
 

 

บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคตอการซ้ือรถยนตนั่งมือ 

สองจากผูประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร  ไดใชทฤษฎีและแนวคิด
ประกอบการศกึษาดังตอไปนี้ 
 
ทฤษฎี และแนวคิด 

1) ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix Theory)  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววาสวนประสมการตลาด (Marketing mix 
หรือ 4ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมายประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีนําเสนอเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของตลาดใหไดรับความพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตน
ก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ บุคคล สถานท่ี หรือแนวความคิด ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน มีมูลคาในสายตาผูบริโภค จึงทําใหผลิตภัณฑนั้นขายได ผลิตภัณฑท่ีนําออกสูตลาด
ในปจจุบัน ผูประกอบการจะพิจารณาถึงกลยุทธสวนประสมของผลิตภัณฑดังนี้ 
 1.1 ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือ ความแตกตางทางดาน
การแขงขัน หมายถึง คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเหนือกวาคูแขงขัน
ประกอบดวย 
 1.1.1 ความแตกตางกันดานบริการ (Service Differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันดานบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน และลูกคาพึงพอใจ หรืออาจเรียกวา ผลิตภัณฑ
ควบซ่ึงประกอบดวยการติดต้ัง การขนสง การฝกอบรมลูกคา บริการใหคําแนะนําลูกคา การ
ซอมแซมและบริการอ่ืน ๆ 
 1.1.2 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนกิจกรรม
การออกแบบลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑ หรือบริษัท ใหแตกตางจากคูแขงขัน และสามารถสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา 



 6

 1.1.3 ความแตกตางดานบุคลากร (Personnel Differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันในคุณสมบัติของบุคลากร ธุรกิจจะมีขอไดเปรียบคูแขงขันโดยการจาง และฝก
พนักงานท่ีดีกวาคูแขงขัน การฝกอบรมพนักงานใหมีคุณภาพดีข้ึน 
  1.1.4 ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image Differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑ ซ่ึงเนนหนักดานจิตวิทยา หรือ
อารมณ หรือสัญลักษณ แมวาผลิตภัณฑตางๆ จะสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือได
เหมือนกัน แตผูซ้ือจะรูสึกถึงความตองการ ในภาพลักษณของผลิตภัณฑ 

 1.2 พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน
พื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระดับ คือ 
    1.2.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคไดรับจากการซ้ือสินคาโดยตรง 
   1.2.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพท่ีผูบริโภคสามารถสัมผัส หรือรับรูได ซ่ึงเปนสวนท่ีเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาท่ีสมบูรณ 
หรือเชิญชวนใหใชยิ่งข้ึน ตัวอยาง รูปรางผลิตภัณฑ เชน 
 - คุณภาพ (Quality) ดี ปลอดภัย ไดรับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข 
 - รูปรางลักษณะ (Feature) สี กล่ิน รส 
 - รูปแบบ (Style) ทันสมัย งายตอการบริโภค และสะดวกตอการถือพกพา 
 - การบรรจุภัณฑ (Packaging) เก็บอยูในภาชนะท่ีบรรจุปลอดภัย                                
 - ตราสินคา (Brand) งายตอการจดจํา การออกเสียง มีลักษณะเฉพาะ 
 1.2.3 ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติม 
หรือบริการท่ีผูซ้ือจะไดรับควบคูไปกับการซ้ือสินคา ประกอบดวย บริการกอน และหลังการขาย 
เชน การติดต้ัง การขนสง 
 1.2.4 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติ 
และเง่ือนไขท่ีผูซ้ือคาดหวังจะไดรับ และใชเปนขอตกลงเม่ือมีการซ้ือสินคา 

2. ราคา (Price) หมายถึง หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน
ของผูบริโภค ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑ
นั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผูกําหนดราคาตองคํานึงถึง การยอมรับของลูกคาใน
มูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ   ตนทุน และคาใชจายท่ีเกี่ยวของของผลิตภัณฑ
ตลอดจนภาวะการแขงกัน 
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  นโยบาย และกลยุทธดานราคา (Price Policies and Strategies) มีดังนี้ 
 2.1 นโยบายการใหสวนลด (Discount) สวนลด คือ สวนท่ีลดใหจากราคาท่ี
กําหนดไวในรายการเพื่อใหผูซ้ือกระทําหนาท่ีทางการตลาดบางอยางท่ีเปนประโยชนตอผูขาย เชน 
สวนลดปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสด และสวนลดตามฤดูกาล เปนตน 
 2.2 กลยุทธการต้ังราคาเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนกลยุทธ
การตั้งราคาเพื่อจูงใจผูบริโภคใหซ้ือสินคาของพอคาปลีกมากข้ึน ไดแก การตั้งราคาลอใจ การต้ัง
ราคาในเทศกาลพิเศษ การขายแบบคิดดอกเบี้ยตํ่า สัญญาการรับประกัน และ การใหบริการ การให
สวนลดตามหลักจิตวิทยา การลดราคาตามหลักจิตวิทยา การลดราคาเพ่ือสงเสริมการขาย และการ
คืนเงิน 
 2.3 นโยบายระดับราคา (The Level of Prices Policy) ผูผลิตกําหนดราคาของ
สินคาจําแนกตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผูผลิตอาจต้ังราคา ณ ระดับ
ราคาท่ีเทากัน ตํ่ากวา หรือสูงกวาระดับราคาตลาด ไมวาจะเปนการตั้งราคาแบบใดก็ตาม จะมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจในราคาและเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจใช 
 2.4 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) หมายถึง การที่ผูผลิตคิดราคาของ
สินคาชนิดหนึ่งสําหรับผูซ้ือทุกรายในราคาเดียวกัน ภายใตสถานการณท่ีเหมือนกัน นโยบายราคา
เดียวไมไดหมายความวา ราคาท่ีต้ังไวไมสมารถเปล่ียนแปลงได แตสามารถเปล่ียนไดตลอดเวลาท่ี
ตองการ ซ่ึงเม่ือเปล่ียนแลวก็ตองยึดหลักการคิดราคาดังกลาว กับผูซ้ือทุกรายเหมือนกัน 
 2.5 กลยุทธการลดราคา (Mark Down) เปนวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมท่ี
กําหนดไว เนื่องจากราคาท่ีกําหนดไวจําเปนตองเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวะการแขงกัน 
และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง การกระจายสินคา เขาสู
ตลาดโดยจะตองเลือกชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดสําหรับสินคาของตน อาจจะ
กําหนดในรูปแบบชองทางการจําหนายทางตรง (Direct Channel) และชองทางจําหนายทางออม 
(Indirect Channel) การจะเลือกใชชองทางการจําหนายประเภทใดจะตองพิจารณาหลาย ๆ ปจจัย
ประกอบโดยรอบคอบ เพื่อเลือกชองทางท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และนําไปสูตลาดเปาหมายไดใน
เวลาท่ีเหมาะสม ดวยคาใชจายท่ีประหยัดสุด โดยปจจัยท่ีจะตองพิจารณาเลือกชองทางการจัด
จําหนายท่ีเหมาะสมมี 4 เร่ืองคือ ตลาด ผลิตภัณฑ ผูผลิต และคูแขงขัน 

องคประกอบของระบบการกระจายสินคา ในระบบของการกระจายสินคา
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ หลายๆ เร่ืองท่ีตองปฏิบัติและเปนกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
กัน มีกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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3.1 การใหบริการลูกคา (Customer Services) จะตองมีการกําหนดวาจะใหบริการ
แกลูกคาระดับใด 

3.2 การขนสง (Transportation) จะเลือกใชวิธีขนสงวิธีใด คาใชจายมาก-นอยมีผล
ตอการใหบริการอยางไร 

3.3 การควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory Control) จะสามารถจัดสงสินคาไดใน
เวลาท่ีตองการยอมตองมีสินคาพรอมอยูในมือ แตการเก็บสินคาไวมากเกินไปก็สงผลเสียได
เหมือนกัน  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีจะทําการติดตอส่ือสารกับ
ผูบริโภคท่ีคาดหวังเพื่อแจงขาวสาร, เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการและตัดสินใจซ้ือ, เพื่อสราง
ทัศนคติและภาพพจนท่ีดีแกบริษัท เคร่ืองมือการติดตอส่ือสารทางการตลาดเพื่อแจงขาวสาร จูงใจ
ตลาด สรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือขายของตลาด สวนประสมการสงเสริมการตลาด
ประกอบดวย 4 ประการคือ  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคาหรือ
บริการ โดยไมใชพนักงานขาย และตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ การโฆษณาจึงมี
ลักษณะเฉพาะคือเปนการเสนอขายสินคา บริการ หรือการคิดโดยการใชส่ือและตองการจายเงินคา
ส่ือโดยผูอุปถัมภรายการ 

4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอส่ือสารทางตรง 
แบบเผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคาท่ีคาดหวัง การขายโดยใชพนักงานขายถือเปนการ
ติดตอส่ือสารสองทาง (Two Ways Communication) 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sale promotion) คือกิจกรรมระยะส้ันท่ีใชสงเสริมการ
ขายนอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถ
กระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือของลูกคาข้ันสุดทาย หรืออาจหมายถึงกิจกรรมระยะ
ส้ันซ่ึงใชชวยและเสริมการขายโดยใชพนักงานและการโฆษณา 

4.4 การใหขาวประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว เปนการ
สงเสริมการขายโดยไมใชบุคคลโดยไมมีการจายเงินจากองคกรท่ีไดรับผลประโยชนจากการใหขาว
นั้น การประชาสัมพันธหมายถึง การติดตอส่ือสารกับกลุมท่ีเปนลูกคาและไมใชลูกคา ซ่ึง
ประกอบดวยประชาชนท่ัวไป พนักงานในองคกร และหนวยราชการ  

โดยวัตถุประสงคพื้นฐานของการสงเสริมการตลาดมี 3 ประการคือ 
1. เพื่อแจงขาวสาร อาจเปนการแนะนําสินคาใหม หรืออธิบายลักษณะใหมของ

ผลิตภัณฑ หรือช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
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2. เพื่อจูงใจ เปนการช้ีจุดเดนของสินคาเพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการและ
เกิดการตัดสินใจซ้ือ 

3. เพื่อเตือนความจํา เปนการสงเสริมใหลูกคาระลึกถึงสินคานั้นอยูเสมอ 
 

2) แนวคิดเก่ียวกับส่ิงกระตุนท่ีไมใชปจจัยดานการตลาด (Non-Marketing Stimulus)  
    ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววาเปนส่ิงกระตุนความตองการของ

ผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคกร ซ่ึงองคกรไมสามารถควบคุมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก 
- ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ํามัน อัตราดอกเบ้ีย 

รายไดของผูบริโภค ซ่ึงลวนมีอิทธิพลตอความตองการของแตละบุคคล 
- ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองยนตแบบ

ใหม ๆ นวัตกรรมสมัยใหมท่ีชวยใหประหยัดเช้ือเพลิงและทําใหการผลิตรวดเร็วข้ึน การคิดคน
พัฒนาและวิจัยคุณภาพของเช้ือเพลิง 

- ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมายเพิ่มหรือลด
ภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง ขอจํากัดทางดานกฎหมายจราจรภายในประเทศเชนการจํากัดความเร็วขณะ
ขับข่ียวดยานพาหนะ มีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูซ้ือ 

- ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) เชนขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาล    
ตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้นเชนการหาซ้ือรถยนต
ตอนปลายปเพื่อใชเปนพาหนะพาครอบครัวกลับภูมิลําเนาเดิมท่ีอยูตางจังหวัดหรือพาครอบครัวไป
เท่ียวพักผอนในชวงวันหยุด 
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 รัชนีกร ณ พัทลุง (2543) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีใชประกอบการพิจารณาในการ 
ตัดสินใจซ้ือรถยนตจากเต็นทรถยนตมือสองในเขตบางนา พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือรถยนต โดยแยกเปนแตละดานดังนี้ คือ ดาน
ผลิตภัณฑ ผูบริโภคคํานึงถึงคุณภาพของรถยนต ความหลากหลายของรถยนตท่ีมีไวใหเลือก 
ช่ือเสียงของราน ดานราคา ผูบริโภคคํานึงถึงรถยนตราคาถูก และการขายตอในภายภาคหนาจะตอง
ขาดทุนนอย ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคคํานึงถึงสถานท่ีต้ังของศูนยรถยนตตองอยูติด
ถนน จอดรถไดสะดวกและมีความสะดวกในการเดินทาง ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคให
ความสําคัญตอพนักงานขายท่ีมีการแนะนําท่ีดีตอลูกคา มนุษยสัมพันธท่ีดี และมีบุคลิกภาพท่ีดี เร่ือง
ของการลดราคา อัตราดอกเบ้ียเงินกูตํ่า ผอนไดระยะยาว เงินดาวนนอย 
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พรชัย พาณิชยเจริญลาภ (2548) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสอง
ของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบวาผูบริโภคใหความสําคัญดานราคามากท่ีสุด รองลงมาเปน 
ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยในดานราคาให
ความสําคัญตอราคารถยนต และอัตราดอกเบ้ียของรถยนตท่ีจะซ้ือ ในดานผลิตภัณฑใหความสําคัญ
กับอุปกรณเสริมท่ีติดมากับรถยนต (Option) รองลงมาเปนสีของรถยนต ในดานชองทางการ
จําหนายใหความสําคัญกับทําเลท่ีต้ังของศูนยรถยนตมือสอง การใหคําแนะนําและบริการท่ีดีของ
พนักงานขาย ในดานการสงเสริมการขายใหความสําคัญกับการมีสวนลดในการซ้ือรถยนตและการ
รับประกันหลังการซ้ือ 

ธนชล พิรุณสาร (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนตมือสองใน
ตลาดรถยนตพีเซ็นเตอร เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัย
ทางการตลาดท้ังส่ีดานในระดับมากทุกรายการ เรียงลําดับไดดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและ
ปจจัยทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑคํานึงถึงการใชประโยชนไดสะดวกสบายและมีความแข็งแรง
ทนทาน ดานราคาคํานึงถึงราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ คุมคากับคุณสมบัติของรถยนต ดานการ
สงเสริมการตลาดคํานึงถึงบุคลากรมีมนุษยสัมพันธดีตอลูกคา มีความนาเช่ือถือ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
ดานชองทางการจัดจําหนายคํานึงถึงทําเลที่ต้ังของสถานประกอบการ ความสะดวกในการเดินทาง
มาท่ีโชวรูม มีพื้นท่ีกวางขวางสะดวกแกการดูรถยนต ดังนั้นแสดงใหเห็นวาปจจัยการตลาดท้ังส่ีดาน
มีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจรถยนตมือสอง 

 
 


