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บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
การคนควาแบบอิสระเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาประสงคจะศึกษา
ปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีผลกระทบตอกลุมตัวอยาง ซ่ึงผูศึกษาไดใชทฤษฎีแนวคิดและวรรณกรรม
ท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 
ทฤษฎีและแนวคิด 

ทฤษฎีสวนประสมตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 
  Philip Kotler ไดสรุปวา ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนส่ิงท่ี
จะตองพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาด คือเกิด
ความ พึงพอใจของลูกคา ซ่ึงมีองคประกอบอยู 4 ดาน หรือ 4P’s คือผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาด เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและตองสรางคุณคา (Value) ใหเกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายแกลูกคา
ตองมีคุณประโยชนหลัก (Core Benefit) ตองเปนผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือ
เกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Potential 
Product) เพื่อความสามารถในการแขงขันในอนาคต สวนบริการตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แต
คุณภาพของบริการจะตองประกอบมาจากหลายปจจัยท่ีประกอบกัน ท้ังความรูความสามารถ และ
ประสบการณของพนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วและตอเนื่องของขั้นตอนการ
ใหบริการความสวยงามของอาคารสถานท่ี 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
ออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
   1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะใหม และปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 
   1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสาย
ผลิตภัณฑ (Product Line) 
   2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนท้ังหมดท่ีลูกคาตองจายในการแลกเปล่ียนกับสินคา
หรือบริการ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิดและกอพฤติกรรม ซ่ึงจะตองจายพรอมราคา
ของสินคาหรือบริการท่ีเปนตัวเงิน ดังนั้นราคาจึงมีบทบาทในการกําหนดวาลูกคาจะซ้ือผลิตภัณฑ
หรือไม รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑ และการต้ังราคา ผลท่ีจะตามมาคือ ลูกคา
จะมีการเปรียบเทียบราคากับคูแขง หรือเปรียบเทียบความคุมคาท่ีจะไดรับ (Kotler, 2006: 400) 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 53) ไดใหทัศนะไววาการกําหนดกลยุทธดาน
ราคา ตองคํานึงถึง 
   2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวา
การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑนั้น 
   2.2 ตนทุนสินคา และคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
   2.3 การแขงขัน 
  3. การจัดจําหนาย (Distribution) หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือ
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
บุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยาย
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึงเสนทางท่ีผลิตภัณฑ และ (หรือ) 
กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย
ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
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   3.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด 
(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึงงานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน หรือการ
ควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตและสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายใน
การบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมุงหวังกําไร หรือหมายถึงกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การ
กระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
    3.2.1 การขนสง (Transportation) เปนการพิจารณาวาจะขนสง
สินคาดวยวิธีใดและอยางไร จึงจะเหมาสม ประหยัดเวลา และคาใชจาย 
    3.2.2 การเก็บรักษา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) 
เปนการจัดทิศทางการเคล่ือนไหวของสินคา การกําหนดสถานท่ีเก็บผลิตภัณฑแตละประเภท และ
การกําหนดทําเลท่ีต้ังของคลังสินคา ซ่ึงจุดประสงคในการจัดคลังสินคาเพื่อใหเกิดการประหยัดเวลา
และคาใชจาย 
    3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) เปนการ
จัดการใหผลิตภัณฑมีขายในตลาดโดยไมขาดแคลนและอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม คือ ไมมากเกินไป 
หรือไมนอยเกินไป 
  4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารทางการตลาดท่ีตอง
แนใจวาตลาดเปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขาย โดยสวนประสมของการสงเสริม
การตลาดประกอบดวย การโฆษณา (Advertising) ใชสรางภาพพจนระยะยาวใหกับผลิตภัณฑและ
บริการ และทําใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนการ
ส่ือสารท่ีจะนําลูกคาไปยังผลิตภัณฑ เปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาตอลูกคา การประชาสัมพันธและการพิมพ
เผยแพร (Public Relation) เปนการสรางความเช่ือถือใหกับผลิตภัณฑหรือการดําเนินงานขององคกร
ใหเขาถึงลูกคา การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสรางคานิยมชมชอบ ความเชื่อ
และการตัดสินใจเลือกและการกอเกิดปฏิกิริยาการซ้ือสินคา โดยอาศัยบุคคลเปนผูแจงขาวสาร 
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการสงขาวสารสูบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะไดอยางรวดเร็ว 
ผานเคร่ืองมือท่ีมีหลายรูปแบบ เชน จดหมาย โทรศัพท หรือ E-mail (Kotler, 2006: 496) 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ณัฐพล ยะจอม (2549) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางของผูชาย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษา คือ ผูชายท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 150 คน พบวามีกลุมอายุ 19-35 ป มากท่ีสุด ถึงรอย
ละ 73.30 และกลุมตัวอยางเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนามากท่ีสุด รองลงมาคือ เจล 
แว็กซ มูสแตงผม และเคร่ืองหอม ตามลําดับ สําหรับเหตุผลของการใชเคร่ืองสําอางในผูชาย คือ เพื่อ
เสริมบุคลิกภาพ ปองกันผิวคลํ้าจากแสงแดด และเพื่อใหดูออนเยาว ตามลําดับ ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางของผูชาย ในดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย และดานพนักงานขาย มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

ปยพร อนุสาร (2549) ไดทําการศึกษาบุคลิกภาพหาองคประกอบท่ีพยากรณความ
ภักดีตอตราสินคาในผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบริโภคสตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีรูปแบบการวิจัยเปนเชิงสหสัมพันธ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนผูบริโภคท่ีซ้ือและใช
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เพศหญิง ท่ีมีอายุต้ังแต 21 ปข้ึนไป พบวา บุคลิกภาพดานความไมม่ันคงทาง
อารมณมีความสัมพันธทางลบกับความภักดีตอตราสินคาในผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีบุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเอง ดานความเขาใจผูอ่ืน และดาน
ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธทางบวกกับความภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.05 
และ 0.001 ตามลําดับ และบุคลิกภาพดานความรับผิดชอบรวมกับดานการเปดเผยตนเองสามารถ
พยากรณความภักดีตอตราสินคาในผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบริโภคสตรีไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

สุชาดา ธรรมสนธิ (2549) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนาของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม จากกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 480 คน แบงเปนชาย 119 คน 
และหญิง 281 คน ซ่ึงมีอายุอยูในชวง 15-60 ป พบวาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับการบริโภค
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาในกลุมนักเรียน-นักศึกษา คือ ราคา การสงเสริมการตลาดดานประชาสัมพันธ 
การสงเสริมการตลาดดานการใชพนักงานขาย ครอบครัว กลุมอางอิง(เพื่อน) เพศ รายได และ
ทัศนคติตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา สวนในกลุมท่ีทํางานแลว ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ 
คือ ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดดานโฆษณา การสงเสริมการตลาดดาน
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาดดานการสงเสริมการขาย การสงเสริมการตลาดดานการใช
พนักงานขาย ครอบครัว กลุมอางอิง(เพื่อน) เพศ ระดับการศึกษา รายได และทัศนคติตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
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เกวลี ปะตุละ (2546) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาจากกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 120 คน ประกอบไปดวยนักศึกษาชาย 
รอยละ 40.83 และนักศึกษาหญิง รอยละ 59.17 ซ่ึงมีอายุอยูในชวง 18-24 ป โดยสวนใหญมีระดับอายุ 
18–20 ป คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือระดับอายุ 21 - 24 ป คิดเปนรอยละ 40  โดยเหตุผลสําคัญ
ท่ีสุดในการใชเคร่ืองสําอาง คือ เพื่อเสริมบุคลิกภาพ รองลงมา คือ เพื่อเพิ่มความม่ันใจ เพิ่มความงาม 
มีเพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา และเห็นในโฆษณาตามส่ือตาง ๆ ตามลําดับ สวนเคร่ืองสําอางสําหรับ
ผิวหนาท่ีมีการใชมากท่ีสุด คือ สบู, โฟม และ ผลิตภัณฑลางหนา คิดเปนรอยละ 90 รองลงมาคือ 
ครีมและโลช่ันบํารุงผิว รอยละ 75 ครีมและโลช่ันกันแดด รอยละ 48 ครีมและเจลรักษาแผลเปน รอย
ละ 35 ยารักษาสิว รอยละ 32 ครีมและโลช่ันกระชับรูขุมขน รอยละ 17 

พรประภา ซ่ือสมศักดิ์ (2544) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวหนาขาวของสตรี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวาจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ผูทําการวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา 
ซ่ึงแบงเปน 4 กลุมตามชวงอายุ คือ วัยรุน 12-18 ป วัยผูใหญตอนตน 19-35 ป วัยผูใหญตอนกลาง  
36-50 ป วัยผูใหญและวัยชรา ซ่ึงมีอายุมากกวา 50 ป ผลิตภัณฑท่ีกลุมวัยรุนเลือกใชมากท่ีสุด คือ 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน โดยปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑในระดับมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเร่ือง
ของความปลอดภัยในการใชหรือไมเกิดการแพ และใชแลวไมเหนียวเหนอะหนะ ซึมซาบเร็ว สวน
ปจจัยดานอ่ืนๆมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ตราสินคาท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด คือ NEVIA, 
POND’S, OIL OF OLAY และ PIAS ตามลําดับ สตรีสวนใหญหันมาใชผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวหนา
ขาว เพราะตองการใหผิวหนาขาวเนียนยิ่งข้ึน  
 
 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

1. ปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ของผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหม คือ ครอบครัว กลุมอางอิง(เพื่อน) เพศ รายได และทัศนคติตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา สวนในกลุมท่ีทํางานแลว ระดับการศึกษา เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการบริโภค 

2. เคร่ืองสําอาง หรือผลิตภัณฑท่ีเลือกใชกันมากท่ีสุด ในกลุมผูชาย อําเภอเมือง
เชียงใหม คือ ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ สบู, โฟม 
และ ผลิตภัณฑลางหนา สวนผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวหนาขาว ท่ีสตรีในอําเภอเมืองเชียงรายใชมากท่ีสุด 
คือ ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาตอนกลางวัน 
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3. ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลในระดับมากตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง 
หรือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูชาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การโฆษณา การสงเสริมการขาย และพนักงานขาย ในกลุมนักเรียน-นักศึกษา ไดแก ราคา 
การสงเสริมการตลาดดานประชาสัมพันธ ดานการใชพนักงานขาย สวนในกลุมท่ีทํางานแลว ไดแก 
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดดานโฆษณา ดานประชาสัมพันธ ดานการสงเสริม
การขาย และการใชพนักงานขาย  

4. เหตุผลของการใชเคร่ืองสําอางในกลุมผูชาย ในอําเภอเมืองเชียงใหม และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมท้ังชายและหญิง คือ เพื่อเสริมบุคลิกภาพ สวนสตรีในอําเภอเมืองเชียงรายใช
ผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวหนาขาว เพื่อตองการใหผิวหนาขาวเนียนยิ่งข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปจจัยท่ัวไป 
 เพศ 
 อายุ 
 รายได 
 ระดับการศึกษา 
 ครอบครัว  
 กลุมอางอิง(เพื่อน) 
 ทัศนคติ 
 แหลงขอมูลขาวสาร 

พฤติกรรมการซ้ือ 
 ประเภทเคร่ืองสําอาง  
 ยี่หอ 
 ความถ่ีในการซ้ือ 
 คาใชจายในการซ้ือ 
 สถานท่ีในการซ้ือ  

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
 ผลิตภัณฑ 
 ราคา 
 ชองทางการจดัจําหนาย 
 การสงเสริมการตลาด 

-การโฆษณา 

-การประชาสัมพันธ 

-การสงเสริมการขาย 

-การขายโดยพนักงานขาย 

-การตลาดทางตรง 


