
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
 

ในการศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑลดร้ิวรอย 
บนใบหนาของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหม มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของคือ ทฤษฎีสวน
ประสมการตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุมของเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใช

รวมกันในการวางกลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดเปนการตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค เคร่ืองมือทางการตลาด 4 เคร่ืองมือ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 
การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ในการเสนอสวนประสมการตลาดเหลานี้ นักการตลาดจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภคในสวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ 4 P’s ซ่ึงใชเพื่อกําหนดกลยุทธการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546: 53 - 55) 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตน ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย 
สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility)          
มีคุณคา (Value) ในสายตาลูกคา จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้  
1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ พิจารณาจากองคประกอบหรือคุณสมบัติ

พื้นฐาน เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ บรรจุภัณฑ ตราสินคาฯลฯ 
1.2 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึง

ความแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของผูบริโภคคนสุดทาย 
1.3 การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ

ตลาดและการแขงขัน โดยตองคํานึงถึงการตอบสนองความตองการของผูบริโภคเปนหลัก 
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา 

ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูง
กวาราคา ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
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3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางที่ใชในการเคล่ือนยายสินคา
และบริการสงไปยังตลาด คือผูใชทางอุตสาหกรรมและผูบริโภคคนสุดทาย กิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวของสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา การเก็บรักษาสินคาคงคลัง และการจัด
จําหนาย ประกอบไปดวย 2 สวนคือ 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยัง
ตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบไปดวยผูผลิต คนกลาง ผูใชทางอุตสาหกรรม
หรือผูบริโภคคนสุดทาย 

3.2 การกระจายสินคาออกสูตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
เคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวของ
สินคาจึงประกอบดวยงานที่สําคัญคือ การขนสง การเก็บรักษาสินคาคงคลัง และการบริหารสินคา
คงเหลือ 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจจะใชพนักงานขายทําการขาย 
(Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal Selling) เคร่ืองมือในการ
ติดตอส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือตองใชหลักการเคร่ืองมือท่ี
ส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) เคร่ืองมือสงเสริม
การตลาดท่ีสําคัญมีดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) คือ ผูใหขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดกระจาย
ขาวสารไปยังกลุมผูบริโภคอยางกวางขวางโดยผานส่ือตางๆ  

4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล ซ่ึงผูขายจะใชความพยายามชักจูงใหซ้ือผลิตภัณฑโดยออกไปพบลูกคา 
ชักจูงใหเกิดการซ้ือ พนักงานขายจะทราบการตอบสนองจากผูซ้ือ 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมสงเสริม
นอกเหนือจากการโฆษณา การใชพนักงานขาย และการใหขาวประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีสามารถกระตุนการขายไดทันทีทันใด   

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ 
เปนความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคกรเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกร  

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง โดยวิธีท่ีใชเพื่อใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย    
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การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายทางตรง การขายโดยแค็ตตาล็อค การขายทาง
โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของผูบริโภคที่แสดงออก 

ไดแก การคนหา การเลือกซ้ือ การเลือกใช การประเมินผลในการใชสอยผลิตภัณฑ รวมถึงการ
บริการที่ผูบริโภคไดรับ ซ่ึงการกระทําเหลานี้สามารถจะสนองตอความตองการของผูบริโภคได 
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค คือการศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคแตละ
บุคคล เกี่ยวกับการเลือกซ้ือ การเลือกใชผลิตภัณฑ รวมถึงการรับบริการวาควรจะตัดสินใจใชทุน
ทรัพยท่ีมีอยู ไดแก เงิน เวลา และแรงงานนั้นอยางไร รวมท้ังศึกษาดวยวาผูบริโภคมีความตองการที่
จะซ้ือสินคาอะไร ทําไมถึงตัดสินใจซ้ือสินคา และจะไปซ้ือท่ีไหน อยางไร และเม่ือใดท่ีจะตัดสินใจ
ซ้ือสินคาและจะซ้ือสินคาบอยแคไหน (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546: 126) 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
เปนการศึกษาลักษณะความตองการของผูบริโภครวมท้ังพฤติกรรมการซ้ือและการใช

ของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถวัดกลยุทธการตลาดท่ีสามารถสนองความ    
พึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย 
WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 
7Os ซ่ึงประกอบดวย OCCUPANTS (ลักษณะกลุมเปาหมาย) OBJECTS (ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ
ซ้ือ) OBJECTIVES (วัตถุประสงคในการซ้ือ) ORGANIZATIONS (บทบาทของกลุมตางๆ) 
OCCASIONS (โอกาสในการซ้ือ) OUTLETS (ชองทางหรือแหลงท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ) และ 
OPERATIONS (ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ) (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546: 127) 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
พัชรี หยกเล็ก (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือครีมบํารุงผิวหนาของสตรีในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 19 - 35 ป รองลงมาคือ 36 - 50 ป การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี   
มีรายไดตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท และ มีอาชีพพนักงานบริษัท ตราสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถาม
เลือกใชมากท่ีสุดคือ OLAY รองลงมาคือ POND’S และ NIVEA ความถ่ีในการซ้ือคือ 2 เดือนตอ
คร้ัง สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ หางสรรพสินคา แหลงขอมูลคือ โทรทัศน ทางดานปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก โดยใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกในแตละ
ดาน ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณภาพผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ไดแก มีปายแสดงราคา
ผลิตภัณฑชัดเจน ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไดแก การสงเสริมการขาย ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ไดแก ผลิตภัณฑมีจําหนายท่ัวไป และปญหาดานผลิตภัณฑท่ีพบเปนอันดับแรก ไดแก 
ผลิตภัณฑมีคุณสมบัติเพียงอยางเดียว ปจจัยดานราคา ไดแก ไมมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑชัดเจน 
และราคาไมเหมาะสมเม่ือเทียบกับบรรจุภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ผลิตภัณฑท่ี
จําหนายขาดตลาดบอย และปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไดแก ไมมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช  

พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวหนาขาวของสตรีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยแบงกลุม
ตัวอยางเปน 4 กลุม ตามชวงอายุ กลุมละ 50 คน ไดแก กลุมอายุ 12 - 18 ป กลุมอายุ 19 - 35 ป    
กลุมอายุ 36 - 50 ป และกลุมอายุมากกวา 50 ป ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท และมีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
กลุมตัวอยางใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาตอนกลางวันมากท่ีสุด ตราสินคาท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ NIVEA 
รองลงมาคือ POND’S และ OLAY และเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ตัดสินใจดวยตนเอง สวนโอกาสในการซ้ือคือ ซ้ือเม่ือผลิตภัณฑท่ีใชอยู เดิมหมด และซ้ือท่ี
หางสรรพสินคา รองลงมาคือ รานเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ และพบวาทุกกลุมอาชีพนิยมซ้ือท่ี
หางสรรพสินคามากท่ีสุด ยกเวนกลุมแมบานสวนใหญจะซ้ือท่ีรานเคร่ืองสําอางโดยเฉพาะ        
กลุมตัวอยางสวนใหญไมนิยมซ้ือแบบครบชุด (ตราสินคาเดียวกัน) เนื่องจากราคาสูง สําหรับเหตุผล
ท่ีกลุมท่ีนิยมซ้ือสินคาแบบครบชุด เพราะเช่ือวาจะชวยเสริมประสิทธิภาพของการดูแลผิวหนา     
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีทําใหหนาขาว 
พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลมากท่ีสุด ไดแก มีความปลอดภัยในการใชหรือไมเกิดการแพ 
ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับจากผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัด
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จําหนาย ไดแก ผลิตภัณฑมีจําหนายท่ัวไปในหางสรรพสินคา ปจจัยดานการโฆษณา ไดแก ความ
นาเช่ือถือของผูทําการโฆษณาสินคา เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ ปจจัยดานการสงเสริมการ
ขาย ไดแก การรับประกันคุณภาพหากไมพอใจยินดีคืนเงิน  

นิลุบล นิมลรัตน (2541) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการซื้อสินคาประเภท
เคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคาในจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ป การศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา และมี
รายไดตอเดือนตํ่ากวา 8,000 บาท โดยเคร่ืองสําอางท่ีผูบริโภคนิยมมากท่ีสุดคือ PIAS มีถึงรอยละ 
26.0 และผูบริโภคนิยมซ้ือเคร่ืองสําอางจากหางสรรพสินคา เพราะคุณภาพเชื่อถือได มีจํานวนถึง
รอยละ 62.3 และรอยละ 56.7 ของผูบริโภคเคยบริโภคสินคานําเขาจากตางประเทศเพราะเช่ือวา
คุณภาพดีกวาเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในประเทศไทย ทางดานปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อ 
พบวาปจจัยทางดานราคามีผลตอการเลือกซ้ือมากท่ีสุดถึงรอยละ 90.3 และเม่ือการศึกษาดีข้ึน ปจจัย
ทางดานราคามีผลลดลง รองลงมาไดแก ปจจัยทางดานการยึดติดกับตราผลิตภัณฑพบวารอยละ 
62.3 ท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงไปใชยี่หออ่ืน แสดงใหเห็นวาเครื่องสําอางเปนสินคาท่ีมีการยึดติดกับ
ตราผลิตภัณฑคอนขางสูง  สวนพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองสําอางพบวา  สินคาประเภท
เคร่ืองสําอางเปนสินคาท่ีมีความถ่ีในการซื้อคอนขางตํ่า โดยรอยละ 46.7 มีการซ้ือในระยะเวลา
มากกวา 3 เดือนตอคร้ัง และมูลคาในการซ้ือแตละครั้งพบวาผูท่ีซ้ือนอยกวา 2,000 บาทตอคร้ัง        
มีสัดสวนมากท่ีสุดถึงรอยละ 97.3 โดยกลุมท่ีมีระดับอายุตํ่ากวา 20 ป และกลุมท่ีมีรายไดตํ่ากวา 
8,000 บาทตอเดือนมีสัดสวนความถ่ีของการซ้ือในระยะมากกวา 3 เดือนตอคร้ัง และมูลคาการซ้ือ
นอยกวา 2,000 บาทตอคร้ังมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาปจจัยสวนบุคคลรายไดเปนปจจัยท่ีสําคัญตอ
การบริโภค 
 


