
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหมในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส ไดนําแนวคิดและทฤษฎีตางๆ โดยการคนควาเอกสาร 

ทบทวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แนวคิดและทฤษฏีภายใตหัวขอดังตอไปนี้ คือ 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 2.1.1   แนวคิดและทฤษฎ ี
            แนวคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 

 ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซึ่งใชรวมกันเพ่ือ

สนองความตองการแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด

จําหนาย/ สถานท่ี (Place หรือ Distribution) และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือ 4Ps ของ

สวนประสมการตลาดท่ีตองนํามาเกี่ยวของสัมพันธกันมีความหมายและรายละเอียดดังนี้  

 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งนําเสนอแกตลาดเพ่ือใหเกิดความสนใจ ความตองการ

เปนกรรมสิทธิ์ การใช การบริโภค หรือสามารถตอบสนองความตองการใหเกิดความพึงพอใจ 

ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวย สินคา บริการ 

ความคิด สถานท่ี องคการ หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน(Utility) และมีมูลคา (Value) 

ในสายตาของลูกคาจึงมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได ระดับของผลิตภัณฑสามารถแบงออกไดเปน 5 

ระดับ (เอก บุญเจือและคณะ, 2548) ดังนี้ 

 ระดับ 1 ประโยชนหลัก (Core Benefit) หมายถึง ผลประโยชนหลักหรือบริการพ้ืนฐานท่ี

ลูกคาตองการอยางแทจริงจาการซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองการหรือชวยแกไข

ปญหาใหลูกคา 

 ระดับ 2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หมายถึงลักษณะทางกายภาพท่ีผูบริโภค

สามารถสัมผัสหรือรับรูได ซึ่งเปนสวนท่ีเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาท่ีสมบูรณขึ้นหรือจงูใจใหใช

มากขึ้น ประกอบดวย 

 - คุณภาพ (Quality) เปนระดับการทํางานพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ เชน มีรสชาติดี สะอาด 

ปลอดภัย ไดรับการรองรับจากกระทรวงสาธารณสุข 
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 - รูปรางลักษณะ (Feature) เปนลักษณะทางกายภาพท่ีสามรถมองเห็นได เชน รูปราง การ

บรรจุ เปนตน 

 - บรรจุภัณฑ (Packaging) เปนกิจกรรมในการออกแบบและผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่ง

หอหุมสินคา มีความสําคัญทางการตลาดคือ (1) ใชการบรรจุและปองกันผลิตภัณฑไมใหเกิดความ

เสียหายงาย (2) เพ่ือสะดวกตอการใชงาน เชน การเปด การถือ การจับ การเคลื่อนยาย (3) เพ่ือเปน

การติดตอสื่อสารไปยังผูบริโภค คือ เปนการนําขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับตัวสินคาไปยังผูบริโภค

โดยระบุถึงตราสินคาหรือยี่หอ น้ําหนักบรรจุ มาตรฐาน แหลงผลิต ช่ือผูผลิต เปนตน (4) การ

ออกแบบบรรจุภัณฑท่ีดีจะชวยใหผูบริโภครูจักและทราบถึงภาพพจนของบริษัทและตราย่ีหอ (5) 

เปนกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การทําบรรจุภัณฑใหแปลกใหมหรือมีประโยชนใชสอยท่ีดี

ขึ้นกวาเดิม เพ่ือตอบสนองความตองการแกลูกคาไดอยางจําเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น จะทําใหเจาของ

สินคาไดเปรียบคูแขงขันและชวยใหเกอดการรับรูในตราทันที 

 - ตรายี่หอ (Brand) คือ ช่ือสัญลักษณ เครื่องหมาย รูปแบบ อยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังหมด

รวมกันท่ีใชในการบงบอกสินคาและบริการหนึ่งๆเปนของใคร และใชในการบอกถึงความแตกตาง

ระหวางสินคาและบริการของผูผลิตหนึ่งจากผูผลิตอื่น ท่ีเปนคูแขงขัน ตราย่ีหอควรมีลักษณะ (1) 

งายตอการจดจํา (2) งายตอการออกเสียง (3) มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สามารถแยกออกจาก

ผลิตภัณฑอื่นอยางเห็นไดชัด 

 ระดับ 3 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product) หมายถึงกลุมของคุณสมบัติและเง่ือนไข

ท่ีผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา เชน ความสะอาด ความอรอย และ

เกิดความคิดวาเปนคนทันสมัย เปนตน 

  ระดับ 4 ผลิตภัณฑท่ีควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนเพ่ิมเติมหรือบริการ

ท่ีผูซื้อจะไดรับควบคูกับการซื้อสินคา เพ่ือท่ีจะทําใหขอเสนอของกิจการแตกตางไปจากคูแขงขัน 

ซึ่งผลประโยชนหรือบริการเพ่ิมเติมนี้ ไดแก การใหคําแนะนําลูกคา การใหลูกคาทดลองใชสินคา 

การสงมอบสินคา การใหเครดิต การติดตั้ง การขนสงสินคาและการชําระเงิน การรับประกัน และ

การบริการหลังการขาย 

 2.  ราคา (Price) หมายถึง สิ่งกําหนดมูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคา เพ่ือใชในการ

แลกเปลีย่นสินคาหรือบริการ ซึ่งตองมีการกําหนดใหเหมาะสม เพราะราคาเปนกลไกตัวหนึ่งท่ี

สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาได  ราคามีความสําคัญตอกิจการ เพราะมีผลตอรายได

(Revenue) และผลกําไร(Profit) จากการจําหนายผลิตภัณฑของกิจการนั้น  ๆ

 การกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑจําเปนตองมีความสัมพันธและมีทิศทางท่ีสอดคลองกับ

กลยุทธการตลาดดานอื่นๆ เพ่ือสงเสริมสวนประสมการตลาดท้ังหมด ใหทํางานประสานกันได
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อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (1) 

ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑและราคา ตองพิจารณาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑและคุณภาพวา

สงผลตอการรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอคุณคาของผลิตภัณฑนั้นอยางไร นอกจากนี้การกําหนดราคายัง

ตองคํานึงถึงการกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑตัวอื่นๆ ท่ีตองใชประกอบกันและทดแทนกันอีก

ดวย (2) ความสัมพันธระหวางชองทางการจัดจําหนายและราคา การเลือกชองทางการจัดจําหนายมี

ความสัมพันธกับราคาอยางมาก เพราะการรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอชองทางการจัดจําหนายแตละ

ชองทางแตกตางกัน ยอมสงผลตอการรับรูของผูบริโภค ท่ีมีตอคุณคาในตัวผลิตภัณฑท่ีจําหนายใน

ชองทางดังกลาวดวย (3) ความสัมพันธระหวางการสงเสริมการตลาดและราคา การสงเสริม

การตลาดเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีนักการตลาดใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผูบริโภคใหเกิดการ

รับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และในบางกรณี ราคามีบทบาทมากกวาการเปนตัวสนับสนุนกิจกรรมการ

สงเสริมการตลาด โดยราคาจะทําหนาท่ีเปนการสงเสริมกาตลาดโดยตรง 

 การเลือกวิธีตั้งราคา อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันจากวิธีตางๆมี 3 หลักเกณฑ

(เอก บุญเจือและคณะ, 2548) ตอไปนี้ คือ (1) วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีตนทุน เปนวิธีการตั้งราคาโดย

มุงท่ีตนทุน เปนวิธีการตั้งราคา โดยยึดถือตนทุนเปนหลักแลวบวกสวนเพ่ิมหรือกําไร (2) วิธีการตั้ง

ราคาโดยมุงท่ีความตองการสินคา (Demand) เปนการตั้งราคาโดยคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ

หรือความตองการของผูซื้อตอราคาสินคา (3) วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีการแขงขัน เปนการตั้งราคา

เพ่ือเอาชนะคูแขง ปจจัยธุรกจิจะตองคํานึงถึงใน “การกําหนดราคาขั้นสุทาย” คือ (1) การตั้งราคา

ตามจิตวิทยา (2) อิทธิพลของสวนประสมการตลาดอื่นๆท่ีมีตอราคา (3) นโยบายการตั้งราคาของ

กลุมธุรกิจ (4) ผลกระทบของราคาฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ 

 3. การจัดจําหนาย/ สถานท่ี (Place) หมายถึงการนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย การ

จําหนายผานพอคาคนกลาง สถานที่จัดจําหนาย การจัดจําหนายสินคา บริการ ความคิด บุคคล 

องคการรวมถึงวิธีการเคลื่อนยายสินคา โดยท่ีการจัดจําหนายประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 2 

กิจกรรม (เอก บุญเจือและคณะ, 2548) คือ สวนประสมในการจัดจําหนาย (Distribution Mix) ซึ่ง

ประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of  Distribution) หมายถึงเสนทางท่ีผลิตภัณฑ

เคลื่อนยายจากผูผลิตผานคนกลางตางๆ ไปยังผูบริโภค รวมทั้งกลุมบุคคลหรือองคการซึ่งดําเนิน

กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดการเคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม โดย

เนนท่ีกิจกรรมการเจรจาตกลงซื้อ – ขายเปนหลัก การกําหนดกลยุทธชองทางการจัดจําหนายจะตอง

พิจารณางานตอไปนี้ การวางแผนดานชองทางการจัดจําหนาย รวมไปถึงการออกแบบโครงสราง

การจัดจําหนายท่ีเหมาะสม การพิจารณาจํานวนระดับของชองทางการจัดจําหนาย การพิจารณาคนกลาง 
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การพิจารณาแหลงทําเลท่ีตั้งของแหลงจําหนาย การบริหารชองทางการจัดจําหนาย และการจูงใจ

สมาชิกชองทางการจัดจําหนาย  

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูจัด

จําหนายและตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิด

ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personel Selling) และการ

ขายท่ีไมใชคน (Nonpersonel Selling) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม มีเครื่องมือท่ีใชในการ

สงเสริมการตลาดท้ังหมด 4 ประเภท รวมดวยกันเรียกวา สวนประสมการสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) หรือสวนประสมในการติดตอสื่อสาร (Communication Mix) ประกอบดวย 

(เอก บุญเจือและคณะ, 2548)  

1. โฆษณา (Advertising ) เปนรูปแบบการเสนอขายโดยไมใชบุคคล ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ

ความคิด สินคา หรือบริการ โดยผูอุปถัมภรายการ โดยลักษณะการโฆษณาจึงประกอบดวย (1) การ

ติดตอสื่อสารโดยผานสื่อ สวนใหญจะเปนการติดตอสื่อสารกับกลุมผูรับขาวสารจํานวนมาก (Mass 

Selling) ท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเพ่ิมยอดขาย (2) เปนการเสนอขายความคิด สินคา หรือบริการซึ่ง

อาจมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร จูงใจใหเกิดความตองการหรือเปนการเตือนความทรงจํา (3) 

สามารถระบุผูอุปถัมภรายการ คือ ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายสินคาท่ีโฆษณา (4) ผูอุปถัมภรายการตอง

เสียคาใชจายสําหรับสื่อโฆษณา 

2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personel Selling) เปนรูปแบบการติดตอสื่อสารจากผูสง

ขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล การขายโดยใช

พนักงานขายมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) แสวงหาลูกคา (2) ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกลูกคา (3) เพ่ือ

กระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซื้อและตัดสินใจซื้อในท่ีสุด (4) เพ่ือใหบริการกอนและหลังการ

ขายแกลูกคา 

3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) การสงเสริมการขายเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งของ

การสงเสริมการตลาดท่ีออกแบบขึ้นเพ่ือกระตุนการตอบสนองใหเร็วขึ้นและเขมขนขึ้นสวนใหญ

เปนเคร่ืองมือระยะสั้น สามารถแยกออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ 

สงเสริมการขายท่ีมุงสูระดับผูบริโภคขั้นสุดทาย โยทําการสงเสริมการขายเพ่ือ (1) กระตุน

ใหมีการใชสินคาเดิมมากขึ้น (2) เพ่ิมปริมาณการซื้อใหมากขึ้น (3) ใหเกิดการทดลองใชผลิตภัณฑ 

(4) ดึงดูดผูใชผลิตภัณฑยี่หอคูแขงขันใหหันมาใชสินคาของเรา (5) รักษาความภัคดีของตราสินคา

ของลูกคา (6) ใชกลยุทธดึง เปนการดึงผูบริโภคถามหาซื้อสินคาท่ีราน 

การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย เปนการทําการสงเสริมการขายเพ่ือ (1) เพ่ิมความ

พยายามในการขายของคนกลาง (2) กระตุนใหคนกลางรับผลิตภัณฑใหมไวขาย (3) ใชกลยุทธผลัก 
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คือ ใหคนกลางผลักดันสินคาจากผูผลิตไปยังผูบรโิภค (4) กระตุนใหคนกลางซื้อและเก็บสินคาใน

ปริมาณท่ีมากขึ้น (5) สรางความซื่อสัตยตอตราสินคาใหเกิดกับลูกคา (6) เพ่ือหาลูกคารายใหม (7) 

เพ่ือใหรางวัลและกําลังใจแกคนกลาง 

การสงการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย เปนการทําการสงเสริมการขายเพ่ือ (1) กระตุนพนักงาน

ขายใหความพยายามแสวงหาลูกคารายใหม (2) กระตุนพนักงานขายใหใชความพยายามขาย

ผลิตภัณฑใหม (3) ใชกลยุทธผลัก ใหพนักงานขายผลักดันสินคาไปยังลูกคา 

4. การใหขาวและประชาสัมพันธ การใหขาว (Plublicity) เปนการประชาสัมพันธวิธีหนึ่ง 

ซึ่งเกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับองคการ ผลิตภัณฑหรือนโยบายของบริษัท โดยผานสื่อซึ่ง

อาจไมตองเสียเงินหรือเสียเงินก็ได สวนประชาสัมพันธ (Plublic Relation) เปนความพยายามใน

การสื่อสารเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการหรือผลิตภัณฑ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน

ตางๆเพ่ือเผยแพรขาวสารท่ีดี สรางภาพลักษณท่ีดี โดยการสรางเหตุการณและเรื่องราวท่ีดี การ

ประชาสัมพันธทําหนาท่ี คือ (1) สรางความสัมพันธอันดีระหวางองคการกับประชาชนท่ัวไป (2) 

เผยแพรผลิตภัณฑ เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและสถาบันตางๆ (3) การติดตอสื่อสาร

เพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท (4) คุมครองประชาชนตอตานสิ่งผิดกฎหมาย 

สงเสริมกฎหมาย และสงเสริมการอยูดีกินดีของประชาชน (5) ใหคําแนะนําท่ัวไปแกบริษัทถึงสิ่งท่ี

เกิดขึ้นในสังคม สิ่งท่ีบริษัทควรทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (6) การทําประโยชนใหกับสังคม 

 2.1.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อผักไฮโดรโปนิกสทางดานผลิตภัณฑ บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผักไฮโดรโปนินิกสมากท่ีสุด คือ ตนเอง และ บุคคลในครอบครัว สาเหตุ

ท่ีทําใหเลือกซื้อคือ ความสด สะอาด ปลอดจากสารพิษ และมีคุณคาทางโภชนาการ (วินฑฎา  

วิเศษศิริกุล, 2552) ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลในระดับมาก คือ มีฉลากบอกขอมูลของผลิตภัณฑ 

(นาฏนัดา  สมประสงค, 2550) นอกจากนั้นการมีปริมาณผักใหเลือกอยางเพียงพอมีผลตอการเลือก

ซื้อสูงสุด (ธนัท  โชคชาญสิร,ิ 2549) ทางดานราคา การลงทุนปลูกผักไฮโดรโปนิกสนั้น มีวิธีการ วัสดุ 

อุปกรณรวมไปถึงการดูแลรักษาท่ีมีคาใชจายคอนขางสูง จึงสงผลไปถึงราคาของผักท่ีวางจําหนาย

ซึ่งมีราคาสูงกวาผักท่ีขายตามทองตลาด แตดวยลักษณะท่ีแตกตางในเรื่องของคุณภาพท่ีดีและ

สมํ่าเสมอ สามารถควบคุมปจจัยการผลิต ผูขายจึงเนนการขายไปท่ีผูบริโภคเฉพาะกลุม เชน 

ผูบริโภคท่ีรักสุขภาพ รวมไปถึงรานอาหารท่ีขายใหกับผูบริโภคกลุมนี้ (เจษฎา  วัฒนปรีชานนท, 

2543)  ปจจัยดานราคาท่ีมีผลในระดับมาก คือ ราคาท่ีจําหนายในแตละแหงเทากันและมีปายบอก

ราคาชัดเจน (นาฏนัดา  สมประสงค, 2550) การจัดจําหนาย ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับระยะทาง

สามารถเดินทางไปซื้อไดสะดวก (ธนัท  โชคชาญสิริ, 2549) โดยสถานท่ีท่ีซื้อผักไฮโดรโปนิกส คือ 
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หางสรรพสินคา/ ซุปเปอรมาเก็ต (วินฑฎา  วิเศษศิริกุล, 2552) ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลใน

ระดับมาก คือ ความสะอาดภายในราน ( นาฏนัดา  สมประสงค, 2550) และ ผูบริโภคจะให

ความสําคัญกับระยะทางตองไมไกลจากบานหรือท่ีทํางาน (เอก อุนจิตตวรรธณะ, 2548)  

การสงเสริมการตลาด  ควรใหความสําคัญในเรื่องบุคคล  ผูจัดจําหนายจะตองมีความ

กระตือรือรนเอาใจใสลูกคา  ปจจัยดานกระบวนการ เนนเรื่องความรวดเร็ว (ธนัท  โชคชาญสิริ, 

2549) และการบริการหลังการขาย ควรมีความซื่อสัตย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลใน

ระดับมาก คือ ความรวดเร็วในการบริการและการใหคําแนะนําของผูขาย ( นาฏนัดา  สมประสงค, 

2550) 


