
 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชย ์ มีแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1.   ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546: 312-443 อา้งอิงจาก 
Kotler, 1997) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการบริการ (Process) ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) โดยส่วนประกอบทุกปัจจยัมีความเก่ียวพนัและเท่าเทียมกนั ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร
จะวางกลยทุธ์ โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัใดมากกวา่ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อน าเสนอต่อ
ลูกค้าโดยผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายให้กับลูกค้าอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบไปดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า
ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์
ตอ้งพยายามค านึงถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์การแข่งขนั องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย 
ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้  

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุน
ทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อการแลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีรวมถึงเวลาและแรงงานท่ีลูกคา้ตอ้ง
ใช้ไป ราคาเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าให้กิจการมีรายได ้ราคาจึงอยู่ในรูปของจ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อ
สินคา้จ่ายเพื่อให้ได้สินคา้นั้นมา ราคาถูกก าหนดข้ึนจากมูลค่าสินคา้ หากผูซ้ื้อและผูข้ายก าหนด
ราคาสินคา้ใกลเ้คียงกนัการซ้ือขายก็ย่อมเกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ีอาจถือว่าราคาเป็นตวักลางท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงความเป็นเจา้ของสินคา้ อยา่งไรก็ตาม ในการก าหนดราคาสินคา้ตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคด้วยว่ามีความตอ้งการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้นทุนการผลิตสภาพการ
แข่งขนัในตลาดประกอบดว้ย ส าหรับธุรกิจทัว่ไป มีกลยทุธ์การก าหนดราคา ดงัน้ี 
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2.1 การตั้งราคาโดยการก าหนดส่วนลด (Discount Price) เป็นการน าส่วนลด
มาปรับกบัราคาพื้นฐาน เช่น ส่วนลดการคา้ ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามฤดูกาล 
ส่วนลดตามภูมิศาสตร์ และส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขาย เป็นตน้ 

2.2 การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological Price) เป็นวิธีการตั้งราคาท่ีท า
ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้ แลว้ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นๆ ไดแ้ก่ 
การตั้งราคาพิเศษ การตั้งราคาท่ีถือปฏิบติัหรือราคาเคยชิน การตั้งราคาเพื่อศกัด์ิศรี การตั้งราคาเชิง
ระดบั เป็นตน้ 

2.3 การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการขาย (Promotion Price) เป็นการตั้งราคาให้
ต ่าลงเพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภคมาซ้ือสินคา้นั้น โดยปกติมกัก าหนดระยะเวลาในการใชร้ะดบัราคาท่ีปรับ
ใหต้ ่าลงเพื่อเร่งการขายควบคู่ไปดว้ย เช่น การตั้งราคาล่อใจ การลดราคาขาย เป็นตน้ 

2.4 การตั้งราคาตามคู่แข่ง (Competitive Price) เป็นการตั้งราคาสินคา้เม่ือ
คู่แข่งมีการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ เพื่อใหร้าคาสินคา้ของตนสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีอยูใ่นธุรกิจ
เดียวกนัได ้จึงจ าเป็นตอ้งปรับราคาตาม เพราะหากไม่มีการเปล่ียนแปลงราคาตามอาจมีผลกระทบ
ต่อยอดขาย ก าไร และส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาราคาของคู่แข่ง
หลกัเพื่อเปรียบเทียบราคากนัอยูเ่สมอ และทางเลือกของกิจการเม่ือคู่แข่งขนัมีการเปล่ียนแปลงราคา
สินคา้ ได้แก่ การคงราคาเดิมเอาไว ้การลดราคา การเพิ่มราคา หรือการตั้งราคาให้ต ่ากว่าสินค้า
ประเภทเดียวกนั เป็นตน้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้
หรือบริการไปสู่ตลาด เพื่อให้ลูกคา้ไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงรวมไปถึง การ
เลือกท าเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจ เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งเป็นต าก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้มา
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ดงันั้นสถานท่ีตั้งจึงตอ้งสามารถครอบคลุมพื้นท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย และจ าเป็นตอ้งค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัด้วย อย่างไรก็ตามความส าคญัของ
ท าเลท่ีตั้งอาจมีความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจแต่ละประเภท สถานท่ี
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย จึงเก่ียวข้องกับสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้และกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคหาซ้ือผลิตภณัฑ์ไดง่้าย ไม่ว่าจะซ้ือเม่ือใดหรือท่ีใดก็ตาม ในการจ าหน่ายสินคา้นอกจาก
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์แลว้ ยงัเก่ียวกบับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอสินคา้ท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงประกอบดว้ยท าเลท่ีตั้งและช่องทางในการน าเสนอสินคา้ ดงัน้ี 

3.1 ท าเลท่ีตั้ง (Location) ความส าคญัของแหล่งท่ีตั้งหรือสถานท่ีจดัจ าหน่าย
สินคา้ข้ึนอยู่กบัการเลือกท าเลท่ีตั้ง การจดัสถานท่ีจ าหน่าย รวมถึงภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ 
ส่วนประกอบทางกายภาพของบริษทัหรือร้านคา้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัได ้และเป็นส่วนท่ีเพิ่ม
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ความมั่นใจให้แก่ผูบ้ริโภค การเลือกท าเลท่ีตั้ งจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซ่ึงจะต้องตอบสนอง
ผูบ้ริโภคในด้านความสะดวกสบาย สามารถครอบคลุมพื้นท่ีรองรับกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด 
นอกจากท าเลท่ีตั้งในความหมายของแหล่งท่ีตั้งแลว้ ยงัหมายรวมถึงการมีสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้
ในรูปห้างร้านหรือบริษทัซ่ึงเป็นเครือข่ายสาขาด้วย เน่ืองจากการมีสาขาเป็นจ านวนมากและ
ครอบคลุมพื้นท่ีมากเท่าใดแลว้ ยอ่มส่งผลดีต่อกิจการเป็นอยา่งมาก 

3.2 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channels) คือ เส้นทางท่ีสินคา้เคล่ือนยา้ยไปยงั
ตลาดในการก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะของ
การจ าหน่าย ความจ าเป็นในการใชค้นกลางในการจดัจ าหน่าย และลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจนั้น ซ่ึง
ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยทัว่ไปมี 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

- การจ าหน่ายโดยตรง (Direct Sales) เป็นการจ าหน่ายสินคา้ให้แก่
ผูบ้ริโภคโดยตรงซ่ึงไม่ผา่นคนกลาง 

- ผา่นตวัแทน (Agent or Broker) เป็นการจ าหน่ายสินคา้ผา่นคนกลาง
ซ่ึงเป็นตวัแทน เช่น บริษทัตวัแทนโฆษณา บริษทันายหนา้ 

- ผา่นตวัแทนของทั้งสองฝ่าย (Seller’s and Buyer’s Agent or Broker) 
เป็นการจ าหน่ายสินคา้โดยฝ่ายผูจ้ดัจ  าหน่ายและผูบ้ริโภค ต่างมีคนกลางของตนเองและท าหนา้ท่ีตก
ลงกนั 

- การเขา้ร่วมระบบการจ าหน่ายโดยการซ้ือสิทธ์ิจากบริษทัแม่ รวมถึง
สัญญาการจดัจ าหน่าย (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผูบ้ริโภคติดต่อผา่นทาง
ธุรกิจท่ีไดรั้บสิทธ์ิ และมีสัญญาการจดัจ าหน่ายจากบริษทัแม่ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารการตลาดท่ีเพื่อ
สร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้และให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้าย
กบัผูบ้ริโภค เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ 
อาทิ การใชพ้นกังานขายและการใชเ้คร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารซ่ึงมีหลายประเภท โดยจะเลือกใช้
ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายๆ ประเภทร่วมกันก็ได้ ท่ีส าคญัก็คือ ต้องเลือกใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication – IMC) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคและผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ส าหรับเคร่ืองมือใน
การส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) และการบอกกล่าวแบบปากต่อปาก 
(Word of Mouth) เป็นตน้ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ การส่งเสริมการตลาดเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสาร
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ทางการตลาดโดยใช้คนหรือใช้ส่ือ ทั้ งน้ีเพื่อเตือนความทรงจ า แจ้งข่าวสาร และจูงใจผูซ้ื้อท่ีมี
ศกัยภาพเก่ียวกบัสินคา้ของตน โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) ไดแ้ก่ ส่ิงตีพิมพแ์ละส่ือกระจายเสียง โฆษณา
ท่ีติดอยูภ่ายนอกบรรจุภณัฑ ์ป้ายโฆษณา เป็นตน้ 

4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ไดแ้ก่ การเสนอขาย การ
จดัแสดงตวัอยา่งสินคา้ท่ีจะขาย เป็นตน้ 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ไดแ้ก่ การแข่งขนั เกม ชิงโชค 
ของแถมรางวลั การแจกตวัอยา่ง การสาธิตสินคา้ การใหค้วามบนัเทิง เป็นตน้ 

4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) 
ไดแ้ก่ การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา การบริจาคเพื่อการกุศล การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 
เป็นตน้ 

4.5 การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ไดแ้ก่ การบอกกล่าว 
การถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไปยงัผูอ่ื้นเพื่อแนะน าใหใ้ชสิ้นคา้ 

4.6 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไดแ้ก่ จดหมายตรง การเลือกซ้ือ
ทางโทรทศัน์ การเลือกซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

5. บุคคล (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ทั้งหมด รวมไปถึง
ลูกคา้บุคลากรท่ีจ าหน่าย และบุคลากรท่ีใหบ้ริการหลงัการขาย บุคลากรผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งอาศยั
การคดัเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างจากคู่
แข่งขนั โดยบุคลากรผูใ้ห้บริการจะสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ การทกัทายลูกคา้แสดงความ
ยิม้แยม้แจ่มใส ความกระตือรือร้นท่ีจะใหค้  าแนะน าช่วยเหลือลูกคา้ มีความเป็นกนัเองและการเอาใจ
ใส่กบัลูกคา้ ตลอดจนตอ้งสามารถคน้หาความตอ้งการและความจ าเป็นของลูกคา้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ส่ิงท่ีช่วยให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดี รู้สึกประทบัใจในการบริการของกิจการ อีกทั้งยงัเป็นการรักษา
ลูกคา้ในระยะยาวใหมี้ความจงรักภกัดีต่อกิจการ 

6. กระบวนการบริการ (Process) เป็นขั้นตอนในการให้บริการอยา่งมีประสิทธิ- 
ภาพเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ ซ่ึงจะพิจารณาจาก
การให้บริการนั้น ใช้เคร่ืองมือหรือพนกังานเป็นกุญแจส าคญั โดยถา้ใช้พนกังานเป็นหลกัในการ
ให้บริการ ลูกคา้จะมีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยตรงมากกวา่การใชเ้คร่ืองมือ ดงันั้น
การออกแบบกระบวนการก็จะตอ้งมีความแตกต่างกนัตามความเหมาะสม นอกจากน้ีรูปแบบของ
การให้บริการจะตอ้งมีความหลากหลาย (Divergence) แต่คงซ่ึงมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมดทุกคร้ัง 
และในดา้นของความซบัซ้อน (Complexity) จะตอ้งพิจารณาถึงขั้นตอนและความต่อเน่ืองของงาน
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ในกระบวนการ ดงันั้นกระบวนการให้บริการจึงสามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบใหก้บัธุรกิจ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างสภาพแวดลอ้มใน
สถานท่ีขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ี และลักษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการใหบ้ริการท่ีสามารถดึงดูดใจผูบ้ริโภค และท า
ให้มองเห็นภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีการสร้างลกัษณะ
ทางกายภาพยงัหมายรวมถึง ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีบริการนั้นเกิดข้ึน และท่ีซ่ึงผูใ้ห้บริการและ
ลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์กนั รวมถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีสามารถจบัตอ้งไดอี้กดว้ย การสร้างลกัษณะทาง
กายภาพเป็นการสร้างความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ ให้สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด เพื่อเป็น
สัญลกัษณ์แทนการบริการท่ีไม่อาจจบัตอ้งได ้เน่ืองจากการบริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้จึง
ท าให้ผู ้บริโภคเกิดความเส่ียง และความไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งสร้างหลกัฐานทางกายภาพ โดยการสร้างและน าเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
เป็นสัญลกัษณ์ แทนการบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ทั้งน้ีเพื่อสร้างความแตกต่างให้กบับริการ 
และสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ หลกัฐานทางกายภาพแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

7.1 หลักฐานท่ีจ าเป็น (Essential Evidence) ได้แก่ อาคารสถานท่ี การ
ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวก และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  

7.2 หลกัฐานประกอบ (Peripheral Evidence) แมเ้ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเพียง
เล็กนอ้ยแต่ก็ใชเ้สริมสร้างความมีตวัตนของบริการได ้

 
2.   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 10) กล่าววา่การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หา

พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ 7 ค  าถามคน้หาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือ 6Ws  
และ 1H เพื่อท่ีจะหาค าตอบ 7 ประการ  

ค าถามท่ีใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ประกอบไป
ดว้ย WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? และ HOW?  เพื่อหาค าตอบ 7Os คือ 
Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations ซ่ึงการใชค้  าถาม    
7 ค  าถามเพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดด้งัน้ี 
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1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ (Objects) คือ คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ และความแตกต่างท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั  

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการซ้ือ (Objectives) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อหาค า 
ตอบเก่ียวกบับทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organizations) ประกอบดว้ย ผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือสินคา้และบริการอ่ืนๆ (Occasions)  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัแหล่งหรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือ (Outlets)  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the market buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งหาค าตอบ
เก่ียวกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Operations) ประกอบดว้ยการรับรู้แหล่งขอ้มูลของสินคา้ 
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ประศาสน์ ศิริบรรเทิง (2548) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตส์ าหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพของยางรถยนต ์(เช่น เกาะถนน รีดน ้ า นุ่มนวล ทนทาน เป็นตน้) ศูนยบ์ริการมี
ช่างท่ีมีฝีมือ และมีการบริการท่ีไดม้าตรฐาน ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีความส าคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคา
ของยางรถยนตเ์หมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมา ไดแ้ก่ มีการติดป้ายบอกราคา มีส่วนลดเงินสด และ
มีการต่อรองราคาได้ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีความส าคัญมาก ได้แก่ การคมนาคมและ
การจราจรสะดวก ความยากง่ายต่อการเขา้ถึงร้านจ าหน่าย และมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่างสามารถให้ความรู้และค าแนะน าได ้มี
บริการศูนยถ่์วงลอ้ฟรี และมีบริการหลงัการขายฟรี 
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 นิศาชล ญาณะนนท์ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตข์องบริษทั อิเทอร์นลัเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั โดยเก็บขอ้มูลจาก
ลูกคา้ จ านวน 160 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคา   
 ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ละด้านท่ีมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ล าดบัแรกดงัน้ี ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ได้แก่ ความ
ถูกตอ้งของการจดัส่งสินคา้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ความเขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้ของพนกังาน และปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 มาวิภา อัศวจ ารูญ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออุปกรณ์
ประดบัยนตใ์นอ าเภอเมือง เชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 
ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจหรือธุรกิจส่วนตวั รายได้ต่อเดือนมากกว่า 
50,001 บาท สถานภาพสมรส โดยประเภทรถยนตท่ี์น ามาตกแต่งคือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล (รถเกงง) 
และรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออุปกรณ์
ประดบัยนต์ พบวา่ อุปกรณ์ประดบัยนต์ประเภทอุปกรณ์ ตกแต่งเพื่อความบนัเทิงท่ีซ้ือคือ ล าโพง   
อุปกรณ์ประดับยนต์ประเภทอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงามท่ี ซ้ือคือ ชุดไฟหรือไฟสี   
วตัถุประสงค์ในการซ้ืออุปกรณ์ประดับยนต์คือ เพื่อความสวยงามของรถ บุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจหรือมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์คือ ตวัเอง ลกัษณะ
การตดัสินใจซ้ือคือ ตดัสินใจดว้ยตวัเอง โอกาสท่ีซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตคื์อ ตอ้งการตกแต่งรถยนต์
เพิ่มเติม เวลาท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ คือ เวลา 8.00-12.00น. วนัท่ีไปเลือกซ้ืออุปกรณ์
ประดบัยนต์ คือ วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์วนัท่ีเลือกซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์และติดตั้งอุปกรณ์ประดบั
ยนต์คือ วนัเดียวกนั ร้านอุปกรณ์ประดบัยนต์ท่ีนิยมซ้ือคือ ร้านอ านวยมอเตอร์แอร์ ร้านอุปกรณ์
ประดบัยนต์ท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุด คือ ร้านอ านวยมอเตอร์แอร์ เหตุผลในการเลือกใช้บริการร้าน
จ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตท่ี์ใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดคือ ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป  ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ต่อ 1 คร้ัง คือ 5,001-10,000 บาท วิธีการช าระเงินในการซ้ืออุปกรณ์
ประดบัยนตคื์อ บตัรเครดิต แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้สนใจและตดัสินใจซ้ือปกรณ์ประดบัยนต ์คือ แผ่น
พบัหรือใบปลิว การประเมินทางเลือกท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์คือ คุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจภายหลงัการซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต ์คือ พึงพอใจ   
 ส าหรับปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบั
ยนต์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
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ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคคลผูใ้ห้บริการและกระบวนการให้บริการ ส่วนปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมาก   
 ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดและมีผลใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา คือ มีส่วนลดให้ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
คือ มีความรวดเร็วในการท างาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ มีเง่ือนไขการบริการหลงัการขาย 
ดา้นบุคคลผูใ้ห้บริการ คือ พนกังานมีความช านาญในงาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การ
ส่งเสริมการขาย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ มีอากาศถ่ายเท และมีแสงสวา่งเพียงพอ 
 


