
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
เพชรบุรี ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ขอ้มูลโดยอาศยัพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
ของการศึกษา เพื่อใชป้ระกอบกแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดส าคญั ดงัน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา
การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความ
ตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หนา้ 124) 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือ
วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม   
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หนา้ 125-126) 
 ค าถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 
Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7ประการหรือ 7Os ซ่ึง
ประกอบดว้ยOccupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม
 ผูบ้ริโภค (7Os) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
 (Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้น 
 (1) ประชากรศาสตร์ 
 (2) ภูมิศาสตร์  
 (3) จิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์  
 (4) พฤติกรรมศาสตร์ 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) 
2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  
(What does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Object) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจาก
ผลิตภณัฑ ์ก็คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑ์ (Product component) และความแตกต่างท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั (Competitive differentiation) 

3. ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อ
สนองความตอ้งการของเขา ดา้นร่างกายและดา้นจิตวทิยาซ่ึง
ตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ 
 (1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวทิยา 
 (2) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 
 (3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทกลุ่มต่างๆ (Organization) มีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือ
ประกอบดว้ย 
 (1) ผูริ้เร่ิม  (4) ผูซ้ื้อ 
 (2) ผูมี้อิทธิพล  (5)  ผูใ้ช ้
 (3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasion) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือนช่วงเวลาใดของวนั 
โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer by?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านขานของช า บางล าพ ู
พาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) 
ประกอบดว้ย 
 (1) การรับรู้ปัญหา 
 (2) การคน้หาขอ้มูล 
 (3) การประเมินผลทางเลือก 
 (4) ตดัสินใจซ้ือ 
 (5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ทีม่า : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หนา้ 126 
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 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2546, หน้า 196-199) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมี
จุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แมจ้ะ
มีการตอบสนองผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ที่มา : Kotler, 2003, p.184 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, หนา้ 198 

ปัจจยัภายนอก 

1. ปัจจยัดา้น
วฒันธรรม (Cultural) 
1.1 วฒันธรรมพ้ืนฐาน 
(Culture) 
1.2 วฒันธรรมยอ่ย 
(Subculture) 
1.3 ชั้นของสงัคม  
(Social class) 

ปัจจยัภายนอก 

2. ปัจจยัดา้นสงัคม 
(Social) 
2.1 กลุ่มอา้งอิง 
(Reference groups) 
2.2 ครอบครัว 
(Family) 
2.3 บทบาท และ
สถานะ (Roles and 
statuses) 

ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
3.1 อาย ุ(Age) 
3.2 วงจรชีวติครอบครัว  
(Family life cycle) 
3.3 อาชีพ (Occupation) 
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
(Economic circumstances) 
3.5 ค่านิยม และรูปแบบการ
ด ารงชีวติ (Value of life style) 

ปัจจยัภายใน 

4. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
(Psychological) 
4.1 การจูงใจ (Motivation) 
4.2 การรับรู้ (Perception) 
4.3 การเรียนรู้ (Learning) 
4.4 ความเช่ือมัน่ (Beliefs) 
4.5 ทศันคติ (Attitudes) 
4.6 บุคลิกภาพ 
(Personality) 

กล่องด าหรือความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s characteristic) 

การตอบสนองของผูซ่ื้อ 
(Response = R) 

การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 

ปริมาณในการซ้ือ 
 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristics) 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) 
ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological) 

ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s decision 
Process) การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
การคน้หาขอ้มูล (Information search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
พฤติกรรมภายหลงัหารซ้ือ (Post purchase behavior) 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก (Stimulus = S) 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 
(Marketing stimulus) 

ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
(Other stimulus) 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 
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 จากภาพท่ี 1 แสดงถึงแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิด
ความตอ้งการก่อน แลว้ท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้นโมเดลน้ีจึงเรียกวา่ S-R Theory 
โดยมีรายละเอียดของทฤษฏีดงัน้ี 
 1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย (Inside stimulus) และ
ส่ิงกระตุน้จากภายนอกเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นส่ิงจูงใจให้
เกิดการซ้ือสินค้า (Buying motive) ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจซ้ือด้าน
จิตวทิยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
  1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีนักการตลาด
สามารถควบคุมและสามารถและจดัข้ึนได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 4P’s ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีสามารถควบคุมได ้มีดงัน้ี 
   1.1.1 ส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ
สวยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 
   1.1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัราคา
ผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาจากลูกคา้เป้าหมาย 
   1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เช่น จัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
   1.1.4 ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นการโฆษณาสม ่าเสมอ 
การใช้ความพยายามของพนกังานตวัแทนจ าหน่าย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีกบับุคคลทัว่ไป ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
  1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นอ่ืนๆ (Other stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
อยูภ่ายนอกองคก์าร ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 
   1.2.1 ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economies) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผูบ้ริโภค ลว้นมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 
   1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต
และแปรรูปสารสกดัท่ีไดจ้ากธรรมชาติ 
   1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายแลการเมือง (Political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษี
สินคา้ใด สินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
   1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ 
จะกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 
 2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyers black box) ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกบักล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หา
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ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ โดยได้รับอิทธิพลจาก 2 ส่วนคือ ลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ 
  2.1 ลักษณะของผูซ้ื้อ (Buyer characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจยัต่าง ๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
  2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้ซ้ือ (Buyer decision process) ประกอบด้วย
ขั้นตอน คือ การรับรู้ ความตอ้งการหรือปัญหา คน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyers response) การ
ตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคนั้น จะมีการตดัสินใจในประเด็น
ต่างๆ ดงัน้ี 
  3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์คือ การเลือกประเภทของสินคา้ และบริการท่ีตอ้งการ 
  3.2 การเลือกตราสินคา้ คือ เลือกตรายีห่อ้ของประเภทสินคา้นั้นๆ 
  3.3 การเลือกผูข้าย คือ สถานท่ีท่ีจะซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น เลือกใกลบ้า้นหรือไม่ 
  3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ คือ เวลาท่ีซ้ือสินคา้อยูใ่นช่วงเวลาใด เช่น เชา้ หรือ เยน็ 
  3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ คือจ านวนท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง หรือจ านวนคร้ังท่ีท าการซ้ือ
บ่อยแค่ไหนก่ีคร้ังต่อสัปดาห์ 
 4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคก็เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้งานของผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและ
ความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมี
ประโยชน์ส าหรับผูข้าย คือ ท าให้ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อท่ีจะจดัส่วน
ประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายได ้และสนอง
ความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง 
 ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Buyer’s characteristics) ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม
ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  4.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture factor) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็น
ท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม
หน่ึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึง
จากสังคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการพฤติกรรมของบุคคล วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 
วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมยอ่ย และชั้นของสังคมโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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   4.1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลกัษณะ
นิสัยของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าให้มีลกัษณะพฤติกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกนั 
   4.1.2 วฒันธรรมกลุ่มย่อย หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
และแตกต่างกนั ซ่ึงมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน วฒันธรรมยอ่ยเกิดจากพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ลกัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย 
    (1) กลุ่มเช้ือชาติ ไดแ้ก่ ไทย จีน องักฤษ อเมริกนั แต่ละเช้ือชาติมีการบริโภค
สินคา้ ท่ีแตกต่างกนั 
    (2) กลุ่มศาสนา ได้แก่ ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมี
ประเพณีและขอ้หา้มท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
    (3) กลุ่มสีผิว เช่น ผิวด า ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
    (4) พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์และทอ้งถ่ิน ท าให้มีลกัษณะการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนั
และมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ีแตกต่างกนั 
    (5) กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ช้แรงงาน กลุ่มพนักงาน กลุ่มนัก
ธุรกิจและเจา้ของกิจการ กลุ่มวชิาชีพอ่ืน ๆ เช่น แพทย ์นกักฎหมาย ครู 
    (6) กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุเช่น ทารก เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่วยัท างาน และผูสู้งอาย ุ
    (7) กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ ไดแ้ก่ เพศหญิง และเพศชาย 
   4.1.3 ชั้นของสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบัฐานะท่ี
แตกต่างกนั โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกนั และสมาชิกในชั้นสังคมท่ีแตกต่าง
กนัการแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ไปถือเกณฑ์รายได ้ทรัพยสิ์น หรืออาชีพ ชนชั้นทางสังคมเป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และชั้นของสังคมมีประโยชน์มากส าหรับ
การแบ่งส่วนตลาดสินคา้ การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์การโฆษณาการให้บริการ และกิจกรรม
ทางการตลาดต่างๆ แต่ละชั้นของสังคมจะแสดงความแตกต่างกนัในดา้นตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ์และ
การบริโภคผลิตภณัฑ ์
  4.2 ปัจจยัดา้นสังคม (Social factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซ้ื้อ 
   4.2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวข้องด้วย กลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
    (1) กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 
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    (2) กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อร่วมอาชีพ และร่วม
สถาบนั บุคคล กลุ่มต่างๆ สังคม 
   กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรมและการ
ด ารงชีวติ รวมทั้งทศันคติและแนวคิดของบุคคลเน่ืองจากบุคคลตอ้งการใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มจึง
ตอ้งปฏิบติัตาม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล 
   4.2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุด ทัศนคติ ความ
คิดเห็นและค่านิยมของแต่ละบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของคนในครอบครัว การ
ขายสินคา้อุปโภคจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่น หรือยุโรป ซ่ึง
มีลกัษณะแตกต่างกนั 
   4.2.3 บทบาทและสถานะบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม
อา้งอิง องคก์ร และสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
  4.3 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุวงจรชีวติครอบครัว อาชีพ รายได ้และรูปแบบ
การด ารงชีวติ 
   4.3.1 อาย ุผูบ้ริโภคท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั 
   4.3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล ในลกัษณะของ
การมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และ
ค่านิยมของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
   4.3.3 อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการบริการท่ี
แตกต่างกนั 
   4.3.4 รายไดมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอ านาจ
การซ้ือทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 
   4.3.5 รูปแบบการด ารงชีวติ ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพของ
แต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลข้ึนอยูก่บัค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต โดยรูปแบบ
การด ารงชีวติของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
  4.4 ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors) การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ และการใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวทิยาประกอบดว้ย 
   4.4.1 การจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่ในตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั 
การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัทางวฒันธรรม 
   4.4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับเลือกสรรจดัระเบียบและ
ตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเขา้ใจของ
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บุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่กับความเช่ือ 
ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ และส่ิงกระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็นกระบวนการการกลัน่กรอง 
การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น ไดก้ล่ิน ได้ยิน ได้รสชาติ 
และรู้สึก 
   4.4.3 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความโน้มเอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้แลว้
เกิดการตอบสนอง การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอยา่ง เช่น ทศันคติ ความเช่ือ และประสบการณ์
ในอดีต อย่างไรก็ตามส่ิงกระตุน้นั้นจะตอ้งมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ไดโ้ดยตอ้งมีคุณค่าใน
สายตาของผูบ้ริโภค 
   4.4.4 ความน่าเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต 
   4.4.5 ทศันคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
หรือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
   4.4.5 บุคลิกภาพ หรือ ลกัษณะดา้นจิตวทิยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การ
ตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั 
   4.4.6 แนวคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หรือ 
ความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนๆ มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 
 5. ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 
  เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 
การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบถึงหลงัจากการซ้ือ 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
  5.1 การรับรู้ปัญหา เป็นการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึน
เอง หรือจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ็บปวด ซ่ึงรวมถึง
ความตอ้งการของร่างกายและความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา อนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา 
ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิง
กระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตท าใหเ้ขารู้วา่ตอบสนองส่ิงกระตุน้นั้นอยา่งไร 
  5.2 การค้นหาข้อมูล ถ้าความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ ส่ิงท่ีสามารถสนองความ
ตอ้งการอยู่ใกล้กบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทนัที เช่น บุคคลท่ีเกิด
ความหิวมองเห็นร้านอาหารและเขา้ไปซ้ืออาหารบริโภคทนัที แต่ในบางคร้ังความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน
ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการนั้นจะถูกจดจ าไว ้เพื่อหาทางสนองความ
ตอ้งการในภายหลงั เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากๆ จะท าให้เกิดการปฏิวติัในภาวะ
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อย่างหน่ึง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความตอ้งการ ดว้ยการพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อ
หาทางสนองความต้องการท่ีถูกกระตุ้น ดังนั้ นนักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจเก่ียวกับ
แหล่งขอ้มูลซ่ึงผูบ้ริโภคแสวงหา และอิทธิพลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก แหล่งขอ้มูลของ
ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 กลุ่ม คือ 
   5.2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั 
   5.2.2 แหล่งการคา้ (Commercial sources) ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทน
การคา้ การบรรจุภณัฑ ์การจดัแสดงสินคา้ เป็นตน้ 
   5.2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
   5.2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experimental sources) 
   5.2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ หรือหน่วยวิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์โดยตรงของผูบ้ริโภคในการ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์
  5.3 การประเมินทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคได้ขอ้มูลมาแล้ว ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ
และประเมินทางเลือกต่างๆ ดงันั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ถึงวธีิการต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประมวลผล
ทางเลือก โดยกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 
   5.3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงผลิตภณัฑ์วา่มีคุณสมบติั
อะไรบา้ง ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกของผูซ้ื้อมีความแตกต่างกนั 
   5.3.2 ผูบ้ริโภคนั้นจะให้น ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์แตกต่าง
กนั ดงันั้นจ าเป็นจะตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัของผลิตภณัฑ ์
   5.3.3 ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้เน่ืองจากความเช่ือถือ
ของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ผลิตภณัฑ์นั้น
สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
   5.3.4 ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผา่นกระบวนการประเมินผล
เร่ิมต้นด้วยการก าหนดคุณสมบติัของผลิตภัณฑ์ท่ีเขาต้องการแล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑต์รายีห่อ้ต่างๆ 
  5.4 การตดัสินใจซ้ือ การประเมินผลทางเลือกในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนด
ความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทัว่ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด 
  5.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ หลังจากการซ้ือและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 
ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ์ ซ่ึงตอ้งพยายามทราบ
ถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ เพื่อท่ีจะน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

 ส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546, หนา้ 34-36, 395) หมายถึงตวั
แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นของ
ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล 
หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย
สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์  (Utility) และมี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธ์
ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
  1.1 ความตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product differentiation) หรือความแตกต่างทางการ
แข่งขนั (Competitive differentiation) เป็นการก าหนดลกัษณะผลิตภณัฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขนั
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้ซ่ึงการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนัสามารถ
ท าไดห้ลายวิธีการ คือ ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ (Product differentiation) ความแตกต่างดา้นบริการ 
(Services differentiation) ความแตกต่างดา้นบุคคล (Personnel differentiation) ความแตกต่างดา้น
ภาพลกัษณ์ (Image differentiation) 
  1.2 องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product component) กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
จะพิจารณาจากความแตกต่างทางการแข่งขนัและองค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์เช่น 
คุณภาพ รูปแบบ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ฯลฯ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Position) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์
เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and improved) ซ่ึงต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงท่ีอ่ืนๆท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าโดย
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่าสูง
กวา่ราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 
  2.1 การก าหนดราคาขาย มีหลายวิธีด้วยกนั อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี
ร่วมกนัได ้ซ่ึงจะมีการจดัประเภทวธีิการตั้งราคาโดยพิจารณาจากปัจจยัส าคญั 3 ประการคือ 



16 

   2.1.1 ตน้ทุน (Cost) เป็นเกณฑ์ขั้นต ่าในการก าหนดราคาท าให้เกิดวิธีการตั้งราคา
โดยมุ่งท่ีตน้ทุน (Cost oriented pricing) 
   2.1.2 ราคาของคู่แข่งขนัและราคาขายสินคา้ทดแทน (Competitor’s prices and the 
price of substituted) ท าใหเ้กิดวธีิกาตั้งราคาโดยมุ่งท่ีการแข่งขนั (competition oriented pricing) 
   2.1.3 การประเมินลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ของลุกคา้ใชเ้ป็นเพดาน
ของการก าหนดราคา (Customer’s assessment of unique product features) ท าให้เกิดวิธีการตั้งราคา
โดยมุ่งท่ีอุปสงค ์(Demand oriented pricing) 
  2.2 ส่วนลด (Discount) หมายถึงส่วนลดท่ียอมให้โดยตรงจากราคาขายเม่ือการซ้ือใน
ระหว่างระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เช่น การให้ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด และ
ส่วนลดตามฤดูกาล เป็นตน้ 
  2.3 ส่วนยอมให ้(allowance) หมายถึงส่วนลดท่ีผูข้ายลดให้กบัผูซ้ื้อเพื่อให้ผูซ้ื้อท าการ
ส่งเสริมการตลาดให้กบัผูข้าย เช่น ส่วนยอมให้จากการน าสินคา้เก่ามาแลกส่วนยอมให้ส าหรับการ
ส่งเสริมการตลาด ส่วนยอมใหส้ าหรับหารเป็นนายหนา้ 
  2.4 ระยะเวลาการช าระเงิน (Payment period) หมายถึงช่วงเวลาท่ีลูกคา้ช าระค่าสินคา้
ตามเง่ือนไขของแต่ล่ะบริษทั 
  2.5 ระยะเวลาการให้สินเช่ือ (Credit term) หมายถึงช่วงเวลาท่ีผูข้ายยอมให้สินเช่ือค่า
สินคา้ตามเง่ือนไขท่ีตกลง 
 3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการจากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย
ไปยงัตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 
  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง กลุ่มขอบุคคลหรือ
ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ หรือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ธุรกิจ หรือหมายถึงช่องทางท่ีผลิตภัณฑ์และหรือกรรมสิทธ์ิท่ี
ผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง 
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจใชช่้องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิต (Product) ไป
ยงัผูบ้ริโภค (Consumer) หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial user) และใชช่้องทางออ้ม (Indirect 
channel) จากผูผ้ลิต (Product) ผา่นคนกลาง (Middleman) ไปยงัผูบ้ริโภค (Consumer) หรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม (Industrial user) 
  3.2 การกระจายตวัสินคา้หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical 
distribution หรือ Market logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิต
หรือผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ ประกอบด้วย การขนส่ง (Transportation), การเก็บรักษา
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ผลิตภณัฑ์ (Storage) และการคลงัสินคา้ (Warehousing) และการบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory 
management) 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่ออาจใชพ้นกังานขายท าการ
ขาย (Personal selling) เคร่ืองเม่ือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือ ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated marketing 
communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญัดงัน้ี 
  4.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) วิธีน้ีพนกังานขายตอ้งเผชิญหน้า
กบัผูซ้ื้อโดยตรง เพื่อแจง้ข่าวสารหรือเสนอขายผลิตภณัฑเ์ป็นวธีิหน่ึงท่ีดี 
  4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการใช้ส่ือทางการส่ือสารเช่น หนังสือพิมพ์
โทรทศัน์ ในเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร หรือผลิตภณัฑ์ การโฆษณาจะตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผู ้
อุปถมัภร์ายการ 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) หมายถึง กิจกรรมกิจกรรมการส่งเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ซ่ึง
สามารถกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคและกลุ่มผูรั้บเป้าหมายใหเ้กิดความตอ้งการทดลองใชไ้ด ้
  4.4 การประชาสัมพนัธ์(Publicity and public relation) การประชาสัมพนัธ์หมายถึง 
การท่ีองคก์รพยายามด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างทศันคติหรือภาพพจน์ท่ีดีต่อกิจการ เช่นการให้บริการ
ชุมชน การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เน่ืองจากความอยูร่อดของกิจการส่วนหน่ึง ข้ึนอยูก่บัการยอมรับของ
กลุ่มผูบ้ริโภคดว้ย 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 นฤมล อดิเรกโชติกุล (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือขา้วสาร
บรรจุถุงในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือขา้วสาร
บรรจุถุงในกรุงเทพมหานคร ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงกบัปัจจยัส่วนบุคคล และ
ผลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความส าคญัปัจจยัทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุง จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีงานท าและเคยซ้ือขา้วสารบรรจุ
ถุงขนาด 5 กิโลกรัม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายได ้10,001 – 20,000 บาท/เดือน มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน 
บริโภคขา้วสารนอ้ยกวา่ 2 กิโลกรัม/สัปดาห์ พฤติกรรมการซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือขา้วหอมมะลิ ยี่ห้อท่ีซ้ือ
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คือ มาบุญครอง หงษ์ทอง และเกษตร โดยเหตุผลเพราะมีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ระดบัราคา 
111 – 130 บาท/ถุง ความถ่ี 1 ถุง/เดือน โดยซ้ือท่ีดิสเคานตส์โตร์มากท่ีสุด และส่ือโทรทศัน์มีอิทธิพล
ในการตดัสินใจซ้ือขา้วสารบรรจุถุง ส่วนปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ ความ
สะอาด คุณประโยชน์ การรับรองคุณภาพมาตรฐานและความสะดวกในการซ้ือ ตามล าดบัและ
พบวา่ชนิดขา้วท่ีซ้ือสัมพนัธ์กบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ราคาขา้วท่ีซ้ือสัมพนัธ์กบัเพศ การศึกษา
และรายได้ สถานท่ีซ้ือสัมพนัธ์กบัการศึกษาและรายได้ ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบั
ความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
และอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ส่วนเพศเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
 ศุภวชัร์ ยาวิสิทธ์ิ (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยใชแ้นวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) และแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) และไดท้  าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม  จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคขา้วสาร
บรรจุถุงในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย พบว่าชนิดของขา้วสารบรรจุถุงท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามซ้ือมากท่ีสุดคือ ขา้วหอมมะลิ รองลงมาคือ ขา้วกลอ้ง ขนาดบรรจุท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ 
ขนาด 5 กิโลกรัม และขนาด 1 กิโลกรัม ตราสินคา้ท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ ตราหงส์ทองรองลงมาคือ ตรา
นกคู่ เหตุผลในการเลือกซ้ือ 3 อนัดบัแรกคือ ความสะอาด ความเคยชิน และรสชาติ โดยส่ิงกระตุน้
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากคือ สถานท่ีสะดวกใกลบ้า้น หรือท่ีท างานและพิจารณาว่า
ราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือคือครอบครัว โดยท าการซ้ือทุกเดือนมากท่ีสุด 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีส่วนส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ในดา้นผลิตภณัฑ์คือ ความสะอาดและความปลอดภยัดา้นราคาเห็นว่าราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายคือ หาซ้ือง่าย ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
คือ การซ้ือ 1 แถม 1 มีความส าคญัมากท่ีสุด 
 นันทวชัร์ สัตโยภาส (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ต่อการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
จากผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคขา้วสารบรรจุถุง จ  านวน 400 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมี
รายไดเ้ฉล่ีย 6,001 - 9,000บาท/เดือนสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป มี
การเลือกซ้ือชนิดของขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุงมากท่ีสุดรองลงมาคือ ขา้วกลอ้ง ขนาดบรรจุท่ีซ้ือ
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มากท่ีสุดคือ ขนาด 5 กิโลกรัม รองลงมาคือ 1 กิโลกรัม ตราสินค้าท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ ตราฉัตร 
รองลงมาคือ ตราเบญจรงค์ เหตุผลในการเลือกซ้ือคือ ความสะอาด นิยมซ้ือขา้วสารบรรจุถุงจาก 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น บ๊ิกซี โลตสั แม็คโคร ความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง โดยตดัสินใจซ้ือดว้ย
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด โดยการส่งเสริมการขายต่างๆ คือความสะอาด 
ปลอดภยั ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาดมีผลต่อการซ้ือมากท่ีสุด
ตามล าดบั ทั้งน้ีพบวา่ปัญหาในการซ้ือขา้วสารบรรจุถุงคือ ไม่สามารถต่อรองราคาได ้
 ไกรสร บูชารัตนชยั (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล 
และความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ี
เป็นคนไทยท่ีมีอายุระหว่าง 20-60 ปีและอาศยัหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ตวัอย่างผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง31-40 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวระหวา่ง 4-5 คน กลุ่มตวัอยา่ง
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดโดยให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นประโยชน์และ
คุณค่าทางโภชนาการปัจจยัดา้นการก าหนดราคาท่ีคุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ปัจจยัดา้นท่ีตั้งของช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ส าหรับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการ ส่ือคุณลกัษณะคุณประโยชน์ ความเช่ือ และคุณค่าของสินคา้ 
ปัจจยัดา้นการซ้ือซ ้ าโดยไม่ลงัเลและไม่เปล่ียนไปซ้ือตราสินคา้อ่ืน และปัจจยัดา้นความไวว้างใจใน
ตวัผลิตภณัฑ ์และการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นปริมาณการซ้ือ
ในแต่ละคร้ัง 


