
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหม” นั้น ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ สามารถนํามาใชประกอบ
ในการศึกษาไดดังนี้ 
 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 6W’s 1H 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค 
ทั้งที่เปนบุคคล กลุม หรือองคกร เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรมการซื้อ การ
ใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ไดจะชวยให
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
 คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W’s และ1H ซ่ึงประกอบดวย 
Who, What, Why, Where, When และHow เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ คือ 7O’s ซ่ึง
ประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Outlets และOperations การ
ใชคําถาม 7 คําถามเพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับผูบริโภคมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทําให
ทราบถึงลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาและ
พฤติกรรมศาสตร  

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทําใหทราบ
ถึงสิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) ส่ิงที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติหรือที่
ผูบริโภคตองการซื้อ (Product component) และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน 
(Competitive Differentiation) 
 
 
 



 6

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทําใหทราบ
ถึงวัตถุประสงคในการซื้อ (Objects) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดานรางกาย
และจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ 

 3.1   ปจจัยภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยา 
 3.2   ปจจัยภายนอก ประกอบดวยปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม 
 3.3   ปจจัยเฉพาะบุคคล 
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เปน

คําถามเพื่อทําใหทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organization) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
ประกอบดวยผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซ้ือ และผูใช 

5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทําใหทราบ
ถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูของป ชวงวันใดของเดือน 
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลสําคัญตางๆ 

6. ผูบริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทําให
ทราบถึงชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชนหางสรรพสินคา ซุปเปอรมาร
เก็ต รานขายของชํา ฯลฯ 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทําใหทราบ
ถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 
4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซ่ึงประกอบดวยทุกสิ่งที่มีอิทธิพลในการ
สรางความตองการซื้อในตัวผลิตภัณฑ แบงออกเปน 4 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน 
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจเปนสินคา 
บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่ เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได 
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2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ซ่ึงผูกําหนดกลยุทธดานราคา
ตองคํานึง 1) คุณคาที่รับรู (Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของ
ลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑนั้น 2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่
เกี่ยวของ  3) การแขงขัน 4) ปจจัยอ่ืนๆ 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution channel 
หรือ Marketing channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
กรรมสิทธในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทาง
ธุรกิจ หรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด 

3.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical 

distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตาม
แผน และการควบคุมเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเริ่มตนไปยังจุด
สุดทายในการบริโภคเพื่อการตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร หรือหมายถึง 
กิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาที่สําคัญมีดังนี้ 1) การขนสง (Transportation) 2) การเก็บรักษา
สินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) 3) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory 
management)  

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความตองการ เพื่อ
เตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ ซ่ึงเครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ไดแก  

 4.1  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ
และ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 

4.2  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับ
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ือที่เปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาตอ
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ความคิด หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดี
กับลูกคา 

4.3  การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุน
หนวยงานขาย (Sales force) ผูจัดจําหนาย (Distribution) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate 

consumer) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ การ
ทดลองใชหรือการซื้อ 

4.4  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relations) การให
ขาว เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ 
หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกรใหเกิดกับ
กลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

4.5  การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนองโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย 1) การขายทาง
โทรศัพท 2) การขายโดยใชจดหมาย 3) การขายโดยใชแคตตาล็อค 4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ 
หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน คูปองแลกซื้อ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สราญจิตต  ฉายทองคํา  และคณะ  (2538)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชอาหารเสริมสุขภาพ
จากผูบริโภคที่มาที่รานขายยาในหางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบวาผูใชอาหารเสริม
สุขภาพสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ  59.10  เพศชายรอยละ  40.90  การศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทารอยละ  70.10  รายไดมากกวา  20,000  บาทขึ้นไป  รอยละ  41.70  สาเหตุที่ใชอาหาร
เสริมสุขภาพใชเพื่อบํารุงรางกายรอยละ 68.20 และเพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวนรอยละ 
52.30 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพรอยละ52.30 ไดรับคําแนะนําจากญาติหรือ
เพื่อนๆ รอยละ 40.90  รับทราบจากสื่อตาง ๆ  เชน  แผนพับ นิตยสาร รอยละ 17.00  ไดรับ
คําแนะนําจากเภสัชกรรอยละ 9.10  คิดวาการใชอาหารเสริมสุขภาพไดผลคุมคากับเงินที่เสียไปรอย
ละ 59.10  และแหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑเสริมสุขภาพมากที่สุขคือรานขายยารอยละ 73.90 

จอมขวัญ ครุการุณวงศ (2542) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดพะเยา จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา 1.) พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซ่ึงแบงเปน 5 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 1.1) ดานชนิดของผลิตภัณฑ กลุม
ตัวอยางเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารทั้งหมด 14 ชนิด โดยผลิตภัณฑที่ไดรับการบริโภคมาก
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เปน 5 อันดับแรก ไดแก ผลิตภัณฑแคลเซียม กระเทียม พริกโรสออย น้ํามันปลา นิวทริไลทโปรตีน 
และรังนก 1.2) ดานระยะเวลาการบริโภค กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการบริโภคมากกวา 
1 ป 1.3) ดานลักษณะและการบริโภค ลักษณะการบริโภคสวนใหญเปนประจําทุกวัน 1.4) ดานผล
การบริโภค กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ผลการบริโภคเปนที่พึงพอใจ 1.5) แนวโนมการบริโภค 
สวนใหญมีแนวโนมในการบริโภคตอไป 2.) ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม 
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ (ยกเวน 
รายได) และปจจัยเสริม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซ่ึงผล
การศึกษานี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ในดานการใหความรู ความเชื่อที่
ถูกตองและการมีทางเลือกในการมีสุขภาพดี เพื่อปองกันการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารจากความ
เชื่อผิดๆ และเพิ่มทางเลือกในการมีสุขภาพดี ลดการพึ่งพาผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

อภิเดช ปยพิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมสุขภาพของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จากผลการศึกษาพบวา ในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม
สุขภาพนั้น ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ เรียงตามลําดับ ดังนี้ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑเปนอันดับแรก กลาวคือ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนั้นผูบริโภคจะคํานึงถึงความสะอาด 
และความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานราคา โดยสวนใหญจะเลือกซื้อสินคาที่มีราคา
เหมาะสม หรือราคาถูกมากกวาจะซื้อสินคาที่มีราคาแพงมากเกินไป ปจจัยดานสถานที่จําหนาย 
ผูบริโภคเห็นวาสถานที่ในการจําหนายสินคานั้นควรหางาย และสะดวก และปจจัยสุดทาย คือปจจัย
การสงเสริมการตลาด โดยเห็นวาควรมีการแนบเอกสารใหความรูเกี่ยวกับสินคาประกอบดวย 


