทคนิค เปนตน 
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  บุษบา สุริยประภาดิลก (2546) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือเซรามิคประเภทของชํารวยและเคร่ืองประดับของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน
การศึกษาใชเคร่ืองมือคือการออกแบบสอบถาม โดยใชใชวิธีการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตาม
สะดวกและการกําหนดโควตา ตามหางสรรพสินคาจํานวน 3 แหง แหงละ 100 ราย รวมจํานวน 300 
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ตัวอยาง พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเซรามิคประเภทของชํารวย
และเครื่องประดับของผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียอยูในลําดับมากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับดังนี้ 
ปจจัยดานราคาใหความสําคัญกับ สวนลดเงินสด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญ
กับพนักงานขายและการสงเสริมการขาย ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับ 
ความสะอาดภายในราน และปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา สวนปญหา
ดานสวนประสมการตลาดมีคาเฉลี่ยในลําดับมาก ไดแกปญหาดานราคา ปญหาดานการสงเสริม
การตลาด ปญหาดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ สวนปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง 
  บุญเกิด สระศรี (2547) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองเคลือบดินเผาของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการศึกษาใช
เคร่ืองมือคือการออกแบบสอบถาม โดยใชวิธีการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตามสะดวก จํานวน 300 
ตัวอยาง จากรานคาท่ีจําหนายเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีอยูในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองเคลือบดินเผาของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑใหความสําคัญกับ
คุณภาพ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับสถานท่ีต้ังสะดวกในการซ้ือ ปจจัย
ดานราคาใหความสําคัญกับราคาสินคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญกับพนักงาน
เอาใจใสลูกคา สวนปญหาในการเลือกซ้ือเคร่ืองเคลือบดินเผา มีคาเฉล่ียรวมในระดับนอยทุกดาน 
เรียงตามลําดับไดแก ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ปญหาดานราคา ปญหาดานผลิตภัณฑ และ
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  


