
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณ
กอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูบริโภค ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ในครั้งนี้มีแนวคิด ทฤษฏีและ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี
 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)  

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดกลาวถึงปจจยัสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ 

         1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลกคาใหพึงพอใจในผลิตภณัฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตวัตนก็ได  ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภณัฑสามารถขายได การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
      1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ ความแตกตาง
ทางการแขงขนั (Competitive Differentiation) 

1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) 
เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษะ คณุภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงทีแ่ตกตางและมคีุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น 

1.5 กลยุทธเกีย่วกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 
(Product line)  
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        2. ราคา (Price) หมายถึงคุณคาผลิตภณัฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่ 2 ที่เกิดขึ้นมา
ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคณุคา (Value) 
ผลิตภัณฑกับราคา ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวา ราคา เขาก็จะตดัสินใจซื้อ ดังนั้นผูกาํหนดกลยุทธ
ดานราคาตองคํานึงถึง 

2.1 คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการ
ยอมรับของลูกคาในคณุคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนัน้ 

2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกีย่วของ  

2.3 การแขงขัน 

2.4 ปจจัยอ่ืน ๆ 

      3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution  หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกจิกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคา และการเกบ็รักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี ้

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถงึ เสนทางที่
ผลิตภัณฑและ กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยงัตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจงึ
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง 
กิจกรรมที่เกีย่วของกับการเคลื่อนยายตวัผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทาง
อุตสาหกรรมการกระจายตวัสินคาประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา 
(Storage) การคลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 

    4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกบัขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนกังานขายทําการขาย 
(Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (No Personal Selling) เครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมอื ตองใชหลักการใชเครื่องมือ
ส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกนัไดเครื่องมือสงเสริมที่
สําคัญมีดังตอไปนี ้
      4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกจิกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ
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และผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงนิโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณา
จะเกี่ยวของกบักลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) ยุทธวิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics) และกลยุทธส่ือ (Media Strategy)  

4.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนกจิกรรมการแจงขาวสารและ
จูงใจตลาดโดยมีบุคคล งานในขอนี้จะเกีย่วของกับกลยทุธกรขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling 
Strategy) และการจัดการหนวยงานขาย (Sales Force Management)  

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ กิจกรรมการสงเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง
การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสู
ผูบริโภค (Consumer Promotion) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง 
(Trade Promotion) และการกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย 
(Sales Force Promotion) 

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการ
ประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดตีอ
องคการใหเกดิกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือ (Direct Response Marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปนการตดิตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกดิการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซ้ือทําใหเกดิการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดย
ใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาลอค และการขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูง
ใจใหลูกคามีกจิกรรมตอบสนอง เชน ใหคปูองแลกซื้อ 

 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 ชาญชัย  ลีวณชิย  (2542)  ไดศึกษาถึงปจจยัที่มผีลตอการเลือกรานคาวสัดุกอสรางของ        
ผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย  พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย  เปนผูบริโภคทั่วไปและชาง/
ผูรับเหมา  ในสัดสวนใกลเคียงกันอายุระหวาง 25-35 ป  สมรสแลว  รายไดตอเดือนของครอบครัว      
ต่ํากวา  20,000 บาท โดยมีปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจเลือกรานคาในระดับมาก  ไดแก  ปจจัย
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ดานราคา  ดานผลิตภัณฑ  ดานการสงเสริมการตลาด  และปจจยัดานบุคคล  ตามลําดับ  สําหรับ
ความคิดเหน็ของผูบริโภคเกี่ยวกับรานคาวสัดุกอสรางที่ตองการในอนาคตนั้น ผูบริโภคตองการให
รานคาวัสดุกอสรางมีสินคาครบวงจร  ตั้งแตการสรางฐานรากจนถึงงานตกแตง  มีสินคาพรอมขาย
สม่ําเสมอ สินคามีความทันสมัย สวยงาม  สามารถตอรองราคาได มีการติดปายราคาชัดเจน  มีทีจ่อด
รถสะดวก  จดัรานสวยงาม  มีการจัดสงสินคารวดเร็ว  ถูกตองและไมคิดคาขนสง  มีพนักงานขาย
คอยแนะนํา ตลอดจนมีการจดัรายการสงเสริมการขายลด  แลก  แจก  แถม 
 ปรีดา โพธิสวุรรณ (2545) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานคาวัสดุ
กอสรางของรานคาปลีกในจงัหวัดนครสวรรค ขอมูลที่ใชในการศึกษารวบรวมดวยแบบสอบถาม
ไดจากรานคาปลีกวัสดุกอสรางในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 56 รานคา จากผลการศึกษาพบวา 
เจาของรานคาปลีกวัสดุกอสรางสวนใหญ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงมีประสบการณในการ
ขายสินคาวัสดกุอสรางประมาณ 11-15 ป ภายในรานคามีพนักงานขายรานละ 1 คน  ทั้งนี้สวนใหญ
พบวาไมมีพนกังานบัญชีแตมีคนขับรถสงขนรานละ 2 คน  และกรรมกรประจํารานอีก 2 คน  ราน
สวนมากมีพืน้ที่กองเก็บสนิคาระหวาง 201 – 400 ตารางเมตร  เปดขายสินคาระหวางวันจนัทร – วัน
เสาร  ตั้งแตเวลา 8.00 น. – 17.30 น.  มีความถี่ในการติดตอซ้ือสินคาจากรานคาสง 2 – 3 วันตอคร้ัง  
และมีรานคาสงที่ส่ังซื้อประจํา 3 – 4 ราน  ซ่ึงมีการเปรียบเทียบราคากอนซื้อทุกครั้ง  โดยเปนการ
ซ้ือปูนซีเมนต กระเบื้องซีเมนตใยหิน  กระเบื้องหลังคาคอนกรีต  สําหรับปจจยัที่มอิีทธิพลตอการ
เลือกรานคาสงวัสดุกอสรางของรานคาปลีก พบวา ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกซื้อปูนซีเมนต  
และกระเบื้องซีเมนตใยหินอันดับแรก  ไดแก ปจจัยดานราคา อันดับสองคือ ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด สวนอันดับตอมาคือ ปจจัยดานสถานที่และการจําหนาย และปจจัยดานผลิตภัณฑ  เปน
อับดับ 3 – 4 ตามลําดับ 

รสริน  บุญเฉลียว  (2546)  ไดศกึษาถึงปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือก
ผลิตภัณฑประตูพีวีซีเพื่อจําหนายของรานคาปลีกวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกผลิตภัณฑประตูพวีีซี เพื่อจํา 
หนายของรานคาปลีกวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหมเปนอันดับหนึ่งคอื ปจจยัดาน
ผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจยัดานราคา และปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย โดยปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการเลือกผลิตภัณฑประตูพวีีซี ที่มีความสําคัญ 3 
อันดับแรกคือ คุณภาพผลิตภณัฑไดมาตรฐาน รองลงมารูปแบบพีวีซีทีน่ํามาจําหนายมีความทันสมยั 
และการเปนสินคายี่หอที่คนรูจักเปนทีย่อมรับ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกผลิตภัณฑประตูพวีีซี ที่มีความสําคัญ 3 อันดบัแรก คือ พนักงานมีความจริงใจซื่อสัตย 
รองลงมาคือ พนักงานขายมกีารแนะนําสนิคาที่ชัดเจน และพนกังานขายมีความเอาใจใสสม่ําเสมอ
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ในการเยี่ยมเยยีนรานคา ปจจัยดานราคาที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
รองลงมาคือ ระดับราคามีความหลากหลายตามคุณภาพสินคา และราคาสินคามีความยดืหยุนไดตาม
ปริมาณการซื้อ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ สามารถติดตอ
กับผูจําหนายไดสะดวก รองลงมาคือ การมีบริการสงสินคาถึงรานหรือบานลูกคา และกระบวนการ
ส่ังซื้อไมยุงยาก สําหรับปญหาที่มีตอการเลือกผลิตภัณฑประตูพวีีซี ไดแก ดานผลิตภัณฑ สินคาที่มี
ปญหาเปลี่ยนคืนไดยาก ดานราคา คือ ราคาสินคาไมเหมาะสมกับคณุภาพของสินคา ดานการจดั
จําหนาย คือ ผูขายมีการคิดคาขนสงสินคาหรือไมมีบริการจัดสงสินคา และดานการสงเสริม
การตลาด คือ ผูขายไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาชวยการขาย 

อัมพร  เครือใหม  (2547)  ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย โดยพบวาปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ซ่ึงอยูในระดับ
มาก ไดแก คุณภาพของสินคา มาตรฐานสินคา และความสะดวกในการเลือกซื้อ ความใหมของ
สินคา และความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา ความหลากหลายครบถวนของสินคา ปจจัยดาน
ราคา ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก ไดแก 
ราคาสินคาคงที่ กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน มีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก ไดแก ความสะดวกในการเลือกซื้อ ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา มีบริการจัดสงสินคา
ถึงสถานที่ใชงาน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก ไดแก มนุษยสัมพันธของพนักงาน ความรูในตัวสินคาของ
พนักงาน ความเพียงพอของพนักงานใหบริการ สําหรับปญหาที่พบในการเลือกซื้อ ปญหาดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก ไมมีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยน/คืนสินคา ปญหาดานราคา ไดแก ราคาไมคงที่ 
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การจัดวางสินคาไมเปนระเบียบ ปญหาดานการสงเสริม
การตลาด ไดแก ไมมีการลด แลก แจก แถม ไมมีเงื่อนไขพิเศษสําหรับสมาชิก /ลูกคาเกาแก  

วิชชุตา  จอมดวง (2550)  ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือวัสดุและอุปกรณกอสรางของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณกอสรางของผูบริโภคในอําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ  
คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ปจจัยดานราคา  และปจจัยดานการสงเสริม
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การตลาด  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก  คือ  
คุณภาพของสินคา  รองลงมาคือ มาตรฐานของสินคา  และชื่อเสียงของรานจําหนาย ปจจัยดานราคา  
ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก  คือกําหนดราคา มีความเปนมาตรฐาน  
รองลงมาคือ มีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา  และการตอรองราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
ปจจัยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก  คือ  มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่
ใชงาน  รองลงมาคือ ความสะดวกในการเลือกซื้อ  และความรวดเร็วในการจัด สงสินคา  ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก  3 อันดับแรก  คือ มนุษย-
สัมพันธของพนักงาน  รองลงมาคือ ความรูในตัวสินคาของพนักงาน และเงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืน
สินคา   

 
 

 


