
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาตอ
การซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของดังนี ้
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

1. โมเดลพฤตกิรรมผูบริโภค  
 
 
 
 
 
 
 

 ท่ีมา : Kotler (2005: 139) 
 ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ ของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค และการตอบสนองของผูบริโภค 

 
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค กลาวถึง การศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคท่ีมีเกิดข้ึนทุกวัน วาอะไรคือส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ ท่ีใดท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือ ผูบริโภคเลือก
ซ้ืออยางไร ปริมาณเทาใด เม่ือใด และเหตุใดจึงตัดสินใจซ้ือ แตอยางไรก็ตามการศึกษาถึงสาเหตุ
ของการซ้ือของผูบริโภคนั้นไมใชเร่ืองงาย ซ่ึงคําตอบนั้นอยูลึกในความคิดของผูบริโภค  

จุดเร่ิมตนของโมเดลน้ีจากการตลาดหลัก 4Ps (Marketing) คือ ผลิตภัณฑ(Product) 
ราคา(Price) สถานท่ี(Place) และ การสงเสริมการตลาด(Promotion) นอกเหนือจากนี้ยังมีส่ิงกระตุน
แวดลอมอ่ืนๆ(Stimuli) ท่ีสงผลถึงความคิดของผูบริโภคคือ เศรษฐกิจ(Economic) เทคโนโลยี
(Technological) การเมือง(Political) วัฒนธรรม(Cultural)  ซ่ึงส่ิงกระตุน(Stimuli) ดังกลาวไมอาจ
คาดเดาไดเปรียบเสมือนกลองดํา (Buyer’s black box) ภายในสามารถแบงไดตามลักษณะเฉพาะ

Marketing and Other Stimuli 
Marketing Other 
Product Economic 
Price Technological 
Place Political 
Promotion Cultural 

Buyer’s Black box 
Buyer                   Buyer 
Characteristics    decision 
       process 

Buyer Responses 
Product choice 
Brand choice 
Dealer choice 
Purchase timing 
Purchase amount 
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ของผูบริโภค(Buyer’s characteristics)  และ กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer’s decision 
process) หลังจากนั้นจากสงผลถึงการตอบสนองของผูบริโภค (Buyer’s responses)  ซ่ึง
ประกอบดวย การเลือกประเภทผลิตภัณฑ(Product choice)  การเลือกตราสินคา(Brand choice) การ
เลือกผูจัดจําหนาย(Dealer choice) ชวงเวลาท่ีจะซ้ือ(Purchase timing) และ จํานวนซ้ือ(Purchase 
amount) 

รายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภค มีดังนี้ 
1) ส่ิงกระตุน (Stimuli) เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside Stimuli) 

และส่ิงกระตุนภายนอก (Outside Stimuli) ซ่ึงจะเนนเฉพาะการจัดส่ิงกระตุนภายนอกเทานั้น ซ่ึงส่ิง
ท่ีกระตุนภายนอกนั้นสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ 

 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimuli) ซ่ึงเปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของ
กับสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 
สถานท่ี (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimuli) ซ่ึงเปนส่ิงกระตุนความตองการของ
ผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคกร ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายควบคุมไมได ไดแก ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ 
(Economic) ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) ส่ิงกระตุนทางการเมือง (Political) และส่ิง
กระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) 

2) กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงความรูสึกนึก
คิดของผูซ้ือ นักการตลาดตองทราบวาผูบริโภคเปล่ียนแปลงส่ิงกระตุนทางการตลาดและส่ิงกระตุน
อ่ืนๆใหเปนการตอบสนองไดอยางไร จะเห็นวาในกลองดําของผูซ้ือแบงเปน 2 สวน สวนแรกคือ
ลักษณะของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการรับรูและการตอบสนองตอส่ิงกระตุนของผูบริโภค(Buyer 
caractoristic) สวนท่ีสองคือกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคท่ีกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
(Buyer decision process) 

3) การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Responses) หรือการตัดสินใจของผูบริโภค 
ซ่ึงเปนผลมาจากส่ิงกระตุนทางการตลาด ซ่ึงในท่ีนี้คือปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผานกลอง
ดําซ่ึงประกอบดวยลักษณะของผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูและการตอบสนองตอส่ิงกระตุน
ของผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคที่กระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภคโดย
สามารถพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้คือ การเลือกประเภทผลิตภัณฑ (Product Choice) การเลือก
ตราสินคา(Brand Choice) การเลือกผูขาย(Dealer Choice) เวลาการซ้ือ(Purchase Timing) ปริมาณ
การซ้ือ(Purchase Amount)   
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โดยการศึกษานี้จะเนนท่ี ส่ิงกระตุนทางการตลาด(Marketing Stimuli) หรือปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการและ การตอบสนองของผูบริโภค(Buyer responses) ซ่ึงเปนการแสดงออก
ของผูบริโภคในการตอบสนองตอส่ิงกระตุน ซ่ึงในท่ีนี้คือปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ โดยมี
ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการและการตอบสนองของผูบริโภคหรือลักษณะของการตัดสินใจ
ซ้ือดังตอไปนี้  

 
2. ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 

    การจากศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคา
ตอการซ้ือเครื่องโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม จะศึกษาโดยทฤษฎีสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix’s) หรือ 4P’s เปนการศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี และการ
สงเสริมการตลาด แตเนื่องจากเครื่องโทรทัศนแอลซีดี เปนผลิตภัณฑท่ีตองอาศัยการบริการ ซ่ึงมี
การขนสง  ติดต้ัง และดูแลหลังการขาย จึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงใหครอบคลุมถึงปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริการ โดยทฤษฎีปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
(Marketing Mix’s) หรือ 7P’s  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบดวย 
(กฤษณา รัตนพฤกษ, 2545) 

1)   ผลิตภัณฑ(Product)  คือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาด เพื่อสนองตอบความ
ตองการของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดข้ึน การสรางบริการเพื่อใหบริการท่ีทรงคุณคา    
บริษัทฯ ตองปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะรายและตองสรางคุณคา 
(Value) ใหเกิดข้ึนดวย 

2)   ราคา (Price) คือ ตนทุนท้ังหมดท่ีลูกคาตองจายในการแลกเปล่ียนกับสินคา
หรือบริการ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรมซ่ึงตองจายพรอม
ราคาสินคาท่ีเปนตัวเงิน การตั้งราคาคาบริการ มีการเรียกราคาคาบริการ และราคาท่ีต้ังข้ึนสําหรับคิด
คาบริการมักไดรับการออกแบบใหครอบคลุมตนทุนและสรางกําไร เนื่องจากบริการมองไมเห็น 
การต้ังราคาบางสวนตองใหผูขายและผูซ้ือเขาใจวามีอะไรบางรวมอยูในส่ิงท่ีเขากําลังจะซ้ือขาย
แลกเปล่ียน  

3)   สถานท่ี (Place) เปนกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือบริการไปสู
ตลาด เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการ กลยุทธการใหบริการเปนเร่ืองท่ี
ตองพิจารณาจัดใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพการบริการและส่ิงท่ีลูกคาใหคุณคา นักการ
ตลาดจะจัดการใหมีการมารับบริการไดโดยสะดวกมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
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4)   การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการแจง บอก สรางความเขาใจ และ
รับรูท่ีมีตอสินคาแกลูกคาอยางถูกตอง การสงเสริมการตลาดสามารถทําไดโดย การโฆษณา การขาย
โดยพนกังานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ เปนตน 

5)   คน (People) หรือพนักงานผูใหบริการ ซ่ึงหมายถึงผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในการ
นําเสนองานบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา รวมถึงบุคลิกการแตงกาย ทัศนคตแิละ
พฤติกรรมของพนักงานท่ีปฎิบัติตอลูกคาคนอ่ืนๆ หรือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากับลูกคา
ดวยกัน 

6)   กระบวนการ (Process) คือระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และ
การเคล่ือนยาย (Flow) ของกิจกรรมซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในระบบการนําเสนอและปฏิบัติงานบริการ 
เนื่องจากกระบวนการของการบริการมีความสลับซับซอน จึงมีความจําเปนตองผนวกกระบวนการ
เหลานี้เขาดวยกันเพื่อใหการทํางานเปนไปโดยราบร่ืน สามารถตอบสนองความตองการตาม
คุณภาพท่ีลูกคาคาดหวังได 

7)   การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เนื่องจากการ
บริการเปนขอเสนอท่ีเปนนามธรรมไมสามารถจับตองได จึงตองทําใหขอเสนอของการบริการเปน
รูปธรรมท่ีลูกคาเห็นไดชัด ส่ิงท่ีนําเสนอทางกายภาพน้ีเปนสภาพแวดลอมท้ังหมดในการนําเสนอ
การบริการและสถานท่ีท่ีซ่ึงกิจการกับลูกคามีปฏิสัมพันธรวมกัน ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานหรือในการส่ือสารงานบริการ 

 
3. แนวคิดดานการตอบสนองของผูบริโภคหรือลักษณะของการตัดสินใจของ

ผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 
การตอบสนองตอส่ิงกระตุนของผูบริโภค  ซ่ึงในที่นี้ คือปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการ เปนผลตอจากการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคภายในกลองดําท่ีมีอยู 5 ข้ันตอนไดแก 
การตระหนักถึงความตองการ การเสาะหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมหลังการซ้ือ  ทําใหเกิดเปนการตอบสนองของผูบริโภคหรือลักษณะของการตัดสินใจของ
ผูบริโภค 5 ลักษณะประกอบดวย การเลือกประเภทผลิตภัณฑ (Product Choice) การเลือกตราสินคา 
(Brand Choice) การเลือกผูจัดจําหนาย (Dealer Choice) ชวงเวลาซ้ือ (Purchase Timing)  จํานวนซ้ือ 
(Purchase Timing)   

ซ่ึงสําหรับโทรทัศนแอลซีดี สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) การเลือกประเภทผลิตภัณฑ (Product Choice) เชน การเลือกซ้ือสินคาหมวด

ภาพและเสียงวาเปนแบบใดเชนเคร่ืองโทรทัศนแอลซีดี   พลาสมา ทีวี  ซีอารที ทีวี  เปนตน 
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2) การเลือกตราสินคา (Brand Choice) คือ การเลือกตราสินคาจากคายผูผลิตเชน 
ซัมซุง โซนี พานาโซนิค เจวีซี โตชิบา เปนตน 

3) การเลือกผูจัดจําหนาย (Dealer Choice) เชนการเลือกซ้ือจากผูขายท่ีใหบริการที่
ดี มีการดูแลหลังการขาย บริการเปนกันเอง มีการสงเสริมการขายท่ีดีกวา หรือใกลท่ีพัก เปนตน 

4) ชวงเวลาซ้ือ(Purchase Timing)  เชนการเลือกซ้ือในโอกาสพิเศษ (ปใหม วันเกิด 
ข้ึนบานใหม ฯลฯ) หรือการเลือกซ้ือในวันหยุดเพื่อใหเวลาในการพิจารณามากข้ึน เปนตน 

5) จํานวนซ้ือ (Purchase Amount) เชน การซ้ือตามปริมาณความจําเปน ซ้ือตาม
จํานวนหองในบาน หรือ ซ้ือเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ เปนตน 

 
4. แนวคิดดานกลยุทธการตลาด 
แนวความคิดดานกลยทุธการตลาดสําหรับการจัดการเชิงธุรกิจ  ของธุรกิจการ

ใหบริการที่สําคัญมี 3 ประการ คือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 
1)  ความแตกตางจากคูแขง (Competitive Differentiation) คือผูประกอบการ

จะตองพยายามหาวิธีการหรือแนวทางในการสรางความแตกตางในดานการบริการใหเหนือกวา
คูแขงขัน ซ่ึงสามารถทําไดในลักษณะตางๆ เชน การเสนอบริการในลักษณะท่ีมีแนวความคิดริเร่ิม
แตกตางจากบริการของคูแขงท่ัวไป (Innovation Features) และการใหบริการเสริมท่ีแตกตาง เชน 
การมีรถบริการซอมนอกสถานท่ี โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มดังในอดตี 

2)  คุณภาพในการใหบริการ (Service Quality) คือการรักษาระดับการใหบริการที่
เหนือกวาคูแขงขัน เปนส่ิงท่ีสําคัญส่ิงหนึ่งในการสรางส่ิงท่ีแตกตางของการใหบริการ โดยเสนอ
คุณภาพของการใหบริการตามท่ีลูกคาคาดหวังไว ลูกคาจะพอใจถาเขาไดรับในส่ิงท่ีเขาตองการ 
(Wanted) เม่ือเขามีความตองการ (When) ณ สถานท่ีท่ีเขาตองการ (Where) ในรูปแบบท่ีเขาตองการ 
(How) ดังนั้นผูประกอบการจึงตองพยายามรักษาคุณภาพของการใหบริการแกลูกคา และการวิจัย
ทดสอบความพึงพอใจของลูกคา เปนแนวทางหนึ่งของบริษัทท่ีจะประเมินความพึงพอใจของลูกคา
ตอบริการที่ไดรับ เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพของการบริการใหสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคา สําหรับคุณภาพของงานบริการหลังการขาย ไดแก การใหบริการงานซอมและดูแลรักษา
อุปกรณคอมพวิเตอรอยางมีคุณภาพ ดวยการใหบริการในความสะดวกในการติดตอในการแจงซอม 
มีการเขาบริการซอมแซมดวยความรวดเร็ว ผลงานของงานซอมมีคุณภาพไดมาตรฐาน ชางมี
อัธยาศัยท่ีดี รวมท้ังมีความรับผิดชอบในการบริการ เปนตน 

3)  ประสิทธิภาพในการใหบริการ (Productivity) ผูประกอบธุรกิจท่ีใหบริการตอง
พยายามหรือรักษาประสิทธิภาพการใหบริการใหอยูระดบัมาตรฐาน โดยท่ียังรักษาคุณภาพของการ
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ใหบริการรวมทั้งระดับความพึงพอใจของลูกคาไวอีกดวย ซ่ึงการรักษาประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประกอบดวยปจจยัตางๆ เชน การพัฒนาพนักงานท่ีใหบริการใหมีประสิทธิภาพในการ
ใหบริการสูงข้ึน รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ และการพัฒนาระบบการบริการใน
ดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนตน 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาเคร่ืองใชไฟฟา
ในครัวเรือนของลูกคาในเขตจังหวัดเชียงใหม พบวา ลูกคานิยมซ้ือเครื่องใชไฟฟาจากรานจําหนาย
เคร่ืองใชไฟฟา ท่ีมีการรับประกันสินคาและบริการหลังการขาย โดยจะมีการศึกษาคุณสมบัติ และ
วางแผนการซ้ือสินคากอนลวงหนา  เนื่องจากสินคามีราคาแพง และเปนสินคาท่ีมีระยะเวลาการใช
งานนาน การชําระคาสินคา ลูกคาสวนใหญเลือกชําระคาสินคาเปนเงินสดมากกวา สําหรับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคา ไดแกการโฆษณา ตรายี่หอ และราคาสินคา โดยส่ือโฆษณาท่ี
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือส่ือโทรทัศน เนื่องจากเปนส่ือท่ีโฆษณาไดกวางขวาง เขาถึง 
และครอบคลุมลูกคาทุกกลุม แตอยางไรก็ดีส่ือโฆษณาแตละชนิด เชนนิตยสาร แผนพับและวิทยุ ก็
จะสงผลตอลูกคาในแตละกลุมแตกตางกันไปตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยลูกคามี
แนวโนมท่ีจะซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนหากราคาของสินคาลดลง แมวาจะมีสินคาชนิดนั้นอยูแลวก็ตาม ซ่ึง
นอกจากลูกคาจะเลือกซ้ือสินคาเคร่ืองใชไฟฟาแตละชนิดเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
แลว ยังมีความตองการสินคาประเภทส่ือบันเทิงท้ังหลาย เพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะตนเอง
และครอบครัว นอกจากนี้ความตองการการซ้ือสินคายังมาจากกระแสนิยม เพื่อใหไดรับการยอมรับ
จากกลุมสังคมอีกดวย 

ปรีชา ศิริโภค (2549) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตแบบนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คนเอนกประสงค ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคา
ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียรวมมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัยดานราคา และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยมีปจจัยดานสถานท่ี คน กระบวนการ การสรางและ
ลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ียใกลเคียงกัน โดยลูกคาจะมีการหาขอมูลกอนการตัดสินใจซ้ือและมี
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑของตราสินคาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันกอนตัดสินใจซ้ือ และรอชวงเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีมีการสงเสริมการตลาด เชนการจัดแคมเปญ ดาวนตํ่า ดอกเบ้ียพิเศษ หรือการผอนชําระ
เวลานาน เขามามีสวนในการตัดสินใจซ้ือ 
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นฤมล  หอมแกนจันทร  (2550)  ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคา
ในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ใน
ระดับมาก เรียงลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  รองลงมาคือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัย
ดานราคา และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย     สําหรับปจจัยยอยในแตละดานผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก 
คุณภาพสินคา   ปจจัยราคา ใหความสําคัญในระดับมากไดแก ราคาสินคา   ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก   รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ   ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากไดแก มีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ 
 


