
บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ

เลือกรานวัสดกุอสราง ในอําเภอเมืองสตูล ใชแนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเกีย่วของ
ดังตอไปนี ้

  
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 
อดุลย จาตุรงคกุล (2543) ไดสรุปแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของนักวิชาการตางๆ

ประกอบดวย 
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาด เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและสรางคุณคา (Value) ใหเกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายแกลูกคาตองมี
คุณประโยชนหลัก (Core benefit) ตองเปนผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือเกิน
ความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Potential Product) 
เพื่อความสามารถในการแขงขันในอนาคต 

2. ราคา (Price) คือ ตนทุนท้ังหมดท่ีลูกคาตองจายในการแลกเปล่ียนกับสินคาหรือ
บริการรวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม  ซ่ึงจะตองจายพรอม
ราคาของสินคาท่ีเปนตัวเงิน ดังนั้นราคาในการกําหนดวาลูกคาจะซ้ือจึงมีบทบาทผลิตภัณฑหรือไม 
รวมท้ังมีอิทธิพลตอความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑดวย 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ เปนกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือ
บริการไปสูตลาด เพื่อผูบริโภคจะไดบริโภคสินคาหรือบริการตามความท่ีตองการ โดยตองพิจารณา
ถึงองคการตางๆและทําเลท่ีต้ังเพื่อใหอยูในพื้นท่ีท่ีจะเขาถึงลูกคาได รวมถึงความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีซ่ึงจะสนับสนุนการสงมอบบริการจากผูผลิตไปยังลูกคาไดงายข้ึนเชนกัน 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือการส่ือสารทางตลาดท่ีตองแนใจวาตลาด
เปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขาย โดยสวนประกอบของการสงเสริมการตลาด 
ประกอบดวย 

- การโฆษณา (Advertising)  ใชสรางภาพพจนระยะยาวใหกับผลิตภัณฑหรือบริการ และ
ทําใหเกิดการขายท่ีรวดเร็ว 
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- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)  เปนการส่ือขาวสารลูกคาไปยังผลิตภัณฑ หรือ
เปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาตอลูกคา ประกอบไปดวยเคร่ืองมือมากมาย เชน คูปองสวนลด การแจกการ
แถม เปนตน 

- การประชาสัมพันธและการพิมพเผยแพร (Public Relation)  เปนการสรางความเช่ือถือ
ใหกับผลิตภัณฑและการดําเนินงานของบริษัทใหเขาถึงลูกคาท่ีชอบหลีกเล่ียงพนักงานขายและ
โฆษณา 

- การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)  เปนการสรางความนิยมชมชอบ  ความ
เช่ือและตัดสินใจเลือกและการกอปฏิกิริยาซ้ือ  โดยอาศัยบุคคลเปนผูแจงขาวสาร 

- การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  เปนการสงขาวสารสูบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได
อยางรวดเร็ว  ผานเคร่ืองมือท่ีมีหลายรูปแบบ  เชน จดหมายตรง  ทางโทรศัพท  และการตลาด
อางอิงอิเลคทรอนิกส  เปนตน 

5.  บุคคล (People)  คือ การเลือก การฝกอบรมและการจูงใจพนักงาน เพื่อทําใหสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ี
ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปญหา และสามารถ
สรางคานิยมใหกับองคกร 

6.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือสภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ
และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคาและทําใหมองเห็นภาพลักษณของบริการได
อยางชัดเจน เชน การตกแตงรานท้ังภายในและภายนอก บริเวณรานสะอาด เปนตน  

7.  กระบวนการ (Processes) คือ ข้ันตอนการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพการบริการ
แกลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจใหกับลูกคา โดยกระบวนการบริการตองมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็วและถูกตองในการใหบริการ เปนตน 

 
แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะฯ (2546)  ไดอธิบายถึงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภควา

เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา  โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน  
(Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือเพื่อใชในการ
วางแผนเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ  7P’s  ซ่ึงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และ
การกําหนดกลยุทธการตลาด  สามารถอธิบายไดดังนี้ 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analysis  Consumer  Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรม
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การซ้ือและการใชของผูบริโภค  คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด  
(Marketing  Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

  คําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย  Who, 
What, Why, Where, When and How เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย  
Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and Operations มีรายละเอียด
ของคําถามดังนี้ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market ?) เปนคําถามท่ีตองการทราบ
ถึงลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร  ภูมิศาสตร จิตวิทยา หรือจิต
วิเคราะหและพฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy ?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึง
วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็คือตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 
(Competitive Differentiation)  

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer  buy ?) เปนคําถามท่ีตองการทราบถึง
วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives)   ผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการของเขาท้ังดาน
รางกายและจิตวิทยา   ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือปจจัยภายในหรือปจจัย
ทางจิตวิทยา  ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม   และปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying ?)  เปนคําถามเพ่ือ
ทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวยผูริเร่ิม 
ผูมีอิทธิพล  ผูตัดสินใจซ้ือ  ผูซ้ือ และผูใช 

 5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy ?)  เปนคําถามเพ่ือทราบถึงโอกาส
ในการซ้ือ (Occasions) ของผูบริโภค เชน เดือนใดของป หรือชวงฤดูใดของป  ชวงวันใดของเดือน  
ชวงเวลาใดของวัน  โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

 6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy ?)  เปนคําถามท่ีตองการทราบถึง
ชองทาง (Channels) หรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปซ้ือ เชน ซุปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซ้ือ  
รานขายของชํา  ฯลฯ  เปนตน 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy ?)  เปนคําถามเพ่ือทราบถึงข้ันตอน
ในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) หรือกระบวนการซ้ือ (Buying Process) ประกอบดวย การรับรู
ปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจ และความรูสึกภายหลังการซ้ือ 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ชาญชัย ลีวณิชย (2542) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรานคาวัสดุกอสรางของ

ผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย เปนผูบริโภคท่ัวไปและชาง/
ผูรับเหมา ในสัดสวนใกลเคียงกันอยูระหวาง 25-35ป สมรสแลว รายไดตอเดือนของครอบครัวตํ่า
กวา 20,000 บาท โดยมีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานคา ไดแก ปจจัยทางดานราคา 
ผลิตภัณฑ การสงเสริมทางการตลาด และปจจัยดานบุคคล ตามลําดับ สําหรับความคิดเห็นของ
ผูบริโภคเกี่ยวกับรานคาวัสดุกอสรางท่ีตองการในอนาคตนั้น ผูบริโภคตองการใหรานคาวัสดุ
กอสรางมีสินคาครบวงจร ต้ังแตการสรางฐานรากจนถึงงานตกแตง มีสินคาพรอมขายสมํ่าเสมอ
สินคามีความทันสมัย สวยงาม สามารถตอรองราคาได มีการติดปายราคาชัดเจน มีท่ีจอดรถสะดวก
จัดรานสวยงาม มีการจัดสงสินคารวดเร็ว ถูกตองและไมคิดคาขนสง มีพนักงานขายคอยแนะนํา
ตลอดจนมีการจัดรายการสงเสริมการขายลด แลก แจก แถม 

รสริน บุญเฉลียว (2546) ไดศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
ผลิตภัณฑประตูพีวีซีเพื่อจําหนายของรานคาปลีกวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกผลิตภัณฑ ประตูพีวีซีเพื่อ
จําหนายของรานคาปลีกวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปนอันดับหนึ่งคือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑรองลงมาคือปจจัยการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานราคา และปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกผลิตภัณฑประตูพีวีซี ท่ีมีความสําคัญ 3 
อันดับแรก คือ คุณภาพผลิตภัณฑไดมาตรฐาน รองลงมารูปแบบพีวีซีท่ีจําหนายมีความทันสมัย 
และเปนสินคายี่หอท่ีคนรูจักเปนท่ียอมรับ ปจจัยดานการสงเสริมดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
เลือกประตูพีวีซี ท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ พนักงานมีความจริงใจ ซ่ือสัตย รองลงมาคือ 
พนักงานขายมีการแนะนําสินคาท่ีชัดเจน และพนักงานขายมีความเอาใจใสสมํ่าเสมอในการเยี่ยม
เยียนรานคา ปจจัยทางดานราคาท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
รองลงมา คือ ระดับราคามีความหลากหลายกับคุณภาพของสินคา และราคาสินคาสามารถยืดหยุน
ไดตามปริมาณการซ้ือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ สามารถ
ติดตอกับผูจําหนายไดสะดวก รองลงมาคือ การมีบริการสงสินคาถึงรานหรือบานลูกคาและ
กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก สําหรับปญหาท่ีมีตอการเลือกผลิตภัณฑประตูพีวีซี ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑสินคาท่ีมีปญหาเปล่ียนคืนไดยาก ดานราคา คือ ราคาสินคาไมเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคา ดานการจัดจําหนาย คือ ผูขายมีการคิดคาสงสินคา หรือไมบริการจัดสงสินคา และดานการ
สงเสริมดานการตลาด คือ ผูขายไมมีการโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาชวยการขาย 
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อัมพร เครือใหม (2547) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
การเลือกซ้ือวัสดุกอสรางในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือวัสดุกอสรางในเขตเทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง เปนอันดับหนึ่งคือปจจัยดานผลิตภัณฑรองลงมาคือดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาดและดานชองทางการจัดจําหนาย โดยปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกใชวัสดุกอสราง ท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก คุณภาพของสินคารองลงมาคือมาตรฐาน
สินคา และความสะดวกในการเลือกซ้ือ ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชวัสดุ
กอสราง ท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก ราคาสินคาคงท่ี รองลงมาคือกําหนดราคาใหมีความ
เปนมาตรฐานและมีราคาใหเลือกตามคุณภาพของสินคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผล
ตอผูบริโภคในการเลือกใชวัสดุกอสราง ท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก ความสะดวกในการ
เลือกซ้ือ รองลงมาคือความรวดเร็วในการจัดสงสินคาและมีบริการจัดสงสินคาถึงสถานท่ีใชงาน 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชวัสดุกอสราง ท่ีมีความสําคัญ 3 
อันดับแรก ไดแก มนุษยสัมพันธของพนักงาน รองลงมาคือความรูในตัวสินคาของพนักงานและ
ความเพียงพอของพนักงานใหบริการ สําหรับปญหาทางดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือวัสดุ
กอสราง คือ ไมมีเง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา ปญหาดานราคา คือ ราคาไมคงท่ี ปญหาดานชอง
ทางการจัดจําหนาย คือ การจัดวางสินคาไมเปนระเบียบ ปญหาทางดานการสงเสริมการตลาด คือ 
ไมมีการลด แลก แจก แถม 

สุรีย ไพโรจนธีระรัชต (2545) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูซ้ือในการ
เลือกซ้ือสินคาประเภทวัสดุกอสรางรานซีเมนตไทยโฮมมารท ในจังหวัดลําพูน โดยแบงผูซ้ือ
ออกเปน 2 กลุม กลุมแรกคือผูท่ีซ้ือเพื่อไปทําธุรกิจกอสราง และกลุมท่ีสอง คือผูท่ีซ้ือนําไปใช
โดยตรง สําหรับปจจัยส่ิงท่ีกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาวัสดุ
กอสรางของผูซ้ือเพื่อนําไปใชในธุรกิจกอสราง ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยชองทางการจัด
จําหนายและปจจัยดานบุคลากร และในสวนของผูซ้ือท่ีนําไปใชโดยตรงนั้นปจจัยส่ิงท่ีกระตุน
ทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาวัสดุกอสราง คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยทางดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดาน
บุคลากร สําหรับการซ้ือวัสดุกอสรางสวนใหญซ้ือเพื่อตกแตง/ตอเติมบานมากท่ีสุดและมีราน
ประจําสําหรับซ้ือสินคาซ่ึงเปนรานวัสดุกอสรางท่ัวไปมากท่ีสุด สวนใหญการตัดสินใจซ้ือดวย
ตนเอง และเห็นวาปายผาท่ีติดหนารานเปนส่ือท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ผูซ้ือมีการ
ซ้ือสินคาปละ 4-6 คร้ังมากท่ีสุด สินคาวัสดุกอสรางท่ีซ้ือสวนใหญ คือ ปูนซีเมนต กระเบ้ืองปูพื้น/บุ
ผนัง ทอพีวีซีและขอตอ และอุปกรณเคร่ืองใชท่ัวไป สวนมากซ้ือสินคาคร้ังละไมเกิน 5,000 บาท 


