บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลอง
สาน ของผูบ้ ริ โภค” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่
ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 4 ส่ วน
2.1 ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
2.2 ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.3 ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
2.4 ส่ วนที่ 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครั ว รายได้อาชี พ การศึกษา เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วน
การตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วดั ได้ของ ประชากรที่ช่วย
กาหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่ ายต่ อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่ น ตัวแปรด้านปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่
สาคัญ ดังนี้
1. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาดที่สาคัญ นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรตัวนี้
อย่างรอบคอบ เพราะในปั จจุบนั นี้ ตวั แปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภคการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรี ทางานมากขึ้น
2. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึ งใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่าง
ของส่ วนตลาด นักการตลาดได้คน้ คว้าความต้องการของส่ วนตลาดส่ วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
3. ลั ก ษณะครอบครั ว (Marital Status) ในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น ลั ก ษณะครอบครั ว เป็ น
เป้ าหมายที่สาคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญยิ่งขึ้ นใน
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ส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งและยังสนใจในการพิจารณาปั จจัยส่ วนบุคคลและโครงสร้างด้านสื่ อที่เกี่ยวข้อง
กับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4. รายได้การศึ กษาและอาชี พ (Income, Education and Occupation) เป็ นตัวแปรส าคัญใน
การกาหนดส่ วนของตลาดโดยทัว่ ไป นักการตลาดจะสนใจผู บ้ ริ โภคที่มีความร่ ารวยแต่อย่างไรก็
ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่าจะเป็ นตลาดที่ มีขนาดใหญ่ ปั ญหาสาคัญในการแบ่งส่ วนตลาดโดยถื อ
เกณฑ์ รายได้อย่างเดี ยวก็คื อ รายได้จะเป็ นตัวชี้ การมี หรื อไม่ มีค วามสามารถในการจ่ายสิ นค้า ใน
ขณะเดี ยวกันการเลื อกสิ นค้าที่ แท้จริ งอาจถื อเกณฑ์ รูปแบบการดารงชี วิต รสนิ ยม ค่านิ ยม อาชี พ
การศึกษา ฯลฯ แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่ วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้
รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ หรื ออื่นๆ เพื่ อให้กาหนดตลาดเป้ าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่ น
กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวของกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่ วมกัน
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544, หน้า 38-39) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลรวมถึงอายุ เพศ วงจร ชีวิต
ของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักการตลาดเพราะมัน
เกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยส่ วนบุคคลชี้ ให้เห็น
ถึ งการเกิ ดขึ้ นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลดความสาคัญลง ปั จจยส่ วนบุคคลที่
สาคัญมีดงั นี้
1. อายุ นักการตลาดตั้องคานึ งถึ งความสาคัญของการเปลี่ ยนแปลงของประชากรในเรื่ อง
ของอายด้วย
2. เพศ จานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทางานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ นักการตลาดตอง
คานึ งว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ื อรายใหญ่ซ่ ึ งที่แล้วมาผูข้ ายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ นอกจากนั้นบทบาทของ
สตรี และบุรุษมีบางส่ วนที่ซ้ ากัน
3. วงจรชี วิตครอบครั ว ขั้น ตอนแต่ ล ะขั้น ของวงจรชี วิตของครอบครั วเป็ นตัวก าหนดที่
สาคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชี วติ ของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอน ซึ่ งแต่ละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิ พลต่อรายได้เป็ นอย่างมาก การรู ้วา่ อะไรเกิดขึ้นกับ
การศึกษาและรายได้เป็ นสิ่ งสาคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนมี
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2.2 ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ (2547) อธิ บายว่ากลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ (Marketing
Mix 7P s) ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย (Place) ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ปั จจัยด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ (People) ปั จจัยด้านการ
สร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่ วนประกอบทุกตัวมี
ความเกี่ยวพันกันและเท่าเทียมกันขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การตัวใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การแต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะดังนี้ (MarGrath, 1986)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่ธุรกิจนามาเสนอขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์และคุ ณค่าจากผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ ได้แก่ สิ นค้ามี รูปร่ าง ขนาด สี สันและ
ความสวยงาม ตราสิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย ความเหมาะสมของผลิ ตภัณฑ์ต่อการดาเนิ นชี วิต
ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการทาความสะอาดหลังใช้งาน
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 ยนกับ สิ นค้าหรื อบริ การที่ นาเสนอขาย ลู กค้าจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุ ณ ค่า (Value) ของ
บริ การกับ ราคา (Price) ของบริ ก ารนั้น ได้แก่ ราคาผลิ ตภัณฑ์ ต่ ากว่าที่ อื่น ความแน่ นอนและเป็ น
มาตรฐานของราคาผลิตภัณฑ์มีป้ายแสดงสิ นค้าที่ชดั เจน ราคาเมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์ปริ มาณมากมีราคาต่า
กว่า
3. สถานที่ (Place) หมายถึง การสร้างเครื อข่ายซึ่ งเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค และ
สร้างเสริ มสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทัว่ ถึง รวมถึงการ
จัดการเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลัง ได้แก่ อุปกรณ์อานวยความสะดวก เช่น รถเข็นหรื อตะกร้า รู ปแบบการ
แต่งร้าน สถานที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและเพียงพอ มีสาขาหลายแห่ง
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การก าหนดต าแหน่ ง ตราสิ น ค้า การตั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณา สื่ อที่เลือกและกาหนดเวลาที่เผยแพร่ ผ่านสื่ 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 รกิจจึงจาเป็ นที่
จะต้องมีการสนับสนุ นส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และความชานาญในสายงานโดย
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อาจมี ก ารฝึ กอบรมพัฒ นา สอนงาน เป็ นต้น บุ ค ลากรเป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ของธุ รกิจ ทั้งนี้ เพราะความมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดียมิ้ แย้มแจ่มใสและพูดจาดี ความรู ้ในการให้
คาแนะนากับผูบ้ ริ โภค การแต่งกายที่เหมาะสมและความสุ ภาพ ความสนใจและความกระตือรื อร้ น
ในการให้บริ การ
6. กระบวนการการให้บริ การ (Process Management) หมายถึง เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การ
อย่างถู กต้องรวดเร็ ว และทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความประทับใจ ได้แก่ การจัดคิวในการชาระเงินที่ดี
การบรรจุสินค้าใส่ ถุงหรื อการบรรจุสินค้าเพื่ อความสะดวกในการขนย้ายของลู กค้า ใบเสร็ จที่ ได้
มาตรฐานเพื่อเป็ นหลักฐานในการชาระเงิน การคืนเงินหรื อเปลี่ยนสิ นค้าในกรณี ที่มีความผิดพลาดที่
เกิดจากทางร้านหรื อผูผ้ ลิต
7. สิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึ ง เป็ นการสร้ า งและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบ
การให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริ การ และทา
ให้ก ารบริ ก ารผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ได้แก่ พื้ นที่ มี ข นาดเหมาะสมในการจัดวาง
สิ นค้าเอื้ อต่อการจับ จ่ าย ความสะอาดน่ าเข้ามาใช้บ ริ ก าร บรรยากาศภายในร้ านมี ความเป็ นมิ ตร
เหมาะต่อการจับจ่ายเครื่ องครัว การตกแต่งร้านดูเหมาะสมกับตัวสิ นค้า
2.3 ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการ
ทฤษฎี ลาดับชั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) นับเป็ นทฤษฎี ด้ งั เดิ มเกี่ ยวกับ
การจู ง ใจที่ อ ั บ ราฮัม เอช. มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1970) ได้ เสนอไว้ อาจกล่ า วได้ ว่ า
สาระสาคัญของทฤษฎี น้ ี ก็คือ การเน้นย้ าในเรื่ องของความต้องการของมนุ ษย์ มนุ ษย์ทุ กคนนั้นมี
ความต้องการอยูต่ ลอดเวลา อย่างไม่สิ้นสุ ดและเป็ นความต้องการที่เป็ นกลุ่มจัดลาดับไว้เป็ นหลัน่ เช่น
ความต้อ งการระดับ ชั้น ที่ ต่ า ที่ สุ ด ก็ คื อ ความต้อ งการพื้ น ฐานทางกายภาพและชี ว ภาพ (Basic
Physiological and Biological Needs) และระดับสู งที่ สุดก็คือความต้องการที่จะประสบความสาเร็ จ
หรื อความต้อ งการประจัก ษ์ตน (Self-Fullfillment หรื อ Self-Actualization Needs) ความต้อ งการ
ต่างๆ จัดตามลาดับชั้นจากต่าไปสู งได้ดงั นี้ (1) ความตอ้งการทางร่ างกาย (Physiological needs) เป็ น
ความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีอานาจมากที่สุดและสังเกตเห็ นได้ชดั ที่สุด จากความต้องการทั้งหมด
เป็ นความต้องการที่ช่วยการดารงชีวติ ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอน
หลับ ความตอ้งการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุน้ อวัยวะ
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รับ สั ม ผัส แรงขับ ของร่ างกายเหล่ านี้ จะเกี่ ย วข้องโดยตรงกับ ความอยู่ รอดของร่ างกายและของ
อินทรี ย ์ ความพึงพอใจที่ได้รับในขั้นนี้ จะกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่า และถ้าบุคคล
ใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพื้นฐานนี้ ก็จะไม่ได้รับการกระตุ ้นให้เกิ ดความ
ต้องการในระดับที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็
จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่ งทาให้ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรื อกลายเป็ นความ
ต้องการระดับ รองลงไป (2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) ความตอ้งการทางด้าน
ร่ างกายได้รับ ความพึ งพอใจแล้วบุ ค คลก็ จะพัฒ นาการไปสู่ ข้ นั ใหม่ ต่อไป ซึ่ งขั้นนี้ เรี ยกว่าความ
ต้องการความปลอดภัยหรื อความรู ้ สึ ก มัน่ คง (safety or security) Maslow กล่ าวว่า ความต้องการ
ความปลอดภัยนี้ จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่ องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการ
ความช่วยเหลือและต้องพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่น ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิ พลต่อบุคคลแม้วา่
จะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้ในบุคคลที่ทางานในฐานะเป็ นผูค้ ุม้ ครอง เช่น ผูร้ ักษาเงิน นักบัญชีหรื อ
ทางานเกี่ ยวกับการประกันต่างๆ และผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูอ้ ื่น
เช่ น แพทย์ พยาบาล แม้กระทัง่ คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะใฝ่ หาความปลอดภัยของผูอ้ ื่ น
ด้วยกันทั้งสิ้ น ศาสนาและปรั ชญาที่ มนุ ษ ย์ยึดถื อทาให้เกิ ดความรู ้ สึ กมัน่ คง เพราะทาให้บุคคลได้
จัด ระบบของตัวเองให้มี เหตุ ผลและวิถี ท างที่ ท าให้ บุ คคลรู ้ สึ ก “ปลอดภัย ” ความต้อ งการความ
ปลอดภัยในเรื่ องอื่นๆ จะเกี่ ยวข้องกับการเผชิ ญกับสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ สงคราม อาชญากรรม น้ าท่วม
แผ่นดิ นไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็ นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์ อื่นๆ ที่คล้ายคลึ งกับ
สภาพเหล่ านี้ (3) ความต้อ งการความรั ก และความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and Love needs)
ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของเป็ นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อ
ความต้องการทางด้านร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุ คคล
ต้องการได้รับความรักและความเป็ นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เช่น ความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวหรื อกับผูอ้ ื่น สมาชิ กภายในกลุ่ มจะเป็ นเป้ าหมายสาคัญ สาหรับบุ คคล กล่ าวคื อ
บุ ค คลจะรู ้ สึ ก เจ็บ ปวดมากเมื่ อถู ก ทอดทิ้ งไม่ มี ใครยอมรั บ หรื อถู ก ตัดออกจากสั งคม ไม่ มี เพื่ อน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อจานวนเพื่อนๆ ญาติพี่นอ้ ง สามีหรื อภรรยาหรื อลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรี ยน
ที่เข้าโรงเรี ยนที่ห่างไกลบ้านจะเกิ ดความต้องการเป็ นเจ้าของอย่างยิ่งและจะแสวงหาอย่างมากที่จะ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน (4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) เมื่อ
ความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผูอ้ ื่นเป็ นไปได้อย่างมีเหตุผลและทาให้บุคคลเกิด
ความพึ งพอใจแล้ว พลังผลัก ดันในขั้นที่ 3 ก็ จะลดลงและมี ความต้องการในขั้นต่ อไปมาแทนที่
กล่าวคือ มนุ ษย์ตอ้ งการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็ นความ
ต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) ส่ วนลักษณะที่ 2 เป็ นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจาก
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ผูอ้ ื่น (Esteem from others) - ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอานาจ มี
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มี ผลสัมฤทธิ์ ไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัย
ผูอ้ ื่น และมีความเป็ นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู ้ สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบ
ความสาเร็ จในงานภารกิจต่างๆ และมีชีวติที่เด่นดัง - ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น
(Esteem from others) คือ ความต้องการมีเกี ยรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความ
สนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่กล่าวขาน และเป็ นที่ชื่นชมยินดีมีความต้องการที่จะได้รับความ
ยกย่องชมเชยในสิ่ งที่ เขากระท าซึ่ งท าให้รู้สึกว่าตนเองมี คุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการ
ยอมรับจากผูอ้ ื่น (5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-Actualization needs) ถึงลาดับ
ขั้นสุ ดท้าย ถ้าความต้องการลาดับขั้นก่อนๆ ได้ทาให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความ
ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิ บายความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
ว่าเป็ นความปรารถนาในทุกสิ่ งทุกอย่างซึ่ งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสม บุคคลที่ประสบ
ผลสาเร็ จในขั้นสู งสุ ดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุ งตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทาพฤติกรรมตรงกับความสามารถ
ของตน กล่ าวโดยสรุ ป การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งเป็ นความต้องการอย่างหนึ่ งของบุคคลที่จะ
บรรลุถึงจุดสู งสุ ดของศักยภาพ แต่ความต้องการตามลาดับช้นั จะมีบทบาทหรื อมีอิทธิ พลก็ต่อเมื่อมี
สภาพ 2 ประการคือ 1) เมื่อความต้องการนั้นได้เกิดขึ้นเพียงพอถึงระดับของความยาก (wanting) 2)
เมื่ อความต้องการในระดับ ที่ ต่ ากว่าได้รับ การตอบสนองแล้ว และคงมี อยู่ในระดับหนึ่ งซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับได้และทาให้เกิ ดความพึงพอใจ ทั้งนี้ ยกเว้นความต้องการพื้นฐาน เริ่ มแรกคือ ความต้องการ
ทางกายภาพและชีวภาพ
ทฤษฎี ความต้องการของเมอร์ เรย์ (Murrey’s Manifest Needs Theory) ประกอบด้วยความ
ต้อ งการ 4 ประการ คื อ ความต้อ งการความส าร็ จ (Needs for Achievement) ความต้อ งการมิ ต ร
สัมพันธ์ (Needs for Affiliation) ความต้องการอิสระ (Needs for Autonomy) ซึ่ งความต้องการเหล่านี้
อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยบางด้านสู ง บางด้านต่าก็ได้และไม่จา เป็ นต้องเกิดขึ้นเรี ยงเป็ นลาดับ
ทฤษฎี ความต้องการของแอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer’s Modified Needs) ประกอบด้วยความ
ต้อ งการมี ชี วิ ต อยู่ ความตอ้ง การมี สั ม พัน ธภาพกับ บุ ค คลอื่ น และความต้ อ งการความเจริ ญ
ความก้าวหน้า ความต้องการทั้ง 3 นี้ไม่จาเป็ นต้องเกิดเรี ยงเป็ นลาดับ
ทฤษฎคีวามต้องการหรื อแรงจูงใจของแมคคลี แลนด์ (Mcclelland Achievement Motivation
Theory) เป็ นทฤษฎี ที่บุคคลมุ่งความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอื่นๆ ความต้องการ
ความส าเร็ จเป็ นความปรารถนาที่ บ รรลุ เป้ าหมายซึ่ งมี ล ัก ษณะท้าทาย ทฤษฎี น้ ี ท าความเข้าใจถึ ง
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รู ปแบบการจูงใจความต้องการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความต้องการอานาจ (Needs for Power) ความ
ต้องการผูกพัน (Needs for Affiliation) ความต้องการความสาเร็ จ (Needs for Achievement)
2.4 ส่ วนที่ 4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐกานต์ พันธ์ สวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในเขตชิดลม กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ด้านความพึง
พอใจของลูกค้าร้านกาแฟในเขตชิดลม กรุ งเทพมหานคร โดยรวมกับร้านกาแฟแห่งนี้มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.67, SD = 0.75) นอกจากนี้ ผลที่ได้พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อระดับของความพึงพอใจในทุกด้านและพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการโดยรวมของผูบ้ ริ โภคในเขตชิ ดลม กรุ งเทพมหานคร โดยปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พล
มากที่ สุ ด (β = 0.36) ด้ า นกระบวนการ (β = 0.23) ราคา (β = -0.07) ลัก ษณะทางกายภาพ
(β = 0.07) การส่ งเสริ มการตลาด (β = -0.05) ผลิตภัณฑ์ β = -0.03) และช่องทางในการจัดจาหน่าย
(β = -0.02) ตามลาดับ
ศิรประภา นพชั ยยา (2558) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
สถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟจากร้ านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี
บริ การน้ ามัน ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้แก่ 6 ปั จจัยด้วยกัน คือ
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ปั จจัยด้านการนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านบุ คลากรและกระบวนการ
ให้บริ การ ส่ วนผลการวิจยั ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ ศึกษาว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล แตกต่างกันหรื อไม่ โดยจากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การ
น้ ามัน ปตท. ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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กานดา เสื อจาศีล (2555) ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การร้ านกาแฟสด อเมซอน
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุต่ า
กว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี สถานภาพโสด การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ พนักงานเอกชน มี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมมากที่ สุ ด คื อ ด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ าย รองลงมา ด้านกระบวนการให้ บ ริ ก าร ด้า น
ลัก ษณะทางกายภาพ ด้า นบุ ค ลากร ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคาและด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
ตามลาดับ ส่ วนพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
พบว่า เครื่ องดื่มที่นิยมบริ โภคมากที่สุด คือ คาปูชิโน่ เหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้านกาแฟสด อเมซอน
เพราะติดใจในรสชาติของเครื่ องดื่ม ใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อเดื อน ส่ วนใหญ่ในวันเสาร์ -อาทิ ตย์ ช่ วง
12.01-15.00 น. โดยตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเข้าใช้บริ การและลักษณะการใช้บริ การ คือ ซื้ อกลับบ้าน
และพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อเดื อ นที่ ต่า งกัน ให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มทางการตลาด และ
กระบวนการให้บริ การต่างกัน และเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดือนมีความ
สัมพันธ์ต่อพฤติกรรรมการเข้าใช้บริ การ ด้านเครื่ องดื่มที่นิยมบริ โภค จานวนครั้งที่เข้าใช้บริ การ และ
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
มั ท วัน กุ ศลอภิ บ าล (2555) ได้ศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ กบั พฤติ กรรมการใช้บ ริ ก ารร้ านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 18 -28 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ประกอบอาชี พ พนักงานเอกชน มี รายได้ต่อเดื อนระหว่าง 12,001 - 19,000 บาท นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่บริ โภคกาแฟสดระหว่าง 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น.
โดยจะบริ โ ภคกาแฟประเภท CAPUCINO และ ESPRESSO ในจ านวนที่ ใ กล้เคี ย งกัน เลื อ กใช้
บริ การร้านกาแฟสดเนื่องจากรสชาติของผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากที่สุด อยูร่ ะหว่าง
26 -45 บาท และระหว่าง 46 -65 บาท ในจานวนที่ใกล้เคียงกัน ส่ วนสถานที่ที่ใช้บริ การ มากที่สุด คือ
ร้านกาแฟในห้างสรรพสิ นค้า โดยบริ โภคกาแฟสดที่ร้านกาแฟโอ่งมังกรมากที่สุด สาหรับบุคคลที่มี
ส่ วนในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านกาแฟสดมากที่สุดคือ ตนเองและยังพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ใช้ร้านกาแฟเป็ นสถานที่นัดพบมากที่สุด (2) ส่ วนปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคกาแฟสด พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
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เลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดโดยรวม อยูใ่ นระดับ มาก โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในด้าน
ราคา รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิ ตภัณฑ์ ตามลาดับ และให้ความสาคัญ
น้อยที่สุด ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปั จจัยทางการตลาด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟสดของผูบ้ ริ โภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

