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 This study aimed to investigate the behavior of the customers in making a decision 

to buy a bakery in the vicinity of Siriraj Hospital. The subjects were 188 customers who were 

solicited for the data with a questionnaire. Data was analyzed as percentage, mean, and 

standard deviation  

 The results showed that the majority of the subjects were the single male working 
for the government with 25-34 years of age and had the salary more than 20,000 Baht/month. 

  Marketing mix strongly influenced the decision to buy the bakery with promotion 

coming first in determining the buying, followed by price . Psychological factors highly dictated 

the decision to buy the bakery with perception coming first in influencing the buying, followed by 

experience and attraction.  

 With respect to the customer behavior, cake and croissant were most popular 

among the customers who bought these bakeries as a gift for friends. The customers bought 

these bakeries from the bakery house, with each visit paying in the range of 101-150 Baht for 
the bakery product. They usually visited the bakery house 3-4 times in a week. They were 

attracted to bakery house as a result of the advertising in the newspaper and the special 

promotion sale to the customers with membership card. The result of this study would provide 

the basis for further development in bakery business. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ธุรกิจเบเกอร่ี หมายถึง ธุรกิจคาปลีกที่ขายขนมปง ขนมเคก และขนมอบท่ีอบดวยเตา 
ซ่ึงเปนอาหารหลักประจําวันที่ไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วโลก โดยไดรับการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องจนกลายเปนอาหารประจําม้ือเชา-กลางวัน-เย็น เปนของหวานตาง ๆ และสามารถรับประทาน
รวมกับกาแฟไดอีกดวย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551) 
 ในประเทศไทยธุรกิจเบเกอร่ีไดเริ่มขึ้นเม่ือประมาณ 60 ปที่แลว และไดรับการอุดหนุน
จากผูบริโภคมาอยางตอเนื่องทําใหมีการเปดรานเบเกอรี่มากขึ้นเปนลําดับจนกลายมาเปนตลาดท่ี
นาสนใจเปนอยางมากในปจจุบันดวยมูลคาตลาดโดยรวมในป พ.ศ. 2551 มีมูลคา 7,100 ลานบาท 
โดยขยายตัวรอยละ 5.0 จากป พ.ศ. 2550 โดยแบงออกเปนเบเกอรี่ขนาดกลางและลางมูลคา 4,100 
ลานบาท หรือมีสัดสวนตลาดรอยละ 57.7 และเบเกอร่ีตลาดบนมูลคา 3,000 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนตลาดรอยละ 42.2 ของตลาดผลิตภัณฑเบเกอร่ีทั้งหมด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551) 
 ตลาดผลิตภัณฑเบเกอร่ีในปจจุบันนับวาเปนตลาดที่นาจับตามอง เนื่องจากในปจจุบัน
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดรับการยอมรับจากคนไทยมากขึ้น และรูปแบบการจําหนายผลิตภัณฑเบเกอร่ี มี
การพัฒนาเชนเดียวกับตลาดอาหารประเภทฟาสตฟูดส ซ่ึงทําใหมูลคาของตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่
ขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการนําเอากลยุทธการตลาดในรูปแบบตาง ๆ มาใชเพื่อขยายฐานการตลาด 
ดวยมูลคาตลาดท่ีอยูในเกณฑสูงจูงใจใหนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศทยอยเขามา  ใน
ตลาดอยางตอเนื่อง จึงคาดวาในป 2551 ตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่จะยังคงเติบโตตอไปไดอีกมาก 
เพราะยังคงมีชองวางทางการตลาดใหเขามาลงทุน อยางไรก็ตามตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังตอง
เผชิญปญหาในเรื่องตนทุนการผลิตท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ดังน้ัน
ผูประกอบการในธุรกิจตองปรับกลยุทธเพ่ือประคองตัวใหอยูรอดทามกลางปญหาทั้งดานการ
แขงขันและตนทุนที่เพิ่มขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2550) 
 จากรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไป ผูบริโภคในยุคปจจุบันตองแขงขันกับเวลาท้ัง
ในเรื่องของการเดินทางและการทํางาน ผลิตภัณฑเบเกอร่ีจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีผูบริโภคนิยมเลือก
รับประทานแทนการบริโภคอาหาร เนื่องจากเบเกอรี่ในยุคปจจุบันกําลังไดรับความนิยมอยาง
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ตอเนื่องและเห็นไดชัด ทั้งท่ีเปนรานของตราย่ีหอที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ และในประเทศ
รวมท้ังธุรกิจเบเกอร่ีขนาดเล็กที่กําลังเติบโตขึ้นมากมาย (พีระวุธ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2546: 7) ดวย
เหตุปจจัยตางๆ เหลาน้ี ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาถึง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ    
เบเกอรี่ เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชเปนขอมูลประกอบในปรับปรุงและพัฒนารานเพื่อ
ดึงดูดและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหไดดีที่สุดรวมท้ังเกิดความพึงพอใจสูงสุดและ
ชวยใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคและไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด บุคคลากร และปจจัย ดาน
จิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  การกําหนดกลุมประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคท่ีซ้ือเบเกอรี่ในเขตพ้ืนที่
รอบโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 400 คน 
 3. ขอบเขตดานตัวแปร 
  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  ปจจัยดานจิตวิทยา และตัวแปรตาม ไดแก 
พฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ 
 4. ขอบเขตดานพื้นที ่
  พื้นที่ที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ รานเบเกอร่ีที่อยูในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาล         
ศิริราช จํานวน 10 รานคา 
 5. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 8 เดือน 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 
มีกรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ ระหวาง ตัวแปรอิสระกับ ตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 1.1 เพศ  
 1.2 อายุ  
 1.3 สถานภาพสมรส 
 1.4 ระดับการศึกษา 
 1.5 อาชีพ 
 1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
2. ปจจัยดานสวนประสมการตลาด (4Ps) 
 2.1 ผลิตภัณฑ 
 2.2 ราคา 
 2.3 ชองทางการจัดจําหนาย 
 2.4 การสงเสริมทางการตลาด 
3. ปจจัยดานจิตวิทยา 
 3.1 การจูงใจ 
 3.2 การรับรู 
 3.3 การเรียนรู 
 3.4 บุคลิกภาพ 
 3.5 ทัศนคติ 
 

พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภค 
ในเขตพื้นท่ีรอบโรงพยาบาลศิริราช 

1. ประเภทของเบเกอร่ีที่ซ้ือ 
2. วัตถุประสงคในการซ้ือเบเกอรี่ 
3. สถานท่ีในการซ้ือเบเกอรี่ 
4. คาใชจายตอครั้งในการซ้ือเบเกอรี่ 
5. ความถ่ีในการมาซ้ือเบเกอรี่ 
6. ส่ือที่ทําใหสนใจซ้ือเบเกอรี่ 
7. การสงเสริมการขายท่ีทําใหซ้ือเบเกอรี่ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ประโยชนที่ไดรับ 
 ขอมูลจากผลของการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือประโยชนดังนี้ 
 1. เพื่อประโยชนแกผูประกอบการท่ีประกอบธุรกิจเบเกอร่ี ไดนําผลของการวิจัยไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด ใหตรงตามความตองการของ
ผูบริโภคจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 2. เพื่อประโยชนแกผูประกอบการรายใหมที่สนใจในการทําธุรกิจเบเกอรี่  ใชเปน
แนวทางในการตัดสินใจลงทุนในอนาคต 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เบเกอรี่ หมายถึง ขนมอบประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด ทําดวยแปงสาลี นม เนย น้ําตาล 
โดยมีสูตรสําเร็จใชในการประกอบทําขนม ซ่ึงแบงออกไดเปน 7 ประเภท ไดแก ขนมปง เคก พาย 
เดนิช/ครัวซองต คุกกี้ เอแคลร ครีมคัสตาด ไสขนม เปนตน 
 พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการที่ผูบริโภคใชในการ
พิจารณา วิเคราะห และตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 ผลิตภัณฑ หมายถึง ประเภทของเบเกอรี่ทีต่อบสนองความตองการของผูบริโภคในเขต
พื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 
 ราคา หมายถึง ราคาของเบเกอรี่ที่คํานึงถึงการซ้ือเบเกอรี่ในราคาที่เหมาะสมกับความ
ตองการของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 
 สถานท่ีจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคาเบเกอร่ีที่
ผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราชมีความสะดวกตอการตัดสินใจซ้ือ 
 การสงเสริมการขาย หมายถึง การสงเสริมการตลาดไปยังผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบ
โรงพยาบาลศิริราช ที่เปนการส่ือสารทางการตลาดที่ผานส่ือทั้งภาพ เสียง ส่ิงพิมพ และส่ือบุคคล
เพ่ือใหผูบริโภคไดรับขาวสาร 
 ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคท่ีซ้ือเบเกอรี่เพ่ือบริโภครวมถึงการซ้ือเพื่อเปนของฝากหรือ
ของขวัญในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการทางสติปญญา อารมณและกิจกรรมทางราง 
กายของบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือก การซ้ือ การใช และการจํากัดผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อให
ตอบสนองความตองการสวนบุคคล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีผูผลิตและผูจําหนาย
ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินกลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ    
จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเบเกอรี่ทั้งหมด ที่มีขายภายในรานเบเกอรี่ใน
เขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 
 ปจจัยดานจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดแรงกระตุนจากปจจัยภายใน  และ
ความรูสึกนึกคิด ความรูสึกสวนบุคคล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ ในเขตพ้ืนที่รอบ
โรงพยาบาลศิริราช ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลโดยอาศัยพื้นฐานจากแนวความคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของงานวิจัย เพื่อใชประกอบการทําวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการ
ซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช โดยมีประเด็นสําคัญในการนําเสนอ 5 
สวน ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบรโิภค 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 
 3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา 
 5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

 เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบริโภคเปนองคประกอบสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การตลาด เนื่องจากการเขาถึงความตองการของผูบริโภคทําใหหนวยธุรกิจนําขอมูลที่ไดไปใชใน
การสรรหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ การทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคนอกจากจะมี
อิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดแลว ยังทําใหสามารถส่ือสารและตอบสนองกับ
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 ความหมายของผูบริโภค 
 ความหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541)
มาตรา 4 ไดระบุไววา ผูบริโภค หมายถึง ผูซ้ือหรือผูไดรับการบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึง
ไดรับการเสนอหรือ การชักจูงจากผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ และหมายรวมถึง
ผูใชสินคา 
 ผูบริโภค หมายถึง ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการเสนอ
หรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหสินคาหรือบริการ รวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจาก
ผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม (ไพโรจน อาจรักษา, 2544: 11) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ผูบริโภค หมายถึง ผูใชสินคาและใชบริการโดยไมจํากัดเฉพาะการบริโภคอาหารน้ําด่ืม 
หรือยารักษาโรค (สุษม ศุภนิตย, 2546: 23)  
  ผูบริโภค คือ บุคคลที่ซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการหรือความจําเปนของตนเอง
ตลอดจนบุคคลในครัวเรือน ปริมาณการซ้ือของผูบริโภคน้ันจะซ้ือแคใหเพียงพอตอการใช ดังน้ัน  
การซ้ือจึงไมมากนัก โดยสามารถสรุปลักษณะของผูบริโภคไดดังนี้ 
 1. เปนบุคคลที่มีความตองการ 
 2. เปนผูท่ีมีอํานาจซ้ือ 
 3. มีพฤติกรรมในการซ้ือ 
 4. มีพฤติกรรมการใช 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดหาใหไดมา และการใชซ่ึงสินคาและบริการ ทั้งน้ี หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงมี
มาอยูกอนแลว และซ่ึงมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2535) 
  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซ้ือและการใช
สินคาหรือ ผลิตภัณฑและบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปล่ียนที่บุคคลตองตัดสินใจกอนและ
หลังการกระทําดังกลาว (ศุภร เสรีรัตน, 2544: 7) 
 อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550: 5) ไดใหคําจํากัดความ พฤติกรรม
ผูบริโภค วาเปน กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลกระทําเม่ือไดรับ บริโภคสินคาหรือบริการรวมไปถึงการ
ขจัดสินคาหรือบริการหลังการบริโภคดวย กลาวโดยงายก็คือเปนที่เขาใจกันวาพฤติกรรมผูบริโภค
เปนเรื่องเกี่ยวกับ “ทําไมคนจึงทําการซ้ือ” 

 เพ็ญศิริ โชติพันธ (2551: 1) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคจะมีความหมายเฉพาะกระบวนการ 
ของตัวบุคคลที่ตัดสินใจวา จะซ้ือสินคาและบริการอะไรหรือไม ถาจะซ้ือจะซ้ือที่ไหน เมื่อไหร 
อยางไร และจะซ้ือจากใคร การตัดสินใจดังกลาวจะประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ทั้งทางใจและ
ทางกายท่ีจําเปนสําหรับทําการตัดสินใจ สาระสําคัญสวนใหญจะเปนเรื่องของความเขาใจของแตละ
บุคคลที่มีอยู และการปฏิบัติหรือกระทําตอกันระหวางตัวเขาเหลานั้นกับสภาพแวดลอม รวมตลอด
ทั้งกับองคการธุรกิจทั้งหลาย 
 ในการศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค ผูศึกษาตองใชโมเดลท่ีเรียกวา 
โมเดล 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับผูบริโภค ซ่ึงประกอบไปดวย 
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ตารางท่ี 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบทีต่องการทราบ (7OS) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

 (Who is in the target 

market) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) ทางดาน  
1. ประชากรศาสตร  
2. ภูมิศาสตร 
3. จิตวิทยา  
4. พฤติกรรมศาสตร  

กลยุทธการตลาด (4Ps) 

ประกอบดวย กลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ได 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
 (What does the 

consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ
จากผลิตภณัฑ กค็ือตองการ
คุณสมบัติหรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ (Product 

Component) และความแตกตาง
ที่เหนือกวาคูแขงขัน
(Competitive differentiation) 
 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product strategies) 

ประกอบดวย  
1. ผลิตภัณฑหลัก  
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก 

การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 
รูปแบบ บริการ คุณภาพ 
ลักษณะนวัตกรรม 

3. ผลิตภัณฑควบ 

4. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง  
5. ศักยภาพผลิตภัณฑแตกตาง

ทางการแขงขัน (Competitive 

differentiation) ประกอบดวย 
ความแตกตางดานผลิตภัณฑ
บริการพนกังาน และ
ภาพลักษณ 
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ตารางท่ี 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (ตอ) 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบทีต่องการทราบ (7OS) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  
 (Why does the 

consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objective) ผูบริโภคซ้ือสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการ
ของเขาดานรางกายและดาน
จิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจยั
ทีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือคือ 

1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง 
จิตวิทยา 

2. ปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมาก คือ 

1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product strategies)  

2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Promotion strategies) 
ประกอบดวย กลยุทธการ
โฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขายการสงเสริมการ
ขาย การใหขาว การ
ประชาสัมพันธ  

3. กลยุทธดานราคา (Price 

strategies) 

4. กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย (Distribution 

channel strategies) 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ (Who 

participates in the 

buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ 
(Organizations) ที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 

1. ผูริเริ่ม  
2. ผูมีอิทธิพล  
3. ผูตัดสินใจซ้ือ  
4. ผูซ้ือ 

5. ผูใช  

กลยุทธที่ใชมากก็คือ กลยุทธการ
โฆษณาและ (หรือ) กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Advertising 

and Promotion Strategies) โดยใช
กลุมอิทธิพล 
 

5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด 
(When does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เชน ชวงเดือนใดของป หรือ
ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวัดใด
ของเดือน ชวงเวลาใดของวัน 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
สําคัญตาง ๆ  

กลยุทธที่ใชมากท่ีสุดคือ กลยุทธ
การสงเสริมการตลาด (Promotion 

Strategies) เชน ทําการสงเสริม
การ ตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอง
กับโอกาสในการซ้ือ 
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ตารางท่ี 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (ตอ) 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบทีต่องการทราบ (7OS) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

6. ผูบริโภคซ้ือที่ไหน 
(Where does the 

consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที ่
ผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน หาง
สรรพ สินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขายของชํา บางลําพู พาหุ
รัด สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

(Distribution Channel Strategies) 

บริษัทนําผลิตภณัฑสูตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผาน
คนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซ้ือยางไร (How 

does the consumer 

buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operation) ประกอบดวย  
(1) การรับรูปญหา  
(2) การคนหาขอมูล  
(3) การประเมินผลทางเลือก 

(4) ตัดสินใจซ้ือ  
(5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 

Strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณาการขายโดยใชพนกังาน
ขายการสงเสริมการขาย การให
ขาง และการประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง เชน พนกังาน
ขายจะกําหนดวัตถุ ประสงคใน
การขายใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการตัดสินใจซ้ือ 

 

ทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ, 
2541), 126. 

 
 โมเดลนี้จะทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคได เพื่อใหธุรกิจสามารถหา
สินคาหรือบริการที่ดีและสอดคลองกับพฤติกรรมนั้น ๆ ของผูบริโภค 

 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 
 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวย 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ, 
2541), 9. 

 

 

สิ่งกระตุนภายนอก 
สิ่งกระตุนทางการตลาด สิ่งกระตุนอื่น ๆ  
-ผลิตภัณฑ   -เศรษฐกิจ 
-ราคา   -เทคโนโลยี 
-การจัดจําหนาย  -การเมือง 
-การสงเสริมการตลาด  -
วัฒนธรรม   ฯลฯ 

การตอบสนองของผูซ้ือ 
-การเลือกผลิตภัณฑ  -การตัดสินใจซื้อ 
-การเลือกตราสินคา  -การทดลอง 
-การเลือกผูขาย  -การซื้อซ้ํา 
-เวลาในการซื้อ  
-ปริมาณการซื้อ  
 พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

กลองดํา หรือ
ความรูสึกนึก
คิดของผูซ้ือ 

ลักษณะของผูซ้ือ 
1.ปจจัยดานวัฒนธรรมและดานสังคม 
2.ปจจัยสวนบุคคล 
3.ปจจัยดานจิตวิทยา 

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
1.การรับรูความตองการ 
2.การคนหาขอมูล 
3.การประเมินผลทางเลือก 
4.การตัดสินใจซื้อ 

ปจจัยภายนอก 
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม 
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน 
1.2 วัฒนธรรมยอย 
1.3 ช้ันของสังคม 

ปจจัยภายนอก 
2. ปจจัยดานสังคม 
2.1 กลุมอางอิง 
2.2 ครอบครัว 
2.3 บทบาทและ
สถานะ 

ปจจัยภายใน 
3. ปจจัยสวนบุคคล 
3.1 อายุ  
3.2 วงจรชีวิตของ
ครอบครัว 
3.3 อาชีพ 
3.4 รายได 
3.5 การศึกษา 
3.6 คานิยมแลรูปแบบ 
การดําเนินชีวิต 

ปจจัยภายใน 
4. ปจจัยดานจิตวิทยา 
4.1 การจูงใจ 
4.2 การรับรู 
4.3 การเรียนรู 
4.4 ความเช่ือถือ 
4.5 ทัศนคติ 
4.6 บุคลิกภาพ 
4.7 แนวคิดของตนเอง 
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 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ
ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความ
ตองการ 

 ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกของผูซ้ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา และผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ  ของผูซ้ือ 
แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือหรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2547: 27) 

 รูปแบบจําลองของพฤตกิรรมผูบริโภค ประกอบไปดวย 

 1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดขึ้นเองทั้งภายในและภายนอก  แตนักการ
ตลาดจะสนใจท่ีจะจัดการและกระตุนความตองการภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ผลิตภัณฑซ่ึงถือวาส่ิงกระตุนเปนมูลเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ส่ิงกระตุนภายนอก ประกอบดวย 

2 สวน คือ 
  1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมและจัดการใหเกิดขึ้นได เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) 
ประกอบดวย 

   1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) 

   1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) 

   1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or Place) 

   1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

  1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคท่ีอยู
ภายนอก ซ่ึงเปนส่ิงท่ีควบคุมไมได 
   1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) 

   1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) 

   1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) 

   1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) 

 2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) เปนความรูสึกนึกคิด 
ของผูซ้ือที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได  จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ 

รวมถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคดวย 

  2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลมาจาก
ปจจัยตาง ๆ คือ ดานวัฒนธรรม ดานสังคม สวนบุคคล ดานจิตวิทยา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

13 

  2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย
ขั้นตอนตาง ๆ คือ การรับรู ความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือผูซ้ือ 
(Buyer’s purchase decision) ผูบริโภคจะตองมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 

  3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) 

  3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) 

  3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing)  
  3.5 การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase amount) 

 4. กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buying Decision Process) ประกอบไปดวยขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2546), 220. 

 

  4.1 การรับรูความตองการ (Need Recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem 

Recognition) การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการของตน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน จาก
ภายในและภายนอก เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึง
รวมถึงความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) และความตองการท่ีเปนความปรารถนา อัน
เปนความตองการดานจิตวิทยา (Psychological Needs) ส่ิงเหลาน้ีเกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่ง  จะ
กลายเปนส่ิงกระตุนบุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําให
เขารูวาจะตอบสนองส่ิงกระตุนอยางไร 

พฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือ 
(Post-purchase 

Behavior) 

การรับรู 
ความตองการ 

(Need 
Recognition) 

การคนหา 
ขอมูล 

(Information 
Search) 

การประเมิน  
ผลทางเลือก 

(Evaluation of 

Alternatives) 

การตัดสินใจ 
ซ้ือ (Purchase 

Decision) 
 



 

 
 

14 

  4.2 การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และ
ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูล  ที่
เกี่ยวของมากขึ้น เชน บุคคลที่เกิดความหิวมองเห็นรานอาหารและเขาไปซ้ืออาหารบริโภคทันทีแต
ในบางครั้งความตองการท่ีเกิดขึ้นไมสามารถสนองความตองการไดทันที ความตองการจะถูกจดจํา
ไว เพื่อหาทางสนองความตองการในภายหลัง เมื่อความตองการถูกกระตุนไดถูกสะสมไวมาก  จะ
ทําใหเกิดการปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่ง คือ ความต้ังใจใหไดรับการสนองความตองการเขาจะ
พยายามคนหาขอมูลเพื่อหาทางสนองความตองการท่ีถูกกระตุน  แหลงขอมูลของผูบริโภค
ประกอบดวย 5 กลุม คือ 

   4.2.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คน
รูจัก เปนตน 

   4.2.2 แหลงการคา (Commercial Sources) ไดแก ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย 
ตัวแทนการคา การบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา เปนตน 

   4.2.3 แหลงประสบการณ (Experiential Sources) ไดแก การควบคุมการ
ตรวจสอบการใชสินคา เปนตน 

   4.2.4 แหลงชุมชน (Public Sources) ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครอง
ผูบริโภค เปนตน 

   4.2.5 แหลงทดลอง (Experimental Sources) ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจ
คุณภาพผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการ
ทดลองใชผลิตภัณฑ เปนตน อิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางกันตามชนิดของผลิตภัณฑ และ
ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคโดยท่ัวไป ผูบริโภคจะใหความสนใจเฉพาะสินคาท่ีมีลักษณะ ตรง
ตามความตองการของตน โดยจะทําการเปรียบเทียบระหวางตราสินคาตาง  ๆ ที่เปนทางเลือก 
(Choice Set) และตัดสินใจเลือกตราสินคาเดียว เปนลําดับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

  4.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) กรณีนี้ผูบริโภคไดขอมูล
มาแลวจากขั้นตอนท่ีสองผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง  ๆ กระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมผูบริโภคมีดังนี้ 
   4.3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณา
ผลิตภัณฑวามีคุณสมบัติอะไรบาง ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุมหน่ึงคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑในความรูสึกของผูซ้ือสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดจะแตกตางกับการประเมิน
คุณสมบัติผลิตภัณฑของผูบริโภคมีพ้ืนฐานดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    4.3.1.1 ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของตน 

    4.3.1.2 ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาในความรูสึกของตน 

    4.3.1.3 ผูบริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคาน้ัน 

    4.3.1.4 ผูบริโภคจะแสวงหาสินคาท่ีมีคุณภาพสูงแตราคาตํ่า 
    4.3.1.5 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ
แตกตางกัน 

    4.3.1.6 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินคา เนื่องจาก
ความเช่ือถือของผูบริโภคขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเช่ือถือเกี่ยวกับ ตรา
ผลิตภัณฑจะเปล่ียนแปลงไดเสมอ 

   4.3.2 ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการ
ประเมินผลเริ่มตนดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีสนใจ แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของ
ผลิตภัณฑและตราสินคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4 ขั้นตอนระหวางการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซ้ือ 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรตัน, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2546), 224. 

 

  4. 4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 
จะชวยใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีเปนทางเลือกโดยทั่ว  ๆ ไป

การประเมิน
ทางเลือก 

การต้ังใจ
ซ้ือ 

 
ทัศนคติของบุคคลอ่ืน 

ปจจัยสถานการณที่
คาดคะเนไว 

ปจจัยสถานการณที่
ไมไดคาดคะเนไว 

การตัดสินใจ
ซ้ือ 
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ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมากที่สุด ปจจัยที่เกิดขึ้นระหวางความตั้งใจซ้ือ (Purchase 

Intention) และการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) มี 3 ปจจัย 

   4.4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลที่
เกี่ยวของ มี 2 ดาน คือ ทัศนคติดานบวก และทัศนคติดานลบ ซ่ึงจะมีผลท้ังดานบวกและดานลบ ตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 
   4.4.2 ปจจัยสถานการณที่คาดไว (Anticipated Situational Factors) ผูบริโภค
จะคาดคะเนปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายไดที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตนทุน
ผลิตภัณฑและการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 
   4.4.3 ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated Situational 

Factors) ขณะที่ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซ้ือนั้น ปจจัยสถานการณที่ ไมคาดคะเนอาจจะเขามา
เกี่ยวของซ่ึงมีผลกระทบตอความตั้งใจซ้ือ 

   การตัดสินใจของผูบริโภค อาจไดรับอิทธิพลจากความเส่ียงท่ีรับรู (Received 

Risk) ซ่ึงปริมาณความเส่ียงจะขึ้นอยูกับส่ิงตอไปน้ี จํานวนเงินที่เกี่ยวของ ปริมาณของคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑท่ีไมแนนอน ระดับความเชื่อมันของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคจะลดความเส่ียงโดยการ 1) 
หลีกเล่ียงการตัดสินใจ 2) พยายามรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากผูใกลชิดเพ่ือน หรือ 
แหลงขอมูลตาง ๆ 3) เลือกซ้ือสินคาท่ีมีช่ือเสียงและมีการรับประกันสินคา 
   ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือโดยผานกระบวนการตัดสินใจยอย 5 ประการ 
คือ การตัดสินใจในตราสินคา (Brand Decision) การตัดสินใจเลือกผูขาย (Vendor Decision) การ
ตัดสินใจดานปริมาณ (Quantity Decision) การตัดสินใจดานเวลา (Timing Decision) และการ
ตัดสินใจดานวิธีการชําระเงิน (Payment-Method Decision) 

  4.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase Behavior) หลังจากการซ้ือและ
ทดลองใชผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ 
   4.5.1 ความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ (Post-purchase Satisfaction) เปนระดับ
ความพึงพอใจของผูบริโภคภายหลังจากที่ไดซ้ือสินคาไปแลว ซ่ึงอาจแบงไดเปนหลายระดับ เชน 
พึงพอใจอยางมาก รูสึกเฉย ๆ หรือรูสึกไมพอใจ ความพึงพอใจของผูบริโภคจะมีความสัมพันธกับ
ความคาดหวังของผูบริโภค และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่รับรู กลาวคือ ถาผลิตภัณฑมี
ประสิทธิภาพต่ํากวาท่ีผูบริโภคไดคาดหวังไว ผูบริโภคจะรูสึกไมพึงพอใจ แตถาผลิตภัณฑมี
คุณภาพเทาท่ีคาดหวังไว ผูบริโภคจะรูสึกพึงพอใจ และถาผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงกวาความคาดหวัง 
ผูบริโภคจะรูสึกประทับใจอยางยิ่ง ซ่ึงมีผลทําใหผูบริโภคกลับมาซ้ือผลิตภัณฑนั้น อีกคร้ัง หรือบอก
ตอผูอ่ืนเกี่ยวกับความพอใจและไมพอใจของตนที่มีตอผลิตภัณฑนั้น ลูกคาจะกําหนดความคาดหวัง
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โดยมีพ้ืนฐานจาก 1) ขอมูลที่ไดรับจากผูขายสินคา 2) เพื่อนหรือคนใกลชิด 3) แหลงขอมูลอ่ืน ๆ ยิ่ง
มีความแตกตางระหวางส่ิงท่ีคาดหวังและประสิทธิภาพมากเทาใด ก็จะทําใหผูบริโภครูสึกไมพอใจ
มากขึ้นเทานั้น 

   4.5.2 การกระทําภายหลังการซ้ือ (Post-purchase Actions) ความพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจในผลิตภัณฑจะมีผลตอพฤติกรรมตอเนื่องของผูบริโภค ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจ 
ก็จะมีแนวโนมวาผูบริโภคจะกลับมาซ้ือผลิตภัณฑนั้นอีกคร้ัง ในทางตรงกันขามถาผูบริโภครูสึก ไม
พึงพอใจผูบริโภคอาจเลิกใชหรือคืนผลิตภัณฑและอาจบอกตอ 

   4.5.3 พฤติกรรมการใชและการกําจัดภายหลังการซ้ือ (Post-purchase Use and 

Disposal) หากผูบริโภคเก็บผลิตภัณฑดังกลาวไวอยางมิดชิดในหองเก็บของ ผลิตภัณฑดังกลาวน้ัน
อาจจะไมไดรับความพอใจอยางมากเลยก็เปนได แมคําบอกเลาจากปากตอปากไมรุนแรงนัก หาก
พวกเขาไดขายผลิตภัณฑดังกลาวไป ก็จะทําใหยอดขายผลิตภัณฑดังกลาวลดตํ่าลง (ธนวรรณ     
แสงสุวรรณ และคณะ, 2547: 282) 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสามารถแบงปจจัยออกเปน  2 ดาน คือ (ศิวฤทธ์ิ 
พงศกรรังศิลป, 2547: 25) 

 1. ปจจัยภายนอก (External factors) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ คือ ปจจัยทาง
วัฒนธรรม และปจจัยทางสังคม 

  1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) เปนส่ิงท่ีทําใหผูบริโภคแสดงพฤตกิรรม
ที่แตกตางกันออกมา และเกิดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหน่ึง สามารถแบงออกเปน 3 สวน คือ 

   1.1.1 วัฒนธรรม (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลท่ีไดรับการถายทอด
กันมาจากครอบครัวและสภาพแวดลอมในสังคม และสงผลใหพฤติกรรมมีความคลายคลึงกัน 

   1.1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย (Sub-Culture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมท่ี
มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันซ่ึงมีอยูในสังคมขนาดใหญ 
   1.1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปน
ระดับช้ันที่แตกตางกัน โดยสมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคม 
ที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน รายได การศึกษา อาชีพ เปนตน 

  1.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงจะประกอบไปดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ
ของผูซ้ือ 
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 2. ปจจัยภายใน (Internal factors) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค คือ 

  2.1 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูบริโภคซ่ึงไดรับอิทธิพล
จากลักษณะสวนบุคคลดานตาง ๆ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ
เปนตน 

  2.2 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซ้ือของบุคคลที่ไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงประกอบ 4 ปจจัย นั่นคือ ส่ิงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือ
และทัศนคติ 
 ผูมีสวนรวมในการตัดสนิใจซ้ือ  
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือนับตั้งแตขั้นตน คือ ขั้นที่ไดรับส่ิงกระตุนจนกระทั่งถึงขั้น
สุดทาย คือขั้นตอนการตอบสนองของผูซ้ือ ตามปกติมักจะมีผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเสมอ ผูมี
บทบาทในการตัดสินใจในกระบวนการซ้ือสามารถจําแนกไดเปน 5 จําพวก ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ, 2541: 144) 

 1. ผูริเริ่มการซ้ือ (Initiator) หมายถึง ผูเสนอความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ
อยางใดอยางหนึ่งเปนคนแรก 
 2. ผูมีอิทธิพลตอการซ้ือ (Influencer) หมายถึง ผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะใหคําแนะนําวา 
ควรซ้ือสินคาหรือไมควรซ้ือสินคา  
 3. ผูตัดสินใจซ้ือ (Decider) หมายถึง ผูท่ีจะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซ้ือหรอืไมซ้ือสินคา 
 4. ผูซ้ือ (Buyer) หมายถึง ผูที่ไปซ้ือสินคา 
 5. ผูใช (User) หมายถึง ผูบริโภคท่ีใชสินคาหรือบริการน้ัน 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคน้ัน ทําใหทราบถึงปจจัย
ตาง ๆ ไมวาจะเปนปจจัยภายนอก ปจจัยสวนบุคคล และส่ิงกระตุนตาง  ๆ ที่สงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค ซ่ึงเริ่มตั้งแตบทบาทของผูบริโภคจนถึงกระบวนการรับรูและการ
ตัดสินใจในการซ้ือ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน
ออกไป การศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ และกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคน้ัน จึงมีผลตอการวางแผนทางการตลาดใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากท่ีสุด 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 
 ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ตัวแปรหลักที่สําคัญคือประชากรในการศึกษาซ่ึงเปน
กลุมตัวอยาง ซ่ึงนักการตลาดไดคาดการณไววากลุมตัวอยางเหลาน้ีมีแนวโนมท่ีจะเปนลูกคาใน
อนาคต การสํารวจถึงความตองการของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันออกไป สามารถทําใหทราบไดวา
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กลุมตัวอยางแตละกลุมมีความตองการหรือมีการตอบสนองตอสินคาและบริการแตกตางกันหรือไม 
คุณลักษณะของผูบริโภคที่แตกตางกันจะมีความสัมพันธกับการตอบสนองในสินคาและบริการ
อยางไร โดยการแบงกลุมตัวอยางตามคุณลักษณะของผูบริโภคสําหรับการทําการวิจัยครั้งน้ีจะใช
ลักษณะทางประชากรศาสตรเขามาเปนตัวแปรตนในการทําการวิจัย 

 ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพ ครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลาน้ีเปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด 
ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญและสถิติที่วัดได  ของประชากรที่ชวย 
กําหนดตลาดเปาหมายไดลักษณะดังกลาวมี ความสําคัญตอนักการตลาดเพราะเกี่ยวพันกับอุปสงค 
(Demand) ในตัวสินคาท้ังหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตรชี้ใหเห็นถึงการเกิดขึ้น  
ของตลาดใหม และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสําคัญลง ลักษณะทางประชากรศาสตร  
ที่สําคัญ มีดังนี้ (George and Michael, 2005: 35) 
 1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกัน จะมีความตองการในสินคาและบริการ ท่ี
แตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น  สวนกลุม
ผูสูงอายุ จะสนใจสินคาท่ีเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซ่ึงหากแบงชวงกลุมอายุออกเปนกลุมตาม
พฤติกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกันสามารถแบงออกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้ 
  1.1 กลุมวัยกลางคนจนถึงกลุมผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไป โดยกลุมน้ี
ในปจจุบันจะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการจากยุคที่ผานมา กลาวคือ  จะมี
อํานาจในการตัดสินใจในการบริโภคมากกวาเม่ือกอนเนื่องจากมีรายได และมีการวางแผนการ
ลงทุนที่ดี มีความทันสมัยและรับฟงขาวสารขอมูลอยูสมํ่าเสมอ กลุมวัยกลางคนและผูสูงอายุ  มี
แนวโนมท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการจากประสบการณและมีความเช่ือมั่นในตนเองมากกวา
การเชื่อขอมูลภายนอก เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย และสวนใหญอิทธิพลของคนใน
ครอบครัวจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของคนกลุมน้ีต่ํากวาคือกลุมวัยกลางคนและกลุมผูสูงอายุมี
แนวโนมจะตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีรูจักและตรายี่หอที่คุนเคยมากกวาการาจะยอมรับส่ิงใหม 
นอกจากนี้ยังพบวากลุมนี้มีความออนไหวในเรื่องราคานอย โดยยินดีจายแพงขึ้นสําหรับสินคาหรือ
บริการที่ดี 
  1.2 กลุมหนุมสาวจนถึงวัยกลางคน คือผูที่มีอายุระหวาง 20-45 ป คนกลุมน้ี มี
เหตุผลในการจับจายใชสอยมากขึ้น ไมคอยยึดติดกับตราสินคาท่ีหรูหรือมีราคาแพง โดยมี
พฤติกรรมที่นาสนใจคือ เลือกตามยี่หอของตนเอง คนกลุมนี้มองสินคาตราย่ีหอที่ถูกลงกวาตราย่ีหอ
หรูที่นินมใชในกลุมคนมีเงิน สวนหนึ่งอาจเปนเพราะอํานาจซ้ือไมเพียงพอ แตส่ิงท่ีกลุมน้ีแสดง
ออกมาไมไดอยูในลักษณะที่มีปมดอย แตพยายามสรางแนวโนมของกลุมตนเองวาตราย่ีหอที่เลือก
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เปนตัวแทนของความทันสมัย และสรางความรูสึกเชิงลบกับตราย่ีหอหรู ๆ วาเปนเร่ืองไรสาระ ของ
คนรวย  
  1.3 กลุมวัยรุน คือผูที่มีอายุระหวาง 13-22 ป คนกลุมน้ีคอนขางมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซ้ือสูง และใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือส้ัน ไมคอยรอบคอบในการซ้ือ เพราะรายไดทั้งหมด
สวนใหญมาจากผูปกครอง วัยรุนมักมีพฤติกรรมรวมตัวกันเปนกลุม โดยสมาชิกในกลุมจะมี
อิทธิพลตอกันและกันในการสรางคานิยมและรูปแบบแนวคิดใหม เชน การแตงตัว สถานที่
ทองเท่ียว รวมถึงท้ังชนิดและตราสินคาของสินคาท่ีซ้ือโดยดาราวัยรุนที่ชื่นชอบทั้งดาราไทยและ
ดาราตางประเทศลวนมีอิทธิพลทางออมตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา 
 2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรที่มีความสําคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภคมาก
เพราะ เพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู และการตัดสินใจในเรื่องการเลือกสินคาท่ีบริโภค
ตาง ๆ กัน โดยมากเกิดจากสาเหตุในเร่ืองของการไดรับการเล้ียงดู การปลูกฝงนิสัยมาต้ังแตในวัย
เด็กโดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงมีวัฒนธรรมในการเล้ียงดูเด็กผูชาย และเด็กผูหญิงท่ีแตกตางกันอยาง
มาก โดยสวนใหญเด็กผูชายจะถูกเล้ียงใหมีความกลาแสดงออก และมีความรับผิดชอบเพ่ือจะได
เปนหัวหนาครอบครัวตอไป สวนเด็กผูหญิงจะถูกเล้ียงดูในลักษณะที่ใหสงบเสงี่ยมและเปนผูตาม 
หรือเปนภรรยาที่ดี ทําใหมีพฤติกรรมที่มีแนวโนมในการไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น จากที่กลาว
มาจึงอาจกลาวไดวาในสังคมไทยเพศชายมีแนวโนมท่ีจะเปนผูตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ
ครอบครัวมากกวาเพศหญิง โดยเฉพาะสินคาท่ีเปนเครื่องใชไฟฟาและเทคโนโลยีสูง ถึงแมวาใน
ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงในดานสังคมวัฒนธรรมไปบางแตก็ยังคงมีความแตกตางในพฤติกรรม
การซ้ือของเพศหญิงและ เพศชายอยูไมนอย 

 3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยาราง หรือเปนหมาย ซ่ึงในอดีตถึง
ปจจุบันเปนเปาหมายท่ีสําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญ
มากย่ิงขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการ
ซ้ือที่แตกตางกัน เชน ผูที่หยาราง หรือเปนหมาย จะเลือกแตงกายดวยเส้ือผาท่ีหรูหรา ทันสมัย  มี
เอกลักษณสวยงามเหนือระดับ  
 4. การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา เน่ืองจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูง
กวาผูที่มีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพมากกวา 
 5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
สินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ
และสินคาท่ีเปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานที่ทํางานในบริษัทตาง ๆ  สวนใหญจะซ้ือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

21 

สินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ ขาราชการก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปน นักธุรกิจก็จะซ้ือสินคาเพ่ือสราง
ภาพพจนใหกับตนเอง เปนตน นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัทเปนท่ี
ตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุม
เหลานี้ไดอยางเหมาะสม 

 6. รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ สถานภาพเหลาน้ี
ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน ดังน้ันนักการ
ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซ้ือคนที่มี
รายไดต่ําจะมุงซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนท่ีมีรายไดสูง
จะมุงซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี และราคาสูงโดยเนนที่ภาพพจนตราสินคาเปนหลัก 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายไดนั้น ถือไดวาเปนตัวแปรหน่ึงท่ีสําคัญที่สุดท่ีนิยม
นํามาใชในการวัดสวนแบงตลาด และเมื่อนํามาเชื่อมโยงกับความตองการพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภคแลวนั้น จะสามารถทําใหเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น และทํา
ใหการกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจน และมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 สวนประสมทางการตลาด เปนแนวความคิดที่สําคัญอยางหนึ่งทางการตลาด เพราะ การ
บริหารการตลาดเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา นักการตลาดจะใชสวนประสมทางการตลาด
เปนเครื่องมือหลักสําคัญ ซ่ึงจะตองพัฒนาใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย (Target market) ที่ได
เลือกสรรไว 
 ความหมายของการตลาด 

 การตลาด หมายถึง การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลใหเกิดการนําสินคา 
หรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชบริการนั้น ๆ ใหไดรับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุ
วัตถุประสงคของกิจการ (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543: 2) 
 การตลาด หมายถึง การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับตลาดโดยตรง กระทําขึ้นเพื่อใหเกิด
การแลกเปล่ียน และสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางสรรคคุณคา สนองความ
จําเปน และความตองการของลูกคา (พิบูล ทีปะปาล, 2545: 11) 
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 ความหมายของสวนประสมทางการตลาด 
 ในปจจุบันสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทําให
พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  (สมจิตร ลวนจําเริญ, 2527) ผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน ของภาคธุรกิจตาง ๆ ไมวาเปนธุรกิจดานการผลิตสินคาและธุรกิจดานการใหบริการ ซ่ึง
จะเห็นไดวาการแขงขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเน่ือง ดังนั้น ธุรกิจเหลาน้ีจึงตองมี
การปรับตัว และพัฒนาคุณภาพการผลิต และการบริการอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม ของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจตอง
มุงใหความสําคัญแกลูกคาและตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูง สุด 
ซ่ึงธุรกิจสวนใหญที่ผานมา ในอดีตจะเนนไปที่สวนประสมทางการตลาด 4P's (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ, 2541: 25) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) จากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงสวนประสมทางการตลาด  4P's 

ดูเหมือนจะไมเพียงพอที่ทําใหธุรกิจจะสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได ปจจุบัน
ธุรกิจตาง ๆ อาทิ ธนาคาร โรงแรม หางสรรพสินคาโรงพยาบาล เปนตน ไดเพิ่มสวนประสมทาง
การตลาดเขาไปอีก 3 ดาน จนกลายเปนสวนประสมทางการตลาด 7P's (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 

2546) ไดแก บุคลากร (People) กระบวนการใหบริการ (Process) และลักษณะทางการภาพ 
(Physical) สวนประสมทางการตลาดที่เพิ่มเขามาธุรกิจมีเปาหมายเพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด อันนํามาซ่ึงความได เปรียบทางการแขงขันตอไป ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
ภาพท่ี 5 7P's เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด 

ทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2546), 434. 
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 สําหรับคํานิยามและความหมายของสวนประสมทางการตลาด มีผูใหนิยามไวตาง ๆ กัน 
ดังนี้ 
 คอตเลอร (อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2545: 42) ไดใหนิยามไววา “สวนประสมทาง
การตลาด หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือตาง ๆ ทางการตลาด ซ่ึงบริษัทนํามาใชเพื่อปฏิบัติการใหได 
ตามวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย” 

 แลมบ แฮร และแมคดาเนียล (อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2545: 42-43) ไดใหคํานิยาม
ของสวนประสมทางการตลาดไดวา “สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การนํากลยุทธที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการกําหนดราคา มาประสมกันเปนหนึ่งเดียว 
จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือกอใหเกิดการแลกเปล่ียนกับตลาดเปาหมายและทําใหเกิดความพึง
พอใจซ่ึงกันและกันทั้งสองฝาย” 

 เชอรชิลล และปเตอร (อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2545: 43) ไดใหนิยามไววา “สวน
ประสมทางการตลาด คือ การนําเครื่องมือกลยุทธทางการตลาด มาใชรวมกันเพื่อสรางสรรคคุณคา
ใหกับลูกคา และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ เครื่องมือหรือองคประกอบหลักของสวน
ประสมการตลาดมี 4 อยาง คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด” 

 จากนิยามความหมายของสวนประสมการตลาดดังกลาวขางตน ก็พอสรุปสาระสําคัญ
ไดวา เปนการสรางเคร่ืองมือทางการตลาดทั้งดานกลยุทธดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนายและดานการสงเสริมการตลาด นํามาใชรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท และ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา 
 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดที่องคกร
จะตองนํามาใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเปาหมาย ดวยเครื่องมือตอไปน้ีการพัฒนา
สวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการท่ีจะเลือกใชกลยุทธการตลาด
ใหตรงกับตลาดเปาหมายไดถูกตองนั้น จะตองสรางสรรคสวนประสมทางการตลาดขึ้นมาใน
อัตราสวนที่พอเหมาะกัน ซ่ึงในการกําหนดสวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) หรือนั้น
ประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ี  

 1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงอะไรก็ตามท่ีธุรกิจเสนอขายใหแกลูกคา เพื่อตอบสนอง
ความจําเปนหรือความตองการของลูกคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ส่ิงเหลาน้ีอาจมีตัวตนที่
เรียกวา สินคาและไมมีตัวตน ที่เรียกวา บริการ อยางไรก็ตาม ธุรกิจตองทราบใหไดกอนวาความ
ตองการดานผลิตภัณฑที่แทจริงของลูกคามีองคประกอบอยางไร  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ , 

2543) ไดแก ประโยชน คุณภาพ รูปรางลักษณะรูปแบบ ตรายี่หอ การบรรจุภัณฑ และคุณสมบัติ อ่ืน 
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ๆ ทั้งน้ีกอนจะมีการออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ ธุรกิจจําเปนอยางมากที่จะตองมีการทําวิจัย
ตลาดกอน เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑหรือบริการที่ออกมาตรงกับความตองการของลูกคามากท่ีสุด  

ส่ิงท่ีไดก็คือความพึงพอใจของลูกคาตอไป 

 2. ราคา (Price) เปนคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 

2543) เพื่อทําใหเกิดความสะดวกในการซ้ือขาย ถามองอีกดานหนึ่งราคาถือวาเปนตนทุนของลูกคา 
โดยพฤติกรรมการซ้ือของลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑ
กอนมีการตัดสินใจซ้ือเสมอ ถาคุณคาสูงกวาหรือเทากับราคาลูกคาก็จะตัดสินใจซ้ือและจะนํามาซ่ึง
ความพึงพอใจ แตถาราคาสูงกวาคุณคาลูกคาจะไมซ้ือและทําใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ไมดีสงผลตอ
ภาพลักษณของธุรกิจโดยรวมได ดังนั้นการกําหนดราคาธุรกิจตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ไดแก การ
ยอมรับคุณคาของผลิตภัณฑในสายตาของลูกคา ตนทุนและคาใชจาย สภาวะการแขงขัน และสภาพ
เศรษฐกิจ ดังน้ันราคาท่ีดีนั้นควรเปนราคาซ่ึงมีความสมเหตุสมผลจึงจะทําใหลูกคายอมรับไดอัน
นํามาซ่ึงความพึงพอใจและทําใหเกิดลูกคาประจําได 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมเกี่ยวการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังลูกคา หรือเปนการกระจายสินคาไปยังลูกคา งานดานนี้ครอบคลุมถึงการขนสง การเก็บ
รักษาสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ ปจจุบันราคาน้ํามันสูงขึ้นมากทําใหตนทุนดานการขนสง
ของธุรกิจสูงขึ้นตามไปดวยทําใหธุรกิจจําเปนตองปรับราคาสินคาขึ้น สงผลกระทบตอยอดขาย
สินคาท่ีลดลงและเสียเปรียบดานการแขงขัน  ในปจจุบันธุรกิจสวนใหญบางแหงหันมา  ให
ความสําคัญตอสวนประสมดานชองทางการจัดจําหนายมากขึ้น  เพื่อลดตนทุนดานการขนสงลง 
ธุรกิจไดนําระบบการจัดการหวงโซอุปทานรวมกับระบบลอจิสติกส (วิทยา สุหฤทดํารง, 2546) มา
ใชในการกระจายสินคา ประโยชนก็คือคาขนสงโดยรวมลดลง สินคาคงคลังลดลง และการ สงมอบ
สินคาตรงตามเวลา ซ่ึงจะทําใหธุรกิจไดเปรียบคูแขงขันดานตนทุน และลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ 

 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารและจูงใจให
ลูกคาเกิดความตองการและพฤติกรรมการซ้ือเกิดขึ้น เครื่องมือการสงเสริมการตลาดประกอบดวย 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541)  

 1. การโฆษณา (Advertising) 

 2. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 

 3. การสงเสริการขาย (Sales Promotion) 

 4. การประชาสัมพันธ (Public Relation) 

 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
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 จากเคร่ืองมือทั้ง 4 ขางตน ในอดีตท่ีผานมาธุรกิจจะเลือกใชเพียงหนึ่งหรือสองเคร่ืองมือ
ในการสงเสริมตลาดในแตละครั้ง ผลก็คือขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดอยางท่ัวถึง ปจจุบันธุรกิจสวนใหญใชหลาย ๆ เครื่องมือผสมผสานกันในการทําสงเสริมตลาด 
แตละครั้งที่เรียกวา การติดตอส่ือสารแบบผสมผสาน จะทําใหขอมูลขาวสารสามารถการเขาถึง กลุม
ลูกคาไดมากขึ้น แตตนทุนการทําตลาดก็สูงขึ้นดวย ซ่ึงการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดตาง ๆ 
ธุรกิจตองคํานึงถึงงบประมาณท่ีมีอยูดวย ถาธุรกิจมีงบประมาณนอยควรเลือกใชเครื่องมือ  ที่คิดวา
สามารถเขาถึงลูกคาไดมากท่ีสุด 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 อยาง (4 P’s) ที่
กลาวมาน้ี มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและมีความสําคัญเทา ๆ กัน ซ่ึงจะตองทําการตัดสินใจใน
องคประกอบท้ัง 4 อยางพรอมกันไป และตองคอยปรับปรุงสวนประสม 4 อยางน้ีอยูเสมอ เพื่อให
สอดคลองกับสภาวการณทางการตลาดซ่ึงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อที่จะทําใหลูกคาไดรับ
ความพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค และสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงการที่หนวยธุรกิจจะเลือกวาจะให
น้ําหนักกับสวนประสมทางการตลาดตัวใดมากกวากันในการทํากิจกรรมทางการตลาดนั้น ตองเกิด
จากการมีความรูและความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคกอนแลว  จึงกําหนดกลยุทธในสวน
ประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตอไป 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา 
 สภาพจิตวิทยา (Psychological) เปนลักษณะความตองการซ่ึงเกิดจากสภาพจิตใจ  ซ่ึง
เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย ตัวอยาง นักศึกษาในหองเรียนนี้ใสแวนสายตา เพราะสายตาส้ันเปน
เหตุผลดานลักษณะทางกายภาพแตปรากฏวาในบรรดาคนที่สวมแวนตา ราคาของกรอบแวนจะไม
เทากัน เพราะบางคนสวมแวนเพื่อใหอานหนังสือได จะใชกรอบแวนอยางไรก็ได แตบางคนเพื่อให
รางวัลแกชีวิตก็สวมกรอบแวนที่มีราคาแพง ๆ ยี่หอหรู ๆ หรือเมื่อบุคคลหิวจะรับประทานอาหาร
แบบใดก็อ่ิมท้ังน้ัน แตถามีคําถามวารับประทานท่ีไหนถึงจะดี และจะรับประทานอะไรดี สภาพ
จิตใจ แรงกระตุน ทําใหเกิดความตองการที่มากกวาลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงเปนความตองการ
ทางดานจิตวิทยา เชน บางตนเปนสิวที่ใบหนาแลวปลอยใหหายเองตามธรรมชาติ  แตบางคน ตอง
เขารานเสริมความงามเพื่อรักษา ทั้งน้ีเพราะสภาพจิตใจท่ีเกิดขึ้นในแตละบุคคลนั่นเอง สภาพจติใจน้ี
เองเปนตัวที่ทําใหนักการตลาดสามารถทําการตลาดไดโดยตองพิจารณาถึงความตองการทางดาน
จิตวิทยา (ดานจิตใจ) ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดความตองการสินคา เชนทําไมผูบริโภคจึงนิยมสินคา ยี่หอ
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ที่มีชื่อเสียง ทําไมคนไทยจึงนิยมสินคาตางประเทศ ฯลฯ ส่ิงรอบ ๆ ตัวเหลาน้ี จะมีผลตอสภาพทาง
จิตวิทยา  
 ความจําเปน ความตองการและความปารถนาของมนุษย ซ่ึงท้ัง 3 ประการน้ีสามารถใช
แทนกันได ความจําเปนใชสําหรับสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ  ความตองการถือวาเปนความ
ตองการทางดานจิตวิทยาที่สูงท่ีสุด เปนความปรารถนาอันสูงสงของมนุษยส่ิงท่ีเปนปญหาของ
ผูบริโภคท่ีตองการ การแกไข เชน ความหิวตองแกไขโดยการรับประทานอาหาร ความหนาวแกไข
โดยการใสเส้ือผา เปนตน ดังนั้น ความจําเปน และความตองการ จึงทําใหนักการตลาดสามารถขาย
สินคาได โดยที่สินคาและบริการเปนส่ิงท่ีสามารถแกปญหาไดเพราะความจําเปน และความตองการ 
คือปญหา เชน ทําไมจึงมีอาชีพซอมรถ คําตอบก็คือเพราะมีปญหารถเสีย  หรือทําไมจึงมีคนขาย
เครื่องปรับอากาศคําตอบก็คือเพราะเมืองไทยเปนเมืองรอน เปนตน 

 สําหรับ ความจําเปน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ความตองการขั้นปฐมภูมิหรือความตองการทางชีวภาพ (Primary needs or 

physiological needs) เชน ความหิว ความกระหาย ความงวง การพักผอน การขับถาย ความตองการ
ทางเพศ เปนตน เปนส่ิงท่ีตองติดตัวมนุษยมาต้ังแตเกิดเปนส่ิงท่ีสังคมไมจําเปนตองสอนแตเปน
ลักษณะทางชีวภาพของมนุษยที่เกิดมาแลวตองหิวตองกระหาย ตองพักผอน ตองขับถาย 

 2. ความตองการขั้นทุติยภูมิหรือความตองการทางสังคม (Secondary needs or social 

needs) ความตองการน้ี หมายถึง ความตองการท่ีเกิดจากการเรียนรูถึงการอยูรวมกันในสังคม ไดแก 
ความตองการความรัก ความตองการความภูมิใจ ความตองการเพื่อน ความตองการความปลอดภัย 
ความตองการมีสุขภาพดี เปนตน ความตองการทุติยภูมิเปนความตองการที่ไมไดเกิดขึ้นโดยสภาพ
รางกายแตเกิด แตเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรูจากคนอ่ืนที่อยูในสังคม และความตองการทุติยภูมิที่
จะเปนความตองการครอบคลุมความตองการขั้นปฐมภูมิ ความตองการขั้นปฐมภูมิเปนส่ิงท่ีมนุษย
หลีกเล่ียงไมไดเพราะเปนส่ิงท่ีบังคับใหเกิดขึ้นกับตัวเรา  แตความตองการขั้นทุติยภูมิจะเปน
ตัวกําหนดทางเลือกของการบริโภควาถาหิวแลวจะรับประทานอะไร ที่ไหน ถากระหายจะดื่มอะไร 
ถางวงแลวจะนอนที่ไหน บางคนนอนท่ีเกาอ้ีสาธารณะได  บางคนนอนไมได ส่ิงเหลาน้ีเกิดจาก
ความตองการขั้นทุติยภูมิเกิดขึ้นจากความตองการทางสังคมท่ีสอนใหเรารูวา  ควรจะทําตัวอยางไร
ในการตอบสนองความตองการดังกลาว 

 จากความตองการท้ัง 2 ประเภท อับราฮัม มาสโลว ไดนํามาจัดลําดับความตองการของ
มนุษย (Hierarchy of needs) ไวดังนี้ 
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 1. ความตองการทางสรีระ (Physiological needs) เปนความตองการที่ต่ําท่ีสุด เปน
พื้นฐานท่ีสุดที่มนุษยเราทุกคนจะมีความตองการทางสรีระ ไดแก ความตองการน้ํา ตองการอาหาร 
ตองการอากาศหายใจ ตองการการพักผอน ตองการท่ีอยูอาศัย และความตองการทางเพศ เปนตน 
 2. ความตองการความปลอดภัย (Security needs) เมื่อมนุษยสามารถตอบสนองความ
ตองการในขั้นปฐมภูมิไดแลว ลําดับขั้นตอนตอไปของมนุษย คือ ตองการความปลอดภัยจาก
อันตราย ตองการมีชีวิตที่มั่นคง มีอนาคตที่แนนอน ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ เปนตน 
 3. ความตองการทางดานความรัก (Love needs) คือ การที่คนเราตองการรูสึกวาตัวเอง
เปนสวนหนึ่งของสังคม (Sence of Belonging) เปนความตองการการยอมรับจากคนอ่ืน เปนความ
ตองการท่ีอยากใหคนอ่ืนมาชื่นชม ซ่ึงเปนธรรมชาติของมนุษย 
 4. ความตองการดานความภาคภูมิใจ (Self - esteem needs) หมายความวา การที่มนุษย
จะดํารงชีวิตอยูไดอยางนอยมนุษยก็ตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความภูมิใจในตนเอง เชื่อวา
ตัวเองมีดี ตัวอยางเชน การเลือกชุดชั้นใน ซ่ึงใสแลวไมมีใครเห็น แตเราก็เลือกที่รูปแบบหลาย ยี่หอ
ดัง ราคาแพง อยางนอยที่สุดก็ภูมิใจในตนเอง ถาเราสังเกตจะเห็นวาคนไทยมีลักษณะที่ใชสินคา
สองตราย่ีหอ กลาวคือ ถาอยูบานใชแปรงสีฟนยี่หอหนึ่งซ่ึงราคาถูก แตถาจะไปคางนอกบานก็จะใช
แปรงสีฟนอีกย่ีหอหนึ่งที่มีราคาแพง ในกรณีที่เราใชสินคาตราย่ีหอเดียว โดยไมไดนําไปอวดใคร  

แสดงวาใชสินคาน้ันเพ่ือตอบสนองความภาคภูมิใจในตนเอง  แตถาหากใชสองย่ีหอแสดงวาเรา
ตอบสนองความตองการดานความรัก คือ ใชเพื่อใหคนชื่นชอบ แตการที่เรามีความตองการท่ีจะให
รางวัลแกชีวิต เชน ตองไปพักผอนที่ฮาวายสักครั้งหนึ่ง หรือตองใสเส้ือผาย่ีหอนี้  ถือวาเปนการ
ตอบสนองความตองการดานความภาคภูมิใจในตนเอง ถามนุษยขาดความตองการขอนี้ชีวิตของ
มนุษยคงอยูอยางเศราสรอยหงอยเหงา  
 5. ความตองการความสําเร็จสวนตัว (Self actualization needs) เปนความตองการ
ความสําเร็จ คือ มนุษยทุกคนมีความทะเยอทะยานอยูในตัวทุกคน และปรารถนาวาตนเองจะไดเปน
อยางท่ีตนปรารถนาเอาไว เปนความสะใจ สมใจในตนเอง อยางเชน บางคนบอกวาสักวันหนึ่ง ฉัน
จะตองไปอเมริกาใหได คน ๆ นั้นก็จะตองพยายามทุกวิถีทางท่ีจะเก็บเงินใหไดไปอเมริกา บางคนก็
บอกวาสักวันหนึ่งฉันจะตองไดเปนเจาของรถเบนซ คน ๆ นั้นก็จะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือที่จะใหได
รถเบนซ การที่มนุษยดํารงชีพอยูไดนั้น เพราะเขามีเปาหมายขางหนามีความทะเยอทะยาน และใน
การบริโภคของมนุษยก็เปนการบริโภคเพ่ือนําชีวิตไปสูความสมใจตาง ๆ คนที่มีความตองการใน
ขั้นนี้จะมีประโยคที่บอกวา “สักวันหนึ่งฉันจะ…” ซ่ึงมนุษยก็จะพยายามทําทุกอยางเพื่อตอบสนอง
ความสมใจของตนเอง 
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 นอกจากนี้ยังมีความตองการ อีก 2 ประการ ที่ไมสามารถนําไปจัดเขากับลําดับขั้นความ
ตองการ (Hierarchy of need) ได ซ่ึงไดแก  
 1. ความตองการดานความอยากรูอยากเห็น (Curiosity needs หรือ needs to knew)  
  มนุษยเราเมื่อเกิดมาแลวมีความตองการอยากรูอยากเห็น  ดังน้ันเมื่อเห็นอะไรที่
ปกปดเราก็อยากจะเปด เชน หนังสือที่วางขายถามีพลาสติกหอไวทําใหเราอยากดูวาขางในมีอะไร 
การที่เราดูโทรทัศน ดูวีดีโอ อานหนังสือพิมพ อานตํารา ซ้ืออาหารที่เราไมรูจักมาลองชิมดู การชม
ภาพยนตรที่มีคนชมภาพยนตรที่มีคนชมมาก ๆ ฯลฯ ทั้งหมดน้ีเปนความตองการอยากรูอยากเห็น
ทั้งส้ิน  

 2. ความตองการดานสุนทรี (Aesthetic need) มนุษยเราน้ันตั้งแตเกิดมา มาสโลว  
  มองวาความรัก ความสวยงาม เปนส่ิงท่ีเปนพื้นฐานของมนุษย มนุษยชอบดูในส่ิงท่ี
สวยงาม เชน ตอนเปนทารก ก็มีปลาตะเพียนแขวนใหดู เปนสาวก็แตงหนาใหสวย เพราะอยากให
คนอ่ืนดูวาตนสวยและตนเองชอบท่ีเห็นวาตนเองสวยดวย ดังน้ันความตองการดานความสวยงาม
เปนสวนหนึ่งของความตองการของมนุษย ถามนุษยไมมีความตองการขอนี้มนุษยก็คงไมมีการ
แตงหนาแตงตัว สินคาคงไมออกแบบใหมีรูปทรงสวยงาม แตที่เปนเชนนั้น เพราะมนุษยมีความ
ตองการดานสุนทรีเปนองคประกอบ 

 ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ซ่ึงถือวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายใน ที่จะเขามาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค มี
ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจ (Motive) มีที่มาจากหลายสาเหตุดวยกันเชน อาจจะเน่ืองมาจากความ
ตองการหรือแรงขับหรือส่ิงเราหรืออาจเน่ืองมาจากการคาดหวังหรือจากการเก็บกดซ่ึงบางทีเจาตัวก็
ไมรูตัว จะเห็นไดวา การจูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่ไมมีกฎเกณฑแนนอน เนื่องจากพฤติกรรมมนุษยมี
ความซับซอน แรงจูงใจอยางเดียวกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตางกัน แรงจูงใจตางกันอาจเกิด
พฤติกรรมที่เหมือนกันก็ได ซ่ึงแรงจูงใจในทางจิตวิทยามีความหมายซับซอนมาก มีผูใหคํานิยาม
ของการจูงใจไวมากแตสุดทายแลวกลับมามีความหมายลักษณะเดียวกัน ดังนี้ 
  ความหมายของแรงจูงใจ 
  แรงจูงใจ หรือ การจูงใจ หมายถึง แรงขับเคล่ือนที่อยูภายในของบุคคลที่กระตุนให
บุคคล มีการกระทํา (ศุภร เสรีรัตน, 2540: 129) 

  แรงจูงใจ หมายถึง ปญหาท่ีถึงจุดวิกฤติ ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความไมสบายใจ 

แรงจูงใจจึงเปนความตองการท่ีเกิดขึ้นรุนแรง บังคับใหบุคคลคนหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ 

อาจจะเปนความไมสบายทางรางกายหรือจิตใจก็ได จนกอใหเกิดความพยายามในการจะแกไข
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ปญหาดังกลาวนั้น โดยแรงจูงใจ นั้นมีพ้ืนฐานมาจากความจําเปน (Based on needs) กลาวคือถาไมมี
ความจําเปนก็จะไมเกิดแรงจูงใจและความจําเปนเมื่อเกิดเปนความรุนแรงขึ้นในใจก็จะกลายเปน
ตัณหาแหงความตองการ แตถาความตองการน้ันไมรุนแรงพอก็จะไมเกิดแรงจูงใจ เชน นาย ก. มี
ความจําเปน ตองใชรถ เขามองวาเขามีเงินพอท่ีจะซ้ือรถเบนซ เขาเกิดความตองการรถเบนซ แตหาก
ความตองการดังกลาวเปนความตองการท่ีไมรุนแรงเพียงพอ แรงจูงใจในการซ้ือจึงไมเกิด ดังน้ัน
นักการตลาดจึงมีหนาท่ีกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือจนกระท่ังผูบริโภคเกิดความ
ตองการ จนเขาสูจุดวิกฤต ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความไมสบายใจอยางรุนแรง  (Tension) ทําให
ผูบริโภคคนหาวิธีมาตอบสนองความตองการน้ัน นักการตลาดจึงตองเปนนักจิตวิทยาโดยตองเขาใจ
ถึงความตองการ ทัศนคติ ความเช่ือ ฯลฯ ของผูบริโภคเพื่อเปนแนวทางในการท่ีจะนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคได (เสรี วงษมณฑา, 2542: 38-43) 
  แรงจูงใจ หมายถึง พลังท่ีริเริ่ม กํากับ และคํ้าจุนพฤติกรรมและการกระทําสวน
บุคคล และเปนกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีใหความมุงหมายหรือทิศทางแกพฤติกรรม  นอกจากนี้ 
ไดกลาวถึงคุณลักษณะพื้นฐาน ของแรงจูงใจ 3 ประการ คือ ความพยายาม ความไมหยุดย้ัง และ
ทิศทาง (สมยศ นาวีการ, 2543: 28-291) 

  แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะหรือองคประกอบท่ีกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยาง
ใด อยางหนึ่งออกมาอยางมีจุดมุงหมายเพ่ือไปสูจุดหมายท่ีตนเองตองการหรือผูทําการชักจูงกําหนด 
(ราตรี พัฒนรังสรรค, 2544: 254) 

  ประเภทของแรงจูงใจ 

  ซิมบารโดและเวเบอร (Zimbardo and Weber, 1997: 325) วูด (Wood, 1998: 358) 
และสุรางค โควตระกูล (2544: 169) ไดแบงประเภทของแรงจูงใจในแนวทางเดียวกันเปน 2 
ประเภท 

  1. แรงจูงใจภายใน (Intensive Motivation) เปนแรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล 

เปนแรงขับท่ีทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัลหรือแรงเสริมจากภายนอกเพราะ
เปนพฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจของผูแสดงพฤติกรรม มองเห็นคุณคาในตัวมันเองมีความสุข 
หรือพึงพอใจในส่ิงนั้น ซ่ึงความรูสึกมีความสุขนั้นเองท่ีเปนรางวัลหรือส่ิงตอบแทนที่เขาไดรับ เชน 
การเลนวีดีโอเกม การรองเพลงในหองนํ้า การเก็บรักษาไดอาร่ีสวนตัว เปนตน 

  2. แรงจูงใจภายนอก  (Extensive Motivation) เปนแรงจูงใจท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ภายนอกจูงใจใหเกิดพฤติกรรมเปนความตองการที่จะปฏิบัติเพื่อใหไดรับส่ิงตอบแทนหรือรางวัล
หรือหลีกเล่ียงจากผลท่ีไมพึงปรารถนา แรงจูงใจเหลาน้ีเชน แรงเสริมชนิดตาง ๆ ตั้งแตคําติชม
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รางวัลท่ีเปนส่ิงของ เงิน ตัวแปรตาง ๆ ที่มาจากบุคคล ลักษณะของเหตุการณ ส่ิงแวดลอมภายนอก 

เปนตน 

  เวเทน (Weiten, 1997: 383) กลาววา ทฤษฎีสวนใหญไดแบงแรงจูงใจของมนุษย 
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1. แรงจูงใจทางดานรางกาย (Biological Motives) เกิดจากความตองการทางรางกาย 

เชน ความหิว ความตองการทางเพศ ความตองการอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ความตองการขับถาย ความ
ตองการนอนหลับและพักผอน ความตองการแสดงออก ความกาวราว เปนตน 

  2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เกิดจากประสบการณทางสังคม เชน ความ
ตองการความสําเร็จ ความตองการความสัมพันธ ความตองการอิสรภาพ ความตองการการดูแล
ปกปอง ความตองการมีอํานาจ ความตองการเปนที่สนใจของผูอ่ืน ความตองการความมีระเบียบ
เรียบรอย ความตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
  ฮัล ดอลลารด และมิลเลอร (อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2544: 155) ไดแบง
แรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1. แรงจูงใจทางสรีระ (Physiological Motives) แรงจูงใจประเภทนี้ ประกอบดวย
ความหิว ความกระหาย และความตองการทางเพศ 

  2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motives) เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู 
ตัวอยางเชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ แรงจูงใจท่ีอยากจะเปนสวนหนึ่งของหมู เปนตน 

  ลักษณะสําคัญของแรงจูงใจ 

  ลักษณะที่สําคัญของแรงจูงใจ มี 2 ประการ (สุภาภรณ ลีละศุภสกุล, 2526) ดังนี้ 
  1. เปนพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมายหรือเปนตัวผลักดันใหรางกายแสดงพฤติกรรม
ออกมา 
  2. กําหนดแนวทางของพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการเปน
พฤติกรรมที่รางกายแสดงออกเพราะถูกกระตุนหรือรุกเรา เปนพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมายเพราะ
รางกายแสดงปฎิกิริยาตอบสนองตอส่ิงกระตุนหรือส่ิงเรา โดยคิดและเขาใจและต้ังใจใหบรรลุ
เปาหมายพฤติกรรมธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นตามปกติ  
  จากลักษณะของแรงจูงใจท้ัง 2 ประการ ทําใหนักจิตวิทยาและนักการตลาด ไดแยก
ประเภทของส่ิงจูงใจไว ซ่ึงพฤติกรรมจะถูกกําหนดโดยแรงผลักดันของความตองการตาง ๆ ของ
มนุษยในเวลาน้ัน ๆ มนุษยมีความตองการมากมาย มนุษยใหความสําคัญแกความตองการที่ไม
เทากัน และพยายามตอบสนองความตองการท่ีสําคัญที่สุดกอนเสมอ 
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 2. การรับรู (Perception) เปนกระบวนการในการรับขอมูลจากส่ิงเราภายนอกผาน
อวัยวะรับสัมผัส ความรูสึกที่รับเขามาจะถูกตีความหมายโดยอาศัยประสบการณ และการเรียนรูทํา
ใหอินทรียมีการตอบสนองตอส่ิงเรา การรูสึกและการรับรูจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการเกิด
พฤติกรรม ถาการรูสึกและการรับรูบกพรองหรือผิดพลาดยอมทําใหพฤติกรรมของอินทรียที่ผิดไป
จากปกติ 

  ความหมายของการรับรู 
  การรับรู เปนกระบวนการซ่ึงบุคคลเลือกจัดองคกรและตีความขอมูลเพื่อกําหนด
ภาพที่มีความหมาย การรับรูเปนส่ิงท่ีสําคัญมากในแงการตลาด จนมีคํากลาวท่ีวา  “สงคราม
การตลาดความจริงไมใชสงครามสินคาแตเปนสงครามการสรางการรับรู (A marketing war is not a 

battle of product but a battle of perception)” ซ่ึงหมายถึง การแขงขันทางดานการตลาดไมได
แขงขันกัน เพียงทําใหสินคาขายดีเทาน้ัน แตจะแขงขันกันในดานการสรางภาพพจน ใหดีกวาใน
สินคา เชน สินคา ก. เปนสินคาท่ีมีคุณภาพดีแตนักการตลาดไมใสใจในการสรางภาพพจน ปลอยให
ผูบริโภครับรูภาพพจนของสินคาในแงราย หรือรับรูภาพพจนที่เปนธรรมดาสามัญจนผูบริโภคไม
เกิดความชื่นชม ถึงแมวาสินคาของบริษัทจะดีแตก็ไมอาจสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดแกผูบริโภคได ใน
ขณะเดียวกันสินคา ข. เปนสินคาท่ีมีคุณภาพปานกลาง แตนักการตลาดใสใจในการสรางภาพพจนที่
จะใหผูบริโภคเกิดการรับรู (Perception) ที่ดีสินคาก็สามารถขายได (เสรี วงษมณฑา, 2542: 38-43) 
  การรับรู เปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลมีการมองหรือพิจารณาเกี่ยวกับตนเอง
และโลกของบุคคลวาเปนอยางไร ซ่ึงการรับรูเปนปจจัยพื้นฐาน เนื่องจากความตองการของบุคคล
และแรงจูงใจตาง ๆ คือ ส่ิงท่ีบุคคลไดรับรูและทําใหบุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน สวนหนึ่งก็
เพราะบุคคลมีการรับรูที่แตกตางกัน (ศุภร เสรีรัตน, 2544: 143)  

  องคประกอบของการรับรู 
  พฤติกรรมการรับรู เปนกระบวนการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่ตอเนื่องจากการ
รูสึกสัมผัสรับรู เปนกระบวนการแปลความหมายของส่ิงเราท่ีผานเขามาในกระบวนการรูสึก  เมื่อ
เคร่ืองรับหรืออวัยวะรับสัมผัส สัมผัสส่ิงเรา เราจะเกิดความรูสึกแลวสงความรูสึกนั้นไปตีความ 

หรือแปลความหมายกลายเปนการรับรู  
  นอกจากการรับรูเปนส่ิงท่ีตองเรียนรูแลว การรับรูยังเปนส่ิงเลือกสรร (Perception 

is selective) เราอยูทามกลางส่ิงเรามากมายในขณะใดขณะหน่ึง  เราไมสามารถรับรูไปหมดทุก
อยาง แตเราเลือกรับรูส่ิงเราเปนบางอยาง  เชน ขณะที่เรากําลังฟงคําบรรยายของอาจารยถาเรา
สนใจคําบรรยายนั้น เราจะเลือกรับรูเฉพาะเนื้อหาของคําบรรยาย แตจะไมรับรูส่ิงเรารอบตัว เชน 

เพื่อนที่นั่งอยูขาง ๆ ประตูหนาตางหรือคนที่เดินผานไปมา การเลือกสรรการรับรูนั้นขึ้นอยูกับ
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องคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ องคประกอบอันเนื่องมาจากส่ิงเราและองคประกอบ  อัน
เนื่องมาจากตัวบุคคล 

  1. องคประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเรา 
   ลักษณะของส่ิงเราที่ทําใหเรารับรูไดทันที หรือเปนส่ิงเราท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจไดเปนอยางดี ควรมีลักษณะตอไปน้ี  

   1.1 ความเขมและขนาด (Intensity and size) เชน เสียงดัง แสงสวาง ขนาดใหญ 
ทําใหเราเลือกรับรูไดมากกวาส่ิงเราที่มีลักษณะตรงกันขาม 

   1.2 ความผิดแผกกัน (Contrast) ลองนึกถึงเวลาท่ีเราอานหนังสือ ตัวหนังสือที่
อยูในเคร่ืองหมายคําพูด “… ” หรือเขียน ตัวเอน ลักษณะที่ผิดแผกดังกลาวจะทําใหเราเลือกรับรูได
มากกวาลักษณะปกติธรรมดา 
   1.3 การกระทําซํ้า (Repetition) การกระทําซํ้า ๆ เชน เรียกชื่อซํ้าเปนครั้งท่ี 2 
หรือครั้งที ่3 เราจะไดยินชื่อเราไดดีเม่ือถูกเรียกซํ้า 
  1.4 การเคล่ือนไหว (Movement) ส่ิงเราที่เคล่ือนไหวจะดึงดูดการรับรูไดดีกวาส่ิงเรา 
ที่ไมเคล่ือนไหว เชน ปายโฆษณาท่ีมีตัวหนังสือเปนไฟวิ่งเคล่ือนไหวหรือไฟกะพริบจะดึงดูด  การ
รับรูไดดีกวาปายโฆษณาท่ีไมมีตัวหนังสือเปนไฟวิ่งเคล่ือนไหวหรือไฟกะพริบ หรือในกลุมคนทีน่ัง่
นิ่งอยูถามีใครสักคนหนึ่งเคล่ือนไหวหรือลุกขึ้นยืนจะดึงดูดการรับรูขึ้นมาไดทันที 
   1.5 ความแปลกใหม (Novelty) ความสนใจของบุคคลสามารถเปล่ียนไดดวย
การเสนอส่ิงเราที่มีความแปลกใหม เชน ถาทานอานหนังสือ ไดยินเสียงแตรไซเรนของรถดับเพลิง
แลนผาน ก็อาจทําใหทานหยุดอาน และลุกไปท่ีหนาบานของทานก็ได 
   1.6 การใชอิทธิพลทางสังคม (Social Insinuations) เปนการใชส่ิงของหรือ
บุคคลที่มีอิทธิพลทางสังคมกระตุนใหเกิดความสนใจ  ทั้งน้ีเนื่องจาก การที่คน ๆ หนึ่งหรือส่ิง ๆ 
หนึ่งไดรับความสนใจจากสังคมอยางมาก  เชน ในการโฆษณาสินคา บอยครั้งท่ีเสนอขอมูลวา 
สินคานั้นกําลังไดรับความนิยมอยางมาก หรือไดรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ หรือไดรับ คํา
รับรองจากบุคคลที่มีชื่อเสียงบางคน เปนตน 

  2. องคประกอบอันเนื่องมาจากตัวบุคคล  ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ 
   2.1 องคประกอบทางดานสรีระ (Physiological Factors) เนื่องจากอวัยวะรับ
สัมผัสของคนแตละคนมีความสามารถจํากัด คือ ไมสามารถที่จะตอบสนองส่ิงเราทุกชนิดได 
นอกจากนั้นสภาพของรางกายในแตละชวงเวลา ก็ยังมีอิทธิพลตอการรับรูของตนเราดวย เชน อายุ 
เม่ือเราอายุมากขึ้น สมรรถภาพในการรับสัมผัสจะลดนอยลงไปดวย เชน หู หลังจากอายุ 20 ป 
ความสามารถในการฟงจะลดลง ความเมื่อยลา เมื่อรางกายเกิดความเมื่อยลา จะทําใหการรับรู
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ผิดพลาดได อิทธิพลของสารเคมีบางประเภท เชน แอลกอฮอล สามารถทําใหสมรรถภาพในการ
รับรูเปล่ียนไปได 
   2.2 องคประกอบดานดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ไดแก 
    2.2.1 ความสนใจ (Interest) คนเราจะเลือกรับรูในส่ิงท่ีเราสนใจ เชน ชาย 

คนหนึ่งไปเท่ียวปา คนหน่ึงเปนนักธรณีวิทยาก็จะสนใจประเภทของหินตาง  ๆ ในปา สวนอีกคน
หนึ่งเปนสมาชิกชมรมผูเล้ียงนกก็จะสนใจสังเกตนกชนิดตาง ๆ ที่มีในปา 
    2.2.2 ความคาดหวัง (Expectancy) ถาเราคาดหวังส่ิงใดไว การรับรูของเรา
ก็จะเปนไปตามท่ีคาดหวัง 

    2.2.3 ความตองการ (Need) ความตองการเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
การเลือกรับรูมีการทดลองใหคนที่อยูในภาวะหิว ดูภาพกํากวมภาพหน่ึงซ่ึงเห็นไมชัดเจนวาเปนรูป
อะไรกันแน กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาเห็นเปนภาพอาหารหรือคนกําลังรับประทานอาหาร 

เนื่องจากความตองการขณะน้ันคือ ความตองการอาหารเลยทําใหรับรูไปตามความตองการน้ัน 

    2.2.4 การเห็นคุณคา (Value) การรับรูขึ้นกับการเห็นคุณคาในส่ิงน้ันจาก
การทดลองใหเด็กจากสถานะเศรษฐกิจตางกันประมาณขนาดของสตางคโดยการวาดภาพ ซ่ึงพบวา
เด็กที่มีสถานะเศรษฐกิจต่ําจะประมาณขนาดของสตางคใหญกวาเด็กท่ีฐานะดี เนื่องจากเด็กยากจน
ใหคุณคาของเงินหรือรับรูคุณคาของเงินสูงกวาเด็กฐานะดี (Quinn, 1985: 33-34) 

 3. การเรียนรู (Learning) เปนการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณดังนั้น การเรียนรูจึงเปนประสบการณที่บุคคลสะสมไว เชน บางคนจะใชผงซักฟอกที่
ผสมมะนาว น้ํายาลางจานผสมมะนาว เพราะเกิดการเรียนรูวาการใสมะนาวชวยใหสะอาดได  บาง
คนไมรับประทานเนื้อเพราะทราบมาวาเน้ือวัวที่มีเชื้อโรคแอนแทร็กซ  ซ่ึงอาจทําใหคนถึงตายได
เหลานี้เกิดจากประสบการณการเรียนรู ดังน้ันนักการตลาดจึงมีหนาท่ีใสประสบการณการเรียนรู
เกี่ยวกับตราสินคาท่ีถูกตองใหกับผูบริโภค (เสรี วงษมณฑา, 2542: 38-43) 
  ความหมายของการเรียนรู 
  การเรียนรู คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันมีผลเน่ืองมาจากการไดรับ
ประสบการณ โดยการเปล่ียนแปลงน้ันเปนสาเหตุทําใหบุคคลเผชิญสถานการณเดิมแตกตางไปจาก
เดิม ประสบการณที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมีประสบการณทางตรงและทางออม 

  ประสบการณทางตรง คือ ประสบการณที่บุคคลไดพบหรือสัมผัสดวยตนเอง เชน 
เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไมเคยรูจักหรือเรียนรูคําวา “รอน” เวลาท่ีคลานเขาไปใกลกานํ้ารอน แลวผูใหญบอก
วารอน และหามคลานเขาไปหา เด็กยอมไมเขาใจและคงคลานเขาไปหาอยูอีก จนกวาจะไดใชมือ
หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายไปสัมผัสกานํ้ารอน จึงจะรูวากาน้ําที่วารอนนั้นเปนอยางไร 
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ตอไป เมื่อเขาเห็นกาน้ําอีกแลวผูใหญบอกวากาน้ํานั้นรอนเขาจะไมคลานเขาไปจับกาน้ําน้ัน เพราะ
เกิดการเรียนรูคําวารอนที่ผูใหญบอกแลว เชนนี้กลาวไดวา ประสบการณตรงมีผลทําใหเกิดการ
เรียนรูเพราะมีการเปล่ียนแปลงท่ีทําใหเผชิญกับสถานการณเดิมแตกตางไปจากเดิม  ในการมี
ประสบการณตรงบางอยางอาจทําใหบุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แตไมถือวาเปนการเรียนรู
ไดแก 
  1. พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเนื่องจากฤทธ์ิยา หรือส่ิงเสพติดบางอยาง 
  2. พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเนื่องจากความเจ็บปวยทางกายหรือทางใจ 
  3. พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเนื่องจากความเหน่ือยลาของรางกาย 
  4. พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะทอนตาง ๆ  
ประสบการณทางออม คือ ประสบการณที่ผูเรียนมิไดพบหรือสัมผัสดวยตนเองโดยตรง  แตอาจ
ไดรับประสบการณทางออมจาก การอบรมส่ังสอนหรือการบอกเลา การอานหนังสือตาง ๆ และการ
รับรูจากส่ือมวลชนตาง ๆ (ประดินันท อุปรมัย, 2540: 121) 

  ลักษณะของการเรียนรู  
  จะเห็นวาลักษณะของการเรียนรูมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาโดยเปนผลมาจาก
ความรูใหมท่ีไดรับ (จากการอาน การสังเกต หรือความคิด) หรือจากประสบการณที่แทจริง ซ่ึงการ
เรียนรูมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. ความรู (Knowledge) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการที่ไดรับความรูจากบุคคลอ่ืน มี
บุคคลอ่ืนมาบอกหรือสอน เชน มีเพื่อนมาบอกวาใชรถยนตนําเขาอยู ใชแลวรูสึกวาดีมากคุมคาและ
มีความปลอดภัยมาก  
  2. ประสบการณตรง (Direct experience) เกิดจากประสบการณที่เราไดไปพบเห็น
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งดวยตนเอง เชน เมื่อใชรถยนตที่ผลิตภายในประเทศแลวมีความรูสึกวาสมรรถนะใน
การขับขี่ไมคอยดีเทาไหรและเม่ือเปรียบเทียบจากการไดซ้ือรถยนตนําเขาที่ผลิตจากตางประเทศ มา
ใชกับมีความรูสึกวาสมรรถนะในการขับขี่ดีกวาอยางเห็นไดชัด 

  3. การโยงใย (Association) เปนการเรียนรูที่เกิดจากส่ิงท่ีเราเคยพบเห็นมากอนแลว
นํามาคิด เชน เมื่อไดเห็นและทดลองขับรถยนตนําเขาแลวรูสึกวามีเทคโนโลยีที่ดีกวาก็คิดวามีการ
ประกอบ ที่ใชวัสดุที่ทันสมัยและแข็งแรงกวา (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545: 60) 

  ขั้นตอนของการเรียนรู 
  การเรียนรูสามารถแบงออกได 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การรับรูส่ิงใหม (Cognitive change) เปนการเปล่ียนแปลงดานความรูความเขาใจ
ของบุคคลจากส่ิงท่ีไมเคยทราบมากอน เมื่อไดรับขาวสารแลวเกิดความรูขึ้น 
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  2. การเปล่ียนแปลงทางดานความรูสึก (Affective) เปนการเปล่ียนแปลงดาน
ความรูสึกของบุคคลจากเดิมมีความรูสึกชอบสินคา ก.นอย แลวเกิดการเปล่ียนความรูสึกเปนชอบ
มากขึ้น 

  3. การเปล่ียนแปลงทางดานพฤติกรรม (Behavior or motor skill) เปนการ
เปล่ียนแปลงทางดานทักษะจากท่ีไมเคยปฎิบัติแลวสามารถปฎิบัติได จากท่ีทําไมเปนเปล่ียนเปนมี
ความชํานาญ 

  การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ขั้นตอน จะตองเปนไปตามขั้นตอน กลาวคือ ตองเกิด
ความรูกอน จึงจะเกิดความชอบแลวเกิดพฤติกรรม แตไมจําเปนวาจะตองทําท้ัง 3 ขั้นตอนพรอม
กัน (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545: 62) 

 4. บุคลิกภาพ (Personality) โดยทั่วไปบุคลิกภาพของมนุษยเปนลักษณะเฉพาะของแต
ละบุคคล ซ่ึงแสดงออกทางกิริยาทาทาง ความรูสึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท 

และลักษณะนิสัย  

  ไดมีนักจิตวิทยาศึกษาบุคลิกภาพของมนุษยในแงมุมตาง ๆ ซ่ึงจากการศึกษาคนควา
ดังกลาว จะทําใหเราเขาใจในมนุษยมากยิ่งขึ้น และจะเปนประโยชนในการปฏิบัติตนใหเหมาะสม
ตามควรแกแตละบุคคล 

  ความหมายของบุคลกิภาพ 

  บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล อันทําใหบุคคลนั้นแตกตางจาก
บุคคลอ่ืน ๆ บุคลิกภาพประกอบดวย รูปสมบัติ และคุณสมบัติ รูปสมบัติ หมายถึง รูปรางหนาตา 
และการแตงกาย คุณสมบัติ หมายถึง ลักษณะนิสัยตาง ๆ เชน ความซ่ือสัตย ความสุภาพ ความ
กระตือรือรน เปนตน (ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ, 2540: 3) 

  บุคลิกภาพ คือ ลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาในระยะยาว  ซ่ึงมี
ผลกระทบตอการกําหนดรูปแบบในการโตตอบ หรือตอบสนอง (Reaction) ที่ไมเหมือนกัน เชน 

เม่ือเกิดเหตุการณไฟไหมบุคคลแตละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกตางกัน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
บุคลิกภาพของแตละบุคคล ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเปนตัวกําหนดการตอบสนองของมนุษย  (เสรี 
วงษมณฑา, 2542: 38-43) 
  บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคล ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบงช้ีความเปนปจเจกบุคคล 

และเปนส่ิงท่ีกําหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือสถานการณของบุคคลนั้น  ซ่ึง
พฤติกรรมของแตละบุคคลนั้น สามารถผันแปรไปไดตามสถานการณ แตยังคงแบบแผนพฤติกรรม
ที่เปนลักษณะเฉพาะ ทําใหสามารถจําแนกลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของแตละคนได  (Allport, 

1961; Pervin, 1980, อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2550) 
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  ลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพ 
  ลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพมีดังนี้ 
  1. บุคคลแตละคน เมื่อเกิดขึ้นมาแลวก็มีลักษณะรูปรางเปนไปตามพันธุกรรม เมื่อ
เติบโตขึ้นมาก็ไดพบปะเรียนรูกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม ทําใหเกิดเปนผลรวมของบุคลิกภาพในตัว
บุคคลขึ้น 

  2. บุคลิกภาพเปนลักษณะพฤติกรรมสวนรวมของบุคคล มิใชเปนพฤติกรรมเฉพาะ
อยางคือไมใชหมายถึงลักษณะการพูด การแตงกาย มารยาท การแสดงอารมณ หรือขนาดรูปราง
ผิวพรรณ เพียงอยางใดอยางหน่ึง หากแตหมายถึงทุกส่ิงทุกอยางในตัวคนนั้นท่ีแสดงใหปรากฏออกมา 
  3. บุคลิกภาพของบุคคลจะเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับการมองเห็นของบุคคลอ่ืน เชน
บุคลิกภาพของบุคคลจะดีหรือไมอยูที่คุณคาของคนนั้นที่มีตอสังคมและสังคมมองเห็นความสําคัญ
ของบุคคลนั้นอยางไร เปนตน  
  4. บุคลิกภาพ เกิดจากการที่บุคคลใชความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืน
ไดโครงสรางของบุคลิกภาพของแตละบุคคลประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ ที่ถาวรฝงแนนอยูใน
วิถีของการปรับตนซ่ึงเปนแบบแผนเฉพาะของแตละบุคคล 

  ความสําคัญของบุคลิกภาพ 

  บุคลิกภาพมีความสําคัญตอบุคคลและการมีบุคลิกภาพที่ดี  ซ่ึงประกอบดวย
คุณลักษณะดังนี้ 
  1. ความสามารถในการรับรูและเขาใจสภาพความเปนจริงอยางถูกตอง  โดยไม
บิดเบือนความจริง 

  2. การแสดงอารมณในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม  การมีอารมณที่ไมดียอม
เปนผลรายตอตนเองและบุคคลรอบของ 

  3. ความสามารถในการสรางความสัมพันธทางสังคม เพราะตลอดชีวิตของคนเรา
ตองมีความสัมพันธกับผูอ่ืน เพื่อสวัสดิภาพอันดีของมวลมนุษย 
  4. ความสามารถในการทํางานท่ีอํานวยประโยชน ทั้งน้ีเพื่อใหไดมาซ่ึงการยกยอง
นับถือจากผูอ่ืน จะทําใหเรารูสึกวาตนเองมีประโยชนตอสังคมหรือชวยเหลือสังคมได 
  5. ความสามารถในการพัฒนาคน สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดในทุกสถานการณ 
บุคลิกภาพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคลในสังคมเปนอยางมาก โดยพิจารณาในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้ 
   5.1 ความมั่นใจ ผูมีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึน้ ทําให
กลาแสดงออกเพราะคนอ่ืน ๆ ที่พบเห็นจะใหความสนใจและเชื่อมั่น 
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   5.2 การคาดหมายพฤติกรรม ถารูวาบุคคลน้ันมีพฤติกรรมอยางไร จะทํานายได
วาในสถานการณจะแสดงพฤติกรรมอยางไร 

   5.3 การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล สามารถบอกไดวาบุคคลหนึ่ง
แตกตางจากอีกบุคคลหนึ่งไดโดยอาศัยการสังเกตดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนประจําสมํ่าเสมอ แกตัว
บุคคล นั้น ๆ บุคลิกภาพชวยใหสามารถจํา รูจัก เขาใจ บุคคลแตละคนได ตลอดจนรูวิธีที่จะปรับตัว
ใหเขากับคนเหลานั้นได ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันในสังคม 

    5.4 การตระหนักในเอกลักษณของบุคคล บุคลิกภาพจะทําใหคนมีลักษณะ
เฉพาะตัว เปนของตนเองเปนแบบอยางแกเยาวชน 

   5.5 การปรับตัวใหเขากับคนอ่ืน  ๆ การท่ีรูบุคลิกภาพของบุคคลอ่ืน  ทําให
ปรับตัวกับเขาไดงายขึ้น เอาชนะศัตรูได แกปญหาได 
   5.6 ความสําเร็จ คนที่มีบุคลิกภาพดี เปนพื้นฐานแหงการศรัทธาเช่ือถือแกผูพบ
เห็น ไดรับการชวยเหลือและการติดตอดวยดี ไดรับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหนาที่การงาน 

   5.7 การยอมรับของกลุม คนที่มีบุคลิกภาพดียอมเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปใคร 
ๆ กเ็รียกรองตองการ ชอบที่จะใหอยูในกลุม ทําใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจจะเห็นไดวาบุคลิกภาพ
นั้นมีความสําคัญและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปวา เปนสวนหนึ่งทําใหบุคคลมีความสําเร็จในอาชพี
และเปนที่รัก ศรัทธาของบุคคลรอบขาง สามารถแกปญหาไดถูกตอง เปนแบบอยางท่ีดีแกผูพบเห็น 
(กันยา สุวรรณแสง, 2533: 4-5) 

  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 
  บุคลิกภาพของบุคคลไดพัฒนาโดยอาศัยปจจัยหลายประการที่รวมกัน  ซ่ึงทําใหแต
ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงพันธุกรรมและส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลรวมกันใน
การกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล มีรายละเอียดดังนี้  
  1. พันธุกรรม (Heredity) เปนลักษณะทางรางกายและพฤติกรรมของบุคคลที่ไดรับ
การถายทอดจากบรรพบุรุษโดยการสืบสายโลหิต  ที่สามารถกําหนดไดอยางชัดเจน เชน รูปราง
โครงสรางหมูเลือด สัดสวนของรางกาย เพศ และโรคบางชนิด ตลอดจนความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางดานสติปญญา และความถนัด 

  2. ส่ิงแวดลอม (Environment) เปนอิทธิพลของทุกส่ิงทุกอยางท่ีมีผลตอบุคคล
ภายหลังการเกิดมีความสําคัญในการปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีไดรับจากพันธุกรรมใหดีขึ้นหรือเลวลงก็
ได เชน ความตองการ ความสนใจ เจตคติ คานิยม อารมณและความเช่ือม่ันในตนเอง เปนตน บุคคล
จะมีพฤติกรรมเชนไรนั้นยอมขึ้นอยูกับการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับ (นิภา นิธยายน และ 
สุภัททา บิณฑะแพทย, 2532: 78-79) 
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   นอกจากนี้ ประสบการณแบงได 2 ชนิด คือ 

   2.1 ประสบการณรวม หมายถึง ประสบการณที่บุคคลในสังคมและวัฒนธรรม
นั้น ๆ ไดรับเหมือนกัน เชน คานิยมในสังคม และหลักในการดําเนินชีวิตโดยท่ัวไป เปนตน 

    2.2 ประสบการณเฉพาะ หมายถึง ประสบการณของบุคคลแตละคนในสังคม
หนึ่ง ๆ ไดรับมาไมเหมือนกัน เปนไปตามแบบฉบับของตนโดยเฉพาะ เชน คนที่ประสบอุบัติเหตุก็
มีประสบการณสวนตัว คนไมเคยประสบอุบัติเหตุ ก็ไมมีประสบการในเร่ืองนี้ เปนตน 

   สรุปไดวา บุคลิกภาพและการปรับตัวของบุคคลจะถูกหลอหลอมขึ้นมาจาก
พันธุกรรม และส่ิงแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญ 

  4. ทัศนคติ (Attitude) โดยทั่วไปแลวทัศนคติเปนเรื่องของผลกระทบที่เกิดจาก
อารมณของบุคคลที่มีตอส่ิงใด ๆ ไมใชเรื่องงายเลยท่ีจะสามารถเขาถึงพ้ืนฐานอารมณของบุคคล
ทั่วไปได เพราะไมอาจสังเกตเห็นไดโดยตรง อยางไรก็ตามพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็นเปนผล
มาจากทัศนคติที่แตกตางกัน ซ่ึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจจะเปนเครื่องชักนําท่ีดีหรือไมดีของ
ทัศนคติก็ได ฉะนั้น จึงตองพยายามที่จะเขาใจทัศนคติ เพราะทัศนคติจะเปนตัวชักนําไปสูการ
กระทําท่ีเกิดขึ้นทุก ๆ วันของผูบริโภค (ศุภร เสรีรัตน, 2544: 171) 

  ความหมายของทัศนคติ 
  ทัศนคติ คือ ความรูสึก ทาที ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานท่ีมีตอเพ่ือน
รวมงาน ผูบริหาร กลุมคน องคกรหรือสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ โดยการแสดงออกในลักษณะของ
ความรูสึกหรือทาทีในทางยอมรับหรือปฎิเสธ (พงศ หรดาล, 2540: 42)  
  ทัศนคติ คือ การประเมินความพอใจหรือไมพอใจความรูสึกและทาทีความรูสึกที่
คนเรามีตอความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ทัศนคติเปนส่ิงท่ีนํามาซ่ึงการปฏิบัติของผูบริโภค เชน 

ผูบริโภคมีทัศนคติวาการออกไปนอกบานน้ันนาเบ่ือ  ดังน้ันถามีใครมาชวนไปดูภาพยนตรจึงมี
โอกาสท่ีจะตอบปฏิเสธสูงมาก ในทํานองกลับกันถาผูบริโภคคิดวาการอยูบานนาเบ่ือ ถามีเพื่อนมา
ชวนไปดูภาพยนตรก็จะไปกับเขาทันที เพราะมีความพรอมที่จะกระทํา (Readiness to act) ส่ิงท่ีจะ
เขามากําหนดทัศนคติมี 3 ประการ คือ 1) ความรู 2) ความรูสึก 3) แนวโนมของนิสัยหรือความ
พรอมท่ีจะกระทําท้ัง 3 ประการนี้เปนส่ิงท่ีนัก การตลาดพยายามจะเปล่ียนแปลงโดยผูบริโภคคนใด
ที่มีทัศนคติที่ดีตอสินคาเราก็พยายามรักษาเอาไว แตถาผูบริโภค คนใดมีทัศนคติที่ไมดีตอสินคาเราก็
พยายาม จะเปล่ียนทัศนคติของเขาใหชอบสินคาของเราในที่สุด การเปล่ียนแปลงทัศนคติของมนุษย
เปนงาน ที่ยากมากของนักการตลาด  จากกรณีนี้มักจะมีคนชอบพูดวาการท่ีนักการตลาดไป
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เปนงานที่ยากกวาการตลาดที่ตามพฤติกรรมบุคคล ตัวแทน
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บุคคล ที่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมถือวาเปนตัวแทนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socializing 

agent ) โดยเราอาจแบงการตลาดไดเปน 2 แบบ คือ  
  1. การตลาดแบบปรับตัวตามความตองการของตลาด (Adaptive marketing) เปน
การตลาดแบบปรับตัวตามพฤติกรรมผูบริโภค โดยศึกษาจากพฤติกรรมผูบริโภคแลวปรับตัวตาม 
การตลาดแบบน้ีงายกวาใชงบประมาณนอยกวา เพราะมีพฤติกรรมของผูบริโภครองรับการกระทํา
ขององคกรอยูแลว เชน ทําไมเบียรสิงห จึงตองผลิตสิงหโกลดออกจําหนาย  ทั้งน้ีก็เพราะทัศนคติ
ของผูบริโภคเปล่ียนไปจากเดิม เพราะการท่ีผูบริโภคไมเคยคํานึงถึงจํานวนแคลอรีในเบียร วามี
จํานวนมากนอยเทาไร แตผูบริโภคในปจจุบันมีทัศนคติตอการดื่มเบียรเปล่ียนไปโดยคํานึงถึง
สุขภาพมากขึ้น จึงมีพฤติกรรมตองการด่ืมเบียรที่มีแคลอรีต่ํา จํานวนดีกรีต่ํา เบียรสิงหจึงมีไลทเบียร 
ออกมาปองกันไมใหคูแขงขันที่มีดีกรีออนกวามาแยงสวนครองตลาดไป เหลาน้ีเปนการตลาดแบบ
ปรับตัวตามพฤติกรรมผูบริโภคซ่ึงนักการตลาดสวนใหญในปจจุบันจะปฏิบัติตาม 

  2. การตลาดแบบจงใจเปล่ียนแปลงผูบริโภค (Manipulative marketing) เปน
การตลาดท่ีเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภค สินคาท่ีจะใชการตลาดแบบจงใจเปล่ียนแปลง
ผูบริโภคสวนใหญจะเปนสินคาท่ีนําสังคม  โดยกอนท่ีจะมีสินคาดังกลาวสังคมไมมีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับสินคานั้น แตเม่ือมีสินคาเขามาสนองความตองการก็จะเปนส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติให
เกิดความตองการและพฤติกรรมการใชสินคา เชน การรณรงคการใชน้ํามันไรสารตะกั่วในประเทศ
ไทยประสบความสําเร็จเน่ืองจากมีการรวมกันทุกส่ือ และรัฐบาลใหความรวมมือดวยโดยการลด
ภาษีใหตลอดจนการใชมาตรการดานกฎหมายใหจําหนายเฉพาะน้ํามันไรสารตะกั่ว  เหตุนี้จึงทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม จะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภคตองไดรับความ
รวมมือกันจากหลายฝาย (เสรี วงษมณฑา, 2542: 38-43) 
  ทัศนคติ คือ สภาวะความพรอมทางจิตท่ีเกี่ยวของกับความคิด ความรูสึก และแนวโนม 
ของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล ส่ิงของ สถานการณตาง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและ
สภาวะความพรอมทางจิตนี้จะตองอยูนานพอสมควร (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545: 138) 
  ลักษณะของทัศนคติ  
  เนื่องจากวานักจิตวิทยาไดศึกษาในความหมายท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน จึงควรกลาวถึง
ลักษณะรวม ๆ ของทัศนคติที่ทําใหเกิดความเขาใจทัศนคติใหดีขึ้น ซ่ึงลักษณะของทัศนคติ สรุปได
ดังนี้ 
  1. ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเรียนรูได 
  2. ทัศนคติมีลักษณะที่คงทนถาวรอยูนานพอสมควร 
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  3. ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินคาอยูในตัว คือ บอกลักษณะ ดี-ไมดี ชอบ-ไม
ชอบ เปนตน 

  4. ทัศนคติทําใหบุคคลที่เปนเจาของพรอมท่ีจะตอบสนองตอที่หมายของทัศนคติ 

  5. ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับส่ิงของ และ
บุคคลกับสถานการณ นั่นคือ ทัศนคติยอมมีที่หมายนั่นเอง 

  องคประกอบของทัศนคติ  
  องคประกอบของทัศนคติแบงออกเปน 3 สวน คือ (รุงนภา บุญคุม, 2536) 

  1. สวนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในสวนนี้เปนเรื่องของการใช
เหตุผลของบุคคลในการจําแนกแยกแยะความแตกตาง ตลอดจนผลตอเนื่อง ผลไดผลเสีย กลาวคือ 
การที่บุคคลจะสามารถนําเอาคุณคาทางสังคมท่ีไดรับจากการอบรมส่ังสอนและถายทอดมาใชใน
การวิเคราะหพิจารณาประกอบเหตุผลของการท่ีตนจะประเมินขอแตกตางระหวางสวนนี้กับความรูสึก
คือการพิจารณาของบุคคลในสวนท่ีจะมีลักษณะปลอดภัยจากอารมณ แตจะเปนเรื่องของเหตุผล   
อันสืบเนื่องมาจากความเช่ือของบุคคล 

  2. สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรูสึกที่ชอบ ไม
ชอบ รักหรือเกลียดหรือกลัว ซ่ึงเปนเร่ืองของอารมณของบุคคล 

  3. สวนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมอันที่จะมี
พฤติกรรม (Action tendency) แนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสัมพันธตอเนื่องกับสวนของ
ความรูสึก ตลอดจนสวนของสติและเหตุผล สวนของแบบพฤติกรรมนี้จะเปนสวนที่บุคคลพรอมท่ี
จะมีปฏิกริยาแสดงออกตอเหตุการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

  ประเภทของทัศนคต ิ

  การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

  1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูสึกตอส่ิงแวดลอมในทางท่ีดี
หรือยอมรับ ความพอใจ เชน นักศกึษาท่ีมีทัศนคติที่ดีตอการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเปนการ
ใหบุคคลไดมีอิสระทางความคิด 

  2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรูสึกตอ
ส่ิงแวดลอมในทางท่ีไมพอใจ ไมดี ไมยอมรับ และไมเห็นดวย เชน นิดไมชอบคนเล้ียงสัตว เพราะ
เห็นวาทารุณสัตว 
  3. การไมแสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มี
ทัศนคติเปนกลางอาจจะเพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ หรือในเร่ืองนั้น ๆ เราไมมี
แนวโนมทัศนคติอยูเดิมหรือไมมีแนวโนมทางความรูในเรื่องนั้น ๆ มากอน เชน เรามีทัศนคติที่เปน
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กลางตอตูไมโครเวฟ เพราะเราไมมีความรูเกี่ยวกับโทษหรือคุณของตูไมโครเวฟมากอน  จะเห็นได
วา การแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการกอตัวของทัศนคติที่สะสมไวเปนความคิดและ
ความรูสึกจนสามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ตามทัศนคติตอส่ิงนั้น (ดารณี พานทองพาลุสุข 
และสุรเสกข พงษหาญยุทธ, 2542: 43) 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยทางจิตวิทยาดานตาง  ๆ จะชวยให
ทราบถึงลักษณะของผูบริโภความีลักษณะและความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ในการตัดสินใจในการซ้ือ
สินคา นั้น ๆ วาไดรับอิทธิพลจากส่ิงใดบาง ซ่ึงจะทําใหสามารถนําขอมูลจากการวิจัยครั้งน้ีไปชวย
ในการจัดส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ และส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีเหมาะสม และเขาใจถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด 

 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นภัสพร นิยะวานนท (2552) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” จํานวน 400 คน พบวา ปจัยสวนประสมทางการตลาด
และธุรกิจเสริมในรานเบเกอรี่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ 63.00 เพศหญิง รอยละ 37 

สวนใหญอายุระหวาง 15-25 ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด เปนนักเรียน
นักศึกษา มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ในสวนของคุณภาพความสดใหมมากที่สุด ดานธุรกิจเสริมในรานเบเกอรี่ในสวนของเครื่องด่ืม
สําหรับรับประทานคูกับเบเกอรี่มากที่สุด ดานพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ พบวากลุมตัวอยางนิยม
ซ้ือเบเกอรี่จากรานเดี่ยวหรือรานหองแถว โดยซ้ือขนมปงไปรับประทานเองท่ีบานมากท่ีสุด ในชวง
เวลา 12.01-15.00 น. ความถ่ีในการซ้ือ 1-2 ครั้งตอสัปดาห คาใชจาย 10-100 บาทตอครั้ง โดยผูซ้ือ
ตัดสินใจซ้ือเอง และสาเหตุ ที่รับประทานเบเกอรี่ที่รานเพื่อใชเปนสถานท่ีพักผอน ผลการศึกษา
สามารถนํามาเปนแนวทางพัฒนาธุรกิจรานเบเกอรี่เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย” จํานวน 400 ราย พบวา 
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 19-35 ป มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจาง
ทั่วไป/พนักงานบริษัท รายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท เหตุผลสําคัญที่ใชบริการรานเบเกอรี่ คือ 
เบเกอร่ีรสชาติอรอย ใชบริการเพ่ือพักผอนหยอนใจในวันหยุดเสารและอาทิตยบอยที่สุด เวลา 
16.01-20.00 น. เฉล่ีย 1-2 ครั้งตอสัปดาห นิยมส่ังเคก พายและขนมปงตาง ๆ มารับประทาน สวน
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เครื่องดื่มจะส่ังกาแฟ และนํ้าผลไม ผูบริโภคชอบฟงเพลงประเภทเพลงสากล โดยชอบน่ังดานนอก
รานหรือในสวนสนามหญามากที่สุด คาใชจายเฉล่ียตอครั้ง คือ 101-200 บาท ส่ือที่ทําใหรูจัก ราน 
เบเกอร่ีมากท่ีสุด คือ มีผูแนะนํา จากผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด พบวา คาเฉล่ียรวมของทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับสําคัญมาก และพิจารณาแตละปจจัย
พบวา ปจจัยดานพนักงานที่มีระดับความสําคัญในระดับมาก ไดแก พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม 
แจมใส และดูแลเอาใจใสเปนอยางดี ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความสะอาด รสชาติ และความสด
ของเบเกอร่ี ปจจัยดานกระบวนการ ไดแก ภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาด ปจจัยดานราคา 
ไดแก ราคาเบเกอร่ีและเคร่ืองดื่มทีเ่หมาะสม และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีเบเกอรี่
และเคร่ืองดื่มเปนแพ็คเกจในราคาถูก และการแจกบัตรสําหรับลดราคาเบเกอรี่หรือเคร่ืองดื่ม 

 ภัทราภรณ (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สถานท่ีที่กลุมตัวอยางนิยมไปซ้ือเบเกอร่ีมากที่สุด คือ  

หางสรรพสินคา รองลงมาเปนรานหองแถว และนิยมซ้ือเบเกอร่ีประเภทขนมปงมากท่ีสุด รองลงมา
เปนขนมเคก สวนจํานวนเงินที่ใชในการซ้ือเบเกอรี่ตอครั้งอยูในชวง 10-100 บาท และในการซ้ือ  
เบเกอรี่กลุมตัวอยางมักซ้ือเพื่อบริโภคเองและบริโภคในครอบครัว ตามลําดับ ความถ่ีที่กลุมตัวอยาง
ไปซ้ือเบเกอรี่ 1-2 ครั้ง/สัปดาห และนอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห ตามลําดับ สถานท่ีที่กลุมตัวอยาง นํา  
เบเกอรี่ไปบริโภค คือ นําไปบริโภคท่ีบานพักอาศัย รองลงมา คือ บริโภคในรานเบเกอรี่ ในสวนของ
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเบเกอรี่ ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางจะคํานึงถึง
รสชาติเบเกอรี่มากท่ีสุด รองลงมาคือความสดใหมและเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเพราะคิดวาราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ สถานท่ีที่กลุมตัวอยางเลือกซ้ือเบเกอรี่ คือ อยูใกลที่ทํางาน สวนดานการสงเสริมทาง
การตลาด กลุมตัวอยางตองการการสงเสริมการขายแบบลดราคาเมื่อสมัครเปนสมาชิกมากท่ีสุด 

 กัญญารักษ ปจิธรรม (2546) ไดศึกษาเร่ือง “แผนธุรกิจรานบับเบิ้ลเบเกอรี่” จํานวน 100 

คนโดยแยกเปนเพศชาย 22 คน เพศหญิง 78 คน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของผูตอบ
แบบสอบถาม คือ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความสดใหมมากที่สุด  รองลงมาเปน
รสชาติ ความสะอาด และใหความสําคัญกับตราสินคานอยมาก  สวนชนิดของเบเกอร่ีที่นิยม
รับประทาน คือ ขนมปงรองลงมาเปนขนมเคก สวนพุดด้ิง ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความ
นิยมนอยที่สุด ตราสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมมากที่สุดคือ S&P กาโตวเฮาส และ UFM มีผู
รับประทานนอยที่สุด สําหรับราคาตอชิ้นที่เหมาะสมของขนมปงคือ 11-20 บาทตอชิ้น และ ขนม
เคกราคาท่ีเหมาะสมตอชิ้นคือ 20-30 บาท สถานท่ีจัดจําหนายเบเกอรี่ที่มีผูนิยมซ้ือบอยที่สุด  คือ 

หางสรรพสินคา และรานสะดวกซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีเวลาซ้ือเบเกอรี่ที่แนนอน 
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รองลงมาเปนเวลาชวงเชา ใน 1 สัปดาหผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทานเบเกอร่ีสัปดาหละ  3-4 

ครั้ง ส่ือจากโฆษณาท่ีพบเกี่ยวกับเบเกอรี่บอยที่สุด คือ ปายหนาราน 

 ขวัญเรือน สัจจาสัย (2546) ไดศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอรี่ของประชากร 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” ผลการศึกษาพบวา เหตุผลท่ีเลือกเบเกอรี่จะคํานึงถึงรสชาติ เปน
สําคญัที่สุดรองลงมาคือความสะอาดและการเดินทางสะดวกเปนอันดับตอมา ผูตอบแบบสอบถาม
นิยมรับประทานเบเกอรี่ชนิด ขนมปงมากที่สุด รองลงมาคือขนมเคก กลุมตัวอยาง ที่อายุต่ํากวา 20 

ป นิยมรับประทานขนมเคกมากที่สุด สวนผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-29 ป นิยมบริโภคขนมปง
มากท่ีสุดและในการซ้ือผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือเพื่อรับประทานมากกวา  ซ้ือตามเทศกาลหรือ
เปนของฝากคาใชจายตอคร้ังในการซ้ือ คือ 50-100 บาท เมื่อจําแนกตามเพศ และรายไดพบวา ผูที่มี
รายไดต่ํากวา 5,000-20,000 บาท มีคาใชจายในการซ้ือเบเกอรี่ไมตางกัน  คือ 50-100 บาท คนสวน
ใหญนิยมบริโภคเบเกอรี่ชวงอาหารเชาและหลังอาหารเย็น สวนปจจัยทางการตลาด กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับปจจัยทางดานราคามากท่ีสุด รองลงมาเปนผลิตภัณฑ สถานท่ี และการสงเสริมการ
ขายเปนลําดับสุดทาย 

 สันติศุกร ธนาพร (2544) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาการบริโภคขนมปง-นมสด” ผล
การศึกษาพบวา ผูบริโภคขนมปง-นมสด นิยมบริโภค ขนมปงปงแบบเนย-น้ําตาลมากท่ีสุด 

รองลงมาคือสังขยาผูบริโภคสวนใหญนิยมรับประทานในตอนเย็น-ค่ํา มากที่สุด ยกเวนเด็กอายุต่ํา
กวา 12 ป ที่นิยมรับประทานในตอนเชา โดยเหตุผลท่ีเลือกรับประทาน ขนมปง-นมสด คือ รสชาติ
เปนอันดับหนึ่งรองลงมาคือเพื่อสุขภาพ และสวนใหญนิยมรับประทานกับเพื่อน ยกเวนเด็กอายุ ต่ํา
กวา 12 ป จะไปกับครอบครัว โดยมีความถ่ีในการรับประทานคือ สัปดาหละ 1 ครั้ง และมีคาใชจาย
ครั้งละ 31-40 บาท สําหรับปจจัยดานการตลาดดานบริการนั้น ผูบริโภคตองการใหทางรานคามี
น้ําเปลาไวคอยบริการสวนทางดานราคาผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความเหมาะสมดีอยูแลว 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน เนื้อหาที่ความสัมพันธกับประเด็น
ปญหาของงานวิจัยในครั้งนี้ทางปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑประเภทอาหารของผูบริโภคเชนเดียวกัน โดยผลจากการวิจัย
ตางพบปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคท้ังส้ิน 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตพืน้ท่ีรอบโรงพยาบาล 

ศิริราช ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชการออกแบบสอบถามเพ่ือศึกษา
ถึง พฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราชทั้งน้ีผูวิจัยได
ดําเนินการเปนขั้นตอน เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคท่ีมาซ้ือเบเกอรี่ในรานเบเกอรี่ในเขตพ้ืนที่
รอบโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 10 รานคา ดังนี้ 
 1. ชัยวัฒน เบเกอรี่ 
 2. บุษดี เบเกอรี่ 
 3. วังหลัง เบเกอร่ี 

 4. ราชา เบเกอร่ี 

 5. เอแครวังหลัง 

 6. พัฟแอนดพาย 

 7. ดังกิ้นโดนัท 

 8. สตารบัค 

 9. เอส แอนด พี 
 10. กาลาโต คัฟเฟ 
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 ผูวิจัยไดเลือกรานเบเกอรี่จํานวน 10 รานดังกลาวโดยใหเหตุผลดังน้ี คือ เปนรานท่ีมี
สถานท่ีตั้งของรานท่ีแนนอนงายตอการสังเกต ไมใชรานขายแผงลอยท่ัวไป เปนรานท่ีมีชื่อเสียง มี
ผลิตภัณฑเบเกอรี่สดใหมหลากหลายประเภทใหเลือก และต้ังอยูในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิรริาช 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคท่ีมาซ้ือเบเกอรี่ในรานเบเกอรี่ในเขต
พื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช และเน่ืองจากไมทราบจํานวนท่ีแนนอนผูวิจัยจึงใชการกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน โดยใชสูตรการคํานวณของทาโร      
ยามาเน (วิเชียน เกตุสิง, 2541: 24) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการ
เลือกตัวอยาง 5% ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 400 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling)   
เพื่อรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยแจกแบบสอบถามแกผูบริโภคที่มาซ้ือเบเกอรี่ ในเขตพ้ืนที่รอบ
โรงพยาบาลศิริราช 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนรานเบเกอรี่ในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช โดยการสุมจํานวนประชากร   
ที่มาซ้ือเบเกอร่ี 

 

รานเบเกอร่ี จํานวนผูบริโภค (คน) จํานวนประชากรตัวอยาง 
ชัยวัฒน เบเกอรี่ 40 18.8 

บุษดี เบเกอรี่ 40 18.8 

วังหลัง เบเกอร่ี 40 18.8 

ราชา เบเกอรี่ 40 18.8 

เอแครวังหลัง 40 18.8 

พัฟแอนดพาย 40 18.8 

ดังกิ้นโดนัท 40 18.8 

สตารบัค 40 18.8 

เอส แอนด พี 40 18.8 

กาลาโต คัฟเฟ 40 18.8 

รวม 400 188 
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 แทนคาสูตร 

 ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด =        400 

   1 + 400(0.05)² 
 

  = 188.23 = 188 ตัวอยาง 

 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึง
ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้น โดยกําหนดกรอบแนวคิดจากการนําขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากผูท่ีไดเคยศึกษาไวแลวมาประยุกตใช โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภค ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือน คําถามเปนแบบปลายปด
แบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว (Best 

Answer) รวมท้ังหมด 6 ขอ 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช แบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด โดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยเลือกตอบไดเพียง
คําตอบเดียว มีขอคําถามท้ังหมดจํานวน 45 ขอ กําหนดใหแตละขอมี 5 ตัวเลือก ดังตอไปน้ี 

 มากท่ีสุด ให 5 คะแนน 

 มาก ให 4 คะแนน 

 ปานกลาง ให 3 คะแนน 

 นอย ให 2 คะแนน 

 นอยที่สุด ให 1 คะแนน 

 เกณฑการประเมินคาคะแนนท่ีไดจากการวัดขอมูลจากแบบสอบถามในสวนนี้เปนการ
วัดขอมูลประเภทระดับชวงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกวางของอันตรภาคชั้นคือ 
 

 ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

     จํานวนชั้น 
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  = 5 - 1 

     5 
 

  = 0.80 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคให

ความสําคัญมากที่สุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญนอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญนอยที่สุด 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่   
ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช แบงเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานการจูงใจ ดาน
การรับรู ดานการเรียนรู ดานบุคลิกภาพ และดานทศันคติ โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามมาตรวัด
ของลิเคิรท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว มีขอคําถาม
ทั้งหมดจํานวน 18 ขอ กําหนดใหแตละขอมี 5 ตัวเลือก ดังตอไปน้ี 
 

 มากท่ีสุด ให 5 คะแนน 

 มาก  ให 4 คะแนน 

 ปานกลาง ให 3 คะแนน 

 นอย  ให 2 คะแนน 

 นอยที่สุด ให 1 คะแนน 
 

 เกณฑการประเมินคาคะแนนท่ีไดจากการวัดขอมูลจากแบบสอบถามในสวนนี้เปนการ
วัดขอมูลประเภทระดับชวงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกวางของอันตรภาคชั้น คือ 
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 ความกวางของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

     จํานวนชั้น 

  = 5 - 1 

     5 

  = 0.80 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความสําคัญมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความสําคัญปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความนอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความสําคัญนอยที่สุด 

 สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคพ้ืนที่
รอบโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 8 ขอ โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย เปนคําถามที่มีระดับการวัดขอมูลประเภทตางๆ ประกอบดวยคําถามท่ีมีหลายคําตอบให
เลือก (Multiple Choices Questions) จํานวน 7 ขอ และคําถามปลายเปด (Open-ended Response 

Question) จํานวน 1 ขอ 

 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ ให
ไดเคร่ืองมือที่สมบูรณและมีคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 

 2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามโดยศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ โดยมี
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Validity) วาตรงตามจุดมุงหมายและสอดคลองกับการศึกษา
ครั้งนี้หรือไมหลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
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 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ราย โดยผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูประกอบการในเขตบางพลัด เพื่อตรวจสอบการใชคําถาม
และความสามารถในการใช (Usability) และนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (บุญธรรม กิจประดาบริสุทธ์ิ 2547 : 266-267) คา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามควรมีคาไมต่ํากวา 0.75 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามไดเทากับ 0.858 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ลักษณะคือ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามใหแกผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางเปาหมาย โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบการโควตา (Quota 

Sampling) จํานวน 400 ตัวอยาง 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควางานวิจัยที่มี
ผูดําเนินการไวแลว ตําราวิชาที่เกี่ยวของ บทความทางวิชาการ เว็บไซดทางอินเตอรเน็ท เพื่อใชเปน
กรอบความคิดในการศึกษาประกอบการวิเคราะหและสรุปผล 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยใชตางรางแจกแจงความถ่ี 

แสดงคารอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะหลักษณะทางดานประชากรศาสตรดวยการใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

 2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราชดวยการใชสถิติคาเฉล่ียและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะหระดับความคิดเห็นดานจิตวิทยาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของ
ผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราชดวยการใชสถิติคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4. วิเคราะหพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
ดวยการใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5. วิเคราะหพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
ดวยการใชคาสถิติไคสแควร (Chi-square test) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม โดยมีนัยสําคัญที่ 0.05 

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําแผนดําเนินการศึกษาทฤษฎีแนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวของ และทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยใชระยะเวลาท้ังส้ินรวม 7 เดือน โดยมีชวงระยะเวลา ดังน้ี 

 
 สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 
ศึกษาความ
เปนมาและ
ความสําคัญ 

       

ศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัย
ทีเ่กี่ยวของ 

       

จัดเก็บและ
ร ว บ ร ว ม
ขอมูล 

       

วิ เ ค ร า ะ ห
ขอมูล 

       

สรุป 

ผลการวิจัย 

       

 

ภาพท่ี 6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 



 
 

51 

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวเิคราะหขอมลู 
 

 การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช ผล
การวิเคราะหขอมูลสามารถแบงไดเปน 4 หัวขอ ไดแก 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่
ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวทิยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 
 4. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบรโิภคในเขตพ้ืนท่ีรอบโรงพยาบาลศิรริาช 
 
ปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลที่ไดจากการสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก รายละเอียดเรื่อง เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 จํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 100 53.19 
หญิง 88 46.81 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง จํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 6.38 ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 4 จํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

กลุมอายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 15 ป 23 12.23 

15-24 ป 34 18.09 

25-34 ป 53 28.19 

35-44 ป 42 22.34 

45-54 ป 24 12.77 

55-64 ป 12 6.38 

65 ป ขึ้นไป 0 0.00 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป มากท่ีสุด
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 28.19 รองลงมา คือ อายุระหวาง 35-44 ป จํานวน 42 คน คิดเปน    
รอยละ 22.34 อายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 18.09 อายุระหวาง 45-54 ป 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.77 อายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12.23 อายุ
ระหวาง 55-64 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.38 และอายุมากกวา 65 ป จํานวน 0 คน คิดเปน
รอยละ 0.00 ตามลําดับ สรุปไดวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญเปนวัยผูใหญมากท่ีสุด และ
รองลงมาเปนวัยกลางคน ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 5 จํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 87 46.28 
สมรส 45 23.94 
หยา/หมาย 56 29.79 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จํานวน 87 คน คิด
เปนรอยละ 46.28 รองลงมา คือ สถานภาพหยา/หมาย จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 29.79 และ
สถานภาพสมสร จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 23.94 ตามลําดับ สรุปไดวา ผูบริโภคกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 6 จํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษา 56 29.79 
มัธยมศึกษา/ปวช. 35 18.62 
อนุปริญญา/ปวส. 45 23.94 
ปริญญาตรี 65 34.57 
สูงกวาปริญญาตร ี 78 41.49 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
มากท่ีสุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 41.49 รองลงมา มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 34.57 ระดับประถมศึกษา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 29.79 ระดับ
อนปุริญญาตรี/ปวส. จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 23.94 และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 18.62 ตามลําดับ สรุปไดวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี ดังแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 13.30 

พนักงานบริษัทเอกชน 35 18.62 

ขาราชการ 75 39.89 

นักเรียน/นักศกึษา 24 12.77 

เจาของกิจการ 23 12.23 

อ่ืน ๆ  6 3.19 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีอาชีพรับราชการมากท่ีสุด จํานวน 75 คน 
คิดเปนรอยละ 39.89 รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 18.62 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.30 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 12.77 เจาของกิจการ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12.23 และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 3.19 ตามลําดับ สรุปไดวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับราชการ ดังแสดง
ในตารางท่ี 7 
 



 55 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเกิน 5,000 บาท 5 2.66 
5,001-10,000 บาท 13 6.91 
10,001-15,000 บาท 48 25.53 
15,001-20,000 บาท 58 30.85 
มากกวา 20,000 บาท 64 34.04 

รวม 188 100.00 
 
 
 ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 20,000 
บาท มากท่ีสุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 34.04 รองลงมามีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-
20,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 30.85 ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท 
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 25.53 ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 13 คน 
คิดเปนรอยละ 6.91 และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
2.66 ตามลําดับ สรุปไดวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 
20,000 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคกลุม
ตัวอยาง 
 การศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของ
ผูบริโภคกลุมตัวอยาง ประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ผลการศึกษาเปนดังน้ี 
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ตารางท่ี 9 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการซ้ือเบเกอรี่เกี่ยวกับปจจัยทางดาน
สวนประสมทางการตลาด 

 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ 

พฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ Mean S.D. ระดับ 

1. ดานผลิตภัณฑ 3.54 0.84 มาก 

2. ดานราคา 3.55 0.83 มาก 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.40 0.80 ปานกลาง 

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 3.57 0.81 มาก 

รวม 3.51 0.82 มาก 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ 
เบเกอร่ีของผูบริโภคกลุมตัวอยาง ใหความสําคัญอยูในระดับมาก มี 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานการ
สงเสริมทางการตลาด (Mean = 3.57) ปจจัยดานราคา (Mean = 3.55) และปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(Mean = 3.54) ตามลําดับ และระดับปานกลาง 1 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานชองทาง การจัดจําหนาย 
(Mean = 3.40) ดังแสดงในตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 10 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่ดาน

ผลิตภัณฑ 
(n = 188) 

ดานผลิตภัณฑ 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ความหลากหลายของเบเกอรี ่ 52 96 38 2 0 4.05 0.72 
(27.66) (51.06) (20.21) (1.06) (0.00) 

2. รสชาติ 75 86 24 3 0 4.24 0.73 
(39.89) (45.74) (12.77) (1.60) (0.00) 
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ตารางท่ี 10 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่ดาน
ผลิตภัณฑ  (ตอ) 

(n = 188) 

ดานผลิตภัณฑ 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3. คุณภาพ 19 63 77 20 9 3.34 0.96 
(10.11) (33.51) (40.96) (10.64) (4.79) 

4. สีสัน 4 36 80 47 21 2.76 0.96 
(2.13) (19.15) (42.55) (25.00) (11.17)

5. ความใหมและสด 15 38 86 42 7 3.06 0.95 
(7.98) (20.21) (45.74) (22.34) (3.72) 

6. คุณคาทางโภชนาการ 66 67 49 6 0 4.03 0.86 
(35.11) (35.64) (26.06) (3.19) (0.00) 

7. อายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ 37 57 68 26 0 3.56 0.96 
(19.68) (30.32) (36.17) (13.83) (0.00) 

8. ตรายี่หอ 31 69 63 25 0 3.56 0.92 
(16.49) (36.70) (33.51) (13.30) (0.00) 

9. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ 28 62 89 8 1 3.57 0.81 
(14.89) (32.98) (47.34) (4.26) (0.53) 

10. ขนาดของบรรจภุัณฑมีใหเลือกหลาย
ขนาด 

15 63 94 16 0 3.41 0.76 
(7.98) (33.51) (50.00) (8.51) (0.00) 

11. ความสะดวกในการเปดปดบรรจุ
ภัณฑ 

17 81 80 10 0 3.56 0.73 
(9.04) (43.09) (42.55) (5.32) (0.00) 

12. บรรจุภณัฑระบุสวนผสม 9 63 96 20 0 3.32 0.73 
(4.79) (33.51) (51.06) (10.64) (0.00) 

13. บรรจุภณัฑระบุวนัหมดอาย ุ 34 92 60 2 0 3.84 0.72 
(18.09) (48.94) (31.91) (1.06) (0.00) 
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ตารางท่ี 10 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่ดาน
ผลิตภัณฑ  (ตอ) 

(n = 188) 

ดานผลิตภัณฑ 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

14. บรรจุภณัฑระบุสถานท่ีผลิต 22 82 75 9 0 3.62 0.75 
(11.70) (43.62) (39.89) (4.79) (0.00) 

15. แสดงเครื่องหมายองคกรอาหารและ
ยา (อย.) 

17 83 66 15 7 3.47 0.90 
(9.04) (44.15) (35.11) (7.98) (3.72) 

16. เปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่นําเขาจาก
ตางประเทศ 

20 87 67 11 3 3.59 0.82 
(10.64) (46.28) (35.64) (5.85) (1.60) 

17. รับจัดชุดของขวญัในเทศกาลตาง ๆ  10 35 84 46 13 2.91 0.96 
(5.32) (18.62) (44.68) (24.47) (6.91) 

18. รับจัดชุดอาหารวาง (Break) 28 102 43 14 1 3.76 0.82 
(14.89) (54.26) (22.87) (7.45) (0.53) 

19. รับคืนสินคา เชน บรรจุภัณฑชํารุด 19 86 63 15 5 3.53 0.88 
(10.11) (45.74) (33.51) (7.98) (2.66) 

รวม 3.54 0.84 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอพฤติกรรม  
การซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมท่ี (Mean = 3.54 และ 
S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ พบวา มีปจจัยดานรสชาติมีคาผลรวมสูงสุด คือ 
(Mean = 4.24 และ S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ปจจัยดานความหลากหลายของเบเกอร่ี มีคาผลรวม 
(Mean = 4.05 และ S.D. = 0.72) 
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ตารางท่ี 11 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอร่ีดานราคา 
(n = 188) 

ดานราคา 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

20. ราคาคงท่ี 15 109 42 19 3 3.61 0.84 
(7.98) (57.98) (22.34) (10.11) (1.60) 

21. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 23 100 43 19 3 3.64 0.88 
(12.23) (53.19) (22.87) (10.11) (1.60) 

22. ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ 11 76 70 23 8 3.31 0.91 
(5.85) (40.43) (37.23) (12.23) (4.26) 

23. ราคาถูกกวาท่ีอ่ืน 7 43 101 25 12 3.04 0.88 
(3.72) (22.87) (53.72) (13.30) (6.38) 

24. มีหลายราคาใหเลือก 12 34 93 34 15 2.97 0.97 
(6.38) (18.09) (49.47) (18.09) (7.98) 

25. รับชําระดวยเงนิสดและบัตรเครดิต 47 125 12 4 0 4.14 0.62 
(25.00) (66.49) (6.38) (2.13) (0.00) 

26. ติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน 53 104 28 3 0 4.10 0.70 
(28.19) (55.32) (14.89) (1.60) (0.00) 

รวม 3.55 0.83 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา สงผลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมท่ี (Mean = 3.55 และ S.D. = 
0.83) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานราคา พบวา มีปจจัยดานการรับชําระดวยเงินสดและบัตรเครดิต มี
คาผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 4.14 และ S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ปจจัยดานการติดปายแสดงราคา
อยางชัดเจน มีคาผลรวม (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.70) 
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ตารางท่ี 12 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของระดับการซ้ือเบเกอรี่  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย 

(n = 188) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
m 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

27. ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง 17 75 69 17 10 3.38 0.96 
(9.04) (39.89) (36.70) (9.04) (5.32) 

28. สถานท่ีจอดรถสะดวก 8 19 68 78 15 2.61 0.93 
(4.26) (10.11) (36.17) (41.49) (7.98) 

29. ความสะดวกในการหาซ้ือ 10 28 79 66 5 2.85 0.90 
(5.32) (14.89) (42.02) (35.11) (2.66) 

30. จัดวางสินคางายตอการเลือกซ้ือ 70 66 43 9 0 4.05 0.89 
(37.23) (35.11) (22.87) (4.79) (0.00) 

31. ตกแตงรานสวยงาม 35 55 92 6 0 3.63 0.82 
(18.62) (29.26) (48.94) (3.19) (0.00) 

32. ขนาดและความกวางของราน 22 60 73 33 0 3.38 0.91 
(11.70) (31.91) (38.83) (17.55) (0.00) 

33. บรรยากาศภายในรานและบริเวณ 21 57 100 8 2 3.46 0.79 
(11.17) (30.32) (53.19) (4.26) (1.06) 

34. ใกลแหลงชุมชน 13 51 109 15 0 3.33 0.72 
(6.91) (27.13) (57.98) (7.98) (0.00) 

35. ขายปลีกและสง 10 64 108 6 0 3.41 0.64 
(5.32) (34.04) (57.45) (3.19) (0.00) 

36. สินคาไมขาดตลาด 10 52 110 16 0 3.30 0.70 
(5.32) (27.66) (58.51) (8.51) (0.00) 

37. สามารถส่ังซ้ือสินคาทางโทรศัพทได 24 99 63 2 0 3.77 0.67 
(12.77) (52.66) (33.51) (1.06) (0.00) 
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ตารางท่ี 12 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (ตอ) 

(n = 188) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
m 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

38. แสดงวันเวลาเปด-ปดรานชัดเจน 20 85 78 5 0 3.64 0.71 
(10.64) (45.21) (41.49) (2.66) (0.00) 

รวม 3.40 0.80 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายสงผล
ตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมท่ี (Mean 
= 3.40 และ S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา มีปจจัยดานการ
จัดวางสินคางายตอการเลือกซ้ือมีคาผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.89) รองลงมาคือ 
ปจจยัดานการสามารถส่ังซ้ือสินคาทางโทรศัพทได มีคาผลรวม (Mean = 3.77 และ S.D. = 0.67) 
 
ตารางท่ี 13 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่ ดานการ

สงเสริมทางการตลาด 
(n = 188) 

ดานการสงเสริมทางการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

39. การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน แผน
พับ ใบปลิว 

18 86 71 9 4 3.56 0.82 
(9.57) (45.74) (37.77) (4.79) (2.13) 

40. การประชาสัมพันธ 17 92 70 7 2 3.61 0.75 
(9.04) (48.94) (37.23) (3.72) (1.06) 

41. การลดราคาสินคาในวนัพิเศษตาง ๆ  11 41 81 43 12 2.98 0.97 
(5.85) (21.81) (43.09) (22.87) (6.38) 
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ตารางท่ี 13 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่ ดานการ
สงเสริมทางการตลาด (ตอ) 

(n = 188) 

ดานการสงเสริมทางการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

42. การใชพนักงานคอยแนะนําสินคาหนา
ราน 

28 112 37 10 1 3.83 0.76 
(14.89) (59.57) (19.68) (5.32) (0.53) 

43. โปรโมชั่น เชน ซ้ือ 1 แถม 1 17 94 62 11 4 3.58 0.82 
(9.04) (50.00) (32.98) (5.85) (2.13) 

44. การแจกคูปองสะสมแตม 14 123 35 14 2 3.71 0.76 
(7.45) (65.43) (18.62) (7.45) (1.06) 

45. การลดราคาในวันพิเศษตาง ๆ  14 124 33 13 4 3.70 0.79 
(7.45) (65.96) (17.55) (6.91) (2.13) 

รวม 3.57 0.81 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด  
สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมท่ี 
(Mean = 3.57 และ S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานการสงเสริมทางการตลาด พบวา มีปจจัย
ดานการใชพนักงานคอยแนะนําสินคาหนาราน มีคาผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 3.83 และ S.D. = 
0.76) รองลงมาคือ ปจจัยดานการการแจกคูปองสะสมแตม มีคาผลรวม (Mean = 3.71 และ S.D. = 
0.76) 
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ขอมูลปจจัยดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาปจจัยทางดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค 
กลุมตัวอยางประกอบไปดวย ปจจัยดานการจูงใจ การรับรู การเรียนรู และปจจัยดานบุคลิกภาพ ผล
การศึกษาเปนดังน้ี 
 
ตารางท่ี 14 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่ เกี่ยวกับปจจัยทางดาน

จิตวิทยา 
 

ปจจัยทางดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่  Mean S.D. ระดับ 
1. ดานการจูงใจ 3.27 0.85 ปานกลาง 
2. ดานการรับรู 3.53 0.73 มาก 
3. ดานการเรียนรู 3.45 0.84 มาก 
4. ดานบุคลิกภาพ 3.41 0.86 มาก 

รวม 3.42 0.82 มาก 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ ของ
ผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.42) เมื่อพิจารณาปจจัย
ยอยดานจิตวิทยาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ พบวา มีปจจัยที่มีผลในระดับมาก  3 ปจจัย
ไดแก ปจจัยดานการรับรู (Mean = 3.53) ปจจัยดานการเรียนรู (Mean = 3.54) และปจจัยดาน
บุคลิกภาพ (Mean  = 3.41) ปจจัยที่มีผลในระดับปานกลาง 1 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการจูงใจ 
(Mean = 3.27) ดังแสดงในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 15 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่เกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการจูงใจ 

(n = 188) 

ดานการจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. รานเบเกอรี่อยูใกลบาน / 
ใกลที่ทํางาน 

11 87 72 13 5 3.46 0.82 
(5.85) (46.28) (38.30) (6.91) (2.66) 

2. สินคาราคาถูกกวาท่ีอ่ืน 8 55 83 32 10 3.10 0.92 
(4.26) (29.26) (44.15) (17.02) (5.32) 

3. เพื่อน / ญาติแนะนําใหซ้ือ
สินคา 

14 35 87 39 13 2.99 0.99 
(7.45) (18.62) (46.28) (20.74) (6.91) 

4. กลยุทธการขายจากผูขาย 22 59 97 8 2 3.48 0.80 
(11.70) (31.38) (51.60) (4.26) (1.06) 

5. ไดรับการกระตุนจากส่ือ
โฆษณาตาง ๆ  

13 53 106 16 0 3.34 0.73 
(6.91) (28.19) (56.38) (8.51) (0.00) 

รวม 3.27 0.85 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการจูงใจสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ    
เบเกอร่ีของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมท่ี (Mean = 3.27 และ S.D.  = 
0.85) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานการจูงใจ พบวา มีปจจัยดานกลยุทธการขายจากผูขาย มีคาผลรวม
สูงสุด คือ (Mean = 3.48 และ S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ปจจัยดานรานเบเกอรี่อยูใกลบาน / ใกลที่
ทํางาน มีคาผลรวม (Mean = 3.46 และ S.D. = 0.82) 
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ตารางท่ี 16 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอร่ีเกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการรับรู 

(n = 188) 

ดานการรับรู 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

6. มีสินคาหลากหลายประเภทใหเลือก 14 72 96 6 0 3.50 0.68 
(7.45) (38.30) (51.06) (3.19) (0.00) 

7. มีท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอ 9 57 103 19 0 3.30 0.71 
(4.79) (30.32) (54.79) (10.11) (0.00) 

8. มีผูคนมาซ้ือสินคาจํานวนมาก 26 91 69 2 0 3.75 0.70 
(13.83) (48.40) (36.70) (1.06) (0.00) 

9. รานคามีความสะอาดเปนระเบียบ 18 86 78 6 0 3.62 0.70 
(9.57) (45.74) (41.49) (3.19) (0.00) 

10. รานมีชื่อเสียง 16 83 70 13 6 3.48 0.87 
(8.51) (44.15) (37.23) (6.91) (3.19) 

รวม 3.53 0.73 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการรับรูสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ      
เบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมท่ี (Mean = 3.53 และ S.D. = 
0.73) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานการรับรู พบวา มีปจจัยดานการมีผูคนมาซ้ือสินคาจํานวนมาก มีคา
ผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 3.75 และ S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ปจจัยดานรานคามีความสะอาด เปน
ระเบียบ มีคาผลรวม (Mean = 3.62 และ S.D. = 0.70) 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

ตารางท่ี 17 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอร่ีเกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการเรียนรู 

(n = 188) 

ดานการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

11. สินคามีใหเลือกหลากหลายราคา และ
หลากหลายประเภท 

16 88 72 9 3 3.56 0.78 
(8.51) (46.81) (38.30) (4.79) (1.60) 

12. สามารถมาซ้ือสินคาไดทุกวัน 10 33 94 40 11 2.95 0.92 
(5.32) (17.55) (50.00) (21.28) (5.85) 

13. การจัดโซนท่ีแยกประเภททําให
สะดวกตอการเลือกซ้ือ 

24 109 41 13 1 3.76 0.78 
(12.77) (57.98) (21.81) (6.91) (0.53) 

14. มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน 
ที่จอดรถ / หองนํ้า / เกาอ้ีนงัพัก เปนตน 

18 88 63 14 5 3.53 0.87 
(9.57) (46.81) (33.51) (7.45) (2.66) 

รวม 3.45 0.84 
 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการเรียนรูสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ  
เบเกอร่ีของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมท่ี (Mean = 3.45 และ S.D. = 
0.84) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานการเรียนรู พบวา มีปจจัยดานการจัดโซนท่ีแยกประเภท ทําให
สะดวกตอการเลือกซ้ือ มีคาผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 3.76 และ S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ปจจัย
ดานสินคามีใหเลือกหลากหลายราคา และหลากหลายประเภท มีคาผลรวม (Mean = 3.56 และ S.D. 
= 0.78) 
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ตารางท่ี 18 ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซ้ือเบเกอรี่เกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานบุคลิกภาพ 

(n = 188) 

ดานบุคลิกภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

15. ผูบริโภคชอบหาแหลงซ้ือ
ใหม ๆ  

11 116 40 19 2 3.61 0.79 
(5.85) (61.70) (21.28) (10.11) (1.06) 

16. ผูบริโภคชอบหากจิกรรม
ในวนัหยุด 

16 112 39 17 4 3.63 0.85 
(8.51) (59.57) (20.74) (9.04) (2.13) 

17. ผูบริโภคชอบตดิตามความ
แปลกใหมของสินคา 

9 79 75 18 7 3.35 0.86 
(4.79) (42.02) (39.89) (9.57) (3.72) 

18. ผูบริโภคชอบท่ีจะบริโภค 
เบเกอร่ีเปนอาหารวาง 

7 54 83 31 13 3.06 0.94 
(3.72) (28.72) (44.15) (16.49) (6.91) 
รวม 3.41 0.86 

 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานบุคลิกภาพสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ  
เบเกอร่ีของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพ มีผลรวมท่ี (Mean = 3.41 และ S.D. = 0.86) 
เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานบุคลิกภาพ พบวา มีปจจัยดานผูบริโภคชอบหากิจกรรมในวันหยุด มีคา
ผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 3.63 และ S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ปจจัยดานผูบริโภคชอบหาแหลงซ้ือ
ใหม ๆ มีคาผลรวม (Mean = 3.61 และ S.D. = 0.79) 
 
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง  ผล
การศึกษาเปนดังน้ี 
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ตารางท่ี 19 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซ้ือเบเกอร่ี จําแนกตามชนิดของเบเกอรี่ที่ชอบซ้ือ 
 

ชนิดของเบเกอรี่ที่ชอบซ้ือ จํานวน (คน) รอยละ 
ขนมเคก 45 23.94 
พาย 31 16.49 
ขนมปง 22 11.70 
ครัวซอง 45 23.94 
คุกกี ้ 12 6.38 
เอแคร 17 9.04 
อ่ืน ๆ  16 8.51 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือเบเกอรี่ ชนิดขนมเคกและ  
ครัวซอง คิดเปนรอยละ 23.94 เทากันทั้งสองชนิด รองลงมาเลือกซ้ือเบเกอรี่ชนิดพาย คิดเปนรอยละ 
16.49 ชนิดขนมปง คิดเปนรอยละ 11.70 ชนิดเอแคร คิดเปนรอยละ 9.04และชนิดคุกกี้นอยที่สุด  
คิดเปนรอยละ 6.38 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 20 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซ้ือเบเกอร่ี จําแนกตามเหตุผลในการซ้ือเบเกอรี่ 
 

เหตุผลในการซ้ือเบเกอร่ี จํานวน (คน) รอยละ 
รับประทานแทนการบริโภคอาหารม้ือหลัก 40 21.28 
เนื่องจากสังคมในปจจุบันตองการความเรงรีบ 57 30.32 
นําไปเปนของฝาก 67 35.64 
อ่ืน ๆ  24 12.77 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา เหตุผลในการซ้ือเบเกอรี่สวนใหญซ้ือเพ่ือนําไปเปนของฝาก คิด
เปนรอยละ 35.64 รองลงมาซ้ือเนื่องจากสังคมในปจจุบันตองการความเรงรีบ คิดเปนรอยละ 30.32 
ซ้ือรับประทานแทนการบริโภคอาหารม้ือหลัก คิดเปนรอยละ 21.28 และเหตุผลอ่ืน ๆ นอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 12.77 ดังแสดงในตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 21 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซ้ือเบเกอร่ี จําแนกตามสถานท่ีในการซ้ือเบเกอร่ี 
 

สถานท่ีในการซ้ือเบเกอร่ี จํานวน (คน) รอยละ 
หางสรรพสินคา 22 11.70 
ซุปเปอรมารเก็ต/มินิมารท 35 18.62 
รานหรือโรงงานผลิตเบเกอรี ่ 60 31.91 
ตัวแทนจําหนาย 45 23.94 
ตลาด 9 4.79 
รานขายของชํา 12 6.38 
อ่ืน ๆ  5 2.66 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา สถานท่ีในการซ้ือเบเกอรี่สวนใหญซ้ือจากรานหรือโรงงานผลิต   
เบเกอร่ี คิดเปนรอยละ 31.91 รองลงมาไดแก ตัวแทนจําหนาย คิดเปนรอยละ 23.94 และสถานท่ีอ่ืน 
ๆ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.66 ดังแสดงในตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 22 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ จําแนกตามคาใชจายในการ

ซ้ือเบเกอร่ี  
 

คาใชจายในการซ้ือเบเกอรี ่ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 50 บาท 24 12.77 
50 - 100 บาท 54 28.72 
101 - 150 บาท 87 46.28 
มากกวา 150 บาท ขึ้นไป 23 12.23 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา คาใชจายในการซ้ือเบเกอรี่แตละคร้ังสวนใหญซ้ือในราคา 101 – 
150 บาท คิดเปนรอยละ 46.28 รองลงมาซ้ือในราคา 50 – 100 บาท คิดเปนรอยละ 28.72 และ
คาใชจายในการซ้ือเบเกอร่ีแตละคร้ังนอยที่สุดซ้ือในราคา มากกวา 150 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
12.23 ดังแสดงในตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 23 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ จําแนกตามความถ่ีในการ
ซ้ือเบเกอร่ี 

 
ความถ่ีในการซ้ือเบเกอร่ี จํานวน (คน) รอยละ 

สัปดาหละ 1- 2 ครั้ง 56 29.79 
สัปดาหละ 3-4 ครั้ง 80 42.55 
เดือนละ 1-2 ครั้ง  35 18.62 
อ่ืน ๆ  17 9.04 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา ความถ่ีในการซ้ือเบเกอรี่สวนใหญซ้ือสัปดาหละ 3-4 ครั้ง คิดเปน    
รอยละ 42.55 รองลงมาซ้ือสัปดาหละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.79 และความถ่ีในการซ้ืออ่ืน ๆ 
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.04 ดังแสดงในตารางท่ี 23 
 
ตารางท่ี 24 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ จําแนกตามส่ือที่ทําใหสนใจ

การซ้ือเบเกอร่ี 
 

ส่ือที่ทําใหผูบริโภคสนใจการซ้ือเบเกอรี่ จํานวน (คน) รอยละ 
โทรทัศน 23 12.23 
วิทย ุ 25 13.30 
หนังสือพิมพ 55 29.26 
ใบปลิว 49 26.06 
ปายโฆษณา 23 12.23 
คนรูจกั 8 4.26 
อ่ืน ๆ  5 2.66 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา ส่ือที่ทําใหสนใจการซ้ือเบเกอรี่สวนใหญไดแก หนังสือพิมพ คิด
เปนรอยละ 29.26 รองลงมาไดแก ใบปลิว คิดเปนรอยละ 26.06 และส่ืออ่ืน ๆ นอยที่สุด คิดเปนรอย
ละ 2.66 ดังแสดงในตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 25 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ จําแนกตามการสงเสริม    
การขายเบเกอร่ี 

 
การสงเสริมการขายเบเกอร่ี จํานวน (คน) รอยละ 

ลดราคา 12 6.38 
บัตรสมาชิกรับสวนลด 88 46.81 
โปรโมช่ัน เชน 2 แถม 1 73 38.83 
อ่ืน ๆ  15 7.98 

รวม 188 100.00 
 
 ผลการศึกษา พบวา การสงเสริมการขายเบเกอรี่ที่ชอบสวนใหญ ไดแก บัตรสมาชิกรับ
สวนลด คิดเปนรอยละ 46.81 รองลงมาไดแก โปรโมชั่น เชน 2 แถม 1 คิดเปนรอยละ 38.83 และ
การสงเสริมการขายเบเกอรี่แบบลดราคาชอบนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.38  ดังแสดงในตารางท่ี 25 
 



 
 

72 

 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาล       
ศิริราช มีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
พื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดสุมตัวอยางจากผูบริโภคจํานวน 400 คน 
โดยการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 53.19 เปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 25-34 ป จํานวนมากท่ีสุดรอยละ 28.19 สถานภาพโสดรอยละ 46.28 วุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีรอยละ 41.49 เปนขาราชการรอยละ 39.89 และมีรายไดมากกวา 20,000 บาทมากท่ีสุด
รอยละ 34.04 

 ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับรสชาติในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.24) ดานราคา ผูบริโภคกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับการรับชําระดวยเงินสดและบัตรเครดิตในระดับมาก (Mean = 4.14) ดานชองทางการ
จําหนาย ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดวางสินคางายตอการเลือกซ้ือ ในระดับมาก 
(Mean = 4.05) ดานการสงเสริมทางการตลาด ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการใช
พนักงานคอยแนะนําสินคาหนารานในระดับมาก (Mean = 3.83) 
 ในสวนของปจจัยดานจิตรวิทยาดานการจูงใจ ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
รานเบเกอรี่ที่อยูใกลบาน/ใกลที่ทํางานในระดับมาก (Mean = 3.46) ดานการรับรู ผูบริโภคกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการมีผูคนมาซ้ือสินคาจํานวนมากในระดับมาก (Mean = 3.75) ดานการ
เรียนรู ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดโซนที่แยกประเภททําใหสะดวกตอการเลือก
ซ้ือในระดับมาก (Mean = 3.76) ดานบุคลิกภาพ ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการชอบหา
กิจกรรมในวันหยุดในระดับมาก (Mean = 3.63) 
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 ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่พบวาผูบริโภคกลุมตัวอยางนิยมซ้ือเบเกอรี่ชนิด
ขนมเคกและครัวซองรอยละ 23.94 และมีเหตุผลในการซ้ือเพื่อนําไปเปนของฝากรอยละ 35.64 โดย
ซ้ือจากรานหรือโรงงานผลิตเบเกอรี่ รอยละ 31.91 ซ่ึงมีคาใชจายในการซ้ือเบเกอรี่แตละครั้งเปนเงิน
จํานวน 101 - 150 บาท คิดเปนรอยละ 46.28 โดยมีความถ่ีในการซ้ือสัปดาหละ 3-4 ครั้งคิดเปน  
รอยละ 42.55 ส่ือที่ทําใหสนใจการซ้ือเบเกอรี่สวนใหญเปนหนังสือพิมพรอยละ 29.26 และการ
สงเสริมการขายท่ีมากท่ีสุด คือการทําบัตรสมาชิกรับสวนลดรอยละ 46.81 

 
การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตพื้นท่ีรอบ
โรงพยาบาลศิริราช มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญเปนชายมากกวาหญิง สอดคลอง           
กับผลวิจัยของ  นภัสพร นิยะวานนท (2552) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี         
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน วาคนสวนใหญที่เขารานเบเกอรี่   
จะเปนเพศชาย เปนกลุมวันรุนและวัยทํางาน นิยมรับประทานเปนอาหารเชาและอาหารวาง อีกทั้ง
ยังตองการคุณคาอาหารจําพวกแปงอยูมาก จากผลวิจัยนี้อาจคาดการณไดวาเพศชายมีภาระกิจและ
ความเรงรีบประจําวันที่ตองทํา เพื่อความสะดวกจึงนิยมรับประทานเบเกอรี่แทนอาหารเชาหรือ
รับประทานเปนอาหารวางในยามหิว และแมแตมื้อเย็นหากไมรับประทานอาหารตามปรกติมีเพียง
ขนมปงหรือแซนดวิชก็สามารถทดแทนอาหารในม้ือนั้นได 
 ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับรสชาติของเบเกอร่ีมากท่ีสุด 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน สัจจาสัย (2546) เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ี        
ของประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดพบวา
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับรสชาติ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และคุณคาทาง
โภชนาการ ดังนั้น ผูประกอบการตองผลิตเบเกอรี่ที่มีรสชาติอรอยสดใหมทุกวัน มีความหลากหลาย
และมีคุณคาทางโภชนาการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

 ดานราคา ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณ 
และรับชําระดวยเงินสดและบัตรเครดิต โดยมีคาใชจายท่ีซ้ือเฉล่ีย 101-150 บาทตอครั้ง สอดคลอง
กับงานวิจัยของศูนยวจิัยกสิกรไทย (2551) วา ผูบริโภคเนนการประหยัดคาใชจาย อันเปนผลจาก
การคาดการณวา ภาวะเศรษฐกิจจะยังซบเซาตอเนื่อง ความคาดหวังของธุรกิจผลิตภัณฑเบเกอรี่    
จึงอยูที่การปรับตัวของผูประกอบการและการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
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 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล เพิ่มศรีเดช (2549) 
ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม         
การซ้ือสินคาท่ีตลาดนัดขางธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานทําเลที่ตั้งโดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543) ที่กลาววา ชองทาง   
การจัดจําหนาย เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังลูกคา หรือเปนการ
กระจายสินคาไปยังลูกคา 
 ดานการสงเสริมทางการตลาด ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับการใช
พนักงานคอยแนะนําสินคาในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษา
เรื่อง “ปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ของผูบริโภคใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย” พบวา ปจจัยดานพนักงานมีระดับความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
พนักงาน มีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเองกับลูกคาพูดจาสุภาพและดูแลเอาใจใสเปนอยางดี
และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ที่กลาววา การสงเสริม
การตลาดเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารและจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการและพฤติกรรมการ
ซ้ือเกิดขึ้น เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ จากผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําขอมูลมาใชในการ
พัฒนาการตลาดเพื่อใชในการประกอบธุรกิจรานเบเกอร่ีใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคได ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายหลัก เปนกลุมขาราชการ อายุระหวาง 25 – 34 ป และมี
รายไดมากกวา 20,000 บาท ดังนั้นผูประกอบธุรกิจรานเบเกอรี่ควรนําขอมูลมาใชวางแผนกลยุทธ
การตลาด โดยการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใน เขตพ้ืนที่รอบ
โรงพยาบาลศิริราช นอกจากทําเลจะเปนส่ิงสําคัญสําหรับการทําธุรกิจคาทุกประเภทขายแลวยังเปน
ตัวกําหนดขนาดของการลงทุน และการวางแผนผลิตสินคาอีกดวย เพราะเมื่อเราไดทําเลที่ตองการ
แลว ทําเลจะเปนตัวกําหนดขนาดราน และขนาดรานจะเปนตัวกําหนดงบประมาณการลงทุนซ้ือ
อุปกรณตาง ๆ ทานไมควรซ้ืออุปกรณกอนจนกวาจะไดทําเลที่ตั้งราน ทําเลยังเปนตัวกําหนดวาควร
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ผลิตสินคาในปริมาณเทาใด ซ่ึงปริมาณการผลิตสินคามีผลตอการซ้ือวัตถุดิบและการสตอกสินคา 
ทําเลยังมีสวนรวมสําคัญในการตั้งราคาขายอีกดวย ฉะน้ันขอแนะนําใหทานสละเวลาอันมีคาสํารวจ
ทําเลที่หมายตาอยางละเอียด ดูความเปนไปไดของทําเลในแตละชวงวัน วาผูคนมีพฤติกรรมการกิน 
การซ้ืออยางไร 

 ผลการวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญกับรสชาติความอหรอยมาก
ที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการตองใสใจดานรสชาติของลิตภัณฑเบเกอร่ีควรใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและ
มีความสดใหม มีความหอมมองดูนารับประทานและตองระบุวันเดือนปท่ีผลิตและวันหมดอายุดวย
เพ่ือความนาเช่ือถือในการเลือกซ้ือของผูบริโภค 
 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีคาใชจายในการซ้ือเบเกอรี่แตละครั้งจํานวน 101-150 บาท 
และมีความถ่ีในการซ้ือ สัปดาหละ 3-4 ครั้ง ดังน้ันผูประกอบการควรต้ังราคาจําหนายเบเกอรี่ที่
เหมาะสมกับรายไดของกลุมลูกคาเปาหมาย และมีการนําเสนอสินคาอ่ืนภายในรานใหกับลูกคา
เพ่ือเพิ่มเติมยอดขาย การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ มี
การจูงใจโดยการสมัครบัตรสมาชิกเพ่ือรับสวนลดหรือจัดทําคูปองสวนลดในการซ้ือครั้งตอไป  

และควรจัดรายการสงเสริมการขายเพ่ือเพิ่มยอดขายและกระตุนความตองการซ้ือดวยการแจกบัตร
สะสมแตมเม่ือซ้ือสินคาครบตามที่กําหนด เมื่อสะสมแตมครบตามกําหนดสามารถรับของกํานัล
หรือเลือกรับสินคาฟรี 1 อยาง 

 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการใชพนักงานคอยแนะนําสินคาหนาราน  
อยู ในระดับมาก  ดังนั ้นผูประกอบการควรควรมีการจัดฝกอบรมพนักงานของรานคาดาน
กระบวนการใหบริการโดยเร่ิมต้ังแต การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม รวมไปถึงการ
จูงใจและปลูกฝงลักษณะที่จําเปนตอการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือ
ผูใชบริการใหมากที่สุด เปนหลักยึดสําหรับสรางความประทับใจใหเกิดกับลูกคาทุกคน  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรท่ีเปนผูบรโิภคในพ้ืนท่ีรอบโรงพยาบาล 

ศิริราช เทาน้ัน หากมีโอกาสควรจะมีการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบในความเหมือนหรือ
แตกตางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอร่ีรวมถึงความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีเคยบริโภค
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี ซ่ึงขอมูลที่ไดเพิ่มเติมน้ีนาจะเปนประโยชนที่จะเปนแนวทางใหผูประกอบการ 
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่ หรืออาจจะศึกษาในประเด็นที่ไม ได
ศึกษาในคร้ังนี้ดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 76 

 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเพียงดานเดียว ยังเปน
ขอจํากัดสําหรับการวิเคราะหผลที่ไดรับ ในโอกาสตอไปควรใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ลักษณะการสัมภาษณควบคูไปกับการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะชวยใหการแปลความหมายและการ
วิเคราะหขอมูลมีลักษณะที่ถูกตองและครอบคลุมมากย่ิงขึ้น และควรเพ่ิมการศึกษาทัศนะคติของ
ผูบริโภคในแตละประเภทของเบเกอรี่โดยละเอียดมากขึ้น เพ่ือนําไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ       
เบเกอรี่ใหมีความหลากหลายและมีรสชาติตรงใจผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
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รายการอางอิง 
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เลขที่แบบสอบถาม…………… 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 เรื่อง “พฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช” 
แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ
ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของ
ผูบริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงขอมูลจากแบบสอบถามจะนําไปใชเพื่อประโยชน
ในการศึกษาเทาน้ัน  ทั้ง น้ีจึงเ รียนมาเพ่ือขอความรวมมือจากทานในการสละเวลากรอก
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี 

 

         นายอภิศักดิ์  ศรีคณุ ผูศึกษา 
  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูกรอกแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง   ที่ตรงตามสถานภาพความเปนจริงของทาน 

1. เพศ 

   1) ชาย  2) หญิง  

2. อายุ 

   1) ต่ํากวา 15 ป  2) 15-24 ป 
   3) 25-34 ป  4) 35-44 ป 
   5) 45-54 ป  6) 55-64 ป 
   7) 65 ป ขึ้นไป 

3. สถานภาพ 

   1) โสด  2) สมรส 

    3) หยา / หมาย      
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4. ระดับการศึกษา 
   1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษา / ปวช. 
   3) อนุปริญญา / ปวส.  4) ระดับปริญญาตร ี

   5) สูงกวาปริญญาตร ี(โปรดระบุ)................................. 
5. อาชีพหลักของทาน 

   1) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2) พนักงานบริษัทเอกชน 

   3) ขาราชการ  4) นักเรียน / นกัศกึษา 
   4) เจาของกจิการ  6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................... 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

   1) ไมเกิน 5,000 บาท  2) 5,001-10,000 บาท 

   3) 10,001-15,000 บาท  4) 15,001-20,000 บาท 

   5) มากกวา 20,000 บาท 

 

สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของ
บริโภคในเขตพ้ืนที่รอบโรงพยาบาลศิริราช 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง   ที่ตรงตามความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้ 
สงผลตอพฤตกิรรมการซ้ือเบเกอร่ีในระดับใด 

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ 
1. ความหลากหลายของเบเกอรี ่      

2. รสชาติ      

3. คุณภาพ      

4. สีสัน      

5. ความใหมและสด      

6. คุณคาทางโภชนาการ      

7. อายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ      
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ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้ 
สงผลตอพฤตกิรรมการซ้ือเบเกอร่ีในระดับใด 

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

8. ตรายี่หอ      

9. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ      

10. ขนาดของบรรจภุัณฑมีใหเลือกหลายขนาด      

11. ความสะดวกในการเปดปดบรรจุภณัฑ      

12. บรรจุภณัฑระบุสวนผสม      

13. บรรจุภณัฑระบุวนัหมดอาย ุ      

14. บรรจุภณัฑระบุสถานท่ีผลิต      

15. แสดงเครื่องหมายองคกรอาหารและยา (อย.)      

16. เปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่นําเขาจากตางประเทศ      

17. รับจัดชุดของขวญัในเทศกาลตาง ๆ       

18. รับจัดชุดอาหารวาง (Break)      

19. รับคืนสินคา เชน บรรจภุัณฑชํารุด      

ดานราคา 
20. ราคาคงท่ี      

21. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ      

22. ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ      

23. ราคาถูกกวาท่ีอ่ืน      

24. มีหลายราคาใหเลือก      

25. รับชําระดวยเงนิสดและบัตรเครดิต      
26. ติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน      
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

27. ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง      

28. สถานท่ีจอดรถสะดวก      

29. ความสะดวกในการหาซ้ือ      
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ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้ 
สงผลตอพฤตกิรรมการซ้ือเบเกอร่ีในระดับใด 

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

30. จัดวางสินคางายตอการเลือกซ้ือ      

31. ตกแตงรานสวยงาม      

32. ขนาดและความกวางของราน      

33. บรรยากาศภายในรานและบริเวณ      

34. ใกลแหลงชุมชน      

35. ขายปลีกและสง      

36. สินคาไมขาดตลาด      

37. สามารถส่ังซ้ือสินคาทางโทรศัพทได      

38. แสดงวันเวลาเปด-ปดรานชัดเจน      

ดานการสงเสริมทางการตลาด 

39. การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว      

40. การประชาสัมพันธ      

41. การลดราคาสินคาในวนัพิเศษตาง ๆ       

42. การใชพนักงานคอยแนะนําสินคาหนาราน      

43. โปรโมชั่น เชน ซ้ือ 1 แถม 1      

44. การแจกคูปองสะสมแตม      

45. การลดราคาในวันพิเศษตาง ๆ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่
รอบโรงพยาบาลศิริราช 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  ที่ตรงตามความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ปจจัยทางดานจิตวิทยาตอไปนี้ สงผลตอพฤตกิรรม 
การซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบ 

โรงพยาบาล  ศิริราช 

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ดานการจูงใจ 
1. รานเบเกอรี่อยูใกลบาน / ใกลที่ทํางาน      

2. สินคาราคาถูกกวาท่ีอ่ืน      

3. เพื่อน / ญาติแนะนําใหซ้ือสินคา      

4. กลยุทธการขายจากผูขาย      

5. ไดรับการกระตุนจากส่ือโฆษณาตาง ๆ       

ดานการรับรู      

6. มีสินคาหลากหลายประเภทใหเลือก      

7. มีท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอ      

8. มีผูคนมาซ้ือสินคาจํานวนมาก      

9. รานคามีความสะอาด เปนระเบียบ      

10. รานมีชื่อเสียง      

ดานการเรียนรู 
11. สินคามีใหเลือกหลากหลายราคา และหลากหลาย

ประเภท 
     

12. สามารถมาซ้ือสินคาไดทุกวัน      

13. การจัดโซนท่ีแยกประเภททําใหสะดวกตอการเลือกซ้ือ      

14. มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน ทีจ่อดรถ / หองนํ้า 
/ เกาอ้ีนังพัก เปนตน      

ดานบุคลกิภาพ 

15. ผูบริโภคชอบหาแหลงซ้ือใหม ๆ       
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ปจจัยทางดานจิตวิทยาตอไปนี้ สงผลตอพฤตกิรรม 
การซ้ือเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบ 

โรงพยาบาล  ศิริราช 

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

16. ผูบริโภคชอบหากจิกรรมในวันหยดุ      

17. ผูบริโภคชอบตดิตามความแปลกใหมของสินคา      

18. ผูบริโภคชอบท่ีจะบริโภคเบเกอรี่เปนอาหารวาง      

 
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพ้ืนทีร่อบโรงพยาบาลศิรริาช 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  ที่ตรงตามความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด 

 
1. ผูบริโภคชอบซ้ือเบเกอร่ีชนิดใดมากท่ีสุด 

   1) ขนมเคก  2) พาย 

   3) ขนมปง  4) ครังซอง 

   5) คุกกี ้  6) เอแคร 
   7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 
2. เหตุผลในการซ้ือเบเกอร่ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   1) รับประทานแทนการบริโภคอาหารม้ือหลัก 

   2) เนื่องจากสังคมในปจจุบันตองการความเรงรีบ 

   3) นําไปเปนของฝาก 

   4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................... 
3. ผูบริโภคเคยซ้ือเบเกอร่ีจากแหลงใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   1) หางสรรพสินคา  2) ซุปเปอรมารเก็ต/มินิมารท 

   3) รานหรือโรงงานผลิตเบเกอรี ่  4) ตัวแทนจําหนาย 

   5) ตลาด  6) รานขายของชํา 
   7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................... 
4. คาใชจายในการซ้ือเบเกอร่ีแตละคร้ังเปนจํานวนเงินเทาใด 

   1) ต่ํากวา 50 บาท  2) 50-100 บาท 

   3) 101-150 บาท  4) มากกวา 150 บาทข้ึนไป 
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5. ผูบริโภคซ้ือเบเกอร่ีบอยแคไหน 

   1) สัปดาหละ 1- 2 ครั้ง  2) สัปดาหละ 3-4 ครั้ง 
   3) เดือนละ 1-2 ครั้ง  4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 
6. ส่ือที่ทําใหผูบริโภคสนใจการซ้ือเบเกอร่ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   1) โทรทัศน  2) วิทย ุ

   3) หนังสือพิมพ  4) ใบปลิว 

   5) ปายโฆษณา  6) คนรูจกั 

   7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 

7. ขอใดคือการสงเสริมการขายเบเกอรี่ที่ผูบริโภคชอบ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   1) ลดราคา  2) บัตรสมาชกิรับสวนลด 

   3) โปรโมชั่น เชน 2 แถม 1  4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 
 
ขอเสนอแนะและความคดิเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการใชบรกิารรานเบเกอรี ่
 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

ผูศึกษาขอขอบพระคณุเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานท่ีใหขอมูลในคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก ข 
คาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

 Scale Scale Corrected 

 Mean Variance Item- Alpha 

 if Item if Item Total if Item 

 Deleted Deleted Correlation Deleted 

B1 205.4000 253.4897 .0621 .8595 

B2 205.2333 259.4264 -.2034 .8629 

B3 206.5000 238.7414 .4495 .8529 

B4 207.2000 244.1655 .3132 .8559 

B5 206.3000 243.3897 .3504 .8551 

B6 205.8333 250.6954 .1446 .8587 

B7 205.6333 255.8954 -.0429 .8611 

B8 205.9667 245.7575 .3371 .8554 

B9 206.2000 245.1310 .3376 .8554 

B10 206.2000 255.8897 -.0425 .8608 

B11 206.0667 254.5471 .0133 .8604 

B12 206.4667 251.1540 .1864 .8577 

B13 205.7667 253.0816 .0759 .8594 

B14 206.1000 244.1621 .4236 .8541 

B15 206.6333 237.6195 .5207 .8515 

B16 206.3667 234.5851 .6453 .8490 

B17 207.3333 239.1954 .4889 .8523 

B18 206.3000 238.2862 .6511 .8502 

B19 206.5333 235.2230 .5791 .8501 

B20 206.6333 232.6540 .6597 .8483 

B21 206.4333 235.0126 .5927 .8498 

B22 206.9000 235.8172 .6006 .8499 
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 Scale Scale Corrected 

 Mean Variance Item- Alpha 

 if Item if Item Total if Item 

 Deleted Deleted Correlation Deleted 

B23 207.1333 234.6713 .6006 .8496 

B24 207.2000 239.5448 .4773 .8525 

B25 205.6333 252.9299 .2161 .8576 

B26 205.8667 254.9471 .0057 .8598 

B27 206.4000 245.4207 .3304 .8555 

B28 207.5333 247.3609 .2714 .8565 

B29 207.1667 260.8333 -.2222 .8648 

B30 205.8000 260.0276 -.1737 .8654 

B31 206.4000 261.2828 -.2916 .8639 

B32 206.8667 254.8782 -.0038 .8609 

B33 206.6667 248.6437 .3348 .8559 

B34 206.5667 261.2195 -.4531 .8628 

B35 206.6000 252.8690 .2002 .8576 

B36 206.7667 253.7023 .0866 .8587 

B37 206.1333 255.4299 -.0176 .8599 

B38 206.2667 251.7885 .1822 .8577 

B39 206.4333 245.4264 .4261 .8543 

B40 206.3000 248.0103 .2992 .8561 

B41 207.3333 245.1954 .3532 .8551 

B42 205.9333 248.4092 .3572 .8556 

B43 206.3333 239.4023 .6072 .8509 

B44 206.1667 240.7644 .5544 .8518 

B45 206.0667 243.3747 .4912 .8532 

C1 206.4333 241.4264 .6106 .8516 

C2 206.9000 241.6103 .5477 .8522 

C3 207.0333 244.3782 .5320 .8532 
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 Scale Scale Corrected 

 Mean Variance Item- Alpha 

 if Item if Item Total if Item 

 Deleted Deleted Correlation Deleted 

C4 206.6333 251.6195 .1710 .8579 

C5 206.5333 255.5678 -.0256 .8600 

C6 206.5000 257.1552 -.1197 .8608 

C7 206.7333 251.6506 .1965 .8575 

C8 206.2000 250.8552 .2360 .8571 

C9 206.2667 251.3057 .2090 .8574 

C10 206.5333 248.5333 .2772 .8564 

C11 206.4000 247.0069 .3500 .8554 

C12 207.4000 249.2828 .1904 .8580 

C13 206.0333 248.9989 .2981 .8563 

C14 206.4000 247.1448 .2827 .8563 

C15 206.2667 248.4092 .2312 .8572 

C16 206.2000 250.1655 .1777 .8581 

C17 206.5667 248.2540 .2749 .8565 

C18 206.9333 257.2368 -.0960 .8622 

Reliability Coefficients 

N of Cases   =   30.0 N of Items   =   63 

Alpha   =   .8584 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานสวนประสมทางการตลาด 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

 Scale Scale Corrected 

 Mean Variance Item- Alpha 

 if Item if Item Total if Item 

 Deleted Deleted Correlation Deleted 

B1 147.5667 178.9437 .2647 .8513 

B2 147.4000 185.4897 -.0758 .8571 

B3 148.6667 168.6437 .5078 .8452 

B4 149.3667 174.7230 .3180 .8505 

B5 148.4667 172.8092 .4046 .8481 

B6 148.0000 180.0000 .1628 .8537 

B7 147.8000 182.3034 .0867 .8546 

B8 148.1333 173.1540 .4790 .8467 

B9 148.3667 172.0333 .4972 .8461 

B10 148.3667 182.0333 .1121 .8539 

B11 148.2333 180.4609 .1750 .8530 

B12 148.6333 180.9299 .1823 .8527 

B13 147.9333 180.2713 .1867 .8528 

B14 148.2667 172.3402 .5489 .8455 

B15 148.8000 168.0966 .5689 .8437 

B16 148.5333 166.5333 .6567 .8415 

B17 149.5000 170.8103 .4837 .8461 

B18 148.4667 169.1540 .6908 .8423 

B19 148.7000 167.1138 .5871 .8430 

B20 148.8000 161.9586 .7839 .8373 

B21 148.6000 164.9379 .6780 .8405 

B22 149.0667 167.3747 .6194 .8425 
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 Scale Scale Corrected 

 Mean Variance Item- Alpha 

 if Item if Item Total if Item 

 Deleted Deleted Correlation Deleted 

B23 149.3000 168.6310 .5337 .8445 

B24 149.3667 170.9299 .4790 .8462 

B25 147.8000 181.8207 .2796 .8518 

B26 148.0333 183.5506 .0381 .8548 

B27 148.5667 177.6333 .2581 .8516 

B28 149.7000 175.5276 .3642 .8492 

B29 149.3333 185.1954 -.0593 .8583 

B30 147.9667 192.4471 -.3209 .8659 

B31 148.5667 185.1506 -.0577 .8567 

B32 149.0333 178.9299 .2315 .8520 

B33 148.8333 179.5920 .2817 .8511 

B34 148.7333 187.6506 -.2933 .8574 

B35 148.7667 181.5644 .2779 .8517 

B36 148.9333 182.6851 .1117 .8535 

B37 148.3000 184.5621 -.0215 .8554 

B38 148.4333 181.1506 .1992 .8523 

B39 148.6000 177.6966 .3346 .8500 

B40 148.4667 181.2920 .1384 .8536 

B41 149.5000 175.7759 .3530 .8495 

B42 148.1000 182.5069 .1056 .8537 

B43 148.5000 175.8448 .3707 .8491 

B44 148.3333 178.3678 .2539 .8516 

B45 148.2333 177.4954 .3249 .8502 

Reliability Coefficients 

N of Cases   =   30.0 N of Items   =   45 

Alpha   =   .8532 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานจิตวิทยา 
 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

 Scale Scale Corrected 

 Mean Variance Item- Alpha 

 if Item if Item Total if Item 

 Deleted Deleted Correlation Deleted 

C1 54.5000 40.1897 .5048 .8366 

C2 54.9667 41.7575 .2879 .8475 

C3 55.1000 41.3345 .4259 .8403 

C4 54.7000 41.9414 .3573 .8432 

C5 54.6000 45.4207 -.0648 .8583 

C6 54.5667 44.0471 .1343 .8507 

C7 54.8000 42.7172 .3055 .8450 

C8 54.2667 44.0644 .1140 .8520 

C9 54.3333 42.2989 .3520 .8434 

C10 54.6000 39.5586 .5634 .8336 

C11 54.4667 38.5333 .6949 .8271 

C12 55.4667 39.4989 .4431 .8403 

C13 54.1000 40.7828 .4963 .8373 

C14 54.4667 37.6368 .6602 .8274 

C15 54.3333 36.9195 .7250 .8233 

C16 54.2667 37.9264 .6610 .8276 

C17 54.6333 38.0333 .7067 .8258 

C18 55.0000 40.3448 .4253 .8406 

Reliability Coefficients 

N of Cases   =  30.0 N of Items   =   18 

Alpha   =   .8470 
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