
 
 

 

4 

 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ ในคร้ังน้ี  ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดออนไลน์ 
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2550: 13 - 16) และจิตรลดา วิวฒัน์เจริญวงศ์   (2553: 

ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) วา่เป็นองค์ประกอบ
การตลาดแบบใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย 6 P’s ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย 
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และการให้บริการ
ส่วนบุคคล (Personalization) โดยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกปัจจยั มีความเก่ียวเน่ืองกนั และ
มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการด าเนินการตลาดออนไลน์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีน าเสนอขายเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Physical 
Goods) สินคา้ดิจิตอล (Digital Goods) และธุรกิจบริการ (Services) 

2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของเงินตรา หรือเป็น   มูล
ค่าท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัในการตั้งราคาของ
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ตอ้งค านึงถึงราคาตลาดเป็นหลกั การคิดเผื่อราคาค่าขนส่ง สินคา้ราคาถูกอาจจะขาย
ไม่ไดเ้สมอไป อาจตอ้งเน้นเร่ืองความสะดวกในการสั่งซ้ือ และสินคา้ท่ีมีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบ
รวมแพก็ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) เป็นกระบวนการเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงปัจจยัในการพิจารณาช่องทางการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ผา่นระบบออนไลน์ โดยมีเวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ควรพิจารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ตอ้งใช้งานง่าย การเข้าเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเร็ว ข้อมูลท่ีน าเสนอชัดเจน
น่าสนใจ และความปลอดภยัของขอ้มูล 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดระหวา่งผูข้าย
กบัผูซ้ื้อ หรือลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัเพื่อเตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร หรือ
ชักจูงใจให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และการตดัสินใจซ้ือ โดยการประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีการ
เตรียมความพร้อมก่อน ไดแ้ก่ ตอ้งมีขอ้มูลต่างๆ พร้อมและสมบูรณ์ สร้างจุดเด่นของเวบ็ไซตเ์พื่อจดจ า
ง่าย สร้างบรรยากาศความคึกคักโดยลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม และพิจารณากลุ่มเป้าหมายและ
งบประมาณ ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์มีหลายวธีิ เช่น การโฆษณาดว้ย  แบนเนอร์ (ป้ายโฆษณา) โฆษณา
ผา่นทางอีเมลล ์โฆษณาโดยการเสียค่าใชจ่้ายกบัเวบ็ไซตอ่ื์น โฆษณาดว้ยระบบสมาชิกแนะน าสมาชิก 
โฆษณาดว้ยการแลกลิงคก์บัเวบ็ไซตอ่ื์น โฆษณาบน Search Engine หรือ Web Directory เป็นตน้ 

5. การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) เป็นนโยบายท่ีผูป้ระกอบการหรือองคก์รต่างๆ 
ก าหนดเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว  (Privacy) ของลูกค้า เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ
ผูป้ระกอบการหรือองคก์รต่างๆ โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) เช่น ท่ี
อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรเครดิต เป็นตน้ 

6. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นลักษณะการบริการแบบโต้ตอบ
ร่วมกนั (Interactive) ระหว่างผูป้ระกอบการกบัลูกคา้แบบเจาะจงบุคคล เรียกว่า การตลาดแบบหน่ึง
ต่อหน่ึง (One to One Marketing) เพื่อน าเสนอส่ิงท่ีตรงใจลูกคา้ อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้และ
สร้างความเป็นกนัเองและความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

 
2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

ทณัฑิมา เช้ือเขียว (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการผา่น 
เวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกวา่ 6 ปี โดยใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง และผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ทั้งท่ี
จบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้รวมถึงบริการต่างๆ ผา่นเวบ็ไซตอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดท่ี้
ผูบ้ริโภคในวยัท างานท่ีมีอายุระหวา่ง 26 - 30 ปี นิยมซ้ือมากเป็นอนัดบัหน่ึงและแตกต่างจากผูบ้ริโภค
ในวยัอ่ืนคือ เคร่ืองส าอาง ส่วนสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ไดท่ี้ผูบ้ริโภคในวยัท างานท่ีมีอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี
นิยมซ้ือมากเป็นอนัดบัหน่ึงคือ การดาวน์โหลดเพลง เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้และบริการผา่น
เว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์  อนัดับแรกคือ ความสะดวกในการซ้ือ นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้าน ยงัมีความส าคญัต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการโดยมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นสินคา้และ
บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัญหาท่ีพบคือ สินคา้และบริการท่ีไดรั้บไม่มีคุณภาพ 
ราคาของสินค้าและบริการไม่เป็นท่ีพึงพอใจรวมถึงได้รับสินค้าล่าช้า ไม่ตรงเวลา และกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดไม่น่าสนใจ 
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เสาวนีย์ ใจมูล (2554) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นหญิง สถานภาพ
โสด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ผูต้อบส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ท่ีผา่นมาคือ ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ส าหรับแต่งหนา้ และนิยมซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จาก
เวบ็ไซดร้์านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web Site) โดยเหตุผลท่ีซ้ือเน่ืองจากเห็นวา่มีราคาถูกกวา่การซ้ือโดย
วธีิอ่ืน วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ คือ เพื่อใชเ้อง และส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเองในโอกาสพบสินคา้ท่ีถูกใจ 
โดยช าระเงินโดยวิธีโอนผา่นธนาคาร หลงัจากซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์และไดรั้บเคร่ืองส าอางแลว้ 
ผูต้อบส่วนใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจในระดับมาก ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์พบว่าผู ้ตอบให้ความส าคัญต่อปัจจัยดังกล่าวทั้ ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับคือ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคล และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้าน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย คือ เวบ็ไซด์มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ (Update) ปัจจยัดา้น
การรักษาความเป็นส่วนตวั คือ มีการเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบัไดดี้ เช่นรายช่ือลูกคา้ 
หมายเลขบตัรเครดิต ท่ีอยู่หมายเลขโทรศพัท์และอีเมลล์ เป็นตน้ ปัจจยัดา้นสินคา้ คือ สินคา้มีความ
ทนัสมยั ปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาสินคา้ถูกกว่าการซ้ือดว้ยวิธีอ่ืน ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล 
คือ เวบ็ไซด์มีการจดัระบบบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เคยสั่งซ้ือหรือเคยดูขอ้มูล และปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต น่าเช่ือถือและน่าสนใจ ในดา้นปัญหาท่ีผูต้อบพบ
จากการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์พบว่า ดา้นสินคา้ ดา้น
ราคา และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ผูต้อบส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา ส่วนปัญหาด้านการจดั
จ าหน่ายพบว่าได้รับสินคา้ล่าช้า ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าไม่มีสินคา้ทดลองใช้ และ
ปัญหาดา้นการให้บริการส่วนบุคคลพบวา่  ไม่มีการให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา เก่ียวกบัขอ้สงสัยต่าง ๆ 
ใหก้บัลูกคา้ผา่นเวบ็ไซต ์

ศศิวรรณ  เดชคุณ ากร (2551) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
อาหารเสริมของกลุ่มวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
โดยท าการสอบถามจาก ลูกค้า ท่ีบ ริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเส ริม  จ านวน 400 คน โดยสถิ ติ 
ท่ี ใช้ ใน ก ารวิ เค ราะ ห์ ข้อมู ล  ได้ แ ก่  ค ว าม ถ่ี  ร้ อ ยล ะ  แล ะค่ า เฉ ล่ี ย  ผ ลก าร ศึ กษ าพบ ว่ า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 25-29 ปี การศึกษาสูงสุดระดบั ปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20,000 
บ า ท  โ ด ย มี จ า น ว น ส ม า ชิ ก ค ร อ บ ค รั ว  3-4 ค น  ผู ้ บ ริ โ ภ ค ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ลื อ ก ซ้ื อ 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทบ ารุง ยี่ห้อท่ีได้รับความนิยมมาก คือ ยี่ห้อแบรนด์ มีวตัถุประสงค์  
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เพื่อดูแลสุขภาพสม ่ าเสมอ ได้มีการตัดสินใจซ้ือด้วยตัวเอง โดยซ้ือจากพนักงานขายโดยตรง 
มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังประมาณ 500-1,000 บาท โดยมีการซ้ืออย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
โดยได้รับข้อมูลผลิตภณัฑ์มาจากคนรู้จกั / เพื่อน / และจากส่ือวิทยุ / โทรทศัน์ ปัจจยัส่วนประสม 
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริม อยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบั คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ส่วนดา้นการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัเฉย ๆ  

 


