
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

  
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมใน
การซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552 : 80-82) 

ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด          
ท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือ
ตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปน หรือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได
และสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑ
อาจเปนสินคา บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมี
ตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ
ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขาย
ได ซ่ึงการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
  1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation)  
  1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product component) เชน ประโยชนพื้นฐาน 
รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
  1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑของ
บริษัทเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ
ปรับปรุงใหดีข้ึน ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

 1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ(Product line)  
 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพ่ือใหได

ผลิตภัณฑ หรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะ
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เปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภค
ก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

2.1 ราคาสินคาในรายการ (List Price) การกําหนดราคาสินคาในรายการมีหลายวิธีบริษัท
อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใชหลายวิธีรวมกันโดย มุงท่ีตนทุน มุงท่ีอุปสงค หรือ มุงท่ีการแขงขัน 
เปนตน 

2.2 สวนลด (Discount) หมายถึง สวนลดท่ียอมใหโดยตรงจากราคาขาย เม่ือมีการซื้อใน
ระหวางระยะเวลาที่กําหนดไว เชน การใหสวนลดปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสด เปนตน 

2.3 สวนยอมให (Allowances) หมายถึง สวนลดท่ีผูขายลดใหกับผูซ้ือ เพื่อใหผูซ้ือทําการ
สงเสริมการตลาดใหกับผูขาย เชน สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก สวนยอมใหสําหรับการ
เปนนายหนา เปนตน 

2.4 ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment Period) หมายถึง ชวงเวลาท่ีผูบริโภคชําระคาสินคา
ตามเง่ือนไขของแตละบริษัท 

2.5 ระยะเวลาการใหสินเช่ือ (Credit Term) หมายถึง ชวงเวลาท่ีผูขายยอมใหสินเช่ือ         
คาสินคาตามเง่ือนไขท่ีตกลง 

3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออก
สูตลาดเปาหมายคือสถาบันตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวยการขนสง 
การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง ประกอบดวย 2 สวนคือ 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการ
เคล่ือนยายกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือ
ผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือ
ไปยังตลาด  

ในระบบชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใชชองทางตรงจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม และใช
ชองทางออม จากผูผลิต ผานคนกลางไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายตัวสินคา หรือ การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด หมายถึงงาน     
ท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการ
ผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคา การกระจายตัวสินคาท่ีสําคัญมีดังนี้ การขนสง การเก็บรักษา การคลังสินคา และ การ
บริหารสินคาคงเหลือ  
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4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพ่ือเตือน
ความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ โดย
เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญมี ดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising)  
 การโฆษณา เปนการติดตอส่ือสารโดยใชส่ือ (Media) สวนใหญจะเปนการติดตอส่ือสารกับ
กลุมผูรับขาวสารจํานวนมาก (Mass selling) เพื่อเปนการสงขาวสาร และเสนอขายสินคาหรือบริการ 
ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบการแจงขาวสาร การจูงใจใหเกิดความตองการ หรือการเตือนความทรงจํา 
ท้ังในรูปแบบท่ีผานส่ือมวลชน และสงโดยตรงไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายซ่ึงสามารถระบุ            
ผูอุปถัมภรายการ คือ ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายสินคาท่ีโฆษณาไดโดยผูอุปถัมภรายการตองเสีย
คาใชจายสําหรับส่ือโฆษณา  

4.2 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมการตลาดซ่ึงจัดหาส่ิงจูงใจท่ีมีคาพิเศษสําหรับผูบริโภค     
ผูจัดจําหนาย และหนวยงานขาย เพื่อกระตุนใหขายสินคาได หรือเปนกิจกรรมการตลาดซ่ึงเพิ่ม
คุณคาใหผลิตภัณฑหรือบริการภายในเวลาท่ีจํากัด และจูงใจใหผูบริโภคเกิดการซ้ือ 

4.3 การประชาสัมพันธและการใหขาว (Publicity and Public Relations - PR) 
 การประชาสัมพันธ เปนความพยายามในการติดตอส่ือสารเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการ 
หรือผลิตภัณฑ โดยสรางความสัมพันธท่ีดีตอชุมชนตางๆ เผยแพรขาวสารที่ดี สรางภาพพจนของ
การเปนบริษัทท่ีดี โดยการสรางเหตุการณและเร่ืองราวท่ีดี 
 การใหขาว เปนการสรางขาวเกี่ยวกับบุคคล ผลิตภัณฑ หรือบริการผานส่ือกระจายเสียง หรือ
ส่ือส่ิงพิมพ หรือเปนการประชาสัมพันธวิธีหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารเก่ียวกับ องคการ 
ผลิตภัณฑ หรือนโยบายบริษัท โดยผานส่ือซ่ึงอาจไมตองเสียเงินหรือเสียเงินก็ได  

4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
 การตลาดทางตรง เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงของการสงเสริมการตลาด หรือเปนการ
ติดตอส่ือสารทางการตลาดกับผูบริโภคเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรงในทันที โดย     
ไมรวมการขายโดยพนักงานขายท่ีทําการขายตรงใหแกลูกคา เชน การใชแคตตาล็อก จดหมายตรง 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนตน 
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4.5 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) 
 การขายโดยใชพนักงานขาย เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ
บริษัทโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมเล็กๆของบุคคล กับลูกคา หรือเปนการติดตอส่ือสารโดยใช
พนักงานเพื่อจูงใจใหบุคคลเกิดการตัดสินใจซ้ือ โดยเปนการติดตอโดยตรงแบบเผชิญหนากัน       
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

สุรินทร วัชรปรีชา (2548) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใชบริการรานกาแฟในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัย     
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร                
ดานกระบวนการใหบริการ และดานการสรางและนําเสนอทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญสูงสุด คือ ความสะอาดของผลิตภัณฑท่ีจําหนายในราน ปจจัยดานราคาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือ มีปายบอกราคาชัดเจน ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือ ท่ีตั้งของรานใกลกับคณะหรือสถานท่ีเรียน ปจจัยดาน      
การสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือ ใหสวนลดแกสมาชิก ปจจัย
ดานบุคลากรที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือ มารยาทและมนุษยสัมพันธของ
พนักงาน ปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือ ความ
ถูกตองในการสงมอบสินคา  สวนปจจัยดานการสรางและนําเสนอทางกายภาพท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือ ความสะอาดของราน 

สุภชัย เจริญกิจ (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือ
กาแฟพรอมดื่มบรรจุกระปองของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครปฐม พบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยม
ดื่มกาแฟยี่หอเบอรดี้มากท่ีสุด ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟพรอมดื่มบรรจุ
กระปองของผูบริโภค โดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกปจจัย โดยปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ
การเลือกซ้ือมาก คือ คุณภาพ ความปลอดภัย รสชาติ การมีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. และการระบุ
วันหมดอายุ สวนปจจัยดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือก
ซ้ือกาแฟพรอมดื่มบรรจุกระปองโดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกปจจัย 
  วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค พบวาผูตอบแบบสอบถามจะเลือกซ้ือ
กาแฟสดประเภทเอสเปรสโซ โดยจะเลือกซ้ือกาแฟสดแบบเย็น และเลือกดื่มกาแฟสด เพราะ 
รสชาติดี และซ้ือเพื่อดื่มเองมากท่ีสุด โดยปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีผล
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ตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูในระดับมาก แตปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
คุณภาพและความปลอดภัยของกาแฟสด เชนใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปจจัยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความ
สะอาดภายในบริเวณรานดี ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การใหบริการของ
พนักงาน 
 


