บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบการนําเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาํ หนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 5 ส่ วน
2.1 ส่ วนที่ 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตของฝาก
2.2 ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
2.3 ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2.4 ส่ วนที่ 4 สิ นค้าของฝาก
2.5 ส่ วนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ส่ วนที่ 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตของฝาก
อุตสาหกรรมการผลิตของฝากจัดเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ
และผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีการผลิตสิ นค้าของฝากในท้องถิ่นซึ่งมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก และถือได้ว่า
เป็ นรากฐานสําคัญของการพัฒนาผูป้ ระกอบการท้องถิ่นในภาพรวม โดยเฉพาะใน “ภาคกลาง” ซึ่ ง
ถื อ ได้ว่าเป็ นภู มิ ภ าคที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อต่ อ การทําธุ รกิ จ ในการผลิ ต ของฝากเป็ นอย่างมาก
กล่าวคือ เป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมภายในประเทศ ซึ่ งไม่ว่าจะเดินทางขึ้นเหนื อหรื อลงใต้ ภาค
กลางจะเป็ นจุดศูนย์กลางในการเดินทาง ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางการเกษตร
ในพื้นที่ก็เป็ นอีกจุดเด่นหนึ่ งที่ทาํ ให้ในแต่ละจังหวัดภาคกลางสามารถแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
ออกมาเป็ นสิ น ค้าของฝากที่ มี เอกลัก ษณ์ แ ละมี ค วามหลากหลายได้เป็ นจํานวนมาก ด้ว ยเหตุ น้ ี
อุตสาหกรรมการผลิตของฝากในภาคกลางจึงเป็ นฐานการผลิตของฝากสําคัญของประเทศ และเป็ น
อี ก หนึ่ งในกลไกขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของภาคกลาง จากการเป็ นแหล่ ง รายได้แ ละก่ อ ให้ เกิ ด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย
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ธุรกิจการผลิตของฝากเป็ นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นในการประยุกต์
นําวัตถุดิบหรื อของดี ที่มีอยู่ในพื้นที่นาํ มาผลิตเป็ นสิ นค้าประเภทอาหาร ขนม/ของฝาก และของที่
ระลึ ก เพื่ อสร้ างมู ลค่าเพิ่ มให้กับ ทรั พยากร และสร้ างรายได้ให้กับ ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่ น ซึ่ ง
แรกเริ่ มเป็ นการผลิตเพื่อจําหน่ายในละแวกใกล้เคียง แต่ในระยะต่อมาจุดเปลี่ยนที่สาํ คัญเกิดขึ้นเมื่อมี
สิ น ค้าหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ OTOP ที่ ได้รับ การสนับ สนุ น จากทางภาครั ฐ ซึ่ งส่ งผลให้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป จากเดิ มที่นิยมซื้ อเพื่อบริ โภคกันเอง ในระยะหลังก็ปรับเปลี่ยนไปสู่
การซื้ อเป็ นของฝาก ของที่ระลึก และของขวัญแก่ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูงและบุคคลสําคัญมากขึ้น โดย
ได้รับแรงกระตุน้ จากการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ที่ทาํ ให้ปัจจุบนั ธุรกิจการผลิตของฝาก
พบได้อยูท่ วั่ ไปทั้งในจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญและเมืองที่เป็ นทางผ่าน
โครงสร้างธุรกิจการผลิตของฝากในภาคกลาง มีเชื่อมโยงกันตั้งแต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า โดยมี
ผูเ้ กี่ยวข้องดังนี้
- ผูป้ ระกอบการต้นนํ้า ได้แก่ ผูค้ า้ ส่ ง ค้าปลีกวัตถุดิบในการผลิตขนมหรื ออาหาร อาทิ แป้ ง
นํ้าตาล เป็ นต้น และผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการบรรจุขนมหรื อของฝาก อาทิ
ถาดใส่ ขนม ถุงบรรจุขนม และถุงกระดาษบรรจุภายนอกที่มีการระบุชื่อร้าน เป็ นต้น
- ผูป้ ระกอบการกลางนํ้า ได้แก่ ผูผ้ ลิตของฝาก ทั้งในลักษณะรับจ้างผลิตภายใต้ชื่อร้านอื่นๆ
และผลิตภายใต้ชื่อตนเอง อาทิ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่ม OTOP กลุ่มผูป้ ระกอบการร้านขนมและ
ร้านอาหาร เป็ นต้น
- ผูป้ ระกอบการปลายนํ้า ส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูซ้ ้ื อเพื่อนําไปจําหน่ ายต่อ อาทิ กลุ่มร้านค้า
ขนมหวานและของฝาก ห้างสรรพสิ นค้า โมเดิ ร์นเทรด ดิ สเคานต์สโตร์ ร้านค้าในปั๊ มนํ้ามัน และ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคปลายทาง อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่ งมีรูปแบบการซื้ อขายที่ แตกต่างกันไป สามารถ
จําแนกได้ดงั นี้
- การซื้ อขายระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) : ผูผ้ ลิตจะขายสิ นค้าหรื อฝากขายกับร้านค้าขนม
ที่มีหน้าร้านของตนเอง (ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีชื่อเสี ยง) ซึ่งธุรกิจนี้ ร้านค้าที่มีหน้า
ร้านจะมีการผลิตและขายสิ นค้าของตนเองบางตัว นอกนั้นจะเป็ นการรับซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตรายอื่น
เข้ามาขายในร้าน โดยมีท้ งั นํามาติดแบรนด์ของร้าน หรื อจําหน่ายภายใต้ชื่อ แบรนด์ของผูผ้ ลิต
- การขายในลักษณะขายส่ ง : ซึ่ งผูค้ า้ ส่ งจะมีการผลิตสิ นค้าเองบางตัว และซื้ อจากผูผ้ ลิตราย
อื่นๆ แล้วนํามาเสนอขายแบบขายส่ ง สู่ ตลาดขายของฝากภายในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ
- การขายตรงสู่ ผบู ้ ริ โภค (B2C) : ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติ
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ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสภาพตลาดและการแข่งขัน จะ พบว่า ธุรกิจของฝากมีอตั ราการเติบโต
ของจํานวนผูป้ ระกอบการและการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสู ง จากการที่ผปู ้ ระกอบการในภาค
ธุ รกิ จที่มีจาํ นวนมาก ทั้งรายเดิมที่มีอยู่และรายใหม่ที่เข้ามาส่ งผลให้ในปั จจุบนั สิ นค้าของฝากเป็ น
สิ นค้าที่มีอยูอ่ ย่างแพร่ หลาย และเป็ นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่
การประกอบธุรกิจของฝากและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในภาคกลาง
หากวิเคราะห์ลงลึกภาพรวมธุรกิจการผลิตของฝากภาคกลาง จะพบว่า มีปัจจัยเอื้อต่อการทํา
ธุรกิจของฝากเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมภายในประเทศ ทั้งทาง
บก ทางนํ้าและทางอากาศ ซึ่ งไม่ว่าจะเดินทางขึ้นเหนื อลงใต้ ภาคกลางจะเป็ นจุดศูนย์กลางในการ
เดินทาง ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่ ก็เป็ นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ทาํ
ให้ ในแต่ ละจังหวัด ภาคกลาง สามารถแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์เหล่ านั้น ออกมาเป็ นสิ น ค้าของฝากที่ มี
เอกลักษณ์ และมีความหลากหลายได้เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ จากความพร้ อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคในการประกอบกิจการทําให้ภาคกลางเป็ นหนึ่งในฐานการผลิตของฝากที่
สําคัญของประเทศ ปั จจุบนั ภาคกลางมีจาํ นวนผูป้ ระกอบการในธุ รกิจผลิตของฝากทั้งสิ้ นประมาณ
7,193 ราย ส่ ว นใหญ่ เป็ นผูป้ ระกอบการที่ อ ยู่ในรู ป แบบกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต ชุ ม ชน (มากกว่าร้ อ ยละ 50)
รองลงมาคือ ผูป้ ระกอบการรายเดี่ยวและผูป้ ระกอบการ SMEs ตามลําดับ กระจุกตัวอยูต่ ามจังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นครปฐม นครสวรรค์ ลพบุ รี กํา แพงเพชร พิ ษ ณุ โ ลก
สุ พรรณบุรี เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวและเมืองทางผ่านที่สําคัญของภาคกลางที่ผูค้ นเดิ น
ทางผ่านไปมาเป็ นจํานวนมาก
ลักษณะการประกอบธุ รกิจผลิตของฝากในภาคกลาง : ได้แก่ ธุ รกิจประเภทแปรรู ปอาหาร
และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ผลิตภัณฑ์จากข้าว ถัว่ มะพร้าว สับปะรด อ้อย
กล้วย มันเทศ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่
ไม่ ซับ ซ้อน ผูป้ ระกอบการกลุ่ ม นี้ มัก ได้แ ก่ การรวมกลุ่ ม เกษตรกรหรื อ แม่ บ ้านในชุ ม ชน (กลุ่ ม
OTOP) กลุ่มผูป้ ระกอบการเดี่ยว เป็ นต้น โดยเมื่อผลิตสิ นค้าได้จะมีการส่ งต่อไปยังตัวแทนจําหน่าย
หรื อร้านค้าของฝาก เพื่อจัดจําหน่ายต่อไป ส่ วนผู ้ ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เป็ น
ธุ รกิ จที่ เริ่ มมีใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งในการแปรรู ปและมี กรรมวิธีการผลิต ที่ ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ งมัก
ประกอบธุรกิจตั้งแต่ตน้ นํ้าไปถึงปลายนํ้า กล่าวคือ เป็ นทั้งผูผ้ ลิตไปจนถึงผูจ้ ดั จําหน่าย ซึ่ งในจุดนี้ถือ
เป็ นข้อได้เปรี ยบของผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ ในเรื่ องของ ความหลากหลายของสิ นค้า คุ ณภาพอายุ
ั ฑ์ที่โดดเด่นและชื่อเสี ยงของแบรนด์ สิ นค้าหลักๆ ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนี้ ได้แก่
สิ นค้า บรรจุภณ
ขนมหม้อข้าวหม้อแกง ขนมสาสี่ โมจิ ข้าวแต๋ น ขนมจากถัว่ ประเภทต่ างๆ รวมไปถึ งผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารแปรรู ปต่างๆ เช่น หมูหยอง หมูยอ กุนเชียง แหนม เป็ นต้น
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ผลิตภัณฑ์ของฝากภาคกลางที่ได้รับความนิ ยมส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่กลุ่มอาหารและขนม
เป็ นหลัก โดยทัว่ ไปมักเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากข้าว เช่น ข้าวตัง นางเล็ด ข้าวเหนี ยวมูน ข้าว
เกรี ยบ และบางส่ วนเป็ นขนมไทยโบราณที่หลุดลอดมาจากรั้ววังจนแพร่ หลายสู่ สามัญชนทัว่ ไป
เช่น ลูกชุบ หม้อข้าวหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ รวมไปถึงขนมจากวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ขนมสาลี่
ขนมเปี๊ ยะ ขนมปั งและขนมขบเคี้ยว ประเภทต่างๆ เป็ นต้น ส่ วนผลิตภัณฑ์ของฝากอื่นๆ ที่ได้รับ
ความนิยม ได้แก่ พวกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป (ในกลุ่มการถนอมผลไม้หรื อผัก การทําเค็ม และการ
อบแห้ง) เครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร และอาหารที่มีเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นๆ เป็ นต้น
ช่องทางจัดจําหน่ายในประเทศ แยกเป็ น 2 ส่ วนคือ ค้าปลีก โดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้า
เพื่ อนําไปเป็ นของฝากหรื อ บริ โภคเอง ส่ วนใหญ่ มี ว างจําหน่ ายในบริ เวณสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ มี
ชื่อเสี ยง และค้าส่ งคือ กลุ่มร้านค้าปลีกที่นาํ สิ นค้าไปจําหน่ายต่ออีกทอดนึง โดยผ่านตัวแทนจําหน่าย
เช่น ร้านของฝาก/ของที่ระลึก ร้านค้าภายในปั๊ มนํ้ามัน ร้านค้าในสถานนีขนส่ ง ภายในจังหวัดที่ผลิต
และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงการส่ งเข้ามาจําหน่ายในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ผ่านร้านปลีก
สมัยใหม่ประเภทต่างๆ (เป็ นช่องทางการขยายตลาดให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ วที่
สุ ด) ทั้งนี้ พบว่า สิ นค้าจะขายดีที่สุดในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ วันแม่ วันไหว้
พระจันทร์ เทศกาลเข้าพรรษา-ออกพรรษา และวันหยุดสุ ดสัปดาห์
กลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการเลือกใช้ในการพัฒนาธุรกิจ คือ การวางตําแหน่งสิ นค้าเป็ นของฝาก
และปรับเปลี่ยนรู ปแบบไปสู่ ของขวัญ-ของที่ระลึก เพื่อใช้ในเทศกาลต่างๆ มากขึ้น ซึ่ งข้อได้เปรี ยบ
เหล่านี้ จะไปตกอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ เนื่ องจากมีตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั และยอมรับในวงกว้าง
ในขณะที่ผปู ้ ระกอบการรายเล็กมักเข้าไปเป็ น ซัพพลายเออร์ ในการผลิตสิ นค้าให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
รายใหญ่อีกทอดหนึ่ง
อุตสาหกรรมของฝาก สายพานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการที่ ภาคกลางเป็ นทั้งแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิตและศูนย์กลางการกระจายสิ นค้าที่ มี
ศักยภาพ จึงทําให้เป็ นแหล่งกระจุกตัวของคลัสเตอร์ผปู ้ ระกอบการในธุรกิจผลิตขนม/ของฝาก รวม
ไปถึ งอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกัน ทั้งนี้ ในการทําธุ ร กิ จ ผลิ ต ของฝากนั้ น
จําเป็ นต้องเชื่อมโยงและพึ่งพาธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ธุ รกิ จท่องเที่ ยว ลู กค้าของธุ รกิ จของฝาก ส่ วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ ยว ดังนั้น หาก
ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตหรื อมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็ นจํานวนมาก ก็จะส่ งผลโดยตรงต่อสิ นค้า
ของฝากให้มียอดจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น
ธุ รกิจที่ให้บริ การนักท่องเที่ยว เช่ น ธุ รกิจบริ การขนส่ ง ธุ รกิจโรงแรม บริ ษทั นําเที่ยว เป็ น
ธุรกิจต่อเนื่องที่มีความสําคัญอย่างมาก ปั จจุบนั ธุรกิจเหล่านี้ ได้พฒั นาเครื อข่ายความร่ วมมือทางด้าน
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การค้าระหว่างกันมากขึ้น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์ส่งเสริ มการขาย เช่น การวางแผนโปรแกรม
ทัวร์ ร่วมกัน โดยนําร้านหรื อสถานที่ผลิตจําหน่ายของฝากเป็ นหนึ่ งในโปรแกรมท่องเที่ยว การจัดทํา
วิดีทศั น์แนะนําร้านบนรถเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านของฝาก เป็ นต้น
ธุรกิจขนส่ ง ได้แก่ ธุรกิจรถขนส่ งสิ นค้า โดยเฉพาะการขนย้ายวัตถุดิบเพื่อการผลิตและการ
ขนส่ งสิ นค้าไปจําหน่าย ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การขนส่ งโดยรถ รถไฟ รถ
ห้องเย็น เครื่ องบิน เป็ นต้น
ธุ รกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์จาํ พวกภาชนะและอุปกรณ์ ในการบรรจุหีบห่ อสิ นค้า
เนื่ องจากจะช่วยรักษาความสะอาด ความสด การยืดอายุสินค้า ยังเป็ นสิ่ งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าอีกด้วย ซึ่ งจะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสม จดจําได้ง่าย เพราะจะทําให้เป็ น
หนึ่งเครื่ องมือในการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าได้เป็ นอย่างดี
ธุรกิจค้าปลีก เป็ นช่องทางในการกระจายสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ปั จจุบนั สิ นค้าของฝากมีวาง
จําหน่ ายในช่องทางค้าปลีกมากขึ้น ดังนั้น การที่ผปู ้ ระกอบการสามารถเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของซัพ
พลายเออร์ที่ป้อนสิ นค้าเข้าสู่ ร้านค้าปลีกที่มีจาํ นวนสาขาเป็ นจํานวนมากได้ ก็จะทําให้ได้ฐานลูกค้าที่
กว้างขึ้น แนวโน้มการเติ บโตของธุ รกิ จผลิ ตของฝากในภาคกลาง หลักๆ จะขึ้นอยู่กบั การเติ บโต
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในประเทศ ซึ่ งในระยะที่ ผ่านมา ภาคการท่ อ งเที่ ย วของไทยมี แ นวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง จะเห็นได้จากปริ มาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจาํ นวน
มากขึ้น
AEC กับการต่อยอดโอกาสทางการค้าผูป้ ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตของฝาก
การรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ทําให้
อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งด้วยจํานวนประชากรกว่า 600 ล้านคน จึงกลายเป็ นตลาด
ที่มีความสําคัญและน่ าจับตามองสําหรั บผูป้ ระกอบการผลิตของฝาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
CLMV ที่ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งเป็ นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ความใกล้ชิดกับไทย ทั้งด้านภูมิประเทศและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีกาํ ลังซื้อในประเทศที่เพิ่มสู งขึ้นตามลําดับ
กลุ่ ม ประเทศเหล่ า นี้ จึ ง เป็ นตลาดใหม่ ที่ น่ า สนใจในการต่ อ ยอดโอกาสทางธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการผลิตของฝาก เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสู ง และเป็ นสิ นค้าที่มีโอกาสส่ งออกไป
ยังประเทศเพื่อนบ้านได้ง่าย เนื่ องจากตรงกับความต้องการและไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ในประเทศ
เพื่อนบ้านที่นิยมบริ โภคและนําเข้าสิ นค้ากลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น (แต่การผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ) ทั้งนี้ สิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับความนิ ยม ได้แก่ กลุ่มผลไม้แห้งและผลิตภัณฑ์แปรรู ป
จากเนื้ อสัตว์ (ในรู ปแบบขนมขบเคี้ยว อาทิ ผลไม้อบกรอบ หมูแผ่น หมูหยอง) ขนมขบเคี้ยวและ
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ขนมหวานประเภทต่างๆ เป็ นต้น ในขณะที่ช่องทางการกระจายสิ นค้าที่ สําคัญ ได้แก่ การค้าผ่าน
ชายแดนและกระจายต่อไปยังตัวแทนจําหน่ ายในท้องถิ่น อี กทอดหนึ่ ง ซึ่ งในจุดนี้ อาจต้องอาศัย
พันธมิตรทางการค้าในท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือในการ กระจายสิ นค้า
อย่างไรก็ดี การเจาะตลาดของฝากไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั้น ต้องคํานึ งว่าสิ นค้าประเภท
ใดบ้างที่เหมาะสม เพราะสิ นค้าขนม/ของฝากของไทย ยังมีขอ้ จํากัดด้านวงจรชี วิตของผลิตภัณฑ์ที่
เสี ยหายง่าย มีข้ นั ตอนการผลิตที่ซับซ้อนทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู ง นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการควรมี
สายป่ านที่ยาวพอสมควร เพราะต้องทําการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างแบรนด์ในระยะยาว รวมถึง
ต้องมีตน้ ทุนที่เพิ่มขึ้นในส่ วนของการผลิต เช่น การซื้ อเครื่ องจักร การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งยังเรื่ อง
ค่าขนส่ งเพื่อกระจายสิ นค้าให้ครอบคลุมและอีกสิ่ งหนึ่ งที่ผปู ้ ระกอบการควรจะความสําคัญในการ
ทําตลาด ก็คือ การแสดงหรื อบ่งบอกว่าสิ นค้าของฝากนั้นเป็ นสิ นค้าจากไทย เช่น การใช้สัญลักษณ์
Made In Thailand เพื่ อ ตอกยํ้าความน่ าเชื่ อ ถื อ และยอมรั บ แก่ ผูบ้ ริ โ ภค เนื่ อ งจากในสายตาของ
ผูบ้ ริ โ ภคประเทศเพื่ อ นบ้าน สิ น ค้า จากไทยเป็ นสิ น ค้าที่ มี คุ ณ ภาพและมี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมากต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค เมื่อเทียบกับสิ นค้าของประเทศคู่แข่งที่สาํ คัญอย่างจีน
บทสรุ ป
อุตสาหกรรมผลิ ตของฝากเกิ ดขึ้นมาจากภู มิปัญญาของคนในท้องถิ่นในการประยุกต์นํา
วัตถุดิบหรื อของดีที่มีอยูใ่ นพื้นที่นาํ มาผลิตเป็ นสิ นค้าประเภทอาหาร และขนมของฝากของที่ระลึก
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ทรัพยากรและสร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น โดยได้รับแรง
กระตุน้ จากการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวของไทยที่ทาํ ให้ปัจจุบนั ธุรกิจผลิตของฝากพบได้อยูท่ วั่ ไป
ทั้งในจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญและเมืองที่เป็ นทางผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางซึ่ งถือได้ว่าเป็ น
ภูมิภาคที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับการทําธุรกิจการผลิตของฝากเป็ นอย่างมาก จากการเป็ นศูนย์กลาง
ของการคมนาคมภายในประเทศ ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่ ก็
เป็ นอีกจุดเด่นหนึ่ งที่ทาํ ให้ในแต่ละจังหวัดภาคกลางเป็ นทั้งแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และศูนย์กลาง
การกระจายสิ นค้าที่มีศกั ยภาพ รวมไปถึงการเป็ นสะพานเชื่ อมการเติบโตไปยังธุ รกิ จต่อเนื่ องอื่นๆ
ั ฑ์ ฯลฯ
อีกมาก ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจบริ การนักท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ ง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบรรจุภณ
แนวโน้มการเติบโตของธุ รกิ จการผลิตของฝากในภาคกลาง พบว่า ยังมีโอกาสขยายตัวได้
อีกมาก เนื่องด้วยเป็ นสิ นค้าที่ผคู ้ นทัว่ ไปนึกถึงเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวหรื อจะเดินทางกลับภูมิลาํ เนา
ของตนเอง เพื่อซื้ อไปฝากครอบครัว ญาติสนิ ท มิตรสหาย ในช่วงเทศกาลสําคัญและวันหยุดต่างๆ
อีกทั้งยังเป็ นตลาดรองรับผูบ้ ริ โภคที่ค่อนข้างใหญ่ และตัวผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคทุก
เพศทุกวัยได้ง่าย นอกจากนี้ ด้วยลักษณะการท่องเที่ยวของภาคกลางที่ไม่มีฤดูโลซีซนั่ ทําให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยังเป็ นโอกาสสําคัญทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการผลิตของฝากที่มีศกั ยภาพ
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ในการจะต่ อยอดพัฒ นากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อเจาะตลาดในประเทศและตลาดส่ งออก
ได้มากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ภายใต้โอกาสทางธุรกิจ แต่ผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตของ
ฝากยังมีประเด็นท้าทายที่ตอ้ งเผชิ ญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่แข่งในธุ รกิ จที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ทั้ง
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยในพื้นที่ อีกทั้งต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น จากการ
ปรั บขึ้น ของราคาสิ น ค้าวัตถุดิบ หลัก คุ ณ ภาพและมาตรฐานการผลิต นอกจากนี้ จากการที่ มีการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าข้ามภาคกันมากขึ้น ทําให้สินค้าที่วางจําหน่ายเริ่ มซํ้ากันเอง และสู ญเสี ยจุดยืนของ
สิ นค้าที่ลกั ษณะเฉพาะของภาคได้ ซึ่ งจากปั จจัยดังกล่าว ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการ SMEs จะต้องเร่ ง
เตรี ยมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่เกิดขึ้น
สําหรั บ การเปิ ด AEC นั้น เป็ นทั้งโอกาสและความท้าทายของผูป้ ระกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมผลิตของฝากในการขยายการค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภคในอาเซี ยนได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศ CLMV ที่ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งเป็ นกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทย ทั้งด้านภูมิประเทศและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่ องและมีกาํ ลังซื้ อในประเทศที่เพิ่มสู งขึ้นตามลําดับ อย่างไรก็ดี การเจาะ
ตลาดของฝากไปยังประเทศเพื่ อนบ้านนั้น ต้องคํานึ งว่าสิ น ค้าประเภทใดบ้างที่ เหมาะสม เพราะ
สิ นค้าของฝากของไทย ยังมีขอ้ จํากัดด้านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่เสี ยหายได้ง่าย มีข้นั ตอนการผลิต
ที่ซบั ซ้อนทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู ง นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการควรมีสายป่ านที่ยาวพอสมควร เพราะ
ต้องทําการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างแบรนด์ในระยะยาว และสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด คือ ผูป้ ระกอบการ
ควรให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ตราสั ญ ลัก ษณ์ Made In Thailand ซึ่ งจะเป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์สินค้าให้ดูโดดเด่นแตกต่างจาก สิ นค้าอื่นๆ
2.2 ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นแนวคิดที่สําคัญอย่างหนึ่ งทางการตลาดเพราะการบริ หาร
การตลาดเพื่อสร้ างความพึ งพอใจให้กบั ลูกค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย จากการศึกษาค้นคว้าได้มีนกั วิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ ดังนี้
คอตเลอร์ Kotler, 2003: 11 (อ้ า งถึ ง ใน สื บชาติ อั น ทะไชย 2552: 2) กล่ า วว่ า คุ ณ ค่ า
ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นคื อ คุ ณ ภาพ การบริ ก ารและต้น ทุ น คุ ณ ค่ าเป็ นการเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ผลประโยชน์สิ่งที่ได้รับ (Benefits) และสิ่ งที่ เสี ยไป (Costs) ซึ่ งลูกค้าบางคนเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะ
คุ ณ ภาพดี บางคนเลื อ กเพราะราคาสมเหตุ ส มผล บางคนซื้ อสิ น ค้าโดยการเปรี ยบเที ยบระหว่าง
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คุณภาพสิ นค้า และราคาสิ นค้า ซึ่ งเขียนเป็ นอัตราส่ วนคือ Value = Benefit / Cost สามารถเพิ่มคุณค่า
ได้โดยการเพิ่มผลประโยชน์ หรื อ ลดต้นทุน หรื อทําทั้งสองอย่างพร้อมกัน
สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐฯได้ให้ความหมาย “การตลาด” (Marketing) คือ กระบวนการ
วางแผน และปฏิบตั ิแนวคิด ราคา การส่ งเสริ ม และการจัดจําหน่ าย ความคิด สิ นค้าและบริ การเพื่อ
พัฒนาการแลกเปลี่ยนซึ่งความพึงพอใจให้กบั จุดประสงค์ของผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต (อ้างถึงใน สื บชาติ
อันทะไชย 2552: 3)
แลมป์ แฮร์ และ แมคาเนี ยล (Lamb, Hair and McDanial 2000: 44, อ้างถึงในพิบูล ทีปะปาล
2545: 42) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง การนํากลยุท ธ์ เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และการกําหนดราคา มาประสมกันเป็ นหนึ่ งเดียว
จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้ าหมาย และทําให้เกิดความพึง
พอใจซึ่งกันและกันสองฝ่ าย
Murphy, 2002 (อ้างถึงในสื บชาติ อันทะไชย 2552: 18) องค์ประกอบของการตลาด สําหรับ
ห่ วงโซ่ คุณ ค่ามี 4 ประการคือ ถูกตัว (Addressability) เป็ นการเข้าถึ งตัวลูกค้าแบบใกล้ชิดลูกค้า รู ้
ความต้องการเฉพาะลูกค้า ถูกสตางค์ (Affordability) เป็ นการประหยัดทั้งการเข้าหาลูกค้า และสร้าง
คุณค่าให้ลูกค้า ถูกตาม (กาลเทศะ) (Accessibility) ลูกค้าจะสามารถซื้ อผลิตภัณฑ์ ได้ทุกที่ และทุก
เวลาที่ตอ้ งการ และถูกต้อง (Accountability) กิจกรรมการตลาดทุกกิจกรรมต้องสามารถ ตรวจสอบ
วัดผลได้ การสื่ อสารกับลูกค้าเป็ นแบบสองทาง
วี ลี น และ ฮัน เกอร์ (Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012: 199) กล่ าวว่ า ส่ ว น
ประสมทางการตลาด หมายถึง การรวมกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวแปรที่สาํ คัญภายใต้การควบคุมของ
องค์กรที่สามารถใช้ในการทําให้เกิ ดความความต้องการ (Demand) และได้รับประโยชน์จากการ
แข่งขัน (Competitive advantage) ตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ช่องทาง (Place), ส่ วน
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตัวแปรเหล่านี้จะมีองค์ประกอบย่อยที่ สามารถ
นํามาวิเคราะห์เพื่อปรับให้เหมาะสมกับความสามารถขององค์กร
สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมบริ การ (Service Industry) มี ค วามแตกต่ า งจากธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป เพราะมีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ (Tangible Product)
และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Product) เป็ นสิ นค้าและบริ การที่ นาํ เสนอต่อลูกค้าหรื อ
ตลาด กลยุท ธ์ก ารตลาดที่ นํามาใช้กับ ธุ รกิ จ การบริ ก ารจําเป็ นที่ จ ะต้อ งจัด ให้มี ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ แ ตกต่ า งจากการตลาดโดยทั่ว ไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารต้อ นรั บ ขับ สู ้
(Hospitality) เป็ นหัวใจหลักในการทําธุรกิจ
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ส่ วนประสมการตลาดบริ การ หมายถึง การจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการนําเสนอสิ่ งซึ่ ง
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยทําให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และอยู่
รอดได้ อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการได้ในอนาคต คอตเลอร์ (Kotler, 2003, p.449 อ้างถึงใน
ธีราภัส อ่วมอิ่มคํา, 2551 หน้า 9) ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจผลิตภัณ ฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตน หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณ ฑ์จึงประกอบด้วย
สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีค่า
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมาถัด
จาก Product ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลู ก ค้าผูบ้ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่างคุ ณ ค่ า (Value)
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาเขาก็จะตัดสิ นใจซื้อ
3. การจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) ช่องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง ช่องทาง ใน
การทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริ การได้ ซึ่ งมักจะทําโดยผ่านตัวกลางต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ตลาด เช่ น บริ ษทั นําเที่ ยว (Tour Operator) และบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Agent) ต่าง ๆ โดย
ช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ เหล่านี้ ไม่ได้เป็ นเพียงช่องทางในการขายสิ นค้าหรื อบริ การเท่านั้น แต่
ยังเป็ นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสาร การส่ งเสริ มการขาย การจอง และ การชําระเงินอีกด้วย
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ือและ
ผูข้ าย เพื่ อสร้ างทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื้ อ การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้พ นักงานขายทําการขาย
(Personal Selling) และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยไม่ ใช้ค น (Non -Personal Selling) เครื่ อ งมื อ ในการ
ติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ ซึ่ งอาจใช้เครื่ องมือการสื่ อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated
Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
5. บุ ค ลากร (People) หรื อ พนัก งาน (Employees) ซึ่ งต้องอาศัยการเลื อก (Selection) การ
ฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้ แตกต่าง
เหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่ดีที่สามารถตอบสนองลูกค้า มีความคิดริ เริ่ ม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั บริ ษทั บุคลากร หรื อพนักงานถือได้
ว่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีคุณค่ามากที่ สุดในธุ รกิ จบริ การ ผูบ้ ริ หารองค์กรที่เป็ นธุ รกิ จบริ การมีหน้าที่ ที่
จะต้องบริ หารบุคลากรเหล่านี้ให้เป็ นสิ่ งที่สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ
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6. กระบวนการ (Process) เป็ นการส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ ว และ
ประทับใจ (Consumer Satisfaction) ในองค์กรธุ รกิ จด้านบริ การ กระบวนการในการให้บริ การ มี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกระบวนการที่ ลูกค้ามี ส่วนร่ วมในการผลิตบริ การนั้นด้วย
กระบวนการด้านการบริ ก ารจึ งต้องได้รับการออกแบบเป็ นอย่างดี เพื่อให้พ นักงานทํางานอย่าง
สะดวก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
7. การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสร้ างรู ปแบบ การ
ให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer - Value Proposition) ไม่วา่ จะเป็ นด้านความสะอาด
ความรวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ด้วยลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้ของการบริ การ จึงทําให้ผทู ้ ี่คาดว่า
จะเป็ นลูกค้า ไม่สามารถประเมินการบริ การได้จนกว่าจะได้รับการบริ การนั้น ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ ยง
ในการที่ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้อบริ การหรื อไม่ ส่ วนประกอบที่สาํ คัญใน การวางแผนการตลาด คือ การ
ลดความเสี่ ยงที่ลูกค้าจะตัดสิ นใจไม่ซ้ื อบริ การ โดยการออกแบบ ลักษณะทางกายภาพต่างๆ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจ ซึ่ งสามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่น แผ่นผับที่แสดงรู ปภาพ ให้เห็นถึงบริ การ
ต่างๆ ที่ลูกค้าจะได้รับ เครื่ องแบบพนักงานที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม และอาคารสถานที่ที่
ได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี
Mar Grath (1986) กล่าวว่า การวางแผนการตลาดโดยทัว่ ไปมักจะนิ ยมใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดแบบเดิ ม คื อ 4Ps ได้แ ก่ ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ และช่ องทางการจัด
จําหน่ าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) แต่สาํ หรับธุ รกิจบริ การแล้ว 4Ps นั้นยังคง
ไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดของธุรกิจบริ การได้ เพราะลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภทจะมี
ความแตกต่างจากธุรกิจที่มีสินค้าที่มีตวั ตน สามารถจับต้องได้ ดังนั้นธุรกิจบริ การจึงควรต้องมีส่วน
ประสมการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3Ps ได้แก่ บุคลากร (Personal) สิ่ งอํานวยทางกายภาพ (Physical
Facilities) และกระบวนการในการบริ หารจัดการ (Process Management) เพื่อให้การดําเนินงาน และ
วางแผนการตลาดของธุ รกิจบริ การมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล กลยุทธ์การบริ หารการตลาดที่
ได้รับความนิ ยมมาหลายทศวรรษ เป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ในการพิจารณาองค์ประกอบที่สาํ คัญในการ
ตอบสนองต่ อ ตลาดได้อ ย่างเหมาะสม โดยเริ่ ม ต้น ที่ ธุ ร กิ จ ต้อ งมี สิ่ งที่ จ ะนําเสนอต่ อ ลู ก ค้าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ทําการตั้งราคาเหมาะสม หาวิธีการนําส่ งถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยการบริ หาร
ช่องทางการจัดจําหน่าย และหาวิธีการสื่ อสารเพื่อจะสร้างข่าวสารและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อด้วยการ
ทําการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งกลยุทธ์เหล่านี้ถือว่าเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดสําคัญที่เป็ นรู ้จกั กันดีซ่ ึ ง
รวมเรี ย กว่ า ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7P’s (ฉั ต ราพร เสมอใจ, 2549, หน้ า
52 – 53) ธุ รกิ จบริ การนอกจากใช้ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาดทั่วไป (Marketing Mix) หรื อ 4Ps
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด
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(Promotion) แล้ว สําหรับธุ รกิจบริ การนั้น 4Ps ไม่เพียงพอเมื่อพูดถึงส่ วนประสมการตลาดสําหรับ
กิจการบริ การ Booms และ Bitner ซึ่งเป็ นนักวิชาการชาวอเมริ กากล่าวว่าต้องพิจารณาเพิม่ อีก 3Ps อัน
ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (People) การสร้ า งและนํ า เสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &
Presentation) และกระบวนการให้บริ การ (Process) เพิ่มเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7Ps
(ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ , 2546, หน้ า 182) Kotler & Keller, ( 2006, p. 16) อธิ บ ายว่ า ส่ วนประสม
การตลาด (Marketing mix หรื อ 7P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั
นํามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่ อตอบสนองความพึ งพอใจแก่ กลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ส่ วนประสม
การตลาดบริ การ หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ใช้สาํ หรับธุรกิจบริ การ เพื่อทําให้เกิดการบริ หาร
คุณภาพรวม (TQM: Total Quality Management) ที่ สร้างคุณ ค่าให้กบั ลูกค้า โดยคํานึ งถึ งความพึง
พอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ (กฤษณา รัตนพฤษษ์, 2549) ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริ การ หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ใช้สาํ หรับธุรกิจบริ การเพื่อทําให้เกิดการบริ หารคุณ
ภาพรวม (Total Quality Management) ที่จะสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า โดยคํานึ งถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็ นส่ วนสําคัญ ส่ วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับธุรกิจการผลิตสิ นค้าที่
จับต้องได้แต่สําหรับผลิตภัณฑ์บริ การนั้นมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสิ นค้า คือ ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้ดงั นั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ การด้วย ปั ญหาการรักษาคุณภาพของการ
บริ ก าร คื อ การไม่ ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพของการบริ ก ารได้เหมื อ นกับ สิ น ค้าที่ จ ับ ต้อ งได้จึ ง
จําเป็ นต้องนําเครื่ องมื อทางการตลาดบริ ก าร 7P's เข้ามาช่ วยบริ ห ารจัดการกับธุ รกิ จ (ยุพ าวรรณ
วรรณวาณิ ชย์, 2548, หน้ า 29) 16 (ธนวรรณ แสงสุ ว รรณ และคณะ, 2547) อธิ บ ายว่ า กลยุ ท ธ์
การตลาดสําหรั บ ธุ รกิ จ บริ ก าร (Marketing Mix 7P s) ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัยด้านการจัด จําหน่ าย
(Place) ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ปั จจัย
ด้า นบุ ค ลากรผูใ้ ห้ บ ริ ก าร (People) ปั จ จัย ด้า นการสร้ า งและการนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพ
(Physical and Presentation) โดยส่ วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกันและเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กบั
ผูบ้ ริ ห ารจะวางกลยุท ธ์ โดยเน้น ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารตัว ใดมากกว่าเพื่ อให้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การแต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะดังนี้ (MarGrath, 1986)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่ธุรกิจนํามาเสนอขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์น้ ันๆ ได้แก่ สิ นค้ามีรูปร่ าง ขนาด สี สันและ
ความสวยงาม ตราสิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อการดําเนิ นชี วิต
ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการทําความสะอาดหลังใช้งาน
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2. ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ราคาที่ ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งจ่ า ยเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนกับสิ นค้าหรื อบริ การที่นําเสนอขาย ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณ ค่า (Value) ของ
บริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ได้แก่ ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ต่ าํ กว่าที่ อื่น ความแน่ นอนและเป็ น
มาตรฐานของราคาผลิตภัณฑ์มีป้ายแสดงสิ นค้าที่ชดั เจน ราคาเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปริ มาณมากมีราคาตํ่า
กว่า
3. สถานที่ (Place) หมายถึง การสร้างเครื อข่ายซึ่งเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค และ
สร้างเสริ มสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทัว่ ถึง รวมถึงการ
จัดการเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลัง ได้แก่ อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก เช่น รถเข็นหรื อตะกร้า รู ปแบบการ
แต่งร้าน สถานที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและเพียงพอ มีสาขาหลายแห่ง
4. การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การกําหนดตําแหน่ งตราสิ น ค้า การตั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณา สื่ อที่เลือกและกําหนดเวลาที่เผยแพร่ ผา่ นสื่ อดังกล่าว ความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด การส่ งเสริ มการขาย ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ต่อรองได้ การลดราคาสิ นค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ แผ่นป้ ายโฆษณา
ใบปลิว
5. บุคคล (People) เป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เพื่อให้บริ การผูบ้ ริ โภคโดยตรง ธุ รกิจจึงจําเป็ นที่
จะต้องมีการสนับสนุนส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญในสายงานโดย
อาจมี ก ารฝึ กอบรมพัฒ นา สอนงาน เป็ นต้น บุ ค ลากรเป็ นปั จ จัย สําคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ าง
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ ทั้งนี้เพราะความมนุษย์สมั พันธ์ที่ดียมิ้ แย้มแจ่มใสและพูดจาดี ความรู ้ในการให้
คําแนะนํากับผูบ้ ริ โภค การแต่งกายที่เหมาะสมและความสุ ภาพ ความสนใจและความกระตือรื อร้น
ในการให้บริ การ
6. กระบวนการการให้บริ การ (Process Management) หมายถึง เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การ
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ ได้แก่ การจัดคิวในการชําระเงินที่ดี
การบรรจุสินค้าใส่ ถุงหรื อการบรรจุสินค้าเพื่อความสะดวกในการขนย้ายของลูกค้า ใบเสร็ จที่ได้
มาตรฐานเพื่อเป็ นหลักฐานในการชําระเงิน การคืนเงินหรื อเปลี่ยนสิ นค้าในกรณี ที่มีความผิดพลาดที่
เกิดจากทางร้านหรื อผูผ้ ลิต
7. สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึ ง เป็ นการสร้ า งและนํา เสนอ
ลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบ
การให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าเป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริ การ และทํา
ให้ก ารบริ ก ารผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้แก่ พื้น ที่ มีข นาดเหมาะสมในการจัดวาง
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สิ น ค้าเอื้ อต่อการจับจ่าย ความสะอาดน่ าเข้ามาใช้บ ริ การ บรรยากาศภายในร้ านมี ความเป็ นมิ ตร
เหมาะต่อการจับจ่ายเครื่ องครัว การตกแต่งร้านดูเหมาะสมกับตัวสิ นค้า
2.3 ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่ งใด สิ่ ง
หนึ่ งจากหลายทางเลือกที่มีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของตนเอง
ให้มากที่สุด (ลฎาภา พูลเกษม, 2550, หน้า 8) โดยมีผใู ้ ห้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ ดังนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552, หน้า 157) กระบวนการหรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ
(Buyer’ s Decision Process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย
การรับรู ้ ปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ
มานิ ต รั ต นสุ ว รรณ และสมฤดี ศรี จ รรยา (2554, หน้า 154) กระบวนการตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 6 ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การรับรู ้ความต้องการและค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการสิ นค้าที่
ต้องการเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคา สุ ดท้ายจะเปิ ดทางเลือกว่าเลือกสิ นค้าไหนที่ได้ตรงตามความ
ต้องการจึงตัดสิ นใจซื้อ
ชี ฟแมนและคานุ ค (Schiff man & Kanuk, 1994, p. 659, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ. 2538, หน้า 23) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสอง
ทางเลือกขึ้นไปซึ่ งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจทั้ง
ด้านจิ ตใจ(ความรู ้ สึกนึ กคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ นกิ จกรรมด้านจิตใจและทาง
กายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ งกิจกรรมเหล่านี้ ทาํ ให้เกิดการซื้ อและเกิดพฤติกรรมกา ซื้ อ
ตามบุคคลอื่น
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่ จะกระทําสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งจากทางเลือกต่ างๆที่ มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ น ใจในทางเลื อกต่างๆ ของสิ นค้าและ
บริ การอยู่เสมอ โดยที่ เขาจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การ
ตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือว่าการ ซื้อ
สิ นค้านั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน ผูซ้ ้ือจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว อันจะ
นําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ ขั้นตอนเหล่านี้ มีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน กระบวนการซื้ อเริ่ มต้นก่อนที่การซื้ อ
จริ งจะเกิดขึ้นนานทีเดียว และก็เกิดติดต่อกันไปอีกนานผูบ้ ริ โภคอาจจะดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน
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ถ้าเป็ นเช่นนั้นเราเรี ยกการดําเนินกิจกรรมในทํานองนี้ว่า “ทุ่มเทความพยายามสู ง” แต่ทว่าในการซื้ อ
ชนิดเป็ น “กิจวัตร” ผูบ้ ริ โภคมักข้ามบางขั้นตอนหรื อไม่กส็ ลับขั้นตอน เช่น ไม่หาข่าวสาร จากแหล่ง
ภายนอกซื้ อสิ นค้าก่อนประเมินทีหลัง รี บเร่ งซื้ อไม่หาข่าวสาร และไม่ประเมินสิ นค้า เป็ นต้น บางที
อาจเป็ นเพราะเป็ นสิ นค้าที่ใช้การทุ่มเทความพยายามตํ่า ซึ่งผูซ้ ้ือจึงข้ามขั้นตอนบางตอนไปทําการซื้อ
เลย
กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ ท ําให้ เกิ ด การตัด สิ น ใจซื้ อ หรื อ เลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การรับรู ้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การที่ บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายใน
ของ ตนซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่ งกระตุน้ เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ
ความเจ็บป่ วย ฯลฯ ซึ่ งรวมถึงความต้องการของร่ างกาย และความต้องการที่เป็ นความปรารถนา อัน
เป็ นความต้องการทางด้านจิตวิทยา สิ่ งเหล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่ งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคล
จะเรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ ในอดี ต ทําให้เขารู ้ว่าจะตอบสนอง สิ่ ง
กระตุน้ อย่างไร
2. การค้น หาข้อ มู ล (Information Search) ถ้าความต้อ งการถู ก กระตุ ้น มากพอ และสิ่ ง ที่
สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดําเนิ นการเพื่อให้เกิดความพอใจ
ทัน ที แต่ ในบางครั้ งความต้อ งการที่ เกิ ด ขึ้ น ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้องการได้ท ัน ที ความ
ต้องการจะถูก จดจําไว้ เพื่ อหาทางสนองความต้องการในภายหลัง เมื่ อความต้องการถู กกระตุ น้
สะสมไว้มาก จะทําให้เกิดการปฏิบตั ิในภาวะอย่างหนึ่ง คือความตั้งใจให้ได้การสนองความต้องการ
เขาจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุน้
3. การประเมิ น ผลทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative) เมื่ อ ผู ้บ ริ โ ภคได้ข ้อ มู ล มาแล้ว
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ นักการตลาดจําเป็ นต้องรู ้ถึงวิธีการต่างๆ ที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมินทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่าย และไม่ใช่กระบวนการ
เดียวที่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคน และไม่ใช่เป็ นของผูซ้ ้ือคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์การซื้อ
คุ ณ สมบัติของผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Attributes) กรณี ที่ผูบ้ ริ โภคจะพิ จารณาผลิตภัณ ฑ์ว่ามี
คุณสมบัติอะไรบ้าง การประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคมีพ้นื ฐานดังนี้
- ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตน
- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในความรู ้สึกของตน
- ผูบ้ ริ โภคจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้านั้น
- ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งแต่ราคาต่า
- ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าํ หนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
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- ผูบ้ ริ โภคมี ก ารพัฒ นาความเชื่ อเกี่ ยวกับ ตราสิ น ค้า เนื่ องจากความเชื่ อถื อของผูบ้ ริ โภค
ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
- ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผล เริ่ มต่นด้วย
การกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ แล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของแต่ละตรา
สิ นค้า
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมิ นผลทางเลือกจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภค
กําหนดความพอใจระหว่างผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ างๆ ที่ เป็ นตัว เลื อ ก โดยทั่ว ไปผูบ้ ริ โ ภคจะตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of Others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมี 2 ด้าน
คือ ทัศนคติดา้ นบวก และทัศนคติดา้ นลบ ซึ่ งจะมี ผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
4.2 ปั จ จัย สถานการณ์ ที่ ค าดคะเนเอาไว้ (Anticipated Situational Factors) ผู ้บ ริ โ ภคจะ
คาดคะเนปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุ นของ
ผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
4.3 ปั จจัยสถานการณ์ ที่ไม่ ได้คาดคะเนเอาไว้ (Unanticipated Situational Factors) ขณะที่
ผูบ้ ริ โภคกําลังตัดสิ นใจซื้อนั้น ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผลกระทบ
ต้อความตั้งใจซื้ อ เช่น ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรื อผูบ้ ริ โภคเกิดอารมณ์เสี ยหรื อ
วิ ต กกั ง วลจากรายได้ ผู ้บ ริ โภคจะซื้ อโดยผ่ า นกระบวนการตั ด สิ นใจย่ อ ย 5 ประการคื อ
1) การตัด สิ น ใจในตราสิ น ค้า (Brand Decision) 2) การตัด สิ น ใจเลื อ กผู ้ข าย (Vendor Decision)
3) การตั ด สิ นใจด้ า นปริ มาณ (Quantity Decision) 4) การตัด สิ นใจด้ า นเวลา (Time Decision)
5) การตัด สิ น ใจวิธีก ารชําระเงิ น (Payment-method Decision) 5. ความรู ้ สึ ก ภายหลังการซื้ อ (Post
Purchase Feeling) หลังการจากซื้ อและทดลองใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมี ป ระสบการณ์
เกี่ ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ ซึ่ งนักการตลาดจะต้อง พยายามทราบถึงระดับความ
พอใจของผูบ้ ริ โภคหลังการซื้อ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมีจุดเริ่ มต้น จาก การมีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ที่ ทาํ ให้เกิ ดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุน้ ที่ผา่ นเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
กล่องดําที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งกระตุน้ แล้วมี
การตอบสนองของผู ้ซ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัด สิ นใจของผู ้ซ้ื อ (Buyer’s Purchase
Decision) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541) จุดเริ่ มต้นของตัวแบบนี้ มีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้
เกิ ดความต้องการก่อน แล้วทําให้เกิ ดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นตัวแบบนี้ อาจเรี ยกว่า S-R
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Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้ สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) – สิ่ งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นจากภายใน
ร่ างกาย (Inside Stimulus) สิ่ งกระตุ ้น จากภายนอกร่ างกาย (Outside Stimulus) นัก การตลาดต้อ ง
สนใจและจัดสิ่ งกระตุน้ ภายนอก เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ งกระตุน้ ถือว่าเป็ น
เหตุจูงใจให้เกิดการซื้ อสิ นค้า (Buying Motive) ซึ่ งอาจเป็ นเหตุจูงใจซื้ อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้
สิ่ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1. สิ่ งกระตุ น้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุ น้ ที่ นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและต้องจัดให้มีข้ ึน เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบด้วย 1.1 สิ่ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่ น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุ ้น ความต้อ งการ 1.2 สิ่ งกระตุ ้น ด้านราคา (Price) เช่ น กําหนดราคาสิ น ค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป็ นเป้าหมาย 1.3 สิ่ งกระตุน้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution
หรื อ Place) เช่ น จัด จําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ให้ท ั่ว ถึ งเพื่ อ ให้ค วามสะดวกแก่ ผูบ้ ริ โภค ถื อว่าเป็ นการ
กระตุน้ ความต้องการซื้ อ 1.4 สิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่ น การโฆษณา
สม่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับบุคคลทัว่ ไป เหล่านี้ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้อ
2. สิ่ ง กระตุ ้น อื่ น ๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคที่ อ ยู่
ภายนอกองค์ก าร ซึ่ งบริ ษ ัท ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ สิ่ ง กระตุ ้น เหล่ านี้ ได้แ ก่ 1. สิ่ ง กระตุ ้น ทางเศรษฐกิ จ
(Economic) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อความต้องการบุคคล 2. สิ่ ง
กระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้ นฝากถอนอัตโนมัติ สามารถกระตุน้
ความต้องการให้ใช้บริ การของธนาคารมากขึ้น 3. สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and
Political) เช่ น กฎหมายเพิ่มหรื อลดภาษีสินค้าใดสิ นค้าหนึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อการเพิ่มหรื อลดความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อ 4. สิ่ งกระตุ น้ ทางวัฒ นธรรม (Cultural) เช่ น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยใน
เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสิ นค้าในเทศกาลนั้น
ปั จจัยที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้าน
ต่างๆ ซึ่ งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล
ทําให้การตัดสิ นใจซื้ อและใช้บริ การของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงจําเป็ นต้องศึกษา
ถึงปั จจัยต่างๆ โดยที่เราสามารถแบ่งปั จจัยที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 2 ประการ
ได้แก่
1. ปั จ จัยภายใน (Internal Factors) ปั จจัยภายในเป็ นปั จ จัย ที่ เกิ ด ขึ้ น จากตัว บุ คคลในด้าน
ความคิดและการแสดงออก ซึ่งมีพ้นื ฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วย
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องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความจําเป็ น ความต้องการ หรื อความปรารถนา แรงจู งใจ บุ คลิ กภาพ
ทัศนคติการรับรู ้
1) ความจําเป็ น (Needs) ความต้องการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความจําเป็ น
ความต้องการ และความปรารถนา เป็ นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้ เเทนกันได้ซ่ ึ ง
เราจะใช้คาํ ว่า “ความต้องการ” ในการสื่ อความเป็ นส่ วนใหญ่โดยที่ความต้องการสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดของ
บุคคลจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การ คือ เมื่อเกิดความจําเป็ นหรื อ
ความต้องการไม่ว่าในด้านร่ างกายหรื อจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจําเป็ น หรื อความ
ต้องการนั้นๆ เราอาจจะกล่าวได้ว่า ความต้องการของมนุ ษย์หรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ น
เกณฑ์ สําหรั บ การตลาดยุค ใหม่ และเป็ นปั จ จัย สําคัญ ของแนวความคิ ด ทางการตลาด (Market
concepts)
2) แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปั ญหาทางกายหรื อในจิตใจขึ้น และหาก ปั ญหานั้นไม่
รุ น แรงเขาอาจจะปล่ อ ยวาง ไม่ คิ ด ไม่ ใ ส่ ใ จ หรื อ ไม่ ท ํา การตัด สิ น ใจใดๆ แต่ ห ากปั ญ หานั้ นๆ
ขยายตวัหรื อเกิดความรุ นเเรงยิง่ ขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่ สําคัญ ที่ เราต้อ งศึ ก ษาถึ งความต้อ งการ และความคิ ด ของผูบ้ ริ โภค เพื่ อ ที่ จ ะสร้ าง
แรงจูงใจในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การแก่ผบู ้ ริ โภคให้ได้
3) บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พฒั นาขึ้นมาจากความคิด
ความเชื่อ อุปนิ สัย และสิ่ งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซึ่ งมีผลต่อการกําหนด
รู ปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่ งจะเป็ นลักษณะการตอบสนองใน
รู ป แบบที่ ค งที่ ต่ อ ตัว กระตุ ้น ทางสภาพแวดล้อ ม เช่ น ผูท้ ี่ มี ล ัก ษณะเป็ นผูน้ ําจะแสดงออกหรื อ
ตอบสนองต่ อ ปั ญ หาด้ว ยความมั่น ใจและกล้าแสดงความคิ ด เห็ น มี ค วามเป็ นตัว ของตัว เองสู ง
ในขณะที่ผทู ้ ี่ขาดความมัน่ ใจในตนเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิ พลจากผูอ้ ื่นได้ง่าย
จะมีลกั ษณะเป็ นคนที่ชอบตามผูอ้ ื่น
4) ทัศนคติ (Attitude) เป็ นการประเมิ นความรู ้สึกหรื อความคิดเห็ นต่อสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งของ
บุ ค คล โดยทัศ นคติ จ ะมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมต่ างๆ ของบุ ค คลดังนั้น เมื่ อ เราต้อ งการให้ บุ ค คลใดๆ
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม เราจะต้องพยายามที่ จะเปลี่ ยนทัศนคติ ของเขาก่ อน แต่ในความเป็ นจริ ง
ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวให้
เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคย่อมกระทําได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งต้อง
ใช้ความเข้าใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน
5) การรั บ รู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุ ค คลในการยอมรั บ ความคิ ด หรื อ การ
กระทําของบุ คคลอื่ น ก้าวแรกของการเข้าสู่ ค วามคิ ด ในการสร้ างความต้องการแก่ ผูบ้ ริ โภค คื อ
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ต้องการให้เกิดการรับรู ้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะเป็ นการสร้างการยอมรับได้เท่ากับเป็ นการสร้างยอดขายนัน่ เอง
6) การเรี ยนรู ้ (Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิ ดจาก การรับรู ้
และประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงและคงอยูใ่ นระยะยาว ดังนั้น หากมีการรับรู ้
แต่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที่ก็ยงั ไม่ถือว่า
เป็ นการเรี ยนรู ้
2. ปั จจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปั จจัยที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวของบุคล
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยปัจจัยแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญ
6 ประการได้แก่
1) สภาพเศรษฐกิ จ (Economy) เป็ นสิ่ งที่ ก ํา หนดอํา นาจซื้ อ (purchasing power) ของ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งในรู ปของตัวเงินและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่ งผลให้บุคคลมีความ
แตกต่ า งกัน เช่ น การตอบสนองต่ อ ความต้อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบุ ค คลจะได้รั บ อิ ท ธิ พ ล จาก
ครอบครัว ซึ่ งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใช้ชีวิต
ในวัยเด็กซึ่ งเป็ นวัยซึ มซับและเรี ยนรู ้ลกั ษณะอันจะก่ อให้เป็ นนิ สัยประจํา (Habits) ของบุคคลไป
ตลอดชีวิต เป็ นต้น
3) สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ บุคคลให้
เป็ นในทิศทางเดี ยวกัน เพื่อการยอมรับเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมหรื อที่เรี ยกว่า กระบวนการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วย รู ปแบบการดํารงชี วิต (Lifestyles) ค่านิ ยมของสังคม
(Social Values) และความเชื่อ (Believes) ทําให้ตอ้ งศึกษาถึงลักษณะของสังคมเพื่อจะทราบถึงปัจจัย
ที่ มี อิท ธิ พ ลของสั งคมที่ มี ต่ อ การอยู่ร่ว มกัน ของมนุ ษ ย์โ ดยเฉพาะบรรทัด ฐาน (Norms) ที่ สั งคม
กําหนด
4) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นวิถีการดําเนิ นชี วิตที่สังคมเชื่ อถือว่าเป็ นสิ่ งดี งาม และยอมรับ
ปฏิบตั ิมา เพื่อให้สังคมดําเนิ นและมีพฒั นาการไปได้ดว้ ยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและ
ปฏิ บ ัติ ต ามวัฒ นธรรม เพื่ อการอยู่เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสั งคม โดยวัฒ นธรรมเป็ นกลุ่ ม ของค่ านิ ย ม
พื้นฐาน (Basic values) การรับรู ้ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) จึง
เป็ นรู ปแบบหรื อวิถีทางในการดําเนิ นชีวิต (Lifestyles) ที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบด้วย
ค่านิยมการแสดงออกค่านิยมในการใช้วตั ถุหรื อสิ่ งของ หรื อแม้กระทัง่ วิธีคิดก็เป็ นวัฒนธรรมด้วย
3. อิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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ผูบ้ ริ โภคทุกคนเมื่ออยูใ่ นสังคมย่อมจะได้รับอิทธิ พลทางสภาพแวดล้อมด้วยกันทุกคน ซึ่ ง
อิทธิ พลทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ประกอบไปด้วยอิทธิ พลทางเศรษฐกิจ ประชากร วัฒนธรรม ชั้น
สังคม กลุ่มอ้างอิงครอบครัว แบบการดํารงชีวิตและบุคลิกภาพ อิทธิ พลเหล่านี้ ต่างก็มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้ น นักการตลาดจึงต้องศึกษาและทําความเข้าใจถึงอิทธิพลดังกล่าว
4. กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว
ความหมายและลักษณะของครอบครัว ครอบครัวมีความหมายกว้างหลายด้าน แต่ถา้ จะแบ่ง
ครอบครัวในลักษณะที่เป็ นครอบครัววงในและวงนอก ซึ่ งครอบครัววงในหมายถึง พ่อ แม่และลูก
ส่ วนครอบครัววงนอก หมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน ครอบครัวเป็ นกลุ่มสากลที่มีมาช้านาน และมี
ลักษณะที่พิเศษตรงที่วา่
- เป็ นสถาบันสากลที่ทุกหนแห่ งต้องมี
- เป็ นกลุ่มเบื้องต้นของคนทุกคน
- เป็ นกลุ่มที่หารายได้และใช้จ่ายเงิน
- เป็ นสื่ อกลางในการกลัน่ กรองบรรทัดฐาน
5. โครงสร้างของบทบาทในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ในครอบครัวหนึ่ งๆ ย่อมจะมีโครงสร้างแตกต่างกัน โดยที่บทบาทในครอบครัวก็จะมีความ
แตกต่างกันตามไปด้วย จากการศึกษาโครงสร้างบทบาทในครอบครัวจะมีอยู่ 5 ชนิดด้วยกัน คือ
1) ลักษณะอิสระ สามีภรรยามีอาํ นาจการตัดสิ นใจซื้อเป็ นอิสระต่อกัน
2) สามีครอบครอง สามีมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซื้อ
3) ภรรยาครอบครอง ภรรยามีอาํ าจในการตัดสิ นใจซื้อ
4) ลักษณะร่ วมกัน สามีภรรยามีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซื้อร่ วมกัน
5) บุตรมีส่วนร่ วม บุตรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อของครอบครัว
นอกจากนี้ นกั การตลาดก็ควรที่จะศึกษาตัวกําหนดโครงสร้างของบทบาท ในกระบวนการ
ตัดสิ นใจว่าใครจะเป็ นผูม้ ีบทบาทมากที่สุดในครอบครัว ซึ่งตัวกําหนดเหล่านี้ประกอบด้วย
1) อิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคม วัฒนธรรมหนึ่ งๆ ถ้ามีภรรยาจะมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซึ่ง
ต่างกันไป เช่น สังคมไทยผูช้ ายเป็ นผูน้ าํ
2) ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ทางทรั พ ยากร สามี ห รื อ ภรรยาที่ มี ฐ านะดี ก ว่าย่อ มจะมี อ าํ นาจในการ
ตัดสิ นใจซื้อมากกว่า
3) ชนิ ดของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดจะส่ งผลให้สามีภรรยาตัดสิ นใจแตกต่างกันไป
เช่น เครื่ องยนต์ผชู ้ ายจะมีบทบาทในการตัดสิ นใจมากกว่าภรรยา
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4) ขั้น ตอนในกระบวนการตัด สิ น ใจ ในครอบครั ว หนึ่ งจะมี ล ัก ษณะของการตัด สิ น ใจ
ต่างกันไป เช่น สามีเป็ นผูร้ ิ เริ่ มต้องการสิ นค้า ภรรยาเป็ นผูห้ าขอ้มูลและบุตรเป็ นผูไ้ ปหาซึ่งสิ นค้า
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เป็ นขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจาก
สํารวจ จากรายงานของผูบ้ ริ โภคในด้านกระบวนการซื้ อ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1. การรับรู ้ความต้องการหรื อการรับรู ้ปัญหา 2. การค้นหาข้อมูล 3. การประเมินทางเลือกก่อน
การตัดสิ นใจซื้ อ 4. การตัดสิ นใจซื้ อ และ 5. พฤติกรรมหลังจากการซื้ อ ซึ่ งมีรายละเอียดของแต่ละ
ขั้นตอนดังนี้
1. ก ารรั บ รู ้ ถึ งความ ต้ อ งการ (Need Recognition) ห รื อ การรั บ รู ้ ปั ญ ห า (Problem
Recognition) เมื่อบุคคลรับรู ้ถึงความต้องการของตนเองที่เกิดขึ้นเองหรื อความต้องการนั้นมาจากสิ่ ง
กระตุน้ ความต้องการ ความต้องการภายในบุคคล คือ ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการเหล่านี้
เมื่ อถึ งระดับหนึ่ งก็จะกลายเป็ นสิ่ งที่ ก ระตุ น้ บุ คคลจะเรี ยนรู ้ วิธีการแก้ปัญ หาจากสิ่ งกระตุ น้ จาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ทําให้บุคคลรับรู ้ถึงวิธีตอบสนองสิ่ งกระตุน้ ในกรณี ที่ความต้องการ
เกิดจากสิ่ งกระตุน้ ภายนอก ได้แก่ เมื่อบุคคลเดินผ่านร้านอาหาร มองเห็นอาหารจนทําให้เกิดความ
ต้องการ ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจากการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ เป็ นต้น สิ่ ง
กระตุน้ เหล่านี้ เองที่ส่งผลให้เกิดความต้องการขึ้น สิ่ งที่สาํ คัญในขั้นตอนกระตุน้ ความต้องการนี้ มี 2
ประการ คือ 1.) นักการตลาดต้องเข้าใจถึ งสิ่ งกระตุน้ ของผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีอิทธิ พ ลต่อผูบ้ ริ โภค เช่ น
นักการตลาดต้องเข้าใจว่า รถยนต์สามารถตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายเดินทาง
และรถยนต์ส ามารถให้ ค วามพอใจในด้า นสถานภาพทางสั ง คม ขอบเขตรถยนต์จึ ง สามารถ
ตอบสนองสิ่ งกระตุน้ ได้หลายอย่าง ส่ งผลให้บุคคลเกิดความต้องการอยากเป็ นเจ้าของรถยนต์อย่าง
แท้จริ ง 2.) แนวความคิ ด การกระตุ น้ ความต้อ งการ จะช่ วยให้นัก การตลาดเข้าใจว่าระดับ ความ
ต้องการของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักการตลาดต้องสามารถจัดเหตุการณ์ต่างๆ ด้าน
จังหวะและเวลาเพื่อกระตุน้ ความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคถูกกระตุน้ ความต้องการมากพอ และ
สิ่ งที่ตอบสนองอยู่ใกล้ตวั ผูบ้ ริ โภคจะดําเนิ นการเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจทันที เช่ น บุคคลที่ หิว
มองเห็ น ร้ านอาหารและเข้าซื้ อมาบริ โภคทัน ที แต่ในบางครั้ งความต้องการที่ เกิ ดขึ้น ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ทนั ที ความต้องการนั้นจะถูกจดจําไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการใน
ภายหลัง เมื่อความต้องการของบุคคลมีสะสมเพิ่มมากขึ้น จะส่ งผลให้เกิดการกระทําในภาวะอย่าง
หนึ่ ง คือ ความตั้งใจรับการตอบสนองต่อความต้องการ บุคคลจะพยายามหาวิธีเพื่อค้นหาข้อมูลมา
ตอบสนองความต้องการที่ ถูกกระตุน้ เช่ น นาย ง มีความต้องการนาฬิ กา นาย ง จะพยายามค้นหา
ข้อมูลจากการโฆษณาหรื อจากคําแนะนํา ปริ มาณของข้อมูลที่คน้ หาจะขึ้นอยูก่ บั บุคคลเผชิญกับการ
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แก้ปัญหามากน้อยเท่าใด ข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ใน
หัวข้อนี้ ความน่ าสนใจของนักการตลาด คือ ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ โภคแสวงหา
และอิ ท ธิ พ ลการเลื อ กแหล่ งข้อ มู ล ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้ว ย 4 กลุ่ ม ดังนี้ 1.) แหล่ งบุ ค คล
(Personal Sources) ได้แก่ ครอบครั ว เพื่ อน เป็ นต้น 2.) แหล่ งการค้า (Commercial Sources) หรื อ
แหล่งข้อมูลที่จดั โดยนักการตลาด (Marketer dominated Sources) ได้แก่ สื่ อการโฆษณา พนักงาน
ขาย เป็ นต้น 3.) แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
4.) แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่ วยงานที่สํารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์หรื อหน่ วย
วิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ ตรงของผูบ้ ริ โภคในกรทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
อิทธิ พลของแหล่งข้อมูลจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิ ดของผลิตภัณฑ์และลักษณะส่ วน บุคคล
ของผูบ้ ริ โภค โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลจากแหล่งการค้าที่นกั การตลาดสามารถควบคุมการให้
ข้อมูลได้ แต่ละแบบจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน ซึ่ งพิจารณาจากแหล่งข้อมูลโดย
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคว่ารู ้จกั ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิพลมากต่อผูบ้ ริ โภค
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก
ข้อมูลที่ได้รวบรวมในขั้นตอนที่ 2 หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น ลิฟสติคดูจากสี การบรรจุภณ
ั ฑ์ กลิ่น รส การ
บํารุ งริ มฝี ปาก ความภาคภูมิใจ โรงแรมดูจากที่ต้ งั ความสะอาด บรรยากาศ ราคา ยางรถยนต์ดูจาก
ความปลอดภัย อายุการใช้งาน คุณภาพในการขับขี่
3.2 การให้ น้ ํ าหนั ก ความสํ า คัญ สํ า หรั บ คุ ณ สมบั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และจัด ลํา ดั บ
ความสําคัญสําหรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเรี ยงคุณสมบัติของเสื้ อใน ประกอบด้วยความสบายเมื่อ
สวมใส่ ความกระชับตัว ราคาเหมาะสม ความสวยงาม เป็ นต้น
3.3 ความเชื่ อเกี่ยวกับตรา เช่น ผูซ้ ้ื อเชื่ อถือตราวาโก้มากกว่าแฟนนี่ เพราะเคยเห็ น
การโฆษณาความเชื่ อถือเกี่ ยวกับตราจะเปลี่ ยนแปลงได้เสมอ ความเชื่ อถื อนี้ จะมี อิทธิ พ ลต่อการ
ประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจ
3.4 พิจารณาอรรถประโยชน์ที่จะได้รับคุณสมบัติแต่ละอย่างของผลิตภัณฑ์
3.5 เปรี ยบเทียบระหว่างยีห่ อ้ ต่างๆ งานของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ขั้นนี้ ก็คือ การจัดส่ วนประสมการตลาดด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่ งเสริ ม
การตลาดเพื่อเพิ่มนํ้าหนักความสําคัญให้กบั คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นตอนที่ 3 จะ
ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคกําหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือกโดยทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด และปั จจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลพฤติกรรม
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และการตัดสิ นใจซื้ อ 3 ประการคือ 1.) ทัศนคติของบุคคลอื่น ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจทั้งด้านบวก และด้านลบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ 2.) ปั จจัยสถานการณ์ ที่คาดคะเนไว้
ก่อนการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคจะคาดคะเนปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว
การคาดคะเนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 3.) ปั จจัยสถานการณ์
ที่ ไ ม่ ไ ด้ค าดคะเน ขณะที่ ผูบ้ ริ โภคจะตัด สิ น ใจซื้ อ ปั จ จัย สถานการณ์ ที่ ไม่ ไ ด้ค าดคะเนที่ เข้ามา
เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อ การตั้งใจซื้ อ เช่ น ผูบ้ ริ โ ภคไม่ ช อบลัก ษณะของพนัก งานขายหรื อ
ผูบ้ ริ โภคเกิ ด อารมณ์ เสี ยหรื อวิต กกังวลจากรายได้ นัก การตลาดเชื่ อว่าปั จจัยที่ ไม่ ได้ค าดคะเนมี
อิทธิพลอย่างมาก
5. ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ (Postpurchase Feeling) หลังจากผูบ้ ริ โภคซื้ อและทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์ของความพอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ จากที่มีการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู ้สึกนี้ ข้ ึนกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ถ้า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี คุ ณ สมบัติ เป็ นไปตามที่ เขาคาดหวัง เขาจะพอใจและมี ก ารซื้ อ ซ้ า ถ้าผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
คุณสมบัติต่าํ กว่าที่คาดหวัง เขาจะไม่พอใจและไม่ซ้ืออีก
2.4 ส่ วนที่ 4 สิ นค้ าของฝาก

รู ปภาพที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทอาหารแปรรู ป
ที่มา : http://www.manager.co.th/smes/viewnews.aspx?NewsID=9540000080082 (2560)
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รู ปภาพที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทของใช้
ที่มา : https://food.mthai.com/food-recommend/106001.html (2560)

รู ปภาพที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทข้าวหลาม
ที่มา : https://food.mthai.com/food-recommend/106001.html (2560)
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รู ปภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทขนมหวาน
ที่มา : https://food.mthai.com/food-recommend/106001.html (2560)

รู ปภาพที่ 2.5 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทอาหารทะเลแปรรู ป
ที่มา : https://food.mthai.com/food-recommend/106001.html (2560)
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รู ปภาพที่ 2.6 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทผลไม้แปรรู ป
ที่มา : https://food.mthai.com/food-recommend/106001.html (2560)

รู ปภาพที่ 2.7 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทเครื่ องประดับ
ที่มา : https://tassiedevilabroad.com/best-souvenirs-buy-travels/ (2560)
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รู ปภาพที่ 2.8 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทโปสการ์ด
ที่มา : https://tassiedevilabroad.com/best-souvenirs-buy-travels/ (2560)

รู ปภาพที่ 2.9 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทผลไม้
ที่มา : http://www.pics4learning.com/details.php?img=adobe071.jpg (2560)
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รู ปภาพที่ 2.10 ผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทผ้า
ที่มา : https://www.thailanddiscovery.info/thailand-silk-and-silver-of-the-city/10034615-thailandsilk-fabric/ (2560)
2.5 ส่ วนที่ 5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภท
ของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ โดยมีเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ มีดงั ต่อไปนี้
ณัฐ กฤตา นาคนิ ย ม (2558) ได้ศึกษา ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณ ฑ์เฮล
โหลคิตตี้ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เฮลโหลคิ ต ตี้ ข องผูบ้ ริ โ ภคในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบความน่ าเชื่อถือเท่ากับ 0.970 และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามในการเก็บรวมรวม
ข้อมู ลจากผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีก ารสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก และใช้จาํ นวน 400
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบ สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้แก่
การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิ งพหุ คูณ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
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ใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 248 คน มีอายุอยู่ ในช่ วงระหว่าง 21 -30 ปี ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้ 10,001-20,000 บาท นอกจากนี้ ผลการศึกษายัง
พบว่า ความคิดเห็ นทางด้านแรงจูงใจที่มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณ ฑ์เฮลโหลคิตตี้ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยูใ่ นระดับความสําคัญปานกลาง ส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก และ
การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เฮลโหลคิ ต ตี้ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจ และปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ตรา
สิ นค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เฮลโหลคิตตี้ของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ษ บา วงษา (2557) ได้ทาํ การวิจยั ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดการสื่ อสาร
การตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผูน้ าํ เสนอสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุ โลก การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผูน้ าํ เสนอสิ นค้าที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุ โลก ตัวอย่างที่ใช้คือ
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จํานวน 400 รายที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ ใช้แ บบสอบถามปลายปิ ด ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีภูมิลาํ เนาในทวีปยุโรป มีอายุ 41 – 45 ปี มีการศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี เป็ นเจ้าของธุรกิจหรื ออาชีพอิสระ มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,301 – 1,600
USD มีระยะเวลาที่พกั ในประเทศไทย 1 – 2 สัปดาห์ มีผรู ้ ่ วมเดินทาง คือ สมาชิกกรุ๊ ปทัวร์ มีค่าใช้จ่าย
สําหรับการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ คือ 1,501 – 2,000 USD และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก รองลงมา คือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
แบบครบวงจรด้านการขาย โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัย
คุ ณ ลักษณะของผูน้ ําเสนอสิ น ค้า และปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านกลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการขายตามลําดับ โดยร่ วมกันทํานายการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลกได้ร้อยละ 67.2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เกษมพจน์ ธนากจวิสิฐ สุ (2554) ทําการวิจ ัย ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัยส่ ว นประสมการตลาดและ
แรงจู ง ใจภายในองค์ ก รที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อถุ ง มื อ ยางเอสที ซี ข องลู ก ค้า ในเขตนิ ค ม
อุ ตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรี อยุธยา การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษา ปั จจัยส่ ว น
ประสมการตลาดและแรงจูงใจภายในองค์กรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อถุงมือยางเอสทีซีของลูกค้า
ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตัวอย่างที่ใช้คือ ลูกค้าของบริ ษทั สเป
เชี ย ลตี้ เท็ ค คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด (เอสที ซี ) จํา นวน 152 ราย เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย คื อ
แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจที่ ไม่เป็ นตัวเงินและส่ วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อถุงมือยางเอสทีซีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยส่ วนประสมทางตลาดด้านการส่ งเสริ ม การตลาดจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อถุงมือยางมาก
ที่สุด ตามด้วยแรงจูงใจที่ไม่เป็ นเงิน ในขณะที่แรงจูงใจที่เป็ นตัวเงินและส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อถุงมือยางเอสทีซีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เอกรั ตน์ เพชรรัตน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี่อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อตุ๊กตาผ้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการซื้อตุ๊กตาผ้า
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อตุ๊กตาผ้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) ส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
ตุ๊กตาผ้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ทําการศึกษาผูท้ ี่ซ้ื อ
หรื อ เคยซื้ อ ตุ๊ ก ตาผ้าที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดขนาดตัว อย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือ
แบบสอบถาม ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.945 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ 19 - 23 ปี ระดับ
การศึ กษาตํ่ากว่า ปริ ญ ญาตรี อาชี พ นักเรี ยน-นักศึ กษา รายได้ต่อเดื อน 5,000 – 10,000 บาท และ
พฤติกรรมการซื้ อตุ๊กตาผ้าของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ชอบตุ๊กตาหมีสีน้ าํ ตาล ขนาดกลาง โดยซื้ อจาก
ห้างสรรพสิ นค้า เพราะมีให้เลือกหลายชนิ ดเพื่อมอบให้ในวันเกิด จะพิจารณาเลือกซื้ อตุ๊กตาผ้าจาก
รู ปแบบ/สี สัน เลือกซื้ อด้วยตนเองโดยเปรี ยบเทียบหลายๆ แหล่ง และไปซื้ อกับเพื่อน ใช้เงินซื้ อ
ต่อคร้ังตํ่ากว่า 500 บาท (2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคด้านเพศ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้มี อิท ธิ พ ล ต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 และ (3) ปั จจัยด้านส่ ว น
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ประสมการตลาด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
อิทธิพลกับ พฤติกรรมการซื้อตุก๊ ตาผ้าของผูบ้ ริ โภคทั้งสี่ ดา้ น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
มไหศวรรย์ มหัทธนาภิวัฒ น์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อนํ้าข้าวกล้องงอกของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปที่เคยซื้ อนํ้าข้าวกล้องงอกในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ซึ่งได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และค่าสหสัมพันธ์ของ แครนเมอร์ ผลการวิจยั
พบว่า 1. ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี มีอาชีพ
เป็ นพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนระหว่าง 10,001-15,000 บาท 2. พฤติกรรม
การซื้อของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับคุณสมบัติของนํ้าข้าวกล้องงอกที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดคือ การ
ต้านมะเร็ ง โดยซื้อ 1 สัปดาห์/ครั้ง ครั้งละ 1 ขวดหรื อกล่อง และชื่นชอบรสธรรมชาติมากที่สุด ส่ วน
ปั จจัยที่เลือกซื้ อ คือ คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ซ้ื อ คือ ดื่มเอง กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เหมาะ คือ วัยทํางานและ
วัยสู งอายุ แหล่งที่ซ้ื อมากที่สุด คือ ซุ ปเปอร์ มาเก็ต 3. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัด
จําหน่ ายที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมาก ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับ
ปานกลาง 4. ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการประเมินผลทางเลือกและด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้ ออยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการค้นหาข้อมูลและการตัดสิ นใจซื้ อ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 5. เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ไม่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยรวม เมื่อจําแนกเป็ นรายด้านมีเพียงอายุที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรม
หลังการซื้ อ 6. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทั้ง 4 ด้านมี อิท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อทุ ก
ขั้นตอน ตั้งแต่ข้ นั การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยการส่ งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวม
และในแต่ละขั้นตอนมากที่สุด

