บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องพฤติ กรรมในการใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อของประชากรในเขตภาษี เจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนํามา
ประกอบการนําเสนอผลการวิจยั และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาํ หนดไว้ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับร้านค้าปลีก
2.1.1 ความหมาย ความสําคัญ และหน้าที่ของการค้าปลีก และร้านค้าปลีก
2.1.2 วิวฒั นาการของธุ รกิจค้าปลีกภายในประเทศไทย
2.1.3 ประเภทของธุ รกิจค้าปลีก
2.1.4 แนวโน้มของธุ รกิจค้าปลีกในอยาคต
2.1.5 กลยุทธ์การค้าปลีก
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสิ นใจ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวความคิดทางการตลาด
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับร้ านค้ าปลีก
สําหรั บธุ รกิ จค้าปลี กนั้น ถื อได้ว่าเป็ นธุ รกิ จพื้นฐานดั้งเดิ มของคนไทยที่ มีมาช้านานเริ่ ม
ตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี โดยธุ รกิจค้าปลีกมักจะเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อโดยตรง
เพราะจะซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การโดยตรงสําหรั บบริ โภคด้วยตนเองหรื อครอบครัว ไม่ได้ซ้ื อเพื่อ
นําไปผลิ ตหรื อจําหน่ ายต่อ ลักษณะของธุ รกิ จค้าปลี กจะมี ความหลากหลายขึ้ นอยู่กบั ขนาดของ
กิจการ วิธีการจัดตั้งเงินลงทุน และการบริ หารจัดการ หรื ออาจแบ่งตามสิ นค้าหรื อสายผลิตภัณฑ์ที่
จําหน่ าย แบ่งตามนโยบายด้านราคาสิ นค้า แบ่งตามลักษณะดําเนิ นการและแบ่งตามการควบคุ ม
กิจการหรื อการเป็ นเจ้าของธุ รกิจค้าปลีกที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ หาบเร่ แผงลอย หรื อร้านขายของชําที่
รวมทั้งร้านขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ดจนถึงขนาดใหญ่ ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า ดิสเคาวท์สโตร์
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ซู เปอร์ มาเก็ต ร้ านคอนวีเนี ยนสโตร์ ที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง เป็ นต้น ธุ รกิ จค้าปลี กจะเป็ นสถาบัน
ตัวกลางทางการตลาดที่เชื่ อมโยงผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันก็เป็ นหน่วยข้อมูลทางการตลาด
ให้ผบู ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน
2.1.1 ความหมาย ความสํ าคัญ และหน้ าทีข่ องการค้ าปลีก และร้ านค้ าปลีก
ความหมายของการค้ าปลีก ร้ านค้ าปลีก และพ่ อค้ าปลีก
ในความหมายของการค้าปลีก (Retailing)นั้น หวายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจํา หน่ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับผูบ้ ริ โภคในขั้นสุ ดท้าย โดยที่ ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นเพื่อนําไปใช้เป็ นการส่ วนตัวที่ไม่ใช่เป็ นการใช้เพื่อธุ รกิจหรื อการจําหน่ายต่อ (Stanton,
Etzel and Walker, 1994 : 667) จากความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ ดังนี้
1. การขายสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
2. การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นนําไปใช้ส่วนตัวไม่ได้นาํ ไปเพื่อขาย เพื่อจําหน่าย หรื อผลิต
จําหน่ายต่อ
ร้านค้าปลี ก (Retail Store) หมายถึ ง สถาบันทางการตลาดที่เป็ นตัวกลางในการทําหน้าที่
เป็ นหน่ วยสํา หรั บกระจายและจํา หน่ ายสิ นค้า จากผูผ้ ลิ ตหรื อพ่อค้า ส่ ง ไปยัง ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้า ย
โดยตรง ทั้งนี้จะหมายรวมถึงธุ รกิจค้าปลีกในรู ปแบบที่ไม่มีหน้าร้านด้วย เช่น การขายผ่านช่องทาง
พาณิ ชย์ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ (E-commerce) การขายผ่ า นทางโทรศั พ ท์ หรื อเทเลมาร์ เก็ ต ติ้ ง
(Telemarketing) หรื อการขายผ่านเครื่ องจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine) เช่น ตูน้ ้ าํ มัน
หยอดเหรี ยญ เป็ นต้น
พ่อค้าปลีก (Retailer) หมายถึง ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย โดย
ที่พ่อค้าปลี กจะซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหรื อพ่อค้าส่ ง ตัวแทนหรื อคนกลางอื่นๆ แล้วนํามาจําหน่ายให้
ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายโดยตรง
ความสํ าคัญของธุรกิจค้ าปลีก
1. ความสําคัญต่อผูบ้ ริ โภค ธุ รกิจร้านค้าปลีกถือได้วา่ เป็ นศูนย์ที่รวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและผู ้
จัดจําหน่ ายต่างๆไว้มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนที่มีความต้องการ
สิ นค้าที่หลากหลาย
2. ความสําคัญต่อผูผ้ ลิต พ่อค้าส่ ง ตัวแทนจําหน่าย และคนกลางอื่นๆ โดยการหาข้อมูลของ
ผูบ้ ริ โภคให้กบั ผูผ้ ลิ ต พ่อค้าส่ ง ตัวแทนจําหน่าย คนกลางอื่นๆ เพื่อผลิ ตตรงตามความต้องการและ
รสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค เช่น สี รู ปแบบ กลิ่ น ขนาด และการเก็บรักษาสิ นค้าเพื่อรอจําหน่ าย เพื่อให้
สิ นค้ามีเพียงพอ
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3. ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม จากการมีจาํ นวนร้านค้าปลี กมาก ก่อให้เกิ ด
การจ้างงาน ทําให้คนมี งานทํา รั อีกทั้งฐบาลสามารจัดเก็บภาษี ได้มากขึ้นเพื่อนําเงิ นภาษีที่ได้ไป
พัฒนาประเทศ สร้างความเจริ ญให้กบั ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม
หน้ าทีข่ องธุรกิจค้ าปลีก
ธุ รกิ จค้าปลีกถื อเป็ นองค์กรที่ทาํ หน้าที่เชื่ อมโยงระหว่างผูผ้ ลิ ต พ่อค้าส่ ง ตัวแทนจําหน่ าย
หรื อคนกลางอื่นๆ มีหน้าที่สาํ คัญที่สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. จัดหาสิ นค้าที่ ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคในจํานวนที่เหมาะสม ใน
เวลาที่เหมาะสม ปริ มาณที่เหมาะสม และราคาที่เหมาะสม
2. ทําหน้าที่ในการส่ งเสริ มการขาย เช่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดแสดงสิ นค้า การให้
ส่ วนลด เป็ นต้น
3. อํานายความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ตะกร้ ารถเข็น ที่จอดรถ ระบบการขายเชื่ อ บริ การส่ ง
เป็ นต้น
4. เป็ นคลังเก็บสิ นค้าประเภทต่างๆ จากผูผ้ ลิต พ่อค้าส่ ง ตัวแทนจําหน่าย หรื อคนกลางอื่นๆ
5. ทํา หน้า ที่ ก ารตลาดเพื่ อสั งคม เช่ น การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมเพื่ อพัฒนาชุ ม ชน การ
บริ จาค การให้ทุนการศึกษา เป็ นต้น
2.1.2 วิวฒ
ั นาการของธุรกิจค้ าปลีกภายในประเทศไทย
ในอดี ตการค้าขาย การแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อสิ่ งของต่อกันนั้นตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ น
ราชธานี (อธิ วฒั น์ ทรัพย์ไพฑูรย์, 2545:16) การค้าในสมัยนั้นจะเป็ นการแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของกัน
และกัน (Barter System) มากกว่าที่จะซื้ อขายสิ นค้าซึ่ งกันและกัน ต่อมาเมื่อชุ มชนขยายใหญ่ข้ ึน
ความต้องการสิ นค้า เพิ่มสู ง ขึ้ น จึ ง กลายมาเป็ นร้ า นขายปลี กตามแหล่ งชุ ม ชน ซึ่ ง เรี ย กกันว่า เป็ น
“ตลาดการค้า”
ตลาดการค้า เป็ นแหล่งรวมของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่คา้ และลูกค้าที่นาํ สิ นค้าไปแลกเปลี่ยน
หรื อซื้ อขายกัน ในอดี ตมักจะตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าํ เนื่ องจากการคมนาคมที่สะดวกที่ สุดคือใช้เรื อ การ
คมนาคมทางบกยังไม่แพร่ หลาย สิ นค้าที่ นาํ ไปซื้ อขายแลกเปลี่ ยนกัน เช่ น ข้า ว พืชผัก เนื้ อสัตว์
ผลไม้ตามฤดูกาล เป็ นต้น พ่อค้าชาวจีนมีบทบาททางด้านการค้าในสมัยกรุ งศรี อยุธยาค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาททางด้านการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เนื่ องจากมีความรู ้และ
ชํานาญในการต่อเรื อสร้างเรื อ การประกอบธุ รกิจการค้าขายของชาวจีนได้พฒั นาต่อเนื่ องมาถึงสมัย
กรุ งธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์
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ยุครั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น ถื อได้ว่าเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงด้านธุ รกิ จการค้าที่ สําคัญในยุคนี้
โดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) ชาวตะวันตกได้เข้ามาติดต่อ
ค้าขายกับไทยอย่างมาก
สมัยรั ชกาลที่ 5 มีการจัดให้ถนนราชดําเนิ นเป็ นศูนย์รวมของภัตตาคารหรู และบรรดาร้าน
คอฟฟี ช๊อฟชั้นนําที่มีชื่อเสี ยง เพื่อเป็ นการยกระดับธุ รกิจการค้าย่านถนนราชดําเนิ นให้บรรดาผูม้ ี
ฐานะชาวต่างประเทศที่เข้ามาพํานัก หรื อท่องเที่ยวในประเทศได้ซ้ื อหาสิ นค้า และกินดื่มในสถานที่
โออ่าหรู หรา
สมัยรั ชกาลที่ 6 ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําให้การค้าซบเซาและหยุดชะงัก โดยเฉพาะ
ธุ รกิ จของชาวเยอรมันซึ่ งเป็ นประเทศคู่สงครามจําต้องปิ ดตัวลง ทําให้ธุรกิ จของคนจีนโพ้นทะเล
และชาวไทยเชื้ อสายจีนเริ่ มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เช่น ห้างขายยาเยาวราชซึ่ งเริ่ มต้นครั้ งแรกที่ ย่าน
เยาวราช ถนนเจริ ญกรุ ง ด้วยการจําหน่ายยารักษาโรค
ช่ วงสมัยรัชกาลที่ 6-7 เศรษฐกิจไทยถูกรุ มเร้าจากปั ญหาต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า จน
กลายเป็ นสาเหตุให้มีการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มทหารและพลเรื อนที่รวมตัวกัน
เรี ยกชื่อว่า “คณะราษฎร” ในปี 2475 (อธิ วฒั น์ ทรัพย์ไพฑูรย์, 6 อภิมหาอาณาจักรธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ ง
, 2545 : 56-57)
ก่ อนสงครามโลกครั้ งที่ 2 ธุ รกิ จค้าปลี กของไทยซึ่ งพัฒนามาจากตลาดการค้าขึ้ นมาเป็ น
ตึกแถวและมียา่ นทําเลการค้าที่สําคัญ คือ พาหุ รัด สําเพ็ง บางลําพู และเยาวราช ค่อยๆ ปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตามลําดับ สภาวะการณ์หลังสงครามโลกปริ มาณ
ความต้องการสิ นค้าทั้งอุปโภคและบริ โภคเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ งของ
ไทยขยายตั ว เติ บ โตขึ้ นอย่ า งมาก การค้ า ปลี กสมั ย ใหม่ ที่ เ ข้ า มาสู่ ไทยในขณะนั้ นคื อ
“ห้างสรรพสิ นค้า” Department Store รุ่ นแรกๆ ได้แก่ ห้างใต้ฟ้าและห้างแมวดําในย่านเยาวราช ห้าง
ไนติ ง เกลโอลิ ม ปิ คเกิ ดขึ้ นที่ วงั บู ร พา ต่ อมาห้า งสรรพสิ นค้า เรี ย กได้ว่า เป็ นปฐมบทของธุ รกิ จ
สมัยใหม่ (Modern Trade) และได้พฒั นาต่อมาเป็ นศูนย์การค้าอันประกอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า
และร้ านค้าหลากหลายประเภทจํานวนมาก ทั้งศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้า จัดได้วา่ เป็ นตลาด
นัดจําหน่ายสิ นค้าอีกรู ปหนึ่งที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับชี วิตประจําวันของประชาชนผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่ งบันเทิงและมากไปด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกนานาชนิ ด จึงเป็ นที่
นิยมของผูบ้ ริ โภคจํานวนมาก
2.1.4 ประเภทของธุรกิจค้ าปลีก
ประเภทของธุ รกิ จค้าปลี ก จะมีรูปแบบและลักษณะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั รู ปแบบ
กิจการ ลักษณะของสิ นค้าที่จาํ หน่าย ราคา การดําเนินการและการบริ หาร ซึ่ งปั จจุบนั กิจการร้านค้า
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ปลีกมีการพัฒนากันโดยพัฒนาเปลี่ยนจากร้านค้าเล็กๆ เป็ นขนาดใหญ่ ต้นทุนดําเนินการสู งกว่ารู ป
แบบเดิม บริ หารงานเป็ นระบบมากขึ้น ใช้บุคลากรดําเนิ นการจํานวนมาก มีการแข่งขันกันสู ง และ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคให้หนั มาซื้อสิ นค้ามากขึ้น ดังนี้
1. แบ่ งตามสิ นค้ าหรือสายผลิตภัณฑ์ ทจี่ ําหน่ าย
1.1 ร้ านจําหน่ ายสิ นค้ าเฉพาะอย่ าง หรื อซู เปอร์ สโตร์ ร้ านค้าประเภทนี้ มกั จะมีสินค้า
อยู่ในสายผลิ ตภัณฑ์แบบเฉพาะเจาะจง แต่จาํ นวนสิ นค้าในสายผลิ ตภัณฑ์จะมี อยู่มาก เช่ น ร้ า น
จําหน่ ายวัสดุ ก่อสร้ างหรื อเคหะภัณฑ์ โฮมโปร เพาเวอร์ บาย ร้ านวัตสัน เป็ นต้น โดยเน้นจําหน่ าย
สิ นค้าเฉพาะผลิ ตภัณฑ์ มีสินค้าครบไม่วา่ จะเป็ นความหลากหลายของยี่ห้อ คุณภาพ ขนาด สี กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย คือ ลูกค้าที่ตอ้ งการสิ นค้าเฉพาะอย่าง
1.2 ร้ านสรรพสิ นค้ า (Department Store) ร้ านค้าปลีกประเภทนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกใน
ยุโรป ศตวรรษที่ 18 ในกรุ ง ปารี ส ประเทศฝรั่ ง เศส ร้ า นสรรพสิ นค้า แห่ ง แรกมี ช่ื อว่า The bon
marche ต่อมาได้มีพ่อค้าปลี กชาวอเมริ กาได้ไปเที่ยวยุโรปและนําวิธีการค้าปลี กมาใช้ในอเมริ กา
และแพร่ หลายเป็ นที่นิยมกันทัว่ โลกในปั จจุบนั
1.3 ร้ านสรรพาหาร (Supermarket) หรื อซูเปอร์ มาเก็ตเป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ให้
ลูกค้าบริ การตนเอง สิ นค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นประเภทอาหารและของใช้ในชี วิตประจําวัน เช่น อาหาร
สด ผักสด เครื่ องกระป๋ อง เป็ นต้น
1.4 ร้ านค้ าปลีกครบวงจร ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อ Super ware house Store เป็ นร้านค้า
ปลีกที่รวมเอาร้านสรรพหาหาร ร้านขายของถูก และร้านคลังสิ นค้า (Ware house Store) เข้าด้วยกัน
ซึ่ งจะมี ขนาดใหญ่กว่าซู เปอร์ มาร์ เก็ตถึ ง 6 เท่า มี พ้ืนที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป จําหน่ าย
สิ นค้าราคาประหยัด มีสินค้าหลากหลาย โดยจัดวางสิ นค้าคล้ายคลังสิ นค้า มีจุดชําระเงิ นลักษณะ
เดียวกัน Supermarket
1.5 ร้ านสะดวกซื้อ หรื อ Convenience Store เป็ นร้ านค้าปลีกขนาดเล็ก ตั้งอยูใ่ นย่าน
ชุ มชน เปิ ดขายสิ นค้าทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง จําหน่ ายสิ นค้าจําเป็ นในชี วิตประจําวัน อาหารและ
เครื่ องดื่มประเภทฟาสต์ฟู้ด มีสินค้าไม่มากเท่าซู เปอร์ มาร์ เก็ต จุดเด่นที่สําคัญจะเน้นสถานที่อาํ นวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นสถานที่ให้บริ การที่หลากหลายต่างๆ เช่น บริ การ รับ
ชําระค่าสาธารณู ปโภค ค่านํ้า ค่าไฟ ที่ Counter Service ได้แก่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านวีชอ้ ป ร้าน
เอเอ็มพีเอ็ม ร้ านเลมอนกรี น เป็ นต้น ร้ านค้าประเภทนี้อาจย่อส่ วนให้เล็กลงตามความจําเป็ นของ
พื้นที่และปริ มาณสิ นค้าที่วางขาย ซึ่ งเรี ยกว่า “มินิมาร์ ท” (Minimart)

11

1.6 ร้ านค้ าประเภทธุรกิจบริการ เป็ นกิจการที่ขายบริ การอย่างเดียวโดยไม่มีสินค้า เช่น
สอนคอมพิ ว เตอร์ ร้ า นเสริ ม สวย ร้ า นซ่ อ มรถ ร้ า นบริ ก ารซั ก รี ด ร้ า นสตู ดิ โ อ โรงแรม และ
โรงพยาบาล เป็ นต้น
2. แบ่ งตามนโยบายด้ านราคาสิ นค้ า
2.1 ร้ านขายสิ นค้ าราคาถูก หรื อ Discount Store เป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จาํ หน่าย
สิ นค้าราคาถูกในปริ มาณมากๆ เน้นลู กค้าระดับกลางและระดับล่าง และยึดหลักให้ลูกค้าบริ การ
ตนเอง โดยร้านจัดอุปกรณ์ช่วยขาย ได้แก่ รถเข็น ตะกร้า ไว้ให้ สิ นค้าที่จาํ หน่ายเป็ นสิ นค้าทัว่ ไป แต่
เน้นขายราคาถูก
คุณภาพปานกลาง ไม่เน้นสิ นค้ายี่ห้อดังเหมือนห้างสรรพสิ นค้า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ ผูม้ ีรายได้
ปานกลางถึงตํ่า
สรุ ปว่า ร้ านประเภทนี้ ใช้ราคาเป็ นสิ่ งจูงใจลูกค้า สําหรับร้ าน Discount Store ที่มีชื่อเสี ยง
และเป็ นที่นิยม ได้แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ เป็ นต้น
2.2 ซู เปอร์ เซ็ นเตอร์ เป็ นร้ านค้าปลี กที่ มีการผสมผสานระหว่างซู เปอร์ มาร์ เก็ตและ
ห้างสรรพสิ นค้า เน้นจําหน่ ายสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่ งห่ ม เครื่ องใช้ต่างๆ อาหาร ซึ่ งเจาะ
ลูกค้าระดับกลาง เป็ นธุ รกิจค้าปลีกที่อยูใ่ นเซ็กเมนท์ประเภทดิสเคาวท์สโตร์
2.3 ร้ านคลังสิ นค้ า หรื อเรี ยกว่ า Warehouse Store หรื อ “แคช แอน แครี่ สโตร์ ” เป็ น
ร้านขายส่ งขนาดใหญ่ที่เน้นให้ลูกค้าบริ การตนเอง ขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ใช้ในชี วิตประจําวัน
หรื อของใช้ในครัวเรื อน สิ นค้ามีมากเน้นปริ มาณหลากหลาย 20,000-30,000 รายการ ให้เลือกลูกค้า
ซื้ อสิ นค้าด้วยเงินสดหรื อสมัครเป็ นเป็ นสมาชิ กซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นองค์กร หน่วยงานห้างร้านมากกว่า
บุคคล ร้านค้าประเภทนี้ ได้แก่ แม็คโคร เป็ นต้น
2.4 ร้ านขายสิ นค้ าราคาเดียว หลังจากประเทศไทยประสบวิกฤติ เศรษฐกิ จ ได้มีทุน
ข้ามชาติ หลัง่ ไหลเข้ามาเป็ นจํานวนมาก ผูป้ ระกอบการค้า ปลี กก็ได้เกิ ดแนวคิดใหม่ด้านค้าปลี ก
โดยเฉพาะธุ รกิจค้าปลีกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น เห็นได้จากเครื อเซ็นทรัลในนามกลุ่ม ซี อาร์ ซี ได้ลงทุน
ค้าปลีกในรู ปแบบใหม่อีก 2 รู ปแบบ คือ Just 25 และ Red Dot (อธิ วฒั น์ ทรัพย์ไพฑูรย์, 2546 : 145)
Just 25 ตามแนวคิดแบบ One Price Store หรื อราคาเดียวทัว่ ทั้งร้าน ด้วยการเน้นจําหน่าย
สิ นค้าราคาเดียวทั้งร้าน 25 บาท ขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เช่น ขนม กิฟท์ชอ้ ป เครื่ องสําอาง เป็ นต้น
Red Dot เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าราคาถูก จําหน่ายสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ ซึ่ งพัฒนามา
จากแนวคิด ร้านแฟชัน่ ริ มถนนทัว่ ไป
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กลยุทธ์ การค้ าปลีก
เจตนี ตันจันทร์ พงศ์ (2552) ได้อธิ บายแนวคิดเรื่ องกลยุทธ์การค้าปลี กของ Walters and
Hanrahan (2000) ว่าเป็ นการเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าและการสร้างความแตกต่างเพื่อเกิดความ
เปรี ยบเทียบในการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็ น
การเลือกสิ นค้ า (Merchandise Assortment Strategy)
โดยการศึ กษาพฤติกรรมของลู กค้าจะทําให้สามารถจัดหาสิ นค้าที่ ตรงกับความ
คาดหวังของลูกค้า ทําการขยายประเภท ยี่ห้อ ขนาดสิ นค้าให้มีหลากหลายขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ลูกค้า
การบริการ (Service Product and Service Support Strategy)
โดยให้บริ การครอบคลุมหลายด้านนอกเหนือจากบริ การปกติ เช่น การส่ งสิ นค้าถึง
บ้าน ถึ งรถ การขายเงิ นเชื่ อ การรั บสั่งสิ นค้าทางโทรศัพท์ เป็ นต้น และให้ความสะดวกแก่ ลูกค้า
ตามที่คาดหมายไว้ เช่นหาสิ นค้าได้รวดเร็ ว คิดเงินรวดเร็ วและถูกต้อง
การจัดวางสิ นค้ าและจัดร้ าน (Store Format and Environment Strategy)
มุ่งให้มีรูปแบบตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ เหมาะกับการใช้ชีวิตของลูกค้า โดยเน้นที่
ต้องมีตน้ ทุนที่ เหมาะสม สิ นค้าที่ลูกค้าส่ วนใหญ่ตอ้ งซื้ อควรวางไว้ดา้ นหลังเพื่อให้ลูกค้าเดิ นผ่าน
สิ นค้าอื่นก่อน ทําให้เกิดการจูงใจการขายให้ได้มากขึ้น การจัดวางต้องทําให้สินค้ามองเห็นได้ง่าย
และง่ายต่อการหยิบจับ คํานึ งถึงความสะอาด ราคาชัดเจน เป็ นสัดส่ วน กรณี มีการส่ งเสริ มการขาย
จะต้องวางให้ลูกค้าเห็ นชัดเจน การวางสิ นค้าที่ราคาตํ่า (ทําการส่ งเสริ มการขาย) ไว้ใกล้สินค้าที่มี
กําไรสู งจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความสนใจมากขึ้น
การสื่ อสาร (Communication and Information Strategy)
เป็ นการแจ้ง ให้ลูกค้าทราบถึ งประโยชน์คุม้ ค่าที่ ลูกค้าจะได้รับด้วยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร้ าน เน้นสร้ างความแตกต่างให้ได้มากกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า ดึงลูกค้าให้เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านและเป็ นการเรี ยนรู ้พฤติกรรมลูกค้าเพื่อ
ใช้ปรับปรุ งร้านในอนาคต
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทฤษฏีการตัดสิ นใจ
ยุทธนา ธรรมเจริ ญ (ไม่ระบุปีที่พิมพ์) ได้สรุ ปทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ไว้ดงั นี้
ทฤษฎีทวี่ ่ าด้ วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่ วน (Partial explanation theories)
เพราะว่าเป็ นทฤษฎี ที่พยายามจะอธิ บายถึ งประเภทของการตัดสิ นใจประเภทใดประเภท
หนึ่งของผูบ้ ริ โภคเพียงประเภทเดียว ซึ่ งทฤษฎีท้ งั หลายเหล่านี้จะเป็ นทฤษฎีที่มีทรรศนะคติเกี่ยวกับ
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การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ เกิ ดขึ้ น นั้น ว่า เกิ ดขึ้ นได้โดย 1) โอกาส ( Chance) 2) นิ สั ย ( Habit) 3)
ฉับ พลัน ( Impulse) 4) การมุ่ ง เน้น ที่ สั ง คม ( Social orientation) และ 5) กรรมพัน ธุ์ ( Heredity) ซึ่ ง
แนวความคิดเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะที่เข้าได้ในตัวโดยไม่ตอ้ งอาศัยหลักฐานหรื อเหตุผลใน
การอ้างอิง (Self – evident) เช่ น การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะขึ้นอยู่กบั โอกาสที่ มีที่ตอ้ งเข้าไป
เกี่ ยวข้อง หรื อการตัดสิ นใจซื้ อตามนิ สัย การซื้ อที่เคยชิ น หรื อมีลกั ษณะของการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น
โดยฉับพลัน เป็ นต้น
ทฤษฎีทวี่ ่ าด้ วยการอธิบายถึงพืน้ ฐานทั้งหมด (Basic explanation theories)
ทฤษฎี ที่ว่าด้วยการอธิ บายถึ งพื้นฐานเป็ นการพิจารณาผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นผูท้ ี่ เป็ นได้ท้ งั ผูล้ ด
ความเสี่ ยง (Risk reducer) หรื อ ผูแ้ ก้ไขปั ญหา (Problem solver) ซึ่ งแนวความคิดนี้ มีองค์ประกอบ
พื้นฐานของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค 2 องค์ประการคือ 1) ความเสี่ ยง (Risk) และ 2) ผลลัพธ์ที่จะ
ตามมา (Consequence) ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะกระทําอะไรก็ตาม จะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นตามมาที่จะทําให้ไม่
สบายใจได้ ผูบ้ ริ โภคมีกลยุทธ์ท่ีใช้สําหรับลดความเสี่ ยงลงได้ เช่ นการไปซื้ อสิ นค้าจากร้านที่รู้จกั
คุ น้ เคยดี หรื อการซื้ อสิ นค้าเฉพาะตราที่มีการโฆษณาระดับชาติ หรื อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าที่ มี
ขนาดใหญ่ เป็ นต้น ความเสี่ ยงของการเก็บรวบรวมข้อมูลจะลดลงได้โดยการยอมรับในข้อมูลที่เป็ น
ที่ยอมรับในแง่ดีอยูแ่ ล้วมากขึ้น
- ความเสี่ ยง
ประเภทของความเสี่ ยงที่จะได้รับ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภทได้แก่ 1) ความเสี่ ยงที่
เกิดจากประสิ ทธิ ภาพของการทํางาน (Performance risk) 2) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial
risk) 3) ความเสี่ ยงด้านสังคม (Social risk) 4) ความเสี่ ยงด้านสรี ระ (Physical risk) และ 5) ความ
เสี่ ยงด้านจิตใจ (Psychological risk)
- การแก้ ไขปัญหา
John Dewey ได้กาํ หนดขั้นตอนในการแก้ไขปั ญหา ไว้ 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) การ
เล็งเห็นปั ญหา/การตระหนักถึงความต้องการ (Problem recognition) 2) การแสวงหาข้อมูล
(Search for information) 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of data) 4) การตัดสิ นใจ
(Decision) และ 5) การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase evaluation)
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
นักการตลาดจะได้ประโยชน์จากการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อว่า
จะซื้ อสิ นค้าหรื อไม่ เพื่อที่จะพิจารณาดูว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ ตใจของผูบ้ ริ โภค
นั้น นักการตลาดจะสามารถจัดส่ วนประสมทางการตลาดให้เข้าไปมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างไรบ้าง
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ตามปกติ ผูบ้ ริ โภคจะมี กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ความต้องการ
ได้รับการกระตุน้ หรื อการรับรู ้ ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem recognition) การ
แสวงหาข้อมูล (Information search) การประเมิ นทางเลื อก (Evaluation of alternatives) การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase decision) และพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (Postpurchase behavior) ดัง
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้
1. ความต้องการได้รับการกระตุน้ หรื อการรับรู ้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem
recognition)
จุดเริ่ มต้นของกระบวนการซื้ อคือ การที่ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงปั ญหาหรื อถูกกระตุน้ ให้เกิ ด
ความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจเป็ นสิ่ งกระตุน้ ภายในร่ างกายหรื อนักการ
ตลาดอาจสร้างสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการขึ้นได้ นักการ
ตลาดจะต้องรู ้ถึงการใช้ตวั กระตุน้ ให้เกิดความต้องการ ในบางครั้งความต้องการได้รับการกระตุน้
และคงอยู่เป็ นเวลานาน แต่ความต้องการนั้นยังไม่ถึงระดับที่จะทําให้เกิดการกระทํา เช่ น นักการ
ตลาดอาจกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อเสื้ อผ้าใหม่ ๆ โดยการออกแบบหรื อเสนอแฟชัน่ ใหม่ๆ สําหรับผู ้
นิ ยมแต่งกายตามแฟชัน่ หรื อการที่ ตอ้ งมี การโฆษณาสิ นค้าซํ้าๆ ร่ วมกับการลดแลกแจกแถมเพื่อ
กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความประหยัด ดังนั้นนักการตลาดอาจจะต้องทําการ
วิจยั เพื่อให้ทราบถึงความต้องการหรื อปั ญหาของผูบ้ ริ โภคที่จะนําไปสู่ การซื้ อผลิตภัณฑ์ของตน เช่น
การนําเสนอรถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองที่มีปัญหาด้านที่จอดรถ เป็ นต้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Information search)
เมื่ อผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการแลวจะมี การแสวงหาข้อมู ลเกี่ ยวกับ คุ ณลักษณะที่ สําคัญ
เกี่ ย วกับประเภทสิ นค้า ราคาสิ นค้า สถานที่ จาํ หน่ าย และข้อเสนอพิเศษต่า ง ๆ เกี่ ยวกับ สิ นค้า ที่
ต้องการหลาย ๆ ยี่ห้อ นักการตลาดควรจะสนใจถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคจะหาข้อมูลต่าง ๆ
และอิทธิ พลของแหล่งข้อมูลที่จะมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค แหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคแบ่ง
ได้เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
- แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ เพื่อนสนิท ครอบครัว เพื่อนบ้าน และผูใ้ กล้ชิด ซึ่ ง
แหล่งบุคคลนี้จะเป็ นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
- แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ โฆษณาต่าง ๆ และพนักงานของบริ ษทั
- แหล่งสาธารณะ (Public Sources) ได้แก่ สื่ อมวลชนต่าง ๆ
- แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ ผูท้ ี่เคยทดลองใช้สินค้านั้น ๆ แล้ว
นักการตลาดควรจะทราบว่าความสําคัญของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามชนิ ดของ
สิ นค้าและลักษณะของผูซ้ ้ื อ พบว่าโดยส่ วนมากผูบ้ ริ โภคจะได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าประเภทสบู่
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ยาสี ฟัน จากโฆษณาต่าง ๆ แต่ในการซื้ อรถยนต์ผบู ้ ริ โภคมักจะหาข้อมูลจากการสอบถามผูท้ ี่เคยใช้
ดังนั้นจึ งควรจะทํา การศึ กษาว่าในสิ นค้าประเภทที่ ตนขายนั้นผูบ้ ริ โภคมีการหาข้อมูลจากแหล่ ง
ใดบ้าง เพื่อจะได้ใช้กาํ หนดในด้านแผนการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคต่อไป
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะนํามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการเลือก โดยจะมีการ
กําหนดความต้องการของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะต่างๆ ของผลิ ตภัณฑ์ตรายี่ห้อต่า ๆ ที่ได้รับ
ข้อมูลมาทําการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละยี่ห้อ และเปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ที่ ตนตั้งไว้ โดยจะมี เรื่ องของความเชื่ อ ความเชื่ อต่อตรายี่ห้อและเรื่ องของทัศ นคติ ต่าง ๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกตรายีห่ อ้ ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
4. การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision)
เมื่อผ่านขั้นของการประเมิ นทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้สินค้าตรายี่ห้อที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเองมากที่สุดที่ต้ งั ใจจะซื้ อ นัน่ คือผูบ้ ริ โภคจะเกิดความตั้งใจที่จะซื้ อ (Purchase
Intention) ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะทําการซื้อจริ ง ๆ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามามีผลกระทบ
ต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคได้อีก ได้แก่ ปั จจัย ทางด้า นสั ง คม (Social factors) เช่ น เกิ ด
ความรู ้ สึ ก ถึ ง ความเสี่ ย งว่ า ไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของคนในสั ง คม และยัง เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ด้า น
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ (Anticipated Situation Factors) เช่น ในช่วงเวลาที่ตดั สิ นใจแล้ว
ไปจนถึงช่วงเวลาที่จะซื้ อจริ งอาจเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นได้แก่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผู ้
ซื้ อตกงาน มี ผเู ้ คยใช้มาบอกว่าสิ นค้ายี่ห้อนั้น ๆ ไม่ดี เป็ นต้น ซึ่ งจะมีผลทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
ลังเลใจในการซื้ อ ทั้ง ๆ ที่มีความตั้งใจซื้ อแล้ว ดังนั้นนักการตลาดไม่อาจจะเชื่ อถือได้เต็มหนึ่งร้อย
เปอร์ เซ็ นต์ว่าการที่ ผูบ้ ริ โภคมี ความตั้งใจที่ จะซื้ อสิ นค้าของเราแล้วจะต้องมี การซื้ อเกิดขึ้นจริ ง ๆ
เพราะผูบ้ ริ โภคมักจะเกิดการรับรู ้ ถึงความเสี่ ยง (Risk Perception) เกิดขึ้นซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะทําการ
ลดความเสี ยงให้กบั ตัวเองโดยการสอบถามจากผูท้ ี่เคยใช้หรื อเลือกซื้ อยี่ห้อที่มีการรับประกันหรื อ
เลือกเฉพาะยี่ห้อที่มีคนใช้กนั มากๆ(ไว้ใจได้) ดังนั้นนักการตลาดจะต้องพยายามให้ผบู้ ริ โภคได้รับ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ นค้า ให้ความช่วยเหลือแนะนําในการซื้ อ และมีการรับประกันการซื้ อ
ครั้งนั้น ๆ เป็ นต้น เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ โภคคลายความรู ้สึกเสี่ ยงลงและตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Postpurchase behavior)
ในปั จจุบนั นักการตลาดไม่ได้สนใจเพราะการซื้ อของผูบ้ ริ โภคยังสนใจต่อไปถึงพฤติกรรม
และความรู ้สึกหลังการซื้อของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย เนื่ องจากหากผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าไปใช้แล้วเกิดความ
พึงพอใจในตัวสิ นค้าก็จะมี การซื้ อซํ้าอี กในคราวต่อไป แต่ในทางตรงข้าม หากใช้แล้วไม่ พอใจ
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวสิ นค้าและเลิกใช้ในที่สุด ดังนั้นนักการตลาดจะต้องคอยติดตาม
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ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้นาํ มาปรับปรุ งแก้ไข
ให้เหมาะสมต่อไป
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับโมเดลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
แบบจําลองพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) ของ Philip
Kotler (ยุทธนา ธรรมเจริ ญ, ไม่ระบุปีที่พิมพ์) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า และบริ การ โดยมีจุดเริ่ มต้น จากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ทําให้เกิดความต้องการ เมื่อสิ่ ง
กระตุน้ นั้นผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Black Box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่อง
ดําซึ่งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ต่อสิ่ งกระตุน้ และเกิดความต้องการ
แล้ว จึงจะเกิดการซื้ อหรื อการตอบสนอง (Response) ขึ้น โดยอธิ บายได้ดงั นี้
3.1 สิ่ งกระตุ้น (Stimulus)
สิ่ งกระตุ น้ อาจเกิ ดขึ้ นเองภายในร่ างกาย (Inside stimulus) และสิ่ ง กระตุ ้นจาก
ภายนอก (Outside stimulus) สิ่ ง ที่ ต้องสนใจคื อสิ่ ง กระตุ ้นภายนอก เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ ถือเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้ อสิ นค้า (Buying motive) ซึ่ งอาจใช้เหตุจูงใจซื้ อด้าน
เหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ื อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน
คือ
3.1.1 สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus)
เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่สามารถ ควบคุม และจัดให้มีข้ ึนได้ เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบด้วย
1) สิ่ ง กระตุ ้น ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เช่ น ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้
สวยงาม เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
2) สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสม
กับ ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
3) สิ่ งกระตุน้ ด้านการจัดช่องทางการจําหน่าย (Distribution หรื อ Place)
เช่น การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทว่ั ถึง เพื่อให้สะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค
4) สิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่ น การโฆษณา
อย่างสมํ่าเสมอ การใช้พนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กบั บุคคล
ทัว่ ไป
3.1.2 สิ่ งกระตุ้นอืน่ ๆ (Other Stimulus)
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เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ภายนอกองค์กร ซึ่ งบริ ษทั ไม่
สามารถควบคุมได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ ได้แก่
1) สิ่ ง กระตุ ้นทางเศรษฐกิ จ เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ รายได้ข องผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อความต้องการของบุคคล
2) สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้ นการฝากและถอน
เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุน้ ความต้องการให้ใช้บริ การของธนาคารมากขึ้น
3) สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง เช่น กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินค้า
ใดสิ นค้าหนึ่ง จะมีอิทธิ พลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4) สิ่ ง กระตุ ้น ทางวัฒ นธรรม เช่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทยใน
เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสิ นค้าในเทศกาลนั้น ๆ
3.2 ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box)
กล่ องดําหรื อความรู้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ เป็ นส่ วนที่ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะ
ของผูซ้ ้ื อ (Buyer Characteristic) ซึ่ งได้รับอิ ทธิ พลมาจาก ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม
ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา และยังได้รับอิทธิ พลมาจากกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
(Buyer Decision Process) ที่ประกอบได้ดว้ ยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู ้ปัญหา การ
ค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
3.3 การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Responses)
การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะมี ก าร
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1) การเลื อกผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Choice) ที่ จ ะมาตอบสนองความ
ต้องการ เช่น เลือกข้าวต้มกุง้ เป็ นอาหารเช้า หรื อเลือกนมสดเป็ นอาหารเช้า
2) การเลื อกตราสิ นค้า (Brand Choice) เช่ น หากต้องการดื่ มนมเป็ น
อาหารเช้า แล้วจะดื่มนมสดตราอะไร
3) การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice)
4) การเลือกเวลาในการซื้ อ (Purchase Time)
5) การเลือกปริ มาณในการซื้อ (Purchase Amount)
พฤติกรรมผู้บริโภค
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และ ศุ ภร เสรี รัตน์ (2546) ได้นําแนวคิ ดเกี่ ยวกับการศึ กษาพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคของ Philip Kotler นักการตลาดที่มีชื่อเสี ยงของสหรัฐอเมริ กา โดยสรุ ปได้ว่าการที่เรา
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ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด เราต้อง
ตั้งคําถาม 6Ws และ 1H ซึ่ งประกอบด้วย Who What Why Where When Whom และ How ดังนี้
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)
เป็ นคําถามเพื่อต้องการทราบถึงตลาดเป้ าหมาย ว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มไหน โดยแบ่ง
ตามเพศ อายุ รายได้ การศึกษา
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)
เป็ นคําถามเพื่อต้องการทราบถึ งสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ ซึ่ งก็คือผลประโยชน์
ของผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ เช่ นผลประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย หรื อการยอมรับยกย่องใน
สังคม
3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?)
เป็ นคําถามที่ตอ้ งการ รู ้ถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะซื้ อผลิตภัณฑ์และ
บริ การ เพื่อสนองความต้องการทั้งทางด้านร่ างกายและด้านจิตวิทยา
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ (Who participates in buying?)
เป็ นคําถามที่ ต อ้ งการรู ้ ถึ ง บทบาทของกลุ่ม ต่า งๆ ที่มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจ
ซื้ อหรื อใช้บริ การ ได้แก่ ผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิ พล ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)
เป็ นคําถามที่ตอ้ งการรู ้ ถึงโอกาสในการซื้ อหรื อใช้บริ การ เช่ น ช่ วงเดื อนใดของปี
ช่วงฤดูกาลใดของปี เป็ นต้น
6. ผู้บริโภคซื้อทีไ่ หน (Where does the consumer buy?)
เป็ นคําถามที่ตอ้ งการรู ้ถึงช่องทาง หรื อแหล่งที่ผบู ้ ริ โภคไปซื้ อหรื อไปใช้บริ การ เช่น
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าของชํา เป็ นต้น
7. ผู้บริโภคซื้ออย่ างไร (How does the consumer buy?)
เป็ นคําถามที่ ตอ้ งการรู ้ ถึงขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย การรับรู ้ ปัญหา
การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสิ นใจซื้อ และความรู ้สึกภายหลังการซื้อ
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และศุภร เสรี รัตน์ (2546 : 194) ได้ก ล่ า วถึ ง การวิเ คราะห์ พ ฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โ ภค (Analysis of consumer Behavior) เป็ นการค้น หาหรื อ วิจ ยั ลัก ษณะความต้อ งการ
และพฤติ ก รรมการซื้ อ และการใช้ข องผูบ้ ริ โ ภค คํา ตอบที่ ไ ด้จ ะช่ ว ยให้นัก การตลาดสามารถ
จัด การยุท ธ์ ก ารตลาด (Marketing Strategy) ที ่ ส ามารถตอบสนองความพึ ง พอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่า งเหมาะสมแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2.2 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(7Os) (Kotler, 1997 : 217 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์และศุภร เสรี รัตน์ 2546 : 194)
คําถาม (6Ws
และ 1H)
1. ใ ค ร อ ยู่ ใ น
ตลาดเป้ าหมาย
(Who is target
market?)

คําตอบทีต่ ้ องการ
ทราบ (7Os)
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย
(Occupancies)
-ประชากรศาสตร์
-ภูมิศาสตร์
-จิตวิทยาหรื อจิต
วิเคราะห์
-พฤติกรรมศาสตร์
2.ผูบ้ ริ โภคซื้อ สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
อะไร
ซื้อ (Objects)
(What does the ผูบ้ ริ โภคต้องการ
consumer
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งการ
buy?)
คุณสมบัติหรื อ
องค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ความ
แตกต่างเหนือกว่า
คู่แข่งขัน

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์การตลาดประกอบด้วยกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่ายและการส่งเสริ มการตลาดที่เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายได้

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
- ผลิตภัณฑ์หลัก
- รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได้แก่ บรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า รู ปแบบบริ การ
คุณภาพลักษณะ
- ผลิตภัณฑ์ควบคุม
- ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
- ศักยภาพการผลิต ความแตกต่างทางการแข่งขัน ประกอบด้วย ความ
แตกต่าง ด้านผลิตภัณฑ์ การบริ การ พนักงาน และภาพลักษณ์

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
คําตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)
3.ทําไม วัตถุประสงค์ในการซื้อ กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ
ผูบ้ ริ โภค (Objectives) ผูบ้ ริ โภค 1. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
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จึงซื้อ
(Why
does the
consumer
buy?)

ซื้อสิ นค้าเพื่อสนอง
2. กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดประกอบด้วย กลยุทธ์การโฆษณา การ
ความต้องการของลูกค้า ประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขายและการส่งเสริ มการขาย
ทั้งด้านร่ างกายและด้าน 3. กลยุทธ์ดา้ นราคา
จิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษา 4. กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย
ถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การโฆษณาและกลยุทธ์การส่งเสริ ม
พฤติกรรมการซื้อ คือ
การตลาด โดยใช้กลุ่มที่มีอิทธิพล
1. ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
2. ปั จจัยทางด้านสังคม
3. ปั จจัยทางด้าน
จิตวิทยา
4. ปั จจัยส่วนบุคคล
5. ปั จจัยทางด้าน
สถานการณ์
6. ปั จจัยทางด้าน
เทคโนโลยี
4.ใครมีส่วนร่ วมในการ
บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) มี กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ
ตัดสิ นใจซื้อ
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ประกอบด้วย กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดหรื อกล
(Who participates in the
(1) ผูร้ ิ เริ่ ม
ยุทธ์การโฆษณา โดยใช้กลุ่มอิทธิพล
buying?)
(2) ผูม้ ีอิทธิพล
(3) ผูต้ ดั สิ นใจซื้อ
(4) ผูซ้ ้ือ
(5) ผูใ้ ช้
5.ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อใด
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วง กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
(When does the
เดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี เวลา ส่งเสริ มการตลาด เช่น ทําการส่งเสริ ม
consumer’ buy?)
ใดของวัน โอกาสพิเศษหรื อเทศกาล วัน การตลาด เช่น ทําการส่งเสริ มการตลาด
สําคัญต่างๆ
เมื่อใด จึงจะสองคล้องกับโอกาสใน
การซื้อ

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
คําตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)
กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่ผบู ้ ริ โภค กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์
(Where does the consumer ไปทําการซื้อ
เช่น
ช่องทางการจัดจําหน่าย บริ ษทั
buy?)
ห้างสรรพสิ นค้า ซุปเปอร์มารเก็ต ร้าน
นําผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้ าหมายโดย
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7.ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร
(How does the consumer
buy?)

ขายของชํา ฯลฯ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ (Operation)
ประกอบด้วย
-การรับรู ้ปัญหา
-การค้นหาข้อมูล
-การประเมินผลทางเลือก
-การตัดสิ นใจซื้อ
-พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

พิจารณาว่าผ่านคนกลางอย่างไร
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย
-การโฆษณา
-การขายโดยใช้พนักงานขาย
-การให้ข่าว
-การประชาสัมพันธ์
-การตลาดทางตรง

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแนวความคิดทางการตลาด
ความหมาย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ ศุภร เสรี รัตน์ (2546: 168) ได้อธิ บายแนวความคิ ดทางการตลาด
(Marketing concept) ว่าเป็ นกรอบความคิดทางธุ รกิจเกี่ ยวกับกระบวนการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้ าหมายของธุ รกิจ แนวความคิดทางการตลาด
กระบวนการทีท่ าํ ให้ ธุรกิจประสบความสํ าเร็จ
กระบวนการที่ทาํ ให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ ประกอบด้วย 1) ธุ รกิจต้องกําหนดลูกค้า
กลุ่ม เป้ าหมายที่มีศกั ยภาพเพื่อประเมินความต้องการในสิ นค้า และบริ ก าร 2) ธุ รกิ จต้องพัฒนา
สิ น ค้า และบริ ก ารเพื ่อ ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า และ 3) ธุ ร กิจ ต้อ งค้น หาวิธี ก าร
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
วิวฒ
ั นาการของการมุ่งความสํ าคัญทีล่ ูกค้ า (Evolution of customer orientation)
แนวความคิดทางการตลาดได้วิวฒั นาการมาเป็ นลําดับขั้นโดยมีวิวฒั นาการตามตารางที่
2.3 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.3 วิวฒั นาการของการมุ่งความสําคัญที่ลูกค้า
วิวฒ
ั นาการขั้นแรก
วิวฒ
ั นาการขั้นทีส่ อง
มุ่งความสําคัญที่การผลิต มุ่งความสําคัญที่การขาย
(Production orientation)
(Sales orientation)
1. การแสวงหาคําสั่งซื้อ 1. การโฆษณา

วิวฒ
ั นาการขั้นทีส่ าม
มุ่งความสําคัญที่ลูกค้า
(Customer orientation)
1.พิจารณาความต้องการของลูกค้า
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2. การจัดจําหน่ายสิ นค้า

2. การขยายหน่วยงานขาย
3. การใช้เทคนิคการขาย

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สนองตอบความต้องการของลูกค้า
3.การบรรลุเป้ าหมายของธุ รกิจ

วิวัฒนาการขั้นแรกทีม่ ุ่งความสํ าคัญทีก่ ารผลิต (Production orientation)
โดยให้ความสําคัญที่การเพิ่มผลผลิ ตและประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสิ นค้า จึงต้องแสวงหา
คําสั่งซื้ อและการจัดจําหน่ายสิ นค้า
วิวฒ
ั นาการขั้นทีส่ องทีม่ ุ่งความสํ าคัญทีก่ ารขาย (Sales orientation)
โดยให้ค วามสํา คัญ ที่ก ารโฆษณา การขยายหน่ว ยงานขายและการใช้เ ทคนิ ค การขาย
เครื่ องมือที่สาํ คัญประกอบด้วยการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ (Promotion) การขายโดยใช้พนักงานขาย
(Personal selling) การโฆษณา (Advertising) การส่ ง เสริ ม การขาย (Sale Promotion) การ
แสวงหาคําสั่งซื้ อ (Taking orders) และ การขนส่ งสิ นค้า (Delivering goods)
วิวฒ
ั นาการขั้นทีส่ ามทีม่ ่ ุงความสํ าคัญทีล่ ูกค้ า (Customer orientation)
เป็ นแนวความคิดที่ธุรกิจต้องค้นหาความต้องการของลูกค้า จึงพัฒนาสิ นค้าและบริ การ
โดยใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
ความแตกต่ างระหว่ างผลิตภัณฑ์ และบริการ
สามารถจํา แนกความแตกต่ า งได้ 4 ประการ ดัง นี้
1. บริการทีไ่ ม่ สามารถจับต้ องได้ (Intangibility)
การบริ การไม่สามารถมองเห็ นหรื อจับต้องได้ แต่สามารถรับรู ้ ได้ว่าบริ การนั้นดี
หรื อไม่ก็ต่อเมื่อได้รับบริ การนั้นแล้ว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นหรื อจับต้องได้
สามารถพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ก่อนทําการซื้ อ เพราะผลิตภัณฑ์มีเป็ นสิ่ งของ
และคุณสมบัติที่ชดั เจน ทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้จากสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รู ป รส กลิ่น สี เสี ยง มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ

2. บริการไม่ สามารถแบ่ งแยกได้ (Inseparability)
การใช้บริ การและการให้บริ การต้องเกิดขึ้นพร้อมกันไม่สามารถแยกกระบวนการผลิต
ออกจากการใช้บริ การได้ ดังนั้นจึง มี ขอ้ จํา กัดในการให้บ ริ การ เพราะสามารถให้บริ การ
ผูบ้ ริ โภคได้เพียงครั้งละ 1 ท่านต่อพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ไม่สามารถให้บริ การผูบ้ ริ โภคหลาย
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ท่านได้ในเวลาเดี ยวกัน แตกต่างจากผลิ ตภัณฑ์ที่ส ามารถแยกกระบวนการผลิ ต การจัด
จํา หน่ า ย การซื้ อ และการบริ โ ภค ได้อย่า งชัดเจน สามารถผลิ ต ได้ค รั้ งละจํา นวนมาก
สามารถแยกออกเป็ นหน่วยย่อยและขายให้ผบู ้ ริ โภคได้พร้อมๆกัน
3. บริการมีความไม่ แน่ นอน (Variability)
การผลิ ตภัณฑ์สามารถผลิ ต โดยอาศัยปั จจัยการผลิ ต ได้แก่ วัตถุ ดิบ เครื่ องจักร
และกระบวนการผลิ ต สามารถเตรี ยมความพร้ อมในการผลิ ต การตรวจสอบ การควบคุ ม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ แตกต่างจากการให้บริ การแม้จะมีการวางแผนการให้บริ การไว้
แล้วก็ ต าม การให้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คล เช่ น เหตุ ก ารณ์ ต ัว อย่า ง เข้า ไป
รั บประทานอาหารในร้ านเดี ยวกัน แต่ต่างเวลากันอาจไม่ได้รับประทานอาหารที่ รสชาติ
เหมือนกันได้ เป็ นต้น จากเหตุการณ์ ตวั อย่างที่กล่าวมาข้างต้นสามารถอธิ บายได้ว่า คุ ณภาพ
ของการให้บริ การขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งอาศัยความพร้ อมของพนักงาน
ในการให้บริ การ เพราะหากพนักงานไม่พร้ อมให้บริ การทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ส่ งผล
ถึ งคุ ณภาพของการให้บริ การ ความพร้อมด้านร่ างกายและจิตใจของผูใ้ ห้บริ การมีผลต่อ
การรับรู ้ การประเมินคุ ณภาพของการให้บริ การด้วยเช่ นกัน เมื่อเกิดความรู ้ สึกไม่พอใจ
หรื ออคติ อาอาจส่ งผลต่อการประเมินคุ ณภาพที่ลาํ เอียงได้เช่ นกัน
4. บริการไม่ สามารถเก็บไว้ ได้ (Perishable)
เนื่ องจากการให้บริ การผลิตได้ครั้งละ 1 หน่วย โดยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการใช้
และรั บบริ การในขณะเดี ยวกัน แต่ปัญหาจะไม่เกิ ดขึ้นเลยถ้าความต้องการใช้บริ การกับ
ความต้องการให้บริ การมีปริ มาณที่ตรงกัน จึงทําให้เกิดปั ญหาการให้บริ การไม่เพียงพอกับ
ความต้องการส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยโอกาสกับผูบ้ ริ โภคท่านอื่นๆที่ผใู ้ ห้บริ การไม่สามารถ
ให้บริ การได้ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความต้องการในอนาคต
ได้ สามารถทําการผลิตเก็บไว้เพื่อรองรับปริ มาณความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ความหมาย
เชาว์ โรจนแสง (2539 : 72) นักวิชาการด้านการตลาดได้ให้ความหมายของส่ วนประสม
การตลาดไว้หลายทัศนะดังนี้ ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง การผสมที่เข้า
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กันได้อ ย่า งดี เ ป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกันของการสร้ า งสิ นค้า และบริ ก าร การกํา หนดราคา การจัด
จํา หน่ า ย ซึ่ ง ได้มีก ารจัด ออกแบบเพื ่อ ใช้สํา หรับ การเข้า ถึง กลุ ่ม ผูบ้ ริ โ ภคที ่ต อ้ งการ และการ
ส่ งเสริ มการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขาย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ ศุภร เสรี รัตน์ (2546 : 337) ได้ใ ห้ค วามหมายของส่ วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื ่ อ งมือ การตลาดที ่ธุ ร กิ จ ต้อ งใช้เ พื่อ ให้เ ครื่ อ งมือ
การตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ในตลาดเป้ าหมาย
ส่ วนประกอบของส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 7 องค์ประกอบได้แก่ 1) ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
(Product and Service) 2) ราคา (Price) 3) การจัดจํา หน่า ย (Place) 4) การส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) 5) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 6) กระบวนการให้บริ การ (Process)
และ 7) บุค ลากร (People) หรื อผูใ้ ห้บ ริ การ (Employee) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ ศุภร เสรี รัตน์,
2546 : 337)
1. ผลิตภัณฑ์ และบริการ (Product and Service)
หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขาย โดยธุ รกิจ เพื่อสนองความจําเป็ นหรื อความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การก็ได้ คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ประโยชน์คุณภาพ รู ปร่ างลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า และเป็ น
สิ นค้าลักษณะต่างๆ ที่สามารถสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส
2. ราคา (Price)
หมายถึ ง มูล ค่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นรู ป เงิ น ตราประกอบด้ว ย การกํา หนดราคาสิ น ค้า
และบริ การพื้นฐาน
3. การจัดจําหน่ าย (Place)
หมายถึ ง การกระจายสิ น ค้า โดยต้อ งตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ให้
ทันเวลาที่ ลูกค้าต้องการใช้สินค้า และบริ การ
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
เป็ นการติดต่อสื่ อสารให้ลูก ค้า ในตลาดเป้ าหมายได้รับ รู ้ ข อ้ มูล เกี่ ย วกับ สิ นค้า /
บริ ก ารว่า มี จาํ หน่ า ย ณ สถานที่ใ ด เวลาใด โดยการส่ ง เสริ ม การตลาดเป็ นตัวแปรหนึ่ ง
ของส่ วนประสมการตลาดทํา หน้า ที่ ก ระตุ น้ ให้ลู ก ค้า ในตลาดเป้ าหมายสนใจซื้ อสิ นค้า
และใช้บริ การเครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการส่ ง เสริ ม การตลาด ประกอบด้วย
1) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
2) การโฆษณา (Advertising)
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3) การขายโดยบุ ค คล (Personal Selling) หรื อหน่ วยงานขาย (Sales
Force)
4) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การขายทางไปรษณี ย ์
(Direct Mail) การขายทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์ เน็ต (Telemarketing and Internet)
5. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
เป็ นส่ ว นประกอบที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของลูก ค้า หรื อผูใ้ ช้บ ริ ก าร ส่ วนใหญ่
เป็ นการสร้ างสภาพแวดล้อม การสร้ างบรรยากาศ การเลื อกใช้ สี แสงและเสี ยงภายในร้ าน
เป็ นต้น ใช้ลกั ษณะทางกายภาพเพื่อสนับสนุ นการขาย
6. กระบวนการให้ บริการ (Process)
ในธุ ร กิ จ บริ ก ารกระบวนการในการส่ ง มอบบริ ก ารมีค วามสํ า คัญ ต่อ ฝ่ าย
การตลาด เนื่ องจากเกี่ยวข้องกับความพอใจของลูก ค้า ที่ได้รับบริ การ ทํา ให้ก ารจัดการ
ทางการตลาดต้องให้ความสนใจในเรื่ องของกระบวนการให้บริ การ
7. บุคลากร (People) หรือผู้ให้ บริการ (Employee)
ในธุ รกิจบริ การ ผูใ้ ห้บริ การนอกจากทําหน้าที่ผลิ ตบริ การแล้ว ยังต้องทําหน้าที่ขาย
ผลิตภัณฑ์บริ การควบคู่กนั ไป การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีส่วนจําเป็ นอย่างมากสําหรับ
การบริ การ แต่ปัญหาสําหรับปั จจัยด้านบุคลากร คือ การควบคุมระดับคุณภาพการบริ การ ให้
อยูใ่ นระดับคงที่
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้ า
วันทนา รัตนาคาร (2548) ได้อธิ บายว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดได้จาก ความพึ่งพาได้
ความพร้อมในการตอบสนอง ความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงได้ง่าย การมีมารยาทที่ดี การ
ติดต่อสื่ อสารที่ดี ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเข้าใจ และสิ่ งที่สัมผัสได้ ดังนี้
1. ความพึ่งพาได้ คือ พนักงานมีความถูกต้อง ในการให้บริ การ
2. ความพร้อมในการตอบสนอง คือ ความเต็มใจในการให้บริ การและช่วยเหลือลูกค้าอย่าง
รวดเร็ ว
3. ความสามารถในการแข่งขัน คือ พนักงานมีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ
4. การเข้าถึงได้ง่าย คือ พนักงานมีจาํ นวนเพียงพอ ในการให้บริ การ
5. การมีมารยาทที่ดี คือ พนักงานมีความสุ ภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีมารยาท
6. การติดต่อสื่ อสารที่ดี คือ ใช้คาํ สุ ภาพเข้าใจง่าย
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7. ความน่าเชื่ อถื อ คือ พนักงานมีความซื่ อสัตย์ และ ไว้ใจได้ในการให้บริ การ เช่นการรับ
เงิน และ ทอนเงิน เป็ นต้น
8. ความปลอดภัย คือ การปกป้ องลูกค้าจากอันตราย
9. ความเข้าใจ คือ พนักงานมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และ เสนอบริ การได้ ใน
แบบที่ลูกค้าต้องการ
10. สิ่ ง ที่ สั ม ผัส ได้ คื อ สิ่ ง อํา นวยความสะดวก เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ รวมถึ ง บุ ค ลิ ก ของ
พนักงาน
2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
บุญเกือ้ ไชยสุ ริยา (2542) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้ อในสถานี บริ การนํ้ามันในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มีผลทําให้พฤติกรรมในการใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อในสถานี
บริ การนํ้ามันแตกต่างกัน โดยปั จจัยส่ วนประสม ทางการตลาด มีผลต่อการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ
ในสถานีบริ การนํ้ามัน พบว่า ปั จจัยด้านสถานที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ
มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ปั จจัย ด้า นการบริ ก าร ดัง นี้ 1) ปั จ จัย ด้า นสถานที่ มี ผ ลทํา ให้ผูบ้ ริ โ ภค
เลื อกใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อ ในสถานี บริ การนํ้ามัน คือ ความสะอาด และอยู่ใกล้บา้ น หรื อ อยู่
ระหว่างทางกลับบ้าน และที่จอดรถสะดวก มากกว่าด้านอื่นๆ 2) ปั จจัยด้านบริ การ คื อ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดจาสุ ภาพ บริ การรวดเร็ ว 3) ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเลื อกใช้บริ การร้าน
สะดวกซื้ อ คือ ราคามีความเหมาะสม และ 4) ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ที่ มีผลทําให้ผูบ้ ริ โภค
เลื อกใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อ คือ การโฆษณา และการส่ งเสริ มการขาย สื่ อ โฆษณาที่ผลต่อการ
ตัดสิ นใจ ใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อมากที่สุด ได้แก่ สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
และ หนังสื อพิมพ์
ปั ญหาที่พบในการใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ สิ นค้าไม่หลากหลาย รองลงมาคือ สิ นค้า
มีราคาสู ง และ สิ นค้าขาดบ่อย ปั ญหาในการบริ การช้า ต้องคอยนาน พูดจาไม่สุภาพ และ พนักงาน
ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ วตามลําดับ
ผุสดี ตั้งจิ ต นุ กล (2544) ได้ทาํ การศึ ก ษาเรื่ อง ทัศ นคติ ที่มีต่อความรั กของวัยรุ่ น พบว่า
ความต้องการของวัยรุ่ นมักขึ้นอยูก่ บั ค่านิยมที่แต่ละคนยึดถือ และส่ วนใหญ่มกั จะยึดถื อค่านิยมใน
กลุ่มที่ตนเข้าร่ วมด้วย กลุ่มมีอิทธิ พลมากต่อความต้องการของวัยรุ่ น ดังนั้นความต้องการที่แท้จริ ง
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ของวัยรุ่ นคื อ ความต้องการของตนเองบวกความต้องการของสังคม อันที่จริ งความต้องการของ
วัยรุ่ นก็คล้ายๆความต้องการของมนุษย์ทว่ั ไปในสังคม
ไพศาล มั่งมู ลอู (2550) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง การวิเคราะห์ธุรกิ จร้ านสะดวกซื้ อ แบบไม่
ใช้แฟรนไชส์ พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล ต่อการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ในแต่ละด้าน
ดังนี้ ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั คือสะดวกซื้ อ ปั จจัยด้านราคาคือมีความเหมาะสม ปั จจัยด้านสิ นค้าคือมี
ความสะอาด สดใหม่ของสิ นค้า ปั จจัยด้านการขายคือการจัดโปรโมชัน่ ลดราคาสิ นค้า และปั จจัย
ด้านบริ การของเจ้าของร้ านและพนักงาน ส่ วนการวิเคราะห์ ความพึงพอใจมาก คือ ด้านบริ การ
ปั จจัยด้านสถานที่ปานกลาง ปั จจัยด้านสิ นค้า และราคา มีความพึงพอใจด้านส่ งเสริ มการขาย มีนอ้ ย
เจตนี ตั น จั นทร์ พ งศ์ (2552) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมในการซื้ อสิ นค้า จากร้ า น
สะดวกซื้อของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ร้านสะดวกซื้อที่มีการใช้พ้ืนที่ไม่มาก มี
แนวโน้มธุ รกิจ ที่มีการขยายตัว ของสาขาเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทําให้การแข่งขัน มีความรุ นแรง
มากขึ้ น และมี แนวโน้ม จะทวีค วามเข้ม ข้นมากขึ้ น เพื่ อช่ วงชิ ง การถื อครองตลาด ให้ส ามารถ
ครอบคลุ ม และ เข้า ถึ ง ความต้องการ ของผูบ้ ริ โภคได้ม ากขึ้ น เพื่ อรองรั บ วิถี ก ารดํา เนิ นชี วิต ที่
เปลี่ ยนแปลงไป ของผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั ที่ มีแนวโน้มจะลดความถี่ ในการซื้ อลง และ หันมาซื้ อ
สิ นค้า ร้านค้าปลีกใกล้บา้ นมากขึ้น หรื อ ทํางาน เพิ่มมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์ มีดงั นี้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่าง ที่เลือกซื้ อสิ นค้าร้ านสะดวกซื้ อ
ส่ วนใหญ่นิยมซื้อขนมและเครื่ องดื่มมากที่สุด ซื้อสิ นค้าและบริ การ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ในช่วงเวลา
18.01 – 24.00 น. ซื้ อสิ นค้าครั้งละน้อยกว่า 100 บาท ส่ วนใหญ่ ชําระด้านเกี่ยวกับ สาธารณู ปโภค
โดยเฉพาะค่าไฟฟ้ า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันทนา รัตนาคาร (2548, อ้างใน เจตนี ตันจันทร์
พงศ์, 2552) ที่ ท าํ การศึ ก ษา เรื่ องการวิเคราะห์ ธุ รกิ จร้ า นสะดวกซื้ อ เซ่ เว่นอี เลฟเว่น ในจัง หวัด
เชี ยงใหม่ ความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและบริ การร้ านสะดวกซื้ อ ส่ วนใหญ่เพศหญิงมากกว่า
เพศชาย อายุระหว่าง 16 – 25 สถานภาพโสด อาชีพนักเรี ยนนักศึกษา รายได้ต่าํ กว่า 5000 บาท
ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวแตกต่างจากงานวิจยั ของชาตยา จึงสุ วดี. (2542, อ้างใน เจตนี ตัน
จันทร์ พงศ์, 2552) ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในธุ รกิจ
ค้าปลี กในอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เนื่องจากบริ เวณใกล้เคียงร้านสะดวกซื้ อส่ วนใหญ่นิยมตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานศึกษาทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน นักศึกษา ที่เน้นความสะดวกสบายและรวดเร็ ว
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นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ย งั ชื่ นชอบรายการส่ ง เสริ ม การขายลดราคามากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาตยา จึงสุ วดี (2542, อ้างใน เจตนี ตันจันทร์ พงศ์, 2552 ) ที่ทาํ การศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในธุ รกิจค้าปลีกในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าวิธีการส่ งเสริ มการขายที่ได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคก็คือการลดราคา การพัฒนา
สิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานสู่ ลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ไม่
ว่าจะเป็ นการนําเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพ แตกต่างโดดเด่นจากคู่แข่ง รวมถึงความหลากหลาย และ
ความสะดวกรวดเร็ วสําหรับลูกค้า โดยคํานึงถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา
ในแต่ละพื้นที่ เป็ นหลัก เพราะผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ แตกต่างกันก็มกั จะมี ความต้องการที่ แตกต่างกัน
พอสมควร ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจก็จะนําไปสู่ ความประทับใจและเกิดการใช้บริ การซํ้า
ตามมาด้วยความภักดี ต่อตราสิ นค้าหรื อกิจการ ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความ
ประทับใจมากในการให้บริ การ ทําให้จะกลับมาซื้ อสิ นค้าในครั้ งต่อไป และร้ านสะดวกซื้ อส่ วน
ใหญ่มกั จะมีลูกค้าประจําอยูแ่ ล้ว
2.8 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสม
ทางการตลาดของร้านสะดวกซื้ อและพฤติกรรมการซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ พบว่า ส่ วน
ประสมทางการตลาดของร้านสะดวกซื้ อ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูใ้ ช้บริ การร้าน
สะดวกซื้อ จึงสามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจยั ซึ่ งกําหนดตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบ ดังนี้
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ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา

3. สถานที่

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

พฤติกรรมของลูกค้ า
1. ลูกค้าในตลาดเป้ าหมายคือใคร
2. ลูกค้าใช้บริ การอะไร
3. ทําไมลูกค้าจึงเลือกใช้บริ การ
4. ใครมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
5. ลูกค้าใช้บริ การเมื่อไร
6. ลูกค้าใช้บริ การที่ไหน
7. ลูกค้าใช้บริ การอย่างไร

4. การส่ งเสริ มการตลาด

5. บุคลากร

6. กระบวนการ/การให้บริ การ

7. ลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก

ที่มาของกรอบแนวคิด: ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยพฤติกรรมการซื้อผูบ้ ริ โภค
(Kotler’s Marketing Mix and Consumer Behavior Model, 1997)

