
บทท่ี 2 
แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในบทนีจ้ะกลาวถึงแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer’s Behavior) 

และแนวคิดสวนประสมทางการคาปลีก (The Retailing Mix) และงานวิจัยท่ีเกีย่วของ ซ่ึงนํามาใชใน
การศึกษา 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 

1. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer’s Behavior) 
2. แนวคิดสวนประสมทางการคาปลีก (The Retailing Mix) 

ซ่ีงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer’s Behavior)  
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคสามารถใชคําถาม 7 คําถาม ประกอบดวย 6 Ws และ 1 H 

(Who, What, Why, Who, When, Where, How) เพื่อชวยในการวิเคราะหคนหาคําตอบ 7 ประการ 
ประกอบดวย 7 Os (Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets, 
Operations) เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรม รวมท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ และคณะ, 2546: 192-226) 
 

ตาราง   การใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม คําตอบ กลยุทธการตลาดท่ีเกีย่วของ 
1. ใครอยูในตลาด
เปาหมาย (Who is in 
the target market?  

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) ทางดาน 
1. ประชากรศาสตร  
2. ภูมิศาสตร  
3. จิตวิทยา  
4. พฤติกรรมการซ้ือ 

กลยุทธการตลาด (4 Ps) 
ประกอบดวย  
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ  
2. กลยุทธดานราคา  
3. กลยุทธดานการจัดจําหนาย  
4. กลยุทธดานการสงเสริม

การตลาดท่ีเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 
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คําถาม คําตอบ กลยุทธการตลาดท่ีเกีย่วของ 
2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
(What does the 
customer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Objects) ไดแก คุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑท่ี
แตกตางกัน 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย 
1. คุณภาพ  
2. รูปแบบ  
3. การบรรจุหีบหออ่ืน ๆ  
4. ความแตกตางดานผลิตภัณฑ  
5. ราคา  
6. ภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึง
ซ้ือ (Why does the 
customer buy?) 

 วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objectives) ซ่ึงตองศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซ้ือ คือ  
1. ปจจัยภายใน  
2. ปจจัยภายนอก  
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมาก คือ  
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ  
2. กลยุทธดานการสงเสริม

การตลาด  
3. กลยุทธดานราคา  
4. กลยุทธดานการจัดจําหนาย 

4. ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซ้ือ 
(Who participates in 
the buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ 
(Organizations) และมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 
1. ผูริเร่ิม  
2. ผูมีอิทธิพล  
3. ผูตัดสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ือ 
5. ผูใช 

กลยุทธการโฆษณา และการสงเสริม
การตลาด โดยใชกลุมอิทธิพล และ
กลุมเปาหมายเปนแนวทาง
สรางสรรคการโฆษณา และเลือกใช
ส่ือโฆษณาใหเหมาะกับกลุม 

5. ผูบริโภคซ้ือ
เม่ือใด (When does 
the customer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
ชวงเดือนใดของป เทศกาล 
โอกาสพิเศษ วันหยุด เวลาวาง 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด เชน 
สงเสริมการตลาดใหสอดคลองกับ
โอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ี
ไหน (Where does 
the customer buy?) 

แหลงหรือสถานท่ีจําหนาย 
(Outlets) เชนหางสรรพสินคา 
รานคา แหลงผลิตอ่ืน ๆ  

กลยุทธการจัดจําหนาย โดยพิจารณา
วาจะผานคนกลางอยางไร 
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คําถาม คําตอบ กลยุทธการตลาดท่ีเกีย่วของ 
7. ผูบริโภคซ้ือ
อยางไร (How does 
the customer buy?) 

ข้ันตอน (Operations) ในการ
ตัดสินใจ ประกอบดวย  
1. การรับรูปญหาหรือความ

ตองการ  
2. คนหาขอมูล  
3. การประเมินผลทางเลือก  
4. การตัดสินใจซ้ือ 
5. ความรูสึกหลังการซ้ือ 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด
ประกอบดวย การโฆษณา การขาย
โดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการ
ขาย ประชาสัมพันธ และตลาด
ทางตรง 

ท่ีมา: ศิริวรรณ และคณะ, 2546: 194 
 

แนวคิดสวนประสมทางการคาปลีก (The Retailing Mix) 
แนวคิดสวนประสมทางการคาปลีกมีองคประกอบพื้นฐาน 5 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และ ภาพลักษณ
ขององคกร (Personality) โดยมีรายละเอียดของแนวคิดตามแผนภาพ (William H.Bolen, 1988: 29) 

แผนภาพท่ี 1 แสดงตลาดเปาหมาย และสวนประสมทางการคาปลีก 
   ท่ีมา: William H. Bolen, 1988: 29 

ตลาดเปาหมาย 
(Target Market) 

ผลิตภัณฑ 
(Product) 

การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

การจัดจําหนาย 
(Place) 

ภาพลักษณขององคกร 
(Perception) 

ราคา 
(Price) 
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1.  ผลิตภณัฑ (Product) หมายถึง สินคาท่ีมีขายในราน และบริการที่ทางรานมีไวบริการ 
1.1 ผลิตภัณฑท่ีมีขายในราน การพิจารณาในสวนประสมของผลิตภัณฑจะตอง

พิจารณาในดานตางๆ คือ ความกวาง ความยาว ความลึก และความสอดคลองกันของสวนประสม
ผลิตภัณฑ (Width, Length, Depth and Consistency of the Product Mix) มีรายละเอียด ดังนี้  

-  ความกวางของสวนประสมผลิตภัณฑ (Width of the Product Mix) 
หมายถึง จาํนวนของสายผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันของบริษัท เชน เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณกีฬา 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดหองน้ํา และชุดช้ันในสตรี เปนตน 

-  ความยาวของสวนประสมผลิตภัณฑ (Length of the Product Mix) 
หมายถึง จํานวนรายการผลิตภัณฑท้ังหมดในสวนประสมผลิตภัณฑ 

-  ความลึกของสวนประสมผลิตภัณฑ (Depth of the Product Mix) หมายถึง 
จํานวนรายการผลิตภัณฑท่ีมีอยูในแตละสายผลิตภัณฑ เชน เคร่ืองเสียง ประกอบไปดวย เคร่ืองเสียง 
ขนาด ราคา และรูปทรงแตกตางกัน เปนตน 

-  ความสอดคลองของสวนประสมผลิตภัณฑ (Consistency of the Product 
Mix) หมายถึง การพิจารณาความเหมาะสมระหวางความกวาง และความลึกของสวนประสม
ผลิตภัณฑ 

1.2 การบริการท่ีทางรานมีไวบริการ แยกพิจารณาออกเปน 2 สวน คือ บริการกอน
การขาย และบริการหลังการขาย  

-  บริการกอนการขาย เชน เวลาเปด / ปดบริการ การบริการจัดสงสินคา 
บุคลากรแนะนําสินคาดานเทคนิค การรับประกันสินคา การใหบริการออกแบบสินคา การให
สินเช่ือ และการทดสอบการใชงาน เปนตน 

-  บริการหลังการขาย เชน การแลกคืนสินคา ซอมแซมสินคาโดยไมคิด
คาแรง และบริการฝกอบรม เปนตน 

2.  ราคา (Price) คือ ราคาของสินคาเม่ือเทียบกับคุณภาพของสินคา ระดับราคามีผลตอ
ตลาดเปาหมาย ผูซ้ือจะประเมินคุณภาพของสินคาจากราคา ดังนั้นรานคาปลีกควรต้ังราคาให
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา และภาวะการแขงขัน วิธีการต้ังราคาสินคา สามารถกระทําไดในหลาย
ลักษณะ เชน การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา การตั้งราคาตามแบบแนวระดับราคา การตั้งราคาแบบ
เลขค่ี การตั้งราคาสําหรับสินคาขายรวมหอ หรือขายควบ เปนตน 
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3. การจัดจําหนาย (Place) คือ ทําเลที่ต้ังของราน สถานท่ีจอดรถ ขนาดของราน การ
ตกแตงรานท้ังภายนอก และภายใน และการวางผังราน เปนตน  

- การเลือกทําเลที่ต้ัง มีปจจัยในการพจิารณาไดแก ลักษณะทางภูมิศาสตร 
ขนาดประชากร ลักษณะ และแนวโนมของประชากร ศักยภาพในการซ้ือของผูบริโภค จํานวน
รานคาปลีกอ่ืนๆ ท่ีอยูบริเวณเดยีวกัน สาธารณูปโภคพืน้ฐาน กฎหมายทองถ่ิน แรงงาน การจราจร ท่ี
จอดรถ และระบบขนสงมวลชน เปนตน 

- การตกแตงภายนอก เปนส่ิงแรกท่ีสามารถสรางความประทับใจใหแก
ผูบริโภคเม่ือไดพบเหน็ และแสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากรานอ่ืน ประกอบดวย ช่ือราน 
ตรา และสัญลักษณของราน ประตูทางเขา และบริเวณภายนอกรอบๆ ราน เปนตน 

- การตกแตงภายใน ควรสอดคลองกับการตกแตงภายนอก ประกอบดวย 
การเลือกและการออกแบบพื้น ผนัง และเพดานของราน เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสวาง การจัด
หมวดหมูของสินคา การจัดวางสินคา เปนตน 

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกบัขอมูลขาวสาร
ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนติ และพฤติกรรมการซ้ือ การสงเสริมการตลาดประกอบดวย 

4.1  การโฆษณา เชน การโฆษณาทางวิทยุ รถโฆษณาเคล่ือนท่ี แผนพบั ปาย 
โฆษณากลางสี่แยก กรจัดแสดงสินคา ณ จุดขาย เปนตน 

4.2 การขายโดยใชพนักงาน 
4.3 การสงเสริมการขาย เชน การแจกสินคาตัวอยาง การสาธิตสินคา มีของแถม 

และของรางวลั มีการชิงโชคเม่ือซ้ือสินคาในจํานวนเงินท่ีกําหนด เปนตน 
4.4 การใหขาว และการประชาสัมพันธ 
4.5 การตลาดทางตรง เชน การใหลูกคาสามารถส่ังซ้ือสินคาจากแผนพับทาง

โทรศัพทได โดยทางรานจะจัดสงสินคาใหถึงบานของลูกคา เปนตน 
5. ภาพลักษณขององคกร (Perception) เปนการประสานเขาดวยกนัของ ผลิตภัณฑ ราคา 

ชองทางการจดัจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เปนเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากรานอ่ืน 
และไดรับการยอมรับจากลูกคา ภาพลักษณขององคกรตางกับผลิตภณัฑ ราคา การจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด สามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมยาก และรวดเร็วกวาภาพลักษณขององคกร ซ่ึงเปล่ียนแปลงไดยาก และตองใช
เวลานานในการเปล่ียนแปลง  

รานคาปลีกทุกรานประกอบดวยสวนประสมทางการคาปลีกซ่ึงแตกตางกัน รานคาปลีกท่ี
ประสบความสําเร็จ คือ รานท่ีมีสวนประสมทางการคาปลีกท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย  
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2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
นฤมิตร ภูษา (2540) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกรานขายยาแผน

ปจจุบันของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรานขายยา
แผนปจจุบัน ไดแก ปจจัยผลิตภัณฑยา ใหความสําคัญกับความครบของผลิตภัณฑยาในแตละกลุม 
ความหลากหลาย และคุณภาพของยา ปจจัยทําเลที่ต้ัง เนนความสะดวก โดยเฉพาะรานท่ีอยูใน
ศูนยการคา ปจจัยดานราคา เนนเร่ืองการมีปายราคาท่ีชัดเจน ราคาตํ่ากวาทองตลาด และมีการ
ตอรองราคา ปจจัยดานการตกแตง เนนเร่ืองความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม และท่ีจอดรถ และ
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย เนนเร่ืองการมีเภสัชกรที่มีความสามารถ และอยูประจําตลอดเวลาทํา
การ 

 
วิไลวรรณ พุทธันบุตร (2543) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะหลูกคาของรานขายยาแบบ

ลูกโซในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาลูกคาซ้ือสินคาประเภทรักษาความงามเปนประจํา
มากท่ีสุด รองลงมาคือ สินคาเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ยา อาหารเสริมและวิตามิน และวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ
ทางการแพทย ตามลําดับ ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมีดังนี้ ดาน
ผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับการมีคุณภาพของสินคา และการมีสินคาครบตามความตองการ ดาน
ราคา เนนราคาปานกลางถึงราคาตํ่า ดานชองทางการจัดจําหนาย เนนการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู 
และรานต้ังอยูในศูนยการคา และดานการสงเสริมการตลาด เนนการมีสวนลดพิเศษ การลด แลก 
แจก แถม และการขายโดยมีเภสัชกรและพนักงานขายจํานวนมากท่ีมีความรู มีการใหคําแนะนํา 
และการบริการที่ประทับใจ 
 
คํานิยามเกี่ยวกับประเภทของสินคา 

- ยารักษาโรค หมายถึง ยาท่ีมุงหมายสําหรับรักษาโรค 
- เวชภณัฑท่ีผลิตจากสมุนไพร หมายถึง ส่ิงของเคร่ืองใชทางการแพทยท่ีผลิตจากพืชท่ีมี

สรรพคุณในการรักษาโรค  
- ผลิตภัณฑเสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีใชเพื่อเสริมสารอาหารตางๆ ท่ีเปนวิตามิน 

หรือแรธาตุ ไมมีสรรพคุณในการรักษาโรค จึงยังไมจดัเปนยา 
- เวชสําอาง (Cosmeceuticals) เกิดการรวมคําของเคร่ืองสําอาง (cosmetic) และยา 

(pharmaceutical) เขาดวยกนั ความหมายท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไป คือ เคร่ืองสําอางท่ี 
ออกฤทธ์ิ หรือทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีผิวหนังได แตยังไมจดัเปนยา 
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- อุปกรณทางการแพทย หมายถึง อุปกรณท่ีใชประกอบการบรรเทา หรือ รักษาอาการ
เจ็บปวย (เชน อุปกรณทําแผล, ปรอทวัดไข, ไมเทา เปนตน) 


