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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
การคนควาแบบอิสระเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาประสงคจะศึกษา
ปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลกระทบตอกลุมตัวอยาง ซึ่งผูศึกษาไดใชทฤษฎีแนวคิดและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของดังนี้
ทฤษฎีและแนวคิด
ทฤษฎีสวนประสมตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s)
Philip Kotler ไดสรุปวา ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนสิ่งที่
จะตองพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาด คือเกิด
ความ พึงพอใจของลูกคา ซึ่งมีองคประกอบอยู 4 ดาน หรือ 4P’s คือผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแกตลาด เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและตองสรางคุณคา (Value) ใหเกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑที่เสนอขายแกลูกคา
ตองมีคุณประโยชนหลัก (Core Benefit) ตองเปนผลิตภัณฑที่ลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือ
เกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ (Potential
Product) เพื่อความสามารถในการแขงขันในอนาคต สวนบริการตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แต
คุณภาพของบริการจะตองประกอบมาจากหลายปจจัยที่ประกอบกัน ทั้งความรูความสามารถ และ
ประสบการณของพนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วและตอเนื่องของขั้นตอนการ
ใหบริการความสวยงามของอาคารสถานที่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน (Kotler, 2006: 344 345)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 53) ไดสรุปไววาการกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ)
ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)
1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product
Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ บรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
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1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะใหม และปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสาย
ผลิตภัณฑ (Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคา
หรือบริการ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิดและกอพฤติกรรม ซึ่งจะตองจายพรอมราคา
ของสินคาหรือบริการที่เปนตัวเงิน ดังนั้นราคาจึงมีบทบาทในการกําหนดวาลูกคาจะซื้อผลิตภัณฑ
หรือไม รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑ และการตั้งราคา ผลที่จะตามมาคือ ลูกคา
จะมีการเปรียบเทียบราคากับคูแขง หรือเปรียบเทียบความคุมคาที่จะไดรับ (Kotler, 2006: 400)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 53) ไดใหทัศนะไววาการกําหนดกลยุทธดาน
ราคา ตองคํานึงถึง
2.1 คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวา
การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑนั้น
2.2 ตนทุนสินคา และคาใชจายที่เกิดขึ้น
2.3 การแขงขัน
3. การจัดจําหนาย (Distribution) หมายถึง กระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือ
บริการไปสูตลาด เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามตองการ (Philip Kotler, 2006: 432
- 433)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 53) ไดสรุปเอาไววากิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง คลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนาย
จึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุมของ
บุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑ และ (หรือ)
กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย
ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
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3.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด
(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึงงานที่เกี่ยวของกับการวางแผน หรือการ
ควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตและสินคาสําเร็จรูป จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายใน
การบริ โ ภค เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า โดยมุ ง หวั ง กํ า ไร หรื อ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การ
กระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานที่สําคัญ ดังตอไปนี้
3.2.1 การขนสง (Transportation) เปนการพิจารณาวาจะขนสง
สินคาดวยวิธีใดและอยางไร จึงจะเหมาสม ประหยัดเวลา และคาใชจาย
3.2.2 การเก็บรักษา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing)
เปนการจัดทิศทางการเคลื่อนไหวของสินคา การกําหนดสถานที่เก็บผลิตภัณฑแตละประเภท และ
การกําหนดทําเลที่ตั้งของคลังสินคา ซึ่งจุดประสงคในการจัดคลังสินคาเพื่อใหเกิดการประหยัดเวลา
และคาใชจาย
3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) เปนการ
จัดการใหผลิตภัณฑมีขายในตลาดโดยไมขาดแคลนและอยูในปริมาณที่เหมาะสม คือ ไมมากเกินไป
หรือไมนอยเกินไป
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารทางการตลาดที่ตอง
แนใจวาตลาดเปาหมายเข าใจและให คุณ คาแกสิ่งที่เสนอขาย โดยส วนประสมของการสงเสริม
การตลาดประกอบดวย การโฆษณา (Advertising) ใชสรางภาพพจนระยะยาวใหกับผลิตภัณฑและ
บริการ และทําใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนการ
สื่อสารที่จะนําลูกคาไปยังผลิตภัณฑ เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาตอลูกคา การประชาสัมพันธและการพิมพ
เผยแพร (Public Relation) เปนการสรางความเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑหรือการดําเนินงานขององคกร
ใหเขาถึงลูกคา การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสรางคานิยมชมชอบ ความเชื่อ
และการตัดสินใจเลือกและการก อเกิดปฏิกิริยาการซื้อสินค า โดยอาศัยบุคคลเปนผู แจงขาวสาร
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการสงขาวสารสูบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไดอยางรวดเร็ว
ผานเครื่องมือที่มีหลายรูปแบบ เชน จดหมาย โทรศัพท หรือ E-mail (Kotler, 2006: 496)
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ณัฐพล ยะจอม (2549) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของผูชาย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา คือ ผูชายที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 150 คน พบวามีกลุมอายุ 19-35 ป มากที่สุด ถึงรอย
ละ 73.30 และกลุมตัวอยางเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนามากที่สุด รองลงมาคือ เจล
แว็กซ มูสแตงผม และเครื่องหอม ตามลําดับ สําหรับเหตุผลของการใชเครื่องสําอางในผูชาย คือ เพื่อ
เสริมบุคลิกภาพ ปองกันผิวคล้ําจากแสงแดด และเพื่อใหดูออนเยาว ตามลําดับ ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางของผูชาย ในดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย และดานพนักงานขาย มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ปยพร อนุสาร (2549) ไดทําการศึกษาบุคลิกภาพหาองคประกอบที่พยากรณความ
ภักดีตอตราสินคาในผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบริโภคสตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โดยมีรูปแบบการวิจัยเปนเชิงสหสัมพันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูบริโภคที่ซื้อและใช
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไป พบวา บุคลิกภาพดานความไมมั่นคงทาง
อารมณมีความสัมพันธทางลบกับความภักดีตอตราสินคาในผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่บุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเอง ดานความเขาใจผูอื่น และดาน
ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธทางบวกกับความภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05
และ 0.001 ตามลําดับ และบุคลิกภาพดานความรับผิดชอบรวมกับดานการเปดเผยตนเองสามารถ
พยากรณความภักดีตอตราสินคาในผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบริโภคสตรีไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สุชาดา ธรรมสนธิ (2549) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนาของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 480 คน แบงเปนชาย 119 คน
และหญิง 281 คน ซึ่งมีอายุอยูในชวง 15-60 ป พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการบริโภค
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาในกลุมนักเรียน-นักศึกษา คือ ราคา การสงเสริมการตลาดดานประชาสัมพันธ
การส งเสริ มการตลาดด า นการใช พ นัก งานขาย ครอบครัว กลุมอ างอิง(เพื่อน) เพศ รายได และ
ทัศนคติตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา สวนในกลุมที่ทํางานแลว ปจจัยที่มีความสัมพันธ
คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ การจั ด จํ า หน า ย การส ง เสริ ม การตลาดด า นโฆษณา การส ง เสริ ม การตลาดด า น
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาดดานการสงเสริมการขาย การสงเสริมการตลาดดานการใช
พนักงานขาย ครอบครัว กลุมอางอิง(เพื่อน) เพศ ระดับการศึกษา รายได และทัศนคติตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
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เกวลี ปะตุละ (2546) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 120 คน ประกอบไปดวยนักศึกษาชาย
รอยละ 40.83 และนักศึกษาหญิง รอยละ 59.17 ซึ่งมีอายุอยูในชวง 18-24 ป โดยสวนใหญมีระดับอายุ
18–20 ป คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือระดับอายุ 21 - 24 ป คิดเปนรอยละ 40 โดยเหตุผลสําคัญ
ที่สุดในการใชเครื่องสําอาง คือ เพื่อเสริมบุคลิกภาพ รองลงมา คือ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เพิ่มความงาม
มีเพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา และเห็นในโฆษณาตามสื่อตาง ๆ ตามลําดับ สวนเครื่องสําอางสําหรับ
ผิวหนาที่มีการใชมากที่สุด คือ สบู, โฟม และ ผลิตภัณฑลางหนา คิดเปนรอยละ 90 รองลงมาคือ
ครีมและโลชั่นบํารุงผิว รอยละ 75 ครีมและโลชั่นกันแดด รอยละ 48 ครีมและเจลรักษาแผลเปน รอย
ละ 35 ยารักษาสิว รอยละ 32 ครีมและโลชั่นกระชับรูขุมขน รอยละ 17
พรประภา ซื่อสมศักดิ์ (2544) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ทําใหผิวหนาขาวของสตรี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวาจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ผูทําการวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา
ซึ่งแบงเปน 4 กลุมตามชวงอายุ คือ วัยรุน 12-18 ป วัยผูใหญตอนตน 19-35 ป วัยผูใหญตอนกลาง
36-50 ป วัยผูใหญและวัยชรา ซึ่งมีอายุมากกวา 50 ป ผลิตภัณฑที่กลุมวัยรุนเลือกใชมากที่สุด คือ
ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน โดยปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑในระดับมากที่สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง
ของความปลอดภัยในการใชหรือไมเกิดการแพ และใชแลวไมเหนียวเหนอะหนะ ซึมซาบเร็ว สวน
ปจจัยดานอื่นๆมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ตราสินคาที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ NEVIA,
POND’S, OIL OF OLAY และ PIAS ตามลําดับ สตรีสวนใหญหันมาใชผลิตภัณฑที่ทําใหผิวหนา
ขาว เพราะตองการใหผิวหนาขาวเนียนยิ่งขึ้น
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้
1. ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว หน า ของผู บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด
เชียงใหม คือ ครอบครัว กลุมอางอิง(เพื่อน) เพศ รายได และทัศนคติตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา สวนในกลุมที่ทํางานแลว ระดับการศึกษา เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการบริโภค
2. เครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑที่เลือกใชกันมากที่สุด ในกลุมผูชาย อําเภอเมือง
เชียงใหม คือ ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ สบู, โฟม
และ ผลิตภัณฑลางหนา สวนผลิตภัณฑที่ทําใหผิวหนาขาว ที่สตรีในอําเภอเมืองเชียงรายใชมากที่สุด
คือ ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน
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3. ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลในระดับมากตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง
หรือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูชาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การโฆษณา การสงเสริมการขาย และพนักงานขาย ในกลุมนักเรียน-นักศึกษา ไดแก ราคา
การสงเสริมการตลาดดานประชาสัมพันธ ดานการใชพนักงานขาย สวนในกลุมที่ทํางานแลว ไดแก
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดดานโฆษณา ดานประชาสัมพันธ ดานการสงเสริม
การขาย และการใชพนักงานขาย
4. เหตุผลของการใชเครื่องสําอางในกลุมผูชาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งชายและหญิง คือ เพื่อเสริมบุคลิกภาพ สวนสตรีในอําเภอเมืองเชียงรายใช
ผลิตภัณฑที่ทําใหผิวหนาขาว เพื่อตองการใหผิวหนาขาวเนียนยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยทั่วไป
 เพศ
 อายุ
 รายได
 ระดับการศึกษา
 ครอบครัว
 กลุมอางอิง(เพื่อน)
 ทัศนคติ
 แหลงขอมูลขาวสาร
ปจจัยสวนประสมการตลาด
 ผลิตภัณฑ
 ราคา
 ชองทางการจัดจําหนาย
 การสงเสริมการตลาด
-การโฆษณา
-การประชาสัมพันธ
-การสงเสริมการขาย
-การขายโดยพนักงานขาย
-การตลาดทางตรง

พฤติกรรมการซื้อ
 ประเภทเครื่องสําอาง
 ยี่หอ
 ความถี่ในการซื้อ
 คาใชจายในการซื้อ
 สถานที่ในการซื้อ

