
บทที่  2 
 

ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังของ

ผูใชแรงงานในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
ทฤษฎีและแนวคิด 

ทฤษฎีปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factors)  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
เคร่ืองมือตอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541: 35-36) 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑ ท่ี เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรมประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกล
ยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

 1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

 1.2  พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) 
เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

 1.3  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

 1.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และปรับปรุงดีข้ึน 

 1.5  กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมทางผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 
2.  ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดมา 

ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 
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ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นกล
ยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

 2.1  คุณคาท่ีรับรู (Product Value) ในสายตาของผูบริโภค ซ่ึงตองพิจารณาวา
ผูบริโภคยอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

 2.2  ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
 2.3  การแขงขันของคูแขงในท่ีมีอยูในตลาด 
 2.4  ปจจัยอ่ืน ๆ 
3.  การจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยใน            
การกระจายสินคาประกอบดวย การ ขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง               
การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

 3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางท่ี
ผลิตภัณฑและ(หรือ)  กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด  ในระบบชองทาง                  
การจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

 3.2  การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม  การกระจายตัวสินคา  จึงประกอบดวยงานท่ีสําคัญตอไปนี้  (1)  การขนสง 
(Transportation) (2) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) (3) การ
บริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management)  

4.  การสงเสริมการตลาด ( Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวของระหวางผูขายกับ
ผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานทําการขาย (Personal 
Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (No Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร
หลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา 
ผลิตภัณฑ คูแขง โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือสําคัญดังตอไปนี้ 

 4.1  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ
และ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ
โฆษณาเก่ียวของกับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธการ
โฆษณา (Advertising Tactics) (2) กลยุทธส่ือ (Media Strategy) 
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 4.2  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยการใชพนักงานขาย 
(Personal Selling Strategy) (2) การจัดการหนวยงานขาย (Salesforce Management) 

 4.3  การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการขาย
ท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง
การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสู
ผูบริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคน
กลาง (Trade Promotion) (3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงาน 
(Salesforce Promotion) 

 4.4  การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation)             
การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการ
ประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสารางทัศนคติท่ีดีตอ
องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

 4.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ
การตลาดเช่ือมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีนักการตลาดใหสงเสริมการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผู ซ้ือ  และทําให เกิดการตอบสนองในทันที  ประกอบดวย                 
(1) การขายทางโทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขาย
ทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน การใชคูปอง
แลกซ้ือ 

 
แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)  
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลท่ีจะประเมินผลและใหไดมาซ่ึง

การใชสินคาและบริการ การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมีความสําคัญ เนื่องจากวัตถุประสงคของ
กิจกรรมทางการตลาด คือ การพยายามกระตุนใหลูกคาเลือกซ้ือสินคาหรือบริการของกิจการแทนท่ี
การเลือกซ้ือจากคูแขง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหเขาใจไดวาพฤติกรรมผูบริโภคเกิดข้ึน
ไดอยางไรและทําไม และสามารถใชเกณฑท่ีเหมาะสมในการแบงสัดสวนของผูบริโภคไดถูกตอง 
ซ่ึงจะชวยใหสามารถแยกผูบริโภคเหลานี้ออกมาเปนสวน ๆ จากตลาดสวนรวมท้ังหมด และ
สามารถผลิตสินคา กําหนดราคา เลือกชองทางการจัดจําหนายและกระจายตัวสินคา รวมท้ังจัด
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กิจกรรมการสงเสริมการตลาด สูผูบริโภคที่เปนเปาหมายไดอยางเหมาะสม (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 
2545: 188) 

พฤติกรรมผูบริโภค มักไดรับอิทธิพลจากปจจัย 4 ดาน (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2545: 250) 
คือ 

1.  ปจจัยทางดานวัฒนธรรม ประกอบดวย วัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย และชนช้ันทาง
สังคม 

2.  ปจจัยทางสังคม ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพของ
ผูบริโภค 

3.  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ข้ันตอนในวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพการงาน 
สถานการณทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพและแนวคิดของตนเอง 

4.  ปจจัยทางจิตวิทยา ประกอบดวย ความตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู 
ความเช่ือ และทัศนคติ 

 
แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model)  
เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยเร่ิมตนจากการเกิด

ส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ 
(Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา ท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึก
นึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ 
(Response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2538: 35-36)  

จุดเร่ิมตนของโมเดลน้ีอยูท่ีมีส่ิงกระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการ
ตอบสนองส่ิงกระตุน ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory ไดเชนกัน 

1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) อาจเกิดข้ึนจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) และส่ิง
กระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) ซ่ึงจะเนนการจัดส่ิงกระตุนจากภายนอกเพื่อใหผูบริโภค
เกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือเปนเหตุจูงใจใหเกิดการใชบริการ ส่ิงกระตุนภายนอก
ประกอบดวย 2 สวน คือ  

1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนซ่ึงเกี่ยวของกับ
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนดาน
ราคา ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย และส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด 

1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภค        
ภายนอก ซ่ึงไมสามารถควบคุมได และอาจเปนการสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการบริโภค ไดแก  
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1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกจิของโลก รายไดของ                
ผูบริโภค 

1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี  เชน เทคโนโลยท่ีีทันสมัยในดานตาง ๆ 
รวมถึงการติดตอส่ือสาร 

1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง เชน กฎหมายเพ่ิมภาษีสินคา 
1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม เชน เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี         

วัฒนธรรม 
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer’s Black Box) 

ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงผูประกอบ
ธุรกิจไมสามารถทราบได จึงตองพยายามหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจาก
ลักษณะของผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

2.1  ลักษณะของผูบริโภค (Buyer’s Characteristics) ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย           
ตาง ๆ ไดแก 

2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมจะเปนส่ิงท่ีกําหนด
ความตองการและพฤติกรรมของบุคคล แบงออกเปน วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมกลุมยอย และ
ช้ันของสังคม 

2.1.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท 
และสถานะของผูซ้ือ 

2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจซ้ือไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลดานตาง ๆ ไดแก อายุ อาชีพ การศึกษา รายได 

2.1.4 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Characteristics) การซ้ือของบุคคล 
ไดรับอิทธิพลมาจากกระบวนการตัดสินใจ  

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer’s Decision Process)  
ผูบริโภคจะมีข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การ

รับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการ
ซ้ือ 

3. การตอบสนองของผูบริโภค (Consumer Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค (Consumer’s Purchase Decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) คือ การเลือกใชสินคาหรือบริการ 
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3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) 
3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) 
3.4  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 
 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ และยุพา ถาวรพิทักษ (2535) ไดศึกษาทัศนคติตอการบริโภค

เคร่ืองดื่มชูกําลังของผูใชแรงงานและเกษตรกรในจังหวัดขอนแกน พบวา ผูใชแรงงานและ
เกษตรกรมีทัศนคติตอเคร่ืองดื่มชูกําลังในระดับปานกลางคอนไปทางบวก คือ ทําใหหายงวง และ
สามารถทํางานไดมากข้ึนหรือนานข้ึน โดยปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มคือ เพศ จํานวนช่ัวโมงทํางานตอ
วัน การสูบบุหร่ี และทัศนคติ 

ปานฤทัย เลิศไตรภพ (2545) ไดศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังยี่หอกระทิงแดง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูท่ีดื่มเคร่ืองดื่มกระทิงแดงสวน
ใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26-35 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจางท่ัวไป แรงงาน พนักงานขับรถและมีรายไดระหวาง 5,000 - 10,000 บาท ซ่ึงเหตุผลใน
สวนของการตัดสินใจซ้ือมีดังตอไปนี้ ในดานผลิตภัณฑผูบริโภคสวนใหญเห็นวาเครื่องดื่มกระทิง
แดงมีรสชาติดี ดื่มแลวชวยบํารุงรางกายและชวยใหเกิดกําลังงาน รูปแบบบรรจุสะดวกในการดื่ม
เพราะปจจุบันมีใหเลือกถึง 2 แบบคือ แบบบรรจุขวดกับแบบบรรจุกระปองรวมถึงความมีช่ือเสียง
ของกระทิงแดงท่ีโดงดังท้ังในและตางประเทศ จนปจจุบันไดรับการยอมรับในหลายประเทศ สวน
ในเร่ืองราคานั้นไมไดมีอิทธิพลมากนักในการเขามามีสวนตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคได
ใหขอมูลวาราคาของเคร่ืองดื่มกระทิงแดงนั้นไมไดแตกตางจากเคร่ืองดื่มชูกําลังยี่หออ่ืนมากนักแตท่ี
ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากเหตุผลดานอ่ืน ในดานของการจัดจําหนายผูบริโภคสวนใหญเห็นวา เคร่ืองดื่ม
กระทิงแดงหาซ้ืองายจึงสะดวกท่ีจะบริโภค ในดานของการสงเสริมการตลาด สวนนี้ถือไดวาเปน
สวนท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด โดยการพบเห็นโฆษณาจากส่ือตาง ๆ และ
การใชส่ือโฆษณาที่จูงใจเปนสวนของการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคมากในการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกระทิงแดง ดังนั้นจะเห็นไดวาโฆษณามีสวนสําคัญมากในการจูงใจให
ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกระทิงแดง 

สุภาทิพย คณาศรี (2546) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลังของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูบริโภคเคร่ืองดื่มชูกําลังสวนใหญดื่มเครื่องดื่ม          
ชูกําลังยี่หอ เอ็ม 150 เพราะตองการแกอาการออนเพลียจากการทํางาน โดยซ้ือจากรานขายของชํา
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ท่ัวไป และบริโภค 2-3 วัน/คร้ัง คร้ังละ 1 ขวด สวนมากนิยมดื่มเฉพาะเคร่ืองดื่มชูกําลังอยางเดียว 
ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก แตให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑและดานสงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ 
รายได และระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
 
 
 
 


