บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อข้าวสารบรรจุถุงของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
เพชรบุรี ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าข้อมูลโดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา
ของการศึกษา เพื่อใช้ประกอบกแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา
การซื้ อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา หรื อหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่
เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541, หน้า 124)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้นหาหรื อ
วิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึ งลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้ อ และการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541, หน้า 125-126)
คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ งประกอบด้วย
Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อค้นหาคาตอบ 7ประการหรื อ 7Os ซึ่ ง
ประกอบด้วยOccupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (7Os)
คาถาม (6Ws และ 1H)
คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) ทางด้าน
(Who is in the target market?)
(1) ประชากรศาสตร์
(2) ภูมิศาสตร์
(3) จิตวิทยาหรื อจิตวิเคราะห์
(4) พฤติกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คาถาม (6Ws และ 1H)
คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7Os)
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ (Object) สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจาก
(What does the consumer buy?) ผลิตภัณฑ์ ก็คือ ต้องการคุณสมบัติหรื อองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product component) และความแตกต่างที่
เหนื อกว่าคู่แข่งขัน (Competitive differentiation)
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ (Objectives) ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเพื่อ
(Why does the consumer buy?) สนองความต้องการของเขา ด้านร่ างกายและด้านจิตวิทยาซึ่ ง
ต้องศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ คือ
(1) ปัจจัยภายในหรื อปัจจัยทางจิตวิทยา
(2) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
(3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีส่วนร่ วมในการ
บทบาทกลุ่มต่างๆ (Organization) มีอิทธิ พลต่อตัดสิ นใจซื้ อ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ประกอบด้วย
(Who participates in the
(1) ผูร้ ิ เริ่ ม
(4) ผูซ้ ้ื อ
buying?)
(2) ผูม้ ีอิทธิพล
(5) ผูใ้ ช้
(3) ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
โอกาสในการซื้ อ (Occasion) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรื อช่วง
(When does the consumer buy?) ฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือนช่วงเวลาใดของวัน
โอกาสพิเศษ หรื อ เทศกาลวันสาคัญต่างๆ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
ช่ องทางหรื อแหล่ ง (Outlets) ที่ ผูบ้ ริ โภคไปทาการซื้ อ เช่ น
(Where does the consumer by?) ห้างสรรพสิ นค้า ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านขานของชา บางลาพู
พาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Operations)
(How does the consumer buy?) ประกอบด้วย
(1) การรับรู้ปัญหา
(2) การค้นหาข้อมูล
(3) การประเมินผลทางเลือก
(4) ตัดสิ นใจซื้ อ
(5) ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ
ทีม่ า : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541, หน้า 126
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior model) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2546, หน้า 196-199) เป็ นการศึ ก ษาถึ ง เหตุ จู ง ใจที่ ท าให้ เ กิ ด การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยมี
จุดเริ่ มต้นจากการที่เกิ ดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิ ดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาใน
ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผผู ้ ลิ ตและผูข้ ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อที่จะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ แม้จะ
มีการตอบสนองผูซ้ ้ื อ (Buyer’s response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase decision)
สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (Stimulus = S)
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด สิ่ งกระตุน้ อื่นๆ
(Marketing stimulus) (Other stimulus)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

ลักษณะของผูซ้ ้ือ (Buyer’s characteristics)
ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural)
ปั จจัยด้านสังคม (Social)
ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal)
ปั จจัยด้านจิตวิทยา (Psychological)

กล่องดาหรื อความรู ้สึก
นึกคิดของผูซ้ ้ือ
(Buyer’s characteristic)

การตอบสนองของผูซ้ ื่อ
(Response = R)
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตรา
การเลือกผูข้ าย
เวลาในการซื้อ
ปริ มาณในการซื้อ

ขั้นตอนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ (Buyer’s decision
Process)
การรับรู ้ปัญหา (Problem recognition)
การค้นหาข้อมูล (Information search)
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives)
การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision)
พฤติกรรมภายหลังหารซื้อ (Post purchase behavior)

ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยเฉพาะบุคคล

ปั จจัยภายใน

1. ปั จจัยด้าน
วัฒนธรรม (Cultural)
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน
(Culture)
1.2 วัฒนธรรมย่อย
(Subculture)
1.3 ชั้นของสังคม
(Social class)

2. ปั จจัยด้านสังคม
(Social)
2.1 กลุ่มอ้างอิง
(Reference groups)
2.2 ครอบครัว
(Family)
2.3 บทบาท และ
สถานะ (Roles and
statuses)

3. ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal)
3.1 อายุ (Age)
3.2 วงจรชีวติ ครอบครัว
(Family life cycle)
3.3 อาชีพ (Occupation)
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ
(Economic circumstances)
3.5 ค่านิยม และรู ปแบบการ
ดารงชีวติ (Value of life style)

4. ปั จจัยด้านจิตวิทยา
(Psychological)
4.1 การจูงใจ (Motivation)
4.2 การรับรู ้ (Perception)
4.3 การเรี ยนรู ้ (Learning)
4.4 ความเชื่อมัน่ (Beliefs)
4.5 ทัศนคติ (Attitudes)
4.6 บุคลิกภาพ
(Personality)

ภาพประกอบที่ 2 รู ปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ที่มา : Kotler, 2003, p.184 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, หน้า 198
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จากภาพที่ 1 แสดงถึ งแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิ ด
ความต้องการก่อน แล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้ จึงเรี ยกว่า S-R Theory
โดยมีรายละเอียดของทฤษฏีดงั นี้
1. สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) สิ่ งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นเองภายในรางกาย (Inside stimulus) และ
สิ่ งกระตุน้ จากภายนอกเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ งกระตุน้ ถือว่าเป็ นสิ่ งจูงใจให้
เกิ ด การซื้ อ สิ น ค้า (Buying motive) ซึ่ งอาจใช้เ หตุ จู ง ใจซื้ อด้า นเหตุ ผ ล และใช้เหตุ จู ง ใจซื้ อ ด้า น
จิตวิทยาก็ได้ สิ่ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1.1 สิ่ ง กระตุ ้น ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ที่ นัก การตลาด
สามารถควบคุมและสามารถและจัดขึ้นได้ เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรื อ 4P’s ซึ่ งเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่สามารถควบคุมได้ มีดงั นี้
1.1.1 สิ่ ง กระตุ ้น ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เช่ น ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วาม
สวยงามเพื่อกระตุน้ ความต้องการ
1.1.2 สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับราคา
ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้ าหมาย
1.1.3 สิ่ ง กระตุ ้น ด้า นการจัด ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) เช่ น จัด จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ให้ทวั่ ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค ถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
1.1.4 สิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่นการโฆษณาสม่าเสมอ
การใช้ความพยายามของพนักงานตัว แทนจาหน่ าย การลด แลก แจก แถม การสร้ างความสัมพันธ์
อันดีกบั บุคคลทัว่ ไป ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้ อ
1.2 สิ่ งกระตุน้ ด้านอื่นๆ (Other stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
อยูภ่ ายนอกองค์การ ซึ่ งบริ ษทั ควบคุมไม่ได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ได้แก่
1.2.1 สิ่ ง กระตุ ้น ทางเศรษฐกิ จ (Economies) เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ รายได้ข อง
ผูบ้ ริ โภค ล้วนมีอิทธิ พลต่อความต้องการของบุคคล
1.2.2 สิ่ งกระตุ น้ ทางเทคโนโลยี (Technology) เช่ น เทคโนโลยีใ หม่ ในการผลิ ต
และแปรรู ปสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ
1.2.3 สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายแลการเมือง (Political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรื อลดภาษี
สิ นค้าใด สิ นค้าหนึ่งจะมีอิทธิ พลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้องการของผูซ้ ้ื อ
1.2.4 สิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยในเทศกาลต่างๆ
จะกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าในเทศกาลนั้น
2. กล่องดาหรื อความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค (Buyers black box) ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกับกล่องดา ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
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ความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อ โดยได้รับอิ ทธิ พลจาก 2 ส่ วนคื อ ลัก ษณะของผูซ้ ้ื อ และกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer characteristics) ลัก ษณะของผูซ้ ้ื อที่ ไ ด้รับ อิ ทธิ พ ลจาก
ปั จจัยต่าง ๆ คือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อของผู ้ซ้ื อ (Buyer decision process) ประกอบด้ ว ย
ขั้นตอน คือ การรับรู ้ ความต้องการหรื อปั ญหา ค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจ
ซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภค (Buyers response) การ
ตอบสนองของผูซ้ ้ื อหรื อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคนั้น จะมีการตัดสิ นใจในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ คือ การเลือกประเภทของสิ นค้า และบริ การที่ตอ้ งการ
3.2 การเลือกตราสิ นค้า คือ เลือกตรายีห่ อ้ ของประเภทสิ นค้านั้นๆ
3.3 การเลือกผูข้ าย คือ สถานที่ที่จะซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่น เลือกใกล้บา้ นหรื อไม่
3.4 การเลือกเวลาในการซื้ อ คือ เวลาที่ซ้ื อสิ นค้าอยูใ่ นช่วงเวลาใด เช่น เช้า หรื อ เย็น
3.5 การเลือกปริ มาณการซื้ อ คือจานวนที่ซ้ื อในแต่ละครั้ง หรื อจานวนครั้งที่ทาการซื้ อ
บ่อยแค่ไหนกี่ครั้งต่อสัปดาห์
4. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคก็เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคทางด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่ งกระตุน้
ทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผขู ้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ าย คือ ค้นหาลักษณะของผูซ้ ้ื อและ
ความรู ้ สึกนึ กคิ ดได้รับ อิ ทธิ พลจากสิ่ ง ใดบ้า ง การศึ ก ษาถึ ง ลักษณะของผูซ้ ้ื อที่ เป็ นเป้ าหมายจะมี
ประโยชน์ส าหรั บ ผูข้ าย คื อ ท าให้ทราบความต้องการและลัก ษณะของลู ก ค้า เพื่ อที่ จะจัดส่ ว น
ประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้ และสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายได้ และสนอง
ความต้องการของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายได้ถูกต้อง
ลักษณะของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s characteristics) ได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture factor) เป็ นสัญลักษณ์และสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น เป็ น
ที่ยอมรั บจากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ รุ่นหนึ่ ง โดยเป็ นตัวกาหนดและควบคุ มพฤติ กรรมของมนุ ษย์ในสังคม
หนึ่ ง ค่านิ ยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่ ง
จากสังคมอื่น วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งกาหนดความต้องการพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น
วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย และชั้นของสังคมโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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4.1.1 วัฒนธรรมพื้ นฐาน เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุ คคลในสังคม เช่ น ลักษณะ
นิ สัยของคนไทยซึ่ งเกิ ดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาให้มีลกั ษณะพฤติกรรมที่
คล้ายคลึงกัน
4.1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย หมายถึ ง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ มที่ มีลกั ษณะเฉพาะ
และแตกต่างกัน ซึ่ งมีอยูภ่ ายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิ ดจากพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะวัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย
(1) กลุ่มเชื้ อชาติ ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ อเมริ กนั แต่ละเชื้ อชาติมีการบริ โภค
สิ นค้า ที่แตกต่างกัน
(2) กลุ่ ม ศาสนา ได้แ ก่ ชาวพุ ท ธ ชาวคริ ส ต์ ชาวอิ ส ลาม ฯลฯ แต่ ล ะกลุ่ ม มี
ประเพณี และข้อห้ามที่แตกต่างกันจึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(3) กลุ่มสี ผิว เช่น ผิวดา ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิ ยมในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกันด้วย
(4) พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และท้องถิ่น ทาให้มีลกั ษณะการดารงชี วิตที่แตกต่างกัน
และมีอิทธิ พลต่อการบริ โภคที่แตกต่างกัน
(5) กลุ่ มอาชี พ เช่ น กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มผูใ้ ช้แรงงาน กลุ่ ม พนักงาน กลุ่ มนัก
ธุ รกิจและเจ้าของกิจการ กลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย ครู
(6) กลุ่มย่อยด้านอายุ เช่น ทารก เด็ก วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่วยั ทางาน และผูส้ ู งอายุ
(7) กลุ่มย่อยด้านเพศ ได้แก่ เพศหญิง และเพศชาย
4.1.3 ชั้นของสั ง คม หมายถึ ง การแบ่ง สมาชิ ก ของสั งคมออกเป็ นระดับ ฐานะที่
แตกต่างกัน โดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิ กในชั้นสังคมที่แตกต่าง
กันการแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ ไปถื อเกณฑ์รายได้ ทรัพย์สิน หรื ออาชี พ ชนชั้นทางสังคมเป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และชั้นของสังคมมีประโยชน์มากสาหรับ
การแบ่งส่ วนตลาดสิ นค้า การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ การโฆษณาการให้บริ การ และกิจกรรม
ทางการตลาดต่างๆ แต่ละชั้นของสังคมจะแสดงความแตกต่างกันในด้านตัดใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์และ
การบริ โภคผลิตภัณฑ์
4.2 ปั จจัยด้านสังคม (Social factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชี วิตประจาวัน และมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซ้ ้ื อ
4.2.1 กลุ่ ม อ้า งอิ ง เป็ นกลุ่ ม ที่ บุค คลเข้า ไปเกี่ ยวข้องด้วย กลุ่ มนี้ จะมี อิท ธิ พ ลต่ อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ
(1) กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
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(2) กลุ่ ม ทุ ติย ภู มิ ได้แก่ กลุ่ ม บุ ค คลชั้นนาในสั ง คม เพื่ อร่ วมอาชี พ และร่ วม
สถาบัน บุคคล กลุ่มต่างๆ สังคม
กลุ่ ม อ้า งอิ งจะมี อิท ธิ พลต่ อบุ ค คลในกลุ่ มทางด้า นการเลื อกพฤติ ก รรมและการ
ดารงชีวติ รวมทั้งทัศนคติและแนวคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มจึง
ต้องปฏิบตั ิตาม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิ พล
4.2.2 ครอบครั ว บุ ค คลในครอบครั ว ถื อว่า มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ทัศ นคติ ความ
คิดเห็นและค่านิ ยมของแต่ละบุคคลเหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของคนในครอบครัว การ
ขายสิ นค้าอุปโภคจะต้องคานึงถึงลักษณะการบริ โภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุ่น หรื อยุโรป ซึ่ ง
มีลกั ษณะแตกต่างกัน
4.2.3 บทบาทและสถานะบุ คคลจะเกี่ ยวข้องกับหลายกลุ่ ม เช่ น ครอบครั ว กลุ่ ม
อ้างอิง องค์กร และสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
4.3 ปั จจัยส่ วนบุ คคล (Personal factors) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจาก
ลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวติ ครอบครัว อาชี พ รายได้ และรู ปแบบ
การดารงชีวติ
4.3.1 อายุ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน
4.3.2 วงจรชี วิตครอบครั ว เป็ นขั้นตอนการดารงชี วิตของบุคคล ในลักษณะของ
การมีครอบครัว การดารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อความต้องการ ทัศนคติ และ
ค่านิยมของบุคคล ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน
4.3.3 อาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ น และความต้องการบริ การที่
แตกต่างกัน
4.3.4 รายได้มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกี่ยวข้องกับอานาจ
การซื้ อทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
4.3.5 รู ปแบบการดารงชีวติ ขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชี พของ
แต่ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ยมและรู ปแบบการดารงชี วิต โดยรู ปแบบ
การดารงชีวติ ของบุคคลจะแสดงออกมาในรู ปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
4.4 ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors) การเลื อกซื้ อของบุ คคลได้รับ
อิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อ และการใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วย
4.4.1 การจูงใจ หมายถึ ง สิ่ งกระตุน้ ที่ อยู่ในตัวบุ คคล ซึ่ งกระตุน้ ให้บุคคลปฏิ บตั ิ
การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปั จจัยทางวัฒนธรรม
4.4.2 การรั บ รู ้ เป็ นกระบวนการซึ่ งแต่ละบุ คคลได้รับ เลื อกสรรจัดระเบียบและ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้ างภาพที่มีความหมาย หรื อหมายถึงกระบวนการความเข้าใจของ
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บุ ค คลที่ มี ต่ อโลกที่ เขาอาศัย อยู่ การรั บ รู ้ เป็ นกระบวนการที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลซึ่ ง ขึ้ นอยู่ก ับ ความเชื่ อ
ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และสิ่ งกระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็ นกระบวนการการกลัน่ กรอง
การรั บรู ้ จะแสดงถึ งความรู ้ สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การเห็ น ได้กลิ่ น ได้ยิน ได้รสชาติ
และรู้สึก
4.4.3 การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและความโน้มเอี ย งของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ ที่ผ่านมา การเรี ยนรู ้ ของบุคคลเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่ งกระตุน้ แล้ว
เกิดการตอบสนอง การเรี ยนรู ้เกิดจากอิทธิ พลหลายอย่าง เช่น ทัศนคติ ความเชื่ อ และประสบการณ์
ในอดี ต อย่างไรก็ตามสิ่ งกระตุ น้ นั้นจะต้องมีอิทธิ พลที่ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้โดยต้องมี คุณค่าใน
สายตาของผูบ้ ริ โภค
4.4.4 ความน่าเชื่ อถือ เป็ นความคิดที่บุคคลยึดถื อเกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต
4.4.5 ทัศนคติ หมายถึ ง การประเมิ นความพึง พอใจหรื อไม่ พึง พอใจของบุ ค คล
หรื อ ความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
4.4.5 บุคลิกภาพ หรื อ ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคล ซึ่ งนาไปสู่ การ
ตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน
4.4.6 แนวคิ ด ของตนเอง หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ที่ บุ ค คลมี ต่ อ ตนเอง หรื อ
ความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่นๆ มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
5. ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ
เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้ อ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซื้ อเริ่ มต้นก่อนการซื้ อจริ งๆ และมีผลกระทบถึงหลังจากการซื้ อ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
5.1 การรับรู ้ปัญหา เป็ นการที่บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่ งอาจเกิดขึ้น
เอง หรื อจากสิ่ งกระตุน้ เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ซึ่ งรวมถึง
ความต้องการของร่ างกายและความต้องการที่เป็ นความปรารถนา อันเป็ นความต้องการด้านจิตวิทยา
สิ่ งเหล่านี้ เกิ ดขึ้นเมื่ อถึ งระดับหนึ่ งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลจะเรี ยนรู ้ ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ ง
กระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีตทาให้เขารู ้วา่ ตอบสนองสิ่ งกระตุน้ นั้นอย่างไร
5.2 การค้นหาข้อมู ล ถ้าความต้องการถู ก กระตุ น้ มากพอ สิ่ ง ที่ ส ามารถสนองความ
ต้องการอยู่ใกล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการเพื่อให้เกิ ดความพอใจทันที เช่ น บุคคลที่ เกิ ด
ความหิ วมองเห็นร้านอาหารและเข้าไปซื้ ออาหารบริ โภคทันที แต่ในบางครั้งความต้องการที่เกิดขึ้น
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทนั ที ความต้องการนั้นจะถูกจดจาไว้ เพื่อหาทางสนองความ
ต้องการในภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มากๆ จะทาให้เกิดการปฏิ วตั ิในภาวะ

14
อย่างหนึ่ ง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ ด้วยการพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อ
หาทางสนองความต้อ งการที่ ถู ก กระตุ ้น ดัง นั้ น นั ก การตลาดจึ ง ต้อ งให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกับ
แหล่ งข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ โภคแสวงหา และอิ ทธิ พลเกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมการเลื อก แหล่ งข้อมูลของ
ผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ
5.2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั
5.2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ สื่ อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
การค้า การบรรจุภณั ฑ์ การจัดแสดงสิ นค้า เป็ นต้น
5.2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) สื่ อมวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
5.2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experimental sources)
5.2.5 แหล่ งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่ วยงานที่ สารวจคุ ณภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ หรื อหน่ วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิ ตภัณฑ์ ประสบการณ์ โดยตรงของผูบ้ ริ โภคในการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
5.3 การประเมินทางเลื อก เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความเข้าใจ
และประเมินทางเลือกต่างๆ ดังนั้น จาเป็ นที่จะต้องรู ้ถึงวิธีการต่างๆ ที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการประมวลผล
ทางเลือก โดยกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้
5.3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรณี น้ ี ผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์วา่ มีคุณสมบัติ
อะไรบ้าง ซึ่ งแต่ละผลิตภัณฑ์ในความรู ้สึกของผูซ้ ้ื อมีความแตกต่างกัน
5.3.2 ผูบ้ ริ โภคนั้นจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์แตกต่าง
กัน ดังนั้นจาเป็ นจะต้องพยายามค้นหาและจัดลาดับของผลิตภัณฑ์
5.3.3 ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่ อถื อเกี่ ยวกับตราสิ นค้าเนื่ องจากความเชื่ อถื อ
ของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภคและความน่าเชื่ อถื อของตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์น้ นั
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
5.3.4 ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลื อกตราสิ นค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผล
เริ่ ม ต้น ด้วยการก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ ขาต้อ งการแล้ว เปรี ย บเที ย บคุ ณสมบัติ ข อง
ผลิตภัณฑ์ตรายีห่ อ้ ต่างๆ
5.4 การตัดสิ นใจซื้ อ การประเมินผลทางเลื อกในขั้นที่ 3 จะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนด
ความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ที่เขาชอบมากที่สุด
5.5 พฤติ ก รรมภายหลัง การซื้ อ หลัง จากการซื้ อ และทดลองใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ไ ปแล้ว
ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ ซึ่ งต้องพยายามทราบ
ถึงระดับความพอใจของผูบ้ ริ โภคภายหลังการซื้ อ เพื่อที่จะนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix)
ส่ วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546, หน้า 34-36, 395) หมายถึงตัว
แปรทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจแก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย
ประกอบด้วยเครื่ องมือต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็ นของ
ลูกค้าให้เกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา
คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การ และชื่อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล
หรื อความคิด ผลิ ตภัณฑ์ที่ เสนอขายอาจมี ตวั ตนหรื อไม่มี ตวั ตนก็ไ ด้ ผลิ ตภัณฑ์จึง ประกอบด้วย
สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิ ตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1.1 ความตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ (Product differentiation) หรื อความแตกต่างทางการ
แข่งขัน (Competitive differentiation) เป็ นการกาหนดลักษณะผลิ ตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ ซึ่ งการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันสามารถ
ทาได้หลายวิธีการ คือ ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) ความแตกต่างด้านบริ การ
(Services differentiation) ความแตกต่างด้านบุคคล (Personnel differentiation) ความแตกต่างด้าน
ภาพลักษณ์ (Image differentiation)
1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product component) กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
จะพิ จารณาจากความแตกต่ างทางการแข่ งขันและองค์ประกอบ (คุ ณสมบัติ ) ของผลิ ตภัณฑ์เช่ น
คุณภาพ รู ปแบบ ตราสิ นค้า บรรจุภณั ฑ์ ฯลฯ
1.3 การกาหนดตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Product Position) เป็ นการออกแบบผลิ ตภัณฑ์
เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ข้ ึ น (New and improved) ซึ่ งต้อ งค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ราคา (Price) หมายถึ ง จานวนเงิ นหรื อสิ่ ง ที่ อื่นๆที่ มี ค วามจาเป็ นต้องจ่ า ยเพื่ อให้ไ ด้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อหมายถึ ง คุ ณค่ า ผลิ ต ภัณฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลู ก ค้า โดย
เปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุ ณค่าสู ง
กว่าราคา ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง
2.1 การกาหนดราคาขาย มีหลายวิธีด้วยกัน อาจเลื อกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งหรื อหลายวิธี
ร่ วมกันได้ ซึ่ งจะมีการจัดประเภทวิธีการตั้งราคาโดยพิจารณาจากปั จจัยสาคัญ 3 ประการคือ

16
2.1.1 ต้นทุน (Cost) เป็ นเกณฑ์ข้ นั ต่ าในการกาหนดราคาทาให้เกิดวิธีการตั้งราคา
โดยมุ่งที่ตน้ ทุน (Cost oriented pricing)
2.1.2 ราคาของคู่แข่งขันและราคาขายสิ นค้าทดแทน (Competitor’s prices and the
price of substituted) ทาให้เกิดวิธีกาตั้งราคาโดยมุ่งที่การแข่งขัน (competition oriented pricing)
2.1.3 การประเมินลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของลุกค้าใช้เป็ นเพดาน
ของการกาหนดราคา (Customer’s assessment of unique product features) ทาให้เกิดวิธีการตั้งราคา
โดยมุ่งที่อุปสงค์ (Demand oriented pricing)
2.2 ส่ วนลด (Discount) หมายถึงส่ วนลดที่ยอมให้โดยตรงจากราคาขายเมื่อการซื้ อใน
ระหว่างระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ เช่ น การให้ส่วนลดปริ มาณ ส่ วนลดการค้า ส่ วนลดเงิ นสด และ
ส่ วนลดตามฤดูกาล เป็ นต้น
2.3 ส่ วนยอมให้ (allowance) หมายถึงส่ วนลดที่ผขู ้ ายลดให้กบั ผูซ้ ้ื อเพื่อให้ผซู ้ ้ื อทาการ
ส่ งเสริ มการตลาดให้กบั ผูข้ าย เช่น ส่ วนยอมให้จากการนาสิ นค้าเก่ามาแลกส่ วนยอมให้สาหรับการ
ส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนยอมให้สาหรับหารเป็ นนายหน้า
2.4 ระยะเวลาการชาระเงิน (Payment period) หมายถึงช่วงเวลาที่ลูกค้าชาระค่าสิ นค้า
ตามเงื่อนไขของแต่ล่ะบริ ษทั
2.5 ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit term) หมายถึงช่วงเวลาที่ผขู ้ ายยอมให้สินเชื่ อค่า
สิ นค้าตามเงื่อนไขที่ตกลง
3. การจัด จ าหน่ า ย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าหน่าย
ไปยังตลาด ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
3.1 ช่ องทางการจัดจาหน่ า ย (Channel of distribution) หมายถึ ง กลุ่ ม ขอบุ ค คลหรื อ
ธุ รกิ จที่มีความเกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนย้ายกรรมสิ ทธิ์ ในผลิ ตภัณฑ์ หรื อเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์จาก
ผูผ้ ลิ ต ไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ผูใ้ ช้ธุ ร กิ จ หรื อ หมายถึ ง ช่ อ งทางที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละหรื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่
ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่ องทางการจัดจาหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่ งอาจใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ ลิต (Product) ไป
ยังผูบ้ ริ โภค (Consumer) หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial user) และใช้ช่องทางอ้อม (Indirect
channel) จากผูผ้ ลิต (Product) ผ่านคนกลาง (Middleman) ไปยังผูบ้ ริ โภค (Consumer) หรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial user)
3.2 การกระจายตัวสิ นค้าหรื อการสนับสนุ นการกระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Physical
distribution หรื อ Market logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิต
หรื อผูข้ ายไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ผูใ้ ช้ ประกอบด้ว ย การขนส่ ง (Transportation), การเก็ บ รั ก ษา
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ผลิตภัณฑ์ (Storage) และการคลังสิ นค้า (Warehousing) และการบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory
management)
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล
ระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่ออาจใช้พนักงานขายทาการ
ขาย (Personal selling) เครื่ องเมื่อในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการซึ่ งอาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลาย
เครื่ องมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated marketing
communication: IMC) โดยพิ จารณาถึ งความเหมาะสมกับ ลู ก ค้า ผลิ ตภัณฑ์ คู่ แข่ง ขัน โดยบรรลุ
เป้ าหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือส่ งเสริ มที่สาคัญดังนี้
4.1 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) วิธีน้ ี พนักงานขายต้องเผชิ ญหน้า
กับผูซ้ ้ื อโดยตรง เพื่อแจ้งข่าวสารหรื อเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็ นวิธีหนึ่งที่ดี
4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการใช้ สื่ อ ทางการสื่ อ สารเช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์
โทรทัศน์ ในเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับองค์กร หรื อผลิ ตภัณฑ์ การโฆษณาจะต้องมีการจ่ายเงิ นโดยผู้
อุปถัมภ์รายการ
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sale promotion) หมายถึ ง กิจกรรมกิจกรรมการส่ งเสริ มที่
นอกเหนื อจากการโฆษณาการขายโดยใช้พ นัก งานขาย การให้ข่ า วและการประชาสั ม พันธ์ ซ่ ึ ง
สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูบ้ ริ โภคและกลุ่มผูร้ ับเป้ าหมายให้เกิดความต้องการทดลองใช้ได้
4.4 การประชาสัมพันธ์(Publicity and public relation) การประชาสัมพันธ์หมายถึง
การที่องค์กรพยายามดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติหรื อภาพพจน์ที่ดีต่อกิจการ เช่นการให้บริ การ
ชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากความอยูร่ อดของกิจการส่ วนหนึ่ง ขึ้นอยูก่ บั การยอมรับของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคด้วย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นฤมล อดิเรกโชติกุล (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อข้าวสาร
บรรจุถุงในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อข้าวสาร
บรรจุ ถุงในกรุ งเทพมหานคร ระดับความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดที่ ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ข้าวสารบรรจุถุง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้ อข้าวสารบรรจุถุงกับปั จจัยส่ วนบุคคล และ
ผลของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อระดับความสาคัญปั จจัยทางการตลาดที่ ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ข้าวสารบรรจุถุง จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีงานทาและเคยซื้ อข้าวสารบรรจุ
ถุงขนาด 5 กิโลกรัม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โสด อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ 10,001 – 20,000 บาท/เดือน มีสมาชิกในครัวเรื อน 4-6 คน
บริ โภคข้าวสารน้อยกว่า 2 กิโลกรัม/สัปดาห์ พฤติกรรมการซื้ อส่ วนใหญ่ซ้ื อข้าวหอมมะลิ ยี่ห้อที่ซ้ื อ
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คือ มาบุญครอง หงษ์ทอง และเกษตร โดยเหตุผลเพราะมีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ระดับราคา
111 – 130 บาท/ถุง ความถี่ 1 ถุง/เดือน โดยซื้ อที่ดิสเคานต์สโตร์ มากที่สุด และสื่ อโทรทัศน์มีอิทธิ พล
ในการตัดสิ นใจซื้ อข้าวสารบรรจุถุง ส่ วนปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคื อ ความ
สะอาด คุ ณประโยชน์ การรั บรองคุ ณภาพมาตรฐานและความสะดวกในการซื้ อ ตามล าดับและ
พบว่าชนิดข้าวที่ซ้ื อสัมพันธ์กบั การศึกษา อาชีพ และรายได้ ราคาข้าวที่ซ้ื อสัมพันธ์กบั เพศ การศึกษา
และรายได้ สถานที่ซ้ื อสัมพันธ์กบั การศึ กษาและรายได้ สาหรั บปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อระดับ
ความสาคัญของปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
และอาชี พ เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อปั จจัยทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนเพศเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อปั จจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจาหน่าย
ศุภวัชร์ ยาวิสิทธิ์ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้ อข้าวสารบรรจุถุงของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยใช้แนวคิดส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) และแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) และได้ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ ี่เคยซื้ อและบริ โภคข้าวสาร
บรรจุถุงในอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 400 ราย พบว่าชนิ ดของข้าวสารบรรจุถุงที่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามซื้ อมากที่สุดคือ ข้าวหอมมะลิ รองลงมาคือ ข้าวกล้อง ขนาดบรรจุที่ซ้ื อมากที่สุดคือ
ขนาด 5 กิโลกรัม และขนาด 1 กิโลกรัม ตราสิ นค้าที่ซ้ื อมากที่สุดคือ ตราหงส์ ทองรองลงมาคือ ตรา
นกคู่ เหตุผลในการเลือกซื้ อ 3 อันดับแรกคือ ความสะอาด ความเคยชิ น และรสชาติ โดยสิ่ งกระตุน้
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากคือ สถานที่สะดวกใกล้บา้ น หรื อที่ทางานและพิจารณาว่า
ราคาถูกกว่าที่อื่น บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อคือครอบครัว โดยทาการซื้ อทุกเดื อนมากที่สุด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีส่วนสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญมากที่สุด ในด้านผลิตภัณฑ์คือ ความสะอาดและความปลอดภัย ด้านราคาเห็ นว่าราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายคือ หาซื้ อง่าย ส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
คือ การซื้ อ 1 แถม 1 มีความสาคัญมากที่สุด
นันทวัช ร์ สัตโยภาส (2552) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคต่ อการซื้ อ
ข้าวสารบรรจุถุงในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ต่อการซื้ อข้าวสารบรรจุถุงในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากผูท้ ี่เคยซื้ อและบริ โภคข้าวสารบรรจุถุง จานวน 400 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนมี
รายได้เฉลี่ย 6,001 - 9,000บาท/เดือนสถานภาพสมรส มีสมาชิ กในครอบครัวตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป มี
การเลื อกซื้ อชนิ ดของข้าวสารหอมมะลิ บรรจุถุงมากที่สุดรองลงมาคือ ข้าวกล้อง ขนาดบรรจุที่ซ้ื อ
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มากที่ สุ ดคื อ ขนาด 5 กิ โลกรั ม รองลงมาคื อ 1 กิ โลกรั ม ตราสิ นค้า ที่ ซ้ื อ มากที่ สุ ดคื อ ตราฉัต ร
รองลงมาคือ ตราเบญจรงค์ เหตุผลในการเลื อกซื้ อคื อ ความสะอาด นิ ยมซื้ อข้าวสารบรรจุถุงจาก
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่ น บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร ความถี่ ในการซื้ อเดื อนละ 1 ครั้ง โดยตัดสิ นใจซื้ อด้วย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคาปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ า ย และปั จจัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด โดยการส่ ง เสริ ม การขายต่ า งๆ คื อความสะอาด
ปลอดภัย ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ และสถานที่จาหน่ ายมีความสะอาดมีผลต่อการซื้ อมากที่สุด
ตามลาดับ ทั้งนี้พบว่าปั ญหาในการซื้ อข้าวสารบรรจุถุงคือ ไม่สามารถต่อรองราคาได้
ไกรสร บูชารัตนชัย (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกซื้ อข้าวสารบรรจุถุง
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนบุคคล
และความสัมพันธ์ของปั จจัยทางการตลาด และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีกบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ข้าวสารบรรจุถุงของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นคนไทยที่ มีอายุระหว่าง 20-60 ปี และอาศัย หรื อท างานในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400
ตัวอย่า งผลการศึ ก ษา พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ช่ วงอายุระหว่า ง31-40 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท และมีจานวนสมาชิ กในครอบครัวระหว่าง 4-5 คน กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดโดยให้ความสาคัญมากที่สุดกับปั จจัยด้านประโยชน์และ
คุณค่าทางโภชนาการปั จจัยด้านการกาหนดราคาที่คุม้ ค่ากับคุณภาพที่ได้รับ ปั จจัยด้านที่ต้ งั ของช่อง
ทางการจัดจาหน่ า ย และปั จจัย ด้า นการโฆษณาผ่า นสื่ อต่ า งๆ ส าหรั บ ปั จ จัย อื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้องให้
ความสาคัญมากที่สุดกับปั จจัยด้านการ สื่ อคุณลักษณะคุณประโยชน์ ความเชื่อ และคุณค่าของสิ นค้า
ปั จจัยด้านการซื้ อซ้ าโดยไม่ลงั เลและไม่เปลี่ยนไปซื้ อตราสิ นค้าอื่น และปั จจัยด้านความไว้วางใจใน
ตัวผลิตภัณฑ์ และการตัดสิ นใจเลือกซื้ อข้าวสารบรรจุถุงให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านปริ มาณการซื้ อ
ในแต่ละครั้ง

