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ท่ีประชุมสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พิจารณาให้

อนุมติัใหก้ารวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรค่ายธนะรัชต ์อาํเภอ 

ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ”์ เสนอโดย นางสาวชุติมณฑน์ แนบนวล และนายไชยวฒัน์ เชิงรู้ 

มีคุณค่าเพียงพอจะเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชาสมัมนาการเป็นผูป้ระกอบการ ตาม

หลกัสูตร 0บริหารธุรกิจบณัฑิต 0 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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12500683, 12500684 : สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั:  การศึกษาปัจจยัซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรในค่ายธนะรัชต ์

      ชุติมณฑน์    แนบนวล และ ไชยวฒัน์    เชิงรู้ :  ปัจจยัท่ีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพย์

ของประชากรค่ายธนะรัชต ์  อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

อาจารยท่ี์ปรึกษา: อาจารยเ์กตุวดี    สมบูรณ์ทว.ี 61 หนา้. 

 
บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรค่ายธนะรัชต ์

อาํเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

อสงัหาริมทรัพยข์องประชากรค่ายธนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
 โดยทาํการศึกษากบักลุ่มประชากรค่ายะนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยัพบว่า 

1) ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มลูปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา โดยใชค่้าความถ่ี 

และ ร้อยละ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพ

ส่วนใหญ่คือ สมรสแลว้ ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา คือมธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีพส่วนใหญ่คือ 

ขา้ราชการ โดยมีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท 
2) ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์พบว่าปัจจยัท่ีมี

ความสาํคญัมากท่ีสุดในการซ้ืออสงัหาริมทรัพยน์ั้นคือ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวและ ความ

ปลอดภยัของสถานท่ี รองลงมาคือ ความสะดวกสบายในการสญัจร การเดินทางสะดวก มีสถานท่ี

พกัผอ่นใกล ้มีแหล่งนํ้ าท่ีสะอาด แวดลอ้มดว้ยตน้ไม ้อยูใ่นเขตชุมชน ระยะห่างจากเพ่ือนบา้น

พอสมควร ใกลส้ถานท่ีสาํคญั ใกลส้ถานศึกษา และห่างจากถนนสายหลกัพอสมควร 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาอิสระฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารยเ์กตุวดี  สมบูรณ์ทวี ท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่

การศึกษาอิสระน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ีขอกราบ

ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวท่ีคอยห่วงใยและใหก้าํลงัใจจนทาํใหง้านวิจยัช้ินน้ีสาํเร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทุกท่านท่ีใหก้ารช่วยเหลือตอบแบบสอบถาม รวมทั้งเพ่ือน  

ท่ีคอยใหก้าํลงัใจการทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

 สุดทา้ยขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเป็นแหล่งให้

เรียนรู้ชีวิตและสงัคมซ่ึงองคป์ระกอบสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีทาํใหง้านวิจยัช้ินน้ีสาํเร็จลงอยา่งสมบูรณ์
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

 
ความเป็นมาและความสําคญั 

 
 บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง สถานท่ี ท่ีบุคคลในครอบครัวใชชี้วิตอยูร่่วมกนัเป็นส่วน

ใหญ่ ท่ีพกัอาศยันบัว่าเป็นปัจจยัสาํคญัและจาํเป็นมากสาํหรับการดาํรงชีวิตของมนุษย์

โดยทัว่ไป และเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยูแ่ละสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยั0 มนุษยทุ์กคน

วาดหวงัว่าจะมีบา้นท่ีอบอุ่นไม่เวน้แมแ้ต่ผูท่ี้ปกป้องประเทศของเรา เพราะเราถือว่าบา้นเป็นท่ี

อยู ่อาศยัของมนุษยใ์หค้วามรัก ความอบอุ่น ความปลอดภยั เป็นศนูยร์วมของสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวท่ีจะใชชี้วิตร่วมกนัอยา่งมีความสุข และมีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั 

ค่ายธนะรัชต ์เป็นค่ายทหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ เป็นค่ายทหารท่ี มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่

ค่ายหน่ึงของกองทพับก ตั้งอยูริ่ม ถนนเพชรเกษม  ห่างจากกรุงเทพ ฯ 

ประมาณ  ๒๓๘  กม.  ตามถนนสายธนบุรี – ปากท่อ  มีอาณาเขตคาบ

เก่ียว  ๒  อาํเภอ  คือ  อาํเภอปราณบุรีและอาํเภอหวัหินตอนบนของจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ บนพ้ืนท่ีอนักวา้งใหญ่กว่า  ๕  หม่ืนไร่เศษ  ศนูยก์ารทหารราบเป็น

แหล่งกาํเนิดดา้นวิทยาการของเหล่าทหารราบ  พร้อมท่ีจะใหน้กัท่องเท่ียวและประชาชน

โดยทัว่ไปมาเยีย่มเยอืนและแสวง หาประสบการณ์ท่ีทา้ทายกบั  “การท่องเท่ียวทวัร์ค่ายธนะ

รัชต”์  ท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณท่าเสด็จ  ท่ีอุดมไปดว้ยพนัธไ์มย้นืตน้ทาง

วรรณคดีท่ีหายากเพลิดเพลินกบั ธรรมชาติ  และทิวทศัน์สองฝ่ังแม่นํ้ าปราณบุรีท่ีไหลผา่น  มี 

กิจกรรมทา้ทายความสามารถทางทหารท่ีไดป้รับใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของท่าน  เพ่ือ

เพ่ิมความสนุกสนามต่ืนเตน้เร้าใจ   
เม่ือมาถึงช่วงอายหุน่ึงผูท่ี้ทาํงานหนกัอยา่งพวกเขาและครอบครัวก็ตอ้งการท่ีจะหา

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือเป็นท่ีอยูท่ี่ม ัน่คงในช่วงบัน่ปลายของชีวิตกบัลกูหลานของเขา แต่ใน

ปัจจุบนันั้น มีอสงัหาริมทรัพยอ์อกมาในหลายรูปแบบ เช่น แบบทาวน์เฮา้น์ แบบจดัสรร หรือ

แบบบา้นพร้อมท่ีดิน จึงทาํใหมี้ตวัเลือกในการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม 
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จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัเลง็เห็นว่า หากวนัหน่ึงท่ีเขาตอ้งการจะซ้ือ

อสงัหาริมทรัพย ์เขาจะเลือกแบบใดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเขา 
 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาปัจยัการเลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรค่ายธนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
 
ขอบเขตของการวจิยั 

1. การศึกษาในคร้ังน้ี จะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งมีอยู ่4 

ปัจจยัหลกัคือ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ,์ ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาและทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรค่ายธนะรัชตจ์าํนวน 

11,573คน (ท่ีว่าการอาํเภอปราณบุรี) 

3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาและทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรค่ายธนะรัชต ์จาํนวน 

400 คน 

4. ระยะเวลาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี 15 มิถุนายนถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 25523 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์

2.    ความสาํคญัของการวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบกิจการธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย ์โดยสามารถนาํขอ้มลูทางการตลาด และรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคไปใชใ้นการปรับปรุงและกาํหนดแผนกลยทุธท์างการตลาดในดา้นการเสริมสร้าง

ความสามารถทางการแข่งขนัในอนาคตและการพฒันาผลิตภณัฑ ์

3.   เพ่ือเป็นประโยชน์สาํหรับท่ีผูส้นใจจะประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์และ

เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูทางการตลาดของการดาํเนินธุรกิจ ในการจาํหน่าย

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
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นิยามศัพท์ 

อสงัหาริมทรัพย ์ ทรัพยท่ี์นาํไปไม่ได ้คือ ทรัพยท่ี์ติดกบัท่ี เช่นท่ีดิน; (กฎ) 

ท่ีดินและทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวรหรือ

ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้น และหมายความรวมถึง

ทรัพยสิทธิอนัเก่ียวกบัท่ีดินหรือทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดินหรือ

ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้นดว้ย, คู่กบั สงัหาริมทรัพย.์ 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาถึงปัจจยัการเลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องขา้ราชการทหารค่ายธนะรัชต ์ 

อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ มีทฤษฎีแนวคิดรายงานการท่ี

เก่ียวขอ้งวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะใชเ้ป็นกรอบในกรณีศึกษาดงัน้ี 

1. ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์

2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 

1.ความรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์  ในทางกฎหมาย ไดแ้ก่ท่ีดิน และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีติดอยูก่บัท่ีดินมี

ลกัษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้น เช่น อาคาร บา้นเรือน 

ถา้จะมีการกระทาํการซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นท่ีดิน อาคาร บา้นเรือน 

ในทางกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํสญัญาหนงัสือ ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่นโฉนด หรือ

ทะเบียนท่ีดินเป็นเอกสารท่ีแสดงความเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงนั้นๆ ทั้งน้ีก็เพราะว่า

อสงัหาริมทรัพย ์เป็นทรัพยสิ์นทีมีมลูค่าสูงจึงตอ้งมีกฎหมายควบคุมเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหา 

อสงัหาริมทรัพย ์หมายถึง ท่ีดิน ทรัพยอ์นัติดกบัท่ีดิน หรือประกอบเป็นอนัเดียวกบั

ท่ีดิน รวมทั้งสิทธิทั้งหลายอนัเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิท่ีดินดว้ย จากนิยามดงักล่าว อาจแบ่ง

อสงัหาริมทรัพยอ์อกไดด้งัน้ี 

 
1. ท่ีดิน หมายถึง พ้ืนดินทัว่ไป รวมทั้งภูเขา หว้ย หนอง คลอง บึง บาง ลาํนํ้ า ทะเลสาบ 

เกาะและท่ีชายทะเลดว้ย 

2. ทรัพยอ์นัติดกบัท่ีดิน ไดแ้ก่ ไมย้นืตน้ อาคาร โรงเรือน หรือ ส่ิงก่อสร้างบนท่ีดิน 

เช่น บา้น คือ ส่ิงก่อสร้างท่ีปลกูอยูห่ลงัเดียวโดด ๆ พร้อมทั้งเรือนครัว โรงรถ เรือนคนใชด้ว้ยถา้
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มี และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของบุคคลในครัวเรือนเดียวกนั หรือบา้นท่ีปลกูอยูห่ลายหลงัภายในบริเวณ

ร้ัวเดียวกนั และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของบุคคลภายในครัวเรือนเดียวกนั ทาวน์เฮาส์ คือ ตึกท่ีปลกู

ติดต่อกนัตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไป โดยมีฝาร่วมกนัดา้นหน่ึงหรือสองดา้นข้ึนไปอาจเป็นชั้นเดียว

หรือหลายชั้นก็ได ้ตวัตึกอยูลึ่กเขา้มาจากริมถนน มีบริเวณท่ีว่างหนา้บา้นอาจใชเ้ป็นท่ีจอดรถ

หรือทาํประโยชน์อยา่งอ่ืน คอนโดมีเนียม คือกลุ่มหอ้งอนัเป็นส่วนหน่ึงของอาคาร ซ่ึงใชเ้ป็นท่ี

อยูอ่าศยัของครัวเรือน โดยกลุ่มหอ้งน้ีจะตอ้งมีหอ้งครัว หอ้งนํ้ า ตลอดจนทางเขา้ออกหอ้งชุด

เป็นของตนเอง ซ่ึงสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบดว้ย

กรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง โรงงาน คือ โรงงาน

สาํหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยใช ้เคร่ืองจกัร ซ่ึงเทียบไดเ้กิน 5 แรงมา้เป็นปัจจยั 

โกดงั คือ ส่ิงก่อสร้างท่ีใชเ้พ่ือเก็บสินคา้ อาคารพาณิชย ์คือ อาคารท่ีใช ้เพ่ือประโยชน์แห่ง

การคา้ หรือ โรงงานท่ีใช ้เคร่ืองจกัรซ่ึงเทียบไดไ้ม่เกิน 5 แรงมา้ หรือ อาคาร ท่ีก่อสร้าง ห่าง

แนวทางสาธารณะ หรือ ทางซ่ึงมีสภาพ เป็นสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซ่ึงอาจใช ้เป็นอาคารเพ่ือ

ประโยชน์แห่งการคา้ได ้หอพกั คือ หอ้งชุด ตามปกติประกอบดว้ยหอ้งนอน หอ้งรับแขก 

หอ้งครัว หอ้งนํ้ าพร้อมอยูใ่นชั้นเดียวกนั และรวมอยูใ่นตึกหลงัใหญ่สาํหรับอยูอ่าศยัหรือใหเ้ช่า 

3. ทรัพยซ่ึ์งประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดิน ไดแ้ก่ แม่นํ้ า ลาํคลอง แร่ธาตุ กรวด ทราย ท่ี

มีอยูต่ามธรรมชาติ หรือซ่ึงมนุษยน์าํมารวมไวก้บัท่ีดินจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนดินตาม

ธรรมชาติ 

4. สิทธิทั้งหลายอนัเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ไดแ้ก่ กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีมีโฉนด 

สิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีไม่มีโฉนด ภาระจาํยอม สิทธิอาศยั สิทธิเหนือพ้ืนดิน 

กฏหมายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์

1) การถือครองอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัท่ีเป็นนิติบุคคลต่างดา้ว เน่ืองจากปัญหา

สาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองของการถือครองอสงัหาริมทรัพยน์ั้นอยูท่ี่การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือ

หุน้ระหว่างคนไทยกบัคนต่างดา้วซ่ึงเป็นเหตุใหบ้ริษทัท่ีเกิดจากการควบรวมกิจการนั้นมีการ

เปล่ียนแปลงสถานะเป็นคนต่างดา้วอนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัท่ีรับโอนกิจการนั้นขาดคุณสมบติัใน

การถือครองอสงัหาริมทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาว่า กฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายอาคารชุด 

กาํหนดหา้มการถือครองท่ีดินหรืออาคารชุดแก่นิติบุคคลต่างดา้วไวอ้ยา่งไร 

2) การโอนอสงัหาริมทรัพย ์จะตอ้งพิจารณาคือ แมว้่ากฎหมายกาํหนดใหสิ้ทธิและ

หนา้ท่ีของบริษทัเดิมโอนไปเป็นของบริษทัใหม่ซ่ึงรวมทั้งอสงัหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิทธิใน

อสงัหาริมทรัพยด์ว้ยก็ตาม แต่ในเร่ืองของการเป็นผูท้รงทรัพยสิทธิในอสงัหาริมทรัพยน์ั้น ก็

จะตอ้งดาํเนินการทางทะเบียนดว้ย มิฉะนั้น บริษทัใหม่ก็ไม่สามารถดาํเนินการเปล่ียนแปลง
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ทางทะเบียนได ้และหากมีบุคคลภายนอกผูไ้ดสิ้ทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้

ดาํเนินการจดทะเบียนการไดม้าแลว้ ก็ไม่สามารถยกข้ึนอา้งยนัได ้

3) ใบอนุญาตเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ใบอนุญาตใหท้าํการคา้ท่ีดิน 

ใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรท่ีดิน และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร มี

ขอ้พิจารณาว่า กรณีท่ีเป็นการควบรวมกิจการดว้ยวิธีการซ้ือหุน้นั้นจะไม่มีปัญหาแต่ประการใด 

เพราะภายหลงัการเขา้ถือหุน้แลว้ บริษทัยงัคงดาํเนินกิจการต่อไปไม่เป็นการกระทบต่อ

ใบอนุญาตแต่อยา่งใด ส่วนกรณีของการควบรวมกิจการดว้ยวิธีการซ้ือทรัพยสิ์นนั้น จาํเป็นตอ้ง

พิจารณาดว้ยว่าใบอนุญาตนั้นๆ สามารถท่ีจะโอนใหแ้ก่กนัไดห้รือไม่  

หากกฎหมายกาํหนดใหส้ามารถท่ีจะโอนใหแ้ก่กนัไดแ้ลว้ กรณีก็ไม่มีปัญหาแต่อยา่ง

ใดเพียงแต่ดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้น แต่หากกฎหมายไม่ไดก้าํหนดแลว้ 

ยอ่มถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็นเร่ืองท่ีพิจารณาถึงคุณสมบติัเฉพาะตวั จึงไม่สามารถท่ีจะโอนใหแ้ก่

กนัได ้การโอนใหแ้ก่กนัยอ่มถือว่าขดัต่อวตัถุประสงคข์องกฎหมายซ่ึงตอ้งตกเป็นโมฆะ 

4) การเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พิจารณาดงัน้ี กรณีท่ี

บริษทัเดิมก่อนท่ีจะมีการควบรวมกิจการไดจ้ดทะเบียนการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยก

รรมและอุตสาหกรรมแลว้ ในกรณีท่ีมีการควบบริษทั บริษทัท่ีเกิดข้ึนใหม่ยอ่มไดรั้บโอนไปทั้ง

สิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาดงักล่าวดว้ย ส่วนกรณีทีเป็นการควบรวมกิจการดว้ยวิธีการซ้ือหุน้ 

บริษทัยงัคงประกอบกิจการต่อไปยอ่มไม่กระทบต่อสญัญาเช่าแต่อยา่งใด แต่ในกรณีท่ีเป็นการ

ควบกิจการดว้ยวิธีการซ้ือทรัพยสิ์นแลว้ บริษทัผูข้ายจะตอ้งดาํเนินการโอนสิทธิการเช่าใหก้บั

บริษทัใหม่ดว้ย ทั้งน้ี จะตอ้งดาํเนินการทางทะเบียนเพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
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2. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการ

ตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

1แรงจูงใจและพฤตกิรรมผู้บริโภค 

เน่ืองจากตลาดทุกๆ ตลาดมีคู่แข่งขนัมากมาย ซ่ึงต่างหาโอกาสท่ีจะสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ เพ่ือท่ีจะขยายส่วนครองของตลาด ของตนใหข้ยายออกไปดว้ยกนั จึงเห็นไดว้่า ปัจจยั

ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง ต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานการตลาดคือ ความรู้เก่ียวกบัแรงจูงใจและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูบ้ริหารการตลาดท่ีฉลาดจึงจาํเป็นจะตอ้งทาํการวิเคราะห์วิจยัถึงความ

ตอ้งการ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของถ่องแท ้เพ่ือนาํขอ้มลูต่างๆ มากาํหนด

ช่องทางในการจดัจาํหน่าย การโฆษณา การกาํหนดราคา และเคร่ืองมือทางการตลาดอยา่งอ่ืน

ใหส้อดคลอ้งกบัตลาดท่ีเราเลือกสรรไว ้ 

1พฤตกิรรมของผู้บริโภค 

เน่ืองจากการปฏิบติัการทางการตลาดสมยัใหม่ มุ่งเนน้ท่ีผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสาํคญั ดงันั้น

นกัการตลาดปัจจุบนัจึงไดใ้หค้วามสนใจ และศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะ

การเขา้ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีถกูตอ้ง จะทาํใหน้กัการตลาดสามารถสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคไดดี้กว่าคู่แข่งขนั ซ่ึงจะนาํความไดเ้ปรียบมาสู่บริษทั ฮาร์โรลด ์เจ เลวิทท ์ไดก้ล่าว

ว่า ก่อนท่ีมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาจะมีมลูเหตุท่ีจะทาํใหเ้กิด

พฤติกรรมเสมอ ซ่ึงมลูเหตุดงักล่าวจะเป็นตวักระตุน้ เร่งเร้าจิตใจใหเ้กิดความตอ้งการ และจาก

ความตอ้งการจะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมในท่ีสุด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขั้นตอนหรือ

เป็นกระบวนการ เรียกว่า "กระบวนการของพฤติกรรม " กระบวนการของพฤติกรรมมนุษยจึ์งมี

ลกัษณะคลา้ยกนั 3 ประการ ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํใหเ้กิด  

2. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะมีส่ิงจูงใจ 

3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย  

 แรงจูงใจในการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 

การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการซ้ือของผูบ้ริโภค อาจเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งคาํถามตวัเราเอง

ว่า ทาํไมผูบ้ริโภคจึงเลือกสินคา้และบริการอยา่งนั้น แทนท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการอีก

อยา่งหน่ึง คาํตอบก็คือว่า เพราะแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริโภคนัน่เองเป็นส่ิงจูงใจกาํกบัให้

ผูบ้ริโภคไดแ้สดงพฤติกรรมออกมาอยา่งนั้น 
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 ประเภทของแรงจูงใจในการซ้ือ 

1. แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์

2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ 

4. แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภร้์านคา้ 

1รูปแบบของพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

1. พฤติกรรมซ้ือตามปกติ เป็นพฤติกรรมการซ้ือตามปกติธรรมดา ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย

ท่ีสุด 

2. พฤติกรรมการซ้ือท่ีตอ้งแกปั้ญหาบางอยา่ง เป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความยุง่ยาก

มากกว่าแบบท่ี 1 เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัตราของสินคา้บางชนิดซ่ึงไม่คุน้เคย 

3. พฤติกรรมการซ้ือท่ีตอ้งแกปั้ญหาอยา่งมาก เป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความยุง่ยากมากท่ีสุด 

เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตอ้งเผชิญกบัการซ้ือผลิตภณัฑซ่ึ์งไม่คุน้เคย 

1กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลติใหม่ของผู้บริโภค 

1. การรับรู้ 

2. ความสนใจ 

3. การชัง่ใจ 

4. การทดลองซ้ือ 

5. การรับเอาผลิตภณัฑใ์หม่เขา้มาใช ้

ประโยชน์ของการศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภค 

1. ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ ผูบ้ริโภค 

2. ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

ผูบ้ริโภคในสงัคมไดถ้กูตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ 

มากยิง่ข้ึน 

3. ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ข้ึน 

4. เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ให้

ตรงกบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ 

5. ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธก์ารตลาดของธุรกิจต่าง  ๆเพ่ือความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

ปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
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1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีสุดในการกาํหนดความตอ้งการและ

พฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการ

ยอมรับภายในสงัคมใดสงัคมหน่ึงโดย เฉพาะ 

ลกัษณะชั้นทางสงัคม ประกอบดว้ย 6 ระดบั 

ขั้นท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง 

ชั้นท่ี 2 Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหนา้ใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในวงการ

บริหาร เป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดในจาํนวนชั้นทั้งหมด จดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี 

ชั้นท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบดว้ยชายหญิงท่ีประสบความสาํเร็จในวิชาอ่ืน  ๆสมาชิก

ชั้นน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัว่าเป็นตาเป็นสมองของสงัคม 

ชั้นท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉล่ีย ประกอบดว้ยพวกท่ีไม่ใช่ฝ่าย

บริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ พวกทาํงานนัง่โต๊ะระดบัตํ่า 

ชั้นท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสตัย ์ไดแ้ก่ชนชั้นทาํงานเป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ชั้นทางสงัคม 

ชั้นท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความชาํนาญกลุ่มชาวนาท่ีไม่มีท่ีดิน

เป็นของตนเอง ชนกลุ่มนอ้ย 

2. ปัจจยัทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซอ้ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

2.1 กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนั ระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดบั 

- กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัว เพ่ือนสนิท มกัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้นทางสงัคม และ

ช่วงอาย ุ

- กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธแ์บบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่น

นอ้ยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ 

2.1 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีทาํการซ้ือเพ่ือการบริโภคท่ีสาํคญัท่ีสุด นกัการตลาดจะพิจารณา

ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล 

2.2 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ทาํให้

บุคคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคล

ต่าง ๆ เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาํเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิต

ครอบครัว 
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4. ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึง

จดัปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวิทยา

ประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

นกัจิตวิยามาสโลวไ์ดก้าํหนดทฤษฏีลาํดบัขั้นตอนของความตอ้งการซ่ึงกาํหนดความ ตอ้งการ

ขั้นพ้ืนฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั ซ่ึงจดัลาํดบัจากความตอ้งการระดบัตํ่าไปยงัระดบัสูงคือ 1. 

ความสาํเร็จส่วนตวั 2. ความตอ้งการดา้นอีโก ้(ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 3. ความ

ตอ้งการดา้นสงัคม 4. ความปลอดภยัและมัน่คง 5. ความตอ้งการของร่ายกาย 

กระบวนการตดัสินใจของผู้ซ้ือ 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ่ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการของตน เอง 

ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มลู ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มลูเพ่ือตดัสินใจ ในขั้นแรกจะ

คน้หาขอ้มลูจากแหล่งภายในก่อน เพ่ือนาํมาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มลูไม่

เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มลูเพ่ิมจากแหล่งภายนอก 

ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัเป็น

หมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่า

มากท่ีสุด 

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี 

ขอ้เสีย หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา มกัใช้

ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 

ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นสุดทา้ยหลงัจากการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะนาํ

ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือนั้นมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะทาํการประเมินผลิตภณัฑน์ั้นไปดว้ย ซ่ึงจะ

เห็นไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการ

ซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความสาํคญัต่อความพอใจของผูบ้ริโภคท่ี

ไดรั้บ มาก เพราะการตดัสินใจแต่ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในร้านร้าน

หน่ึง หรือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงโดยเฉพาะ ฉะนั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงหวัใจสาํคญัของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคจึงปรากฏอยูต่รงกลางแบบจาํลอง ปัจจยัฐานของบุคคลทั้งหมด อนัไดแ้ก่ 

ความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู้ จะนาํมาใชพิ้จารณาร่วมกนั เพ่ือใหก้าร

เลือกซ้ือเกิดข้ึนในตลาด และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอกผูบ้ริโภคก็จะนาํมาใช้
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พิจารณาและใชป้ระโยชน ์ดว้ยเช่นกนั จากขอ้มลูความเป็นมาของพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เราก็จะสามารถ เร่ิมศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวบการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคได ้อนัจะทาํใหเ้ราเห็นและเขา้ใจถึงพฤติกรรมการซ้ือหรือไม่ซ้ือของ

ผูบ้ริโภคว่า เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ฉะนั้นในบทเรียนน้ีจึงเป็นเร่ืองต่าง  ๆท่ีว่าดว้ยการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ตลอดจนขั้นต่าง  ๆในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ลกัษณะทั่วไปของการเกดิการตดัสินใจ (The nature of decision marking) 

เง่ือนไขหลายประการท่ีจาํเป็นสาํหรับการพิจารณาว่า กิจกรรมใดจึงจะถือว่าเป็น

กระบวนการของการตดัสินใจ ต่อไปน้ีคือ กิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจ 

1. ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้กนัท่ีจาํเป็น จะหา

ทางแกไ้ข ซ่ึงผูต้ดัสินใจในท่ีน้ีหมายถึง “บุคคลใดๆ หรือกลุ่มของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความพอใจ

สาํหรับสภาวะท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั บางอยา่งหรือการคาดหวงัของสภาวะในอนาคต รวมทั้ง

ความปรารถนาอยากไดแ้ละสิทธิท่ีจะนาํมากระทาํของบุคคลใหมุ่้งไปสู่การ แกไ้ขสภาวะใน

ปัจจุบนัหรือในอนาคตดงักล่าว” (Williams’ 1982:26) 

2. ผูต้ดัสินใจมีความปรารถนาท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึงหรือหลาย 

เป้าหมาย ซ่ึงเป้าหมายเหล่าน้ีปกติจะแสดงออกมาในรูปของการใหม้าซ่ึงสภาวะของส่ิงท่ี ใหม่

บางอยา่ง หรือการรักษาไวซ่ึ้งสภาวะของส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่เป้าหมายต่าง  ๆของผูบ้ริโภคโดยทัว่จึง

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจท่ีไดรั้บจาก สินคา้และบริการ 

3. เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเป้าหมาย ผูต้ดัสินใจจะตอ้งกาํหนดทางเลือกท่ีตอ้งกระทาํท่ีน่าจะ

นาํไปสู่เป้าหมายท่ี ปรารถนาได ้ทางเลือกต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักบัปัจจยัต่างๆ 

เช่น ตราสินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้ และราคา เป็นตน้ 

4. ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัระดบัความไม่แน่นอนบางส่วนในการท่ีทางเลือกท่ี 

ตอ้งการนาํมาซ่ึงความพอใจหรือไม่พอใจ สาํหรับผูบ้ริโภคแลว้ความไม่แน่นอนอาจเป็น

ขอ้จาํกดัท่ีเน่ืองมากจากการขาดความ รู้ท่ีสมบูรณ์ของทางเลือกต่างๆ หรือระดบัการไม่รู้ของ

แรงจูงใจ เป็นตน้ 

กระบวนการการตดัสินใจจึงเป็นเป้าหมายอยูท่ี่การแกไ้ขปัญหาในการซ้ือและการ ใช้

ของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะส่งผลกระทบท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัชนิด 

ของความไม่แน่นอนต่าง  ๆในท่ีสุดก็นาํไปสู่การเลือกสรรและการปฏิบติัต่อทางเลือกบางอยา่ง

ท่ีธุรกิจมี การนาํเสนออยูใ่นตลาด ทางเลือกท่ีเลือกแลว้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีไม้

ผลดีท่ีสุดก็ได ้และพฤติกรรมการตดัสินใจในปัญหาอาจจะทาํไดดี้พอสมควรอยา่งต่อเน่ือง

บ่อยๆ จนทาํใหบุ้คคลสามารถเขา้ไปใกลส้ภาวะของการตดัสินใจท่ีใหผ้ลดีท่ีสุดได ้
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การตดัสินใจของผู้บริโภค (The consumer’s dilemma) 

ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัการท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งจริงจงัในตลาด โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งเขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจปัญหา 2 ประการ ระหว่างท่ีตอ้งตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้

ท่ีตอ้งตดัสินใจซ้ือกบัการ ไม่มีความสามารถท่ีจะสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจะเห็นได้

ว่า มีเหตุผลมากมายท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคยุง่ยากหรือลาํบากในการตดัสินใจใหมี้ ประสิทธิภาพได ้

คือ 

1. มีความปรารถนาอยากไดม้ากมายเกินไป 

2. ขาดเงินทุน 

3 มีขอ้มลูไม่เพียงพอ 

4. มีเวลาไม่เพียงพอ 

5. มีการฝึกอบรมท่ีไม่ดี 

มีความปรารถนาอยากไดม้ากเกินไป ( too many desires) ผูบ้ริโภคไม่เคยหมดความ

ตอ้งการอยากไดเ้ลย ผูบ้ริโภคมีแค่ตอ้งการอยากไดสิ้นคา้มากข้ึนและดีกว่าเดิมสาํหรับสินคา้

และ บริการทั้งในแง่ความหลากหลายของชนิดสินคา้และรูปแบบท่ีมีใหเ้ลือกมากข้ึน แมว้่า

สงัคมของเราจะสามารถจดัหาสินคา้และบริการมาเสนอขายใหผู้บ้ริโภคไดม้าก ข้ึนกว่าเดิมอยู่

ตลอดเวลา แต่ปริมาณจาํนวนสินคา้และบริการกลบัทาํใหป้ระสิทธิภาพในการตดัสินใจของผู ้

บริโภคลดลง 

การวางแผนโดยรวมทั้งหมดจะทาํใหผู้บ้ริโภคทราบถึงวิธีการท่ีจะจดัลาํดบัความ 

สาํคญัของการตดัสินใจท่ีมีอยูม่ากมายได ้การตดัสินใจสามารถจดัแยกออกตามลาํดบัของความ

จาํเป็นเร่งด่วนหรือความสาํคญัได ้ดงันั้นการตดัสินใจบางอยา่งสามารถเล่ือนออกไปได ้หรือ

เอาไปใชต้ดัสินใจในอนาคตเม่ือบุคคลสามารถหาขอ้มลูเพ่ิมเติมไดม้ากข้ึน ได ้

ข้อแตกต่างในการวางแผนการตดัสินใจของผู้บริโภค (Differences in consumer decision 

planning) 

การท่ีผูบ้ริโภควางแผนตดัสินใจ ไม่ไดห้มายความว่า ปัญหาทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะ

สามารถแกไ้ขไดห้มด ไม่มีทางท่ีผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจได ้การซ้ือทุกคร้ังจาํเป็นตอ้ง

ตดัสินใจหน่ึงเร่ืองหรือหลายเร่ืองก็ได ้เช่น มีเงินซ้ือหรือไม่ หรือเลือกสินคา้ชนิดหน่ึงหรือตรา

หน่ึงแทนสินคา้ชนิดอ่ืนหรือตราอ่ืนหรือซ้ือ ตามรูปแบบการซ้ือเดิมท่ีเคยทาํ หรือจะมีรูปแบบ

การซ้ือใหม่ท่ีเปล่ียนไป หรือซ้ือจากพนกังานขายคนหน่ึง หรือใชว้ิธีอ่ืนๆ เป็นตน้ ขอ้แตกต่าง

ระหว่างผูบ้ริโภคไม่ใช่เร่ืองของผูบ้ริโภคซ้ือหรือไม่ซ้ือ แต่เป็นเร่ืองของการวางแผนและการ

ตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถทาํไดว้่ามี เพียงใด การวางแผนของผูบ้ริโภคยอ่มแตกต่างกนั
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ตลอด ตั้งแต่ไม่มีการวางแผนเลยจนถึงการมีการวางแผนการอยา่งเป็นระบบ (formal planning)

ผูบ้ริโภคบางคนวางแผนอยา่งรอบคอบเน่ืองแผนส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภค กระทาํเปรียบเสมือน

กลยทุธข์องผูบ้ริโภคเอง อยา่งไรก็ตาม เราสามารถกล่าวไดว้่าระดบัของการวางแผนการ

ตดัสินใจไม่ใช่คุณสมบติัของผู ้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีจริงๆ แลว้เราจะพบว่า ในตลาดผูบ้ริโภค

มกัจะวางแผนนอ้ยเกินไปหรือวางแผนไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ หรือวางแผนผดิพลาด 

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นแบบน้ีเราเรียกว่าเป็นตลาดท่ีไม่เก่ง (poor markets) บางทีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

มกัจะรู้สึกผดิท่ีไม่พิจารณาใหเ้พียงพอสาํหรับปัญหา ต่างๆ ท่ีเขาเผชิญ ประเด็นสาํคญัก็คือ 

ผูบ้ริโภคใชค้วามพยายามบางอยา่งเพ่ือวางแผนและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใชก้ารวาง แผนการ

ซ้ือสาํหรับการซ้ือบางประเภททุกคร้ัง ซ่ึงการวางแผนตดัสินใจน้ีจะทาํใหเ้พียงพอท่ีจะดาํรงไว้

ซ่ึงการซ่ึงการซ้ือของ ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งนอ้ย เราตอ้งไม่ลืมว่าทุกอยา่งท่ีกล่าวถึงมาแลว้ใน

หนงัสือจะมีทั้งไดรั้บผลกระทบ และมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค รวมทั้งท่ีบุคคล

แต่ละคนอาจเป็นไดท้ั้งผูก่้อสร้างครอบครัวหรือเป็นเพียง สมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวก็ได ้

ดงันั้นความตอ้งการแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู้จะพดูถึงรานละเอียดในส่วนท่ี 2 นั้นจะมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของสมาชิกครอบครัว สงัคม และธุรกิจ ก็จะมีผลกระทบต่อทั้งตวั

บุคคลและกลุ่มบุคคล โดยรายละเอียดเหล่าน้ีจะไดอ้ธิบายในส่วนท่ี 3 ของหนงัสือ ฉะนั้น

เป้าหมายหลกัตอนน้ีคือ การไดเ้ห็นภาพรวมทั้งหมดขดงกระบวบการการตดัสินใจอนัเป็น

แนวทางท่ีทาํใหเ้ขา้ ใจถึงหวัขอ้ดงักล่าวเหล่านั้นได ้

การตดัสินใจของผู้บริโภคกบัพฤตกิรรมที่มเีหตุผล(Consumer decision and rational 

behavior) 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นอยูใ่นเวลาน้ีคือ บุคคลไดใ้ชค้วามสามารถดา้น

ความคิด (mental abilities) ในการตดัสินใจในตลาดดว้ยนัน่คือผูบ้ริโภคไม่ไดมี้การกระทาํแบบ

เดาสุ่ม หรือในลกัษณะไม่มีทิศทาง (undirected manner) เบ้ืองหลงัของการกระทาํของผูบ้ริโภค

จะข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจไม่ว่าจะมาจาก อารมณ์หรือมาจากความไม่เขา้ใจก็ตาม แรงจูงใจเหล่าน้ีจะ

แสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของความมีเหตุผลท่ีมีระดบัการคาด คะเนท่ีเป็นไปได ้การกระทาํของ

ผูบ้ริโภคอยา่งใดอยา่งหน่ึงอาจไม่ไดก้ระทาํข้ึนอยา่งฉลาดโดย ทั้งหมด การกระทาํไม่ใช่ส่ิงท่ีเรา

จะทาํภายใตเ้หตุการณ์อยา่งเดียวกนั และการกระทาํเหล่าน้ีก็อาจไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายท่ีจะกระทาํดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ธรรมชาติของเหตุผลของบุคคลของบุคคลจะมีอยูใ่นพฤติกรรมการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคดว้ย ซ่ึงเราสามารถอธิบายไดถึ้งรูปแบบบางอยา่งของการกระทาํของผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็ไม่น่ามีความหมายหรือจาํเป็น ถึงกระนั้นมีความสบัสนว่า
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ผูบ้ริโภคจะเป็นผูท่ี้มีเหตุผลหรือไม่ ต่อไปจึงเป็นการอธิบายถึงแนวความคิดต่างๆ ท่ีว่าดว้ย

พฤติกรรมท่ีมีเหตุผล ดงัน้ี 

1. แนวความคิดดั้งเดิมท่ีว่าดว้ยความมีเหตุผล 

2. แนวความคิดท่ีร่วมสมยัท่ีใช่อา้งอิงของความมีเหตุผลของผูบ้ริโภค 

3. แนวความคิดท่ีว่าดว้ยการตดัสินใจท่ีเป็นปกติของผูบ้ริโภค 

4. ขอ้แตกต่างในแนวความคิดท่ีว่าดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล 

5. แนวความคิดท่ีผดิเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นปกติของผูบ้ริโภค 

แนวความคดิดั้งเดิมที่ว่าด้วยความมเีหตุผล (The traditional approach to rationality) 

แนวความคิดดั้งเดิมท่ีว่าดว้ยความมีเหตุผลจะไดโ้ดยตรงจากวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ี เรา

ไดม้าแลว้ ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัแนวความคิดของการเป็นคนประหยดั (the concept of economic 

man) โดยตรง การเป็นคนประหยดั หมายถึง “บุคคลผูซ่ึ้งมีความพยายามท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน

จากเงินลงทุนมากท่ีสุด หรือสูญเสียเงินออกไปใหน้อ้ยท่ีสุดเสมอ” (Walters.1978 : 71)กล่าวคือ 

คนประหยดัจะพยายามใหไ้ดรั้บอรรถประโยชน์สูงสุด และจะไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ

ของตน ดงันั้นนกัการตลาดเม่ือเร่ิมจะกาํหนดประเภทของพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงหนัมา อาศยั

การเป็นคนประหยดัเป็นตวักาํหนด ผลคือทาํใหแ้นวความคิดดั้งเดิมท่ีว่าดว้ยพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคมีการแบ่งออกเป็น  

(1) พฤติกรรมท่ีมีเหตุผลหรือพฤติกรรมของการเป็นคนประหยดั (rational or 

economic behavior)  

(2) พฤติกรรมท่ีเกิดจากอารมณ์หรือพฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผล (emotional or nonrational 

behavior) ซ่ึงทั้ง 2 คาํน้ีทาํใหเ้ราเห็นว่าพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็นไปในทิศทาง

เดียว กนั ก็คือการกระทาํบางอยา่งมีเหตุผลและบางอยา่งไม่มีเหตุผล นัน่คือภายใตแ้นวความคิด

ดั้งเดิมผูบ้ริโภคจะเป็นผูมี้พฤติกรรมท่ีมีเหตุผล ณ เวลาใดเวลาหน่ึงและมีพฤติกรรมท่ีไม่มี

เหตุผลในเวลาอ่ืน ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่าประเภทของแรงจูงใจท่ีผูบ้ริโภคไดซ้ื้อจึงเป็นการ 

พิจารณาประเภทของพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคกระทาํว่าเป็นพฤติกรรมท่ีมีเหตุผลหรือ ไม่มีเหตุผล 

ดงันั้นถา้แรงจูงใจของผูบ้ริโภคมีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดการเป็นคนประหยดั ( economic 

man concepts) แลว้ พฤติกรรมนั้นก็ถือว่ามีเหตุผล และถา้แรงจูงใจนั้นมีพ้ืนฐานมาจากปัจจยั

ดา้นจิตวิทยา (psychological factor) เช่น ความรู้สึก (feeling) ความอคติ (biases) ความชอบ 

(likes) และความไม่ชอบ (dislikes) แลว้ก็ถือว่าพฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมีท่ีไม่มีเหตุผล 

แรงจูงใจท่ีไม่มีเหตุผลคือ แรงจูงใจใดๆ ท่ีทาํใหมี้การกระทาํท่ีทาํข้ึนดว้ยอารมณ์ เช่น ความรัก 
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(love) ความมีช่ือเสียง (prestige) ความภาคภูมิใจ (pride) ความมีอาํนาจ (power) ความเป็น

ตนเอง (ego) ความสวยงาม (beauty) และความรู้สึกเร่ืองเพศ (sex) เป็นตน้ 

แนวความคดิร่วมสมยัที่ใช้อ้างองิความมเีหตุผลของผู้บริโภค (Contemporary view of 

consumer rationality) 

การท่ีจะถือว่าผูบ้ริโภคมีเหตุผลหรือไม่ข้ึนอยูก่บัคาํจาํกดัความท่ีจะนาํมาใช ้นกัการ

ตลาดร่วมสมยั (contemporary marketers) ปฏิเสธท่ีจะยอมรับแนวความคิดของการเป็นคน

ประหยดัท่ีมีต่อความมีเหตุผล โดยยอมรับแนวความคิดของการเป็นนกัแกไ้ขปัญหา (concept of 

a problem solver) แทน นกัแกไ้ขปัญหาจะถือว่าเป็นผูมี้เหตุผลเสมอ ไม่ว่าการกระทาํนั้นจะ

ไดรั้บประโยชน์สูงสุดหรือไม่ก็ตาม แนวความคิดร่วมสมยัมีพ้ืนฐานความคิดอยูท่ี่การมองเห็น

ว่า ผูบ้ริโภคมีวิธีคิดอยา่งไร ไม่ใชว้่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอยา่งไร ดงันั้นความมีเหตุผล 

(rationality) จึงหมายถึง “แนวความคิดของการกระทาํท่ีเก่ียวกบัผลลพัธท่ี์ไดข้องปัญหาท่ีมีการ

ตดัสินใจ อยา่งมีเหตุผล (logically deciding) บนพ้ืนฐานของการรู้ถึงขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัปัญหา

นั้น” (Walters.1978 : 72) ประเด็นสาํคญัจึงอยูท่ี่ความหมายของคาํว่าการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 

นกัการตลาดร่วมสมยัถือว่าผูบ้ริโภคเป็นผูมี้เหตุผลต่อเม่ือผูบ้ริโภคมีการ ใชเ้หตุผลในการแกไ้ข

ปัญหา โดยพิจารณาถึงปัญหาแลว้จึงตดัสินใจเลือก 

แนวความคิดร่วมสมยัท่ีใชอ้า้งอิงจะแตกต่างจากแนวความคิดของการเป็นคนประหยดั 

อยูเ่พียงอยา่งเดียวคือ ในแง่ท่ีว่าผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งรับประโยชน์สูงสุดจากการตดัสินใจ คือ 

แนวความร่วมคิดร่วมสมยัใชอ้า้งอิงยอมรับว่าอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยในการ ตดัสินใจ 

ความรู้สึกเป็นเป้าหมายของผูบ้ริโภคท่ีเกิดมาจากอารมณ์ แต่การตดัสินใจเฉพาะบางอยา่งของ

ผูบ้ริโภคจะเป็นการกระทาํท่ีเกิดจากเหตุผล ซ่ึงจุดน้ีเองท่ีมีการปรับปรุงแนวความคิดของการ

เป็นคนประหยดัข้ึนแต่ก็ถือ ว่าผูบ้ริโภคไม่มีการกระทาํท่ีถือว่าโง่หรือรอบคอบ นอกจากน้ี 

แนวความคิดร่วมสมยัท่ีใชอ้า้งอิงก็ไม่ไดใ้หป้ระเด็นท่ีแทจ้ริงของการตดัสิน ใจของผูบ้ริโภค 

แนวความคดิที่ว่าด้วยการตดัสินใจที่เป็นปกตขิองผู้บริโภค(Concept of normal consumer 

decision)  

แนวความคิดทั้งหมดในการพยายามจะพิจารณาบอกว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็น

การกระทาํท่ีมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลนั้นเป็น ส่ิงท่ีเป็นแนวความคิดท่ีไม่ค่อยดี เพราะความมี

เหตุผล(rationality) เป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่แนวความคิดเดียวท่ีจะใชก้บัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

โดยทัว่ไปในสงัคม เม่ือพดูถึงพฤติกรรมท่ีมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล (rational or irrational ) คน

ก็มกัจะมองว่าบุคคลท่ีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากรูปแบบของความคิดท่ีสม เหตุสมผลหรือไม่ 

ดงัร้ันนกัการตลาดจึงไดพ้ยายามพฒันาทฤษฎีของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นปกติ (theories of 
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normal consumer behavior) ข้ึนมา คาํว่าท่ีเป็นปกติ (normal) ท่ีใชใ้นท่ีน้ีหมายถึง “อตัราถวั

เฉล่ียหรือรูปแบบของความคิดท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคคลในสงัคม” ” (Walters.1978 : 73) คนท่ี

ผดิปกติ (abnormal person) บางคร้ังก็เป็นผูบ้ริโภคไดด้ว้ย แต่นกัการตลาดจะไม่สนใจการ

กระทาํของคนเหล่าน้ีเป็นหลกัในการพิจารณาดาํเนิน ธุรกิจ 

มนุษยเ์ป็นสตัวท่ี์มีความคิดและมีความสามารถในการเลือกส่ิงท่ีจะกระทาํได ้อยา่งมี

เหตุผลไดเ้ม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหา ประเด็นน้ีเป็นประเด็นสาํหรับนกัการตลาดท่ีตอ้งรู้ใหไ้ดเ้พ่ือ

ว่านกัการตลาด จะไดส้ามารถตอบสนองความปรารถนาอยากไดข้องผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภค

บางคร้ังก็เป็นผูท่ี้มี ความรอบคอบในการกระทาํและบางคร้ังก็ไม่ หรือผูบ้ริโภคบางคร้ังก็เป็นผู ้

ท่ีมีเหตุผลและบางคร้ังก็ไม่ หรือบางคร้ังผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้กระทาํอยา่งมีประสิทธิภาพและ

บางคร้ังก็ไม่ เป็นเช่นนั้น และผูบ้ริโภคบางคร้ังก็พยายามท่ีจะใหไ้ดรั้บผลประโยชน์สูงสุดและ

บางคร้ังก ็ไม่สนใจ เป็นตน้ หากผูบ้ริโภคคนใดไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีกล่าวมาหมดถือว่าไม่ใช่คน

ปกติ ดงันั้นเราสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดถ้กูตอ้งยิง่ข้ึน เพราะฉะนั้นนกัการ

ตลาดจึงควรสนใจรูปแบบพฤติกรรมท่ีเป็นปกติของผูบ้ริโภค 

บุคคลปกติจะมีความตอ้งการและความตอ้งการของบุคคลนั้นอาจมีไดห้ลายชนิด แต่

ความตอ้งการทุกอยา่งท่ีมีจะเป็นความตอ้งการทั้งในแง่ร่างกายกบัในแง่ของ จิตวิทยา (physical 

and psychological aspects) ซ่ึงไมไ้ดมี้การแยกความตอ้งการดา้นร่างกายออกไปจากความ

ตอ้งการดา้นจิตวิทยา หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าความตอ้งการดา้นอารมณ์ (emotional) ดงั

ตวัอยา่งเช่น เสียงทอ้งร้องในกระเพาะอาหารช้ีใหเ้ห็นถึงความตอ้งการอาหารซ่ึงเป็นความตอ้ง 

การดา้นร่างกายและความตอ้งการดา้นจิตวิทยาก็คือตอ้งการอาหารท่ีใหร้สชาติดี เป็นตน้ 

ประเด็นจึงอยูท่ี่ว่าการตดัสินใจทุกคร้ังของผูบ้ริโภคมีพ้ืนฐานมาจากความ ตอ้งการทางดา้น

ร่างกายและ อารมณ์ ผูบ้ริโภคไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายในเวลาหน่ึง และความ

ตอ้งการดา้นอารมณ์อีกเวลาหน่ึง เพราะฉะนั้นผูบ้ริโภคจึงไม่ใช่มีเหตุผลในเวลาใดเวลาหน่ึง

และไม่มีเหตุผลใน เวลาอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บการจูงใจเม่ือเขารู้สึกว่ามีเหตุผลท่ีจะตอ้ง

ตอบสนองความพอ ใจสาํหรับความตอ้งการมากมายท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการ

จูงใจจะมีผลตอบสนองเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือความตอ้งการ ดา้นร่างกายและดา้นจิตใจท่ีจาํเป็นมี

ปริมาณความรู้สึกท่ีมากพอท่ีจะก่อให ้เกิดการกระทาํเพ่ือบาํบดัความตอ้งการนั้น หรือ

ปรับเปล่ียนความตอ้งการท่ีมีอยู ่หรือแกไ้ขความตอ้งการใหต้รงกบัสถานการณ์ท่ีกาํลงัเป็นอยู ่

การตดัสินใจจะเกิดข้ึนเม่ือไรก็ตามท่ีบุคคลเร่ิมไดรั้บการจูงใจใหก้ระทาํ ถึงแมว้่าความ

ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจะมีทางดา้นร่างการและดา้นอารมณ์ การตดัสินใจโดยจะคิดพิจารณาเกิดข้ึน

ในบางระดบัโดยผูบ้ริโภคจะพิจารณามากหรือ นอ้ยในรายละเอียดแค่ไหนก็ไดเก่ียวกบัวิธีท่ีทาํ
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ใหค้วามตอ้งการไดรั้บความพอใจ สาํหรรับทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปไดท่ี้มีอยู ่บุคคลจึงมีการ

กระทาํท่ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีจะปรากฏท่ีจะเป็นทางออกของปัญหาท่ี เป็นไปไดท่ี้ดีท่ีสุดในเลาท่ีกาํลงั

พิจารณา ดงันั้นเราจึงไม่เห็นมีปัญหาท่ีตอ้งการถึงความมีเหตุผลของผูบ้ริโภค เพราะเราไม่ได้

พิจารณาประเด็นของความมีเหตุผลท่ีมีต่อการตดัสินใจ 

ข้อแตกต่างในแนวความคดิที่ว่าด้วยพฤตกิรรมที่มเีหตุผล (Differences in the concepts of 

consumer rationality) 

สาํหรับบุคคล มนุษยมี์พฤติกรรมท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นปกติ เม่ือบุคคลไดพ้บทางออกของ

ปัญหาท่ีตอ้งการแลว้ก็ตดัสินใจ ไม่ว่าปัญหานั้นมีพ้ืนฐานจากแรงจูงใจดา้นอารมณ์หรือดา้น

ร่างกายก็ตาม หรือเกิดจากแรงจูงใจทั้ง 2 รวมกนัก็ได ้

คาํอธิบายของแนวความคิดร่วมสมยัก็เช่นเดียวกนัยงัไม่เป็นท่ีพอใจหรือยอมรับ เพราะ

การแยกปัจจยัดา้นคุณภาพ (efficiency factors) กบัปัจจยัดา้นอารมณ์ (emotional factors) ออก

จากกนั ผลก็คือปัจจยัทั้ง 2 ไม่ไดเ้กิดข้ึนพร้อมกนั ซ่ึงในความเป็นจริงท่ีปรากฏก็คือ ในการ

พิจารณาถึงแรงจูงใจเป็นการพิจารณาทั้งแรงจูงใจดา้นร่างกายและดา้น อารมณ์รวมอยูด่ว้ยกนั

ในเป้าหมายของผูบ้ริโภคและกระบวบการการตดัสินใจ แมว้่าการจูงใจนั้นจะเป็นเร่ืองของ

อารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งก็ตาม ในขณะท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจ ผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งตดัสินใจอยา่ง

มีเหตุผลหรือมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแนวความคิดทั้งหมดของพฤติกรรมท่ีว่าดว้ยความมี

เหตุผลและไม่มี เหตุผลยงัเป็นเร่ืองตลกท่ีใหค้าํจาํกดัความของคาํว่าการตดัสินใจ หมายถึง

ความสามารถในการเลือกทางเลือกต่างๆ ท่ีมี และไม่มีอะไรอีกท่ีจะตอ้งไดจ้ากการเลือกนั้น 

คาํอธิบายของพฤติกรรมเป็นแนวความคิดของการกระทาํการตดัสินใจท่ีเนน้การเก่ียว 

ขอ้งกนัของความตอ้งการดา้นร่างกายและดา้นอารมณ์ ส่ิงท่ีจะนาํไปสูก้ารจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบั

อารมณ์เช่นเดียวกบัส่ิงท่ีจะนาํไป สู่การตดัสินใจจะมีอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย และเป็น

เพราะว่าเหตุผลดา้นร่างกายและดา้นอารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภค ทุกคร้ังท่ี

ทาํการตดัสินใจนั้นไม่ไดห้มายความว่าแต่ละปัจจยัจะเก่ียวขอ้งกนั อยา่งมีสดัส่วนกนั การ

ตดัสินใจอาจเก่ียวขอ้งกบัเหตุผลดา้นอารมณ์มากกว่าหรือกบัเหตุผลดา้นร่าง กายมากกว่า หรือ

กบัเหตุผลทั้ง 2 ดา้นในสดัส่วนท่ีพอสมควร ฉะนั้นการใหเ้หตุผลร่วมกนัระหว่างเหตุผงดา้น

ร่างกายกบัอารมณ์จึงข้ึนอยูก่บั บุคคลแต่ละคนและเหตุการณ์ท่ีจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 

ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคคนหน่ึงอาจซ้ือเส้ือแบบสปอร์ตตวัหน่ึงดว้ยเหตุผลเพราะแบบของเส้ือ 

(เป็นเหตุผลดา้นอารมณ์) ในขณะท่ีผูบ้ริโภคอีกคนอาจซ้ือเพราะว่าเส้ือนั้นมีราคาถกู 

แนวคดิที่ผดิเกีย่วกบัการตดัสินใจที่เป็นปตขิองผู้บริโภค (Misconception about normal 

consumer decisions) 
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จากแนวความคิดท่ีว่าดว้ยความมีเหตุผลแพร่หลายในหมู่นกัการตลาดมาเป็นเวลานาน 

แลว้ ทาํใหเ้กิดแนวความคิดท่ีผดิบางประการท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นแบบปกติ ของ

ผูบ้ริโภคได ้ปัญหาก็คือ แทนท่ีจะมีการยอมรับในการตดัสินใจสาํหรับส่ิงใด  ๆท่ีกระทาํไปแลว้ 

กลบัตอ้งมีการบอกใหไ้ดว้่า การตดัสินใจในแต่ละคร้ังเป็นการตดัสินใจท่ีมีเหตุผลหรือไม่มี

เหตุผล ทาํใหเ้กิดแนวโนม้ของความรู้สึกว่าความคิดน้ีไม่ถกูตอ้งเพราะก่อใหเ้กิดความ เสียหาย

ทางการปฏิบติังานดา้นการตลาดของนกัการตลาด ผูซ่ึ้งตอ้งสร้างความดึงดูดใจไปยงัผูบ้ริโภค

เหล่านั้น การดึงดูดใจท่ีเป็นเหตุผลไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งใชไ้ดผ้ลในบางคร้ัง และการดึงดูดใจดา้น

อารมณ์ก็จะใชไ้ดผ้ลในบางเวลาอ่ืน แต่ดูว่าผูน้าํทางเศรษฐกิจและใชว้ิธีการดึงดูดดว้ยอารมณ์ 

และจดัหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลสาํหรับเป็นเหตุผลในการซ้ือไวด้ว้ย หมายความว่า การดึงดูด

ใจหากมีการใชจุ้ดดึงดูดใจทั้งดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์มกัจะไดผ้ล มากกว่า ต่อไปน้ีจะเป็น

ตวัอยา่งของแนวความคิดท่ีผดิเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นปกติ ของผูบ้ริโภค 

1. การตดัสินใจท่ีเป็นปกติกบัการตดัสินใจท่ีถกูตอ้ง 

2. การมองความเป็นปกติของบุคคลกบัสงัคม 

3. พฤติกรรมท่ีเป็นนิสยักบัพฤติกรรมแบบฉบัพลนั 

4. การกระทาํท่ีมีเหตุผลเป็นส่ิงปกติ 

การตดัสินใจที่เป็นปกตกิบัการตดัสินใจที่ถูกต้อง (normal decisions and correct decisions) 

คาํอธิบายของแนวความคิดดั้งเดิมท่ีว่าดว้ยความมีเหตุผลไดถ้กูนาํมาใชด้งัน้ี คือ ถา้การ

ตดัสินใจนั้นกระทาํอยา่งไม่มีเหตุผลแลว้ก็ถือว่าเป็นการตดัสินในท่ีไม่ ถกูตอ้ง ในขณะท่ี

คาํอธิบายของแนวความคิดร่วมสมยัไม่สามารถจะบอกไดว้่าเป็นการตดัสินใจ อยา่ง

สมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานท่ีรู้ในขอ้เท็จจริง ถือว่าเป็นการตดัสินใจท่ีมีเหตุผลในขณะท่ีทาํการซ้ือ 

แมว้่าอาจจะมีขอ้โตแ้ยง้ว่าดว้ยผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนใจเม่ือไดรั้บขอ้มลู ใหม่ แต่ในขณะท่ี

ผูบ้ริโภคตดัสินใจ ผูบ้ริโภคก็มีการกระทาํท่ีมีเหตุผลดว้ย 

ผูบ้ริโภคอาจตดัสินใจท่ีถกูตอ้งหรือไม่ถกูตอ้งก็ไดแ้ละก็ยงัถือว่าผูบ้ริโภค มีพฤติกรรม

การตดัสินใจท่ีเป็นปกติ การพิจารณาถึงการตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผลจะดูท่ีวิธีการท่ีทาํการ

ตดัสินใจไม่ ใช่ผลของการตดัสินใจว่าถกูตอ้งหรือไม่ถกูตอ้ง ผูบ้ริโภคท่ีมีการตดัสินใจจึงถือว่า

เป็นการกระทาํท่ีเป็นปกติ ในทางปฏิบติัผูบ้ริโภคมกัมีการตดัสินใจท่ีไม่ถกูตอ้ง ผูบ้ริโภคอาจ

ตดัสินใจท่ีไม่ถกูตอ้งไดด้ว้ยเง่ือนไข 4 ประการ คือ (1) การตดัสินใจนั้นอาจมีพ้ืนฐานมาจากขอ้

สมมุติท่ีไม่ถกูตอ้ง เช่น นาย ก มีขอ้สมมุติว่าผมทั้งหมดมีสีเขียว แบะนาย ข มีผม จะไดส้รุปว่า

นาย ข มีผมสีเขียว เป็นตน้ จะเห็นไดว้่ากระบวบการตดัสินใจนั้นเป็นส่ิงท่ีสมเหตุสมผล แต่

ไดผ้ลสรุปท่ีผดิเพราะว่ามีขอ้สมมุติท่ีไม่ถกูตอ้ง หรือกรณีท่ีว่าผูบ้ริโภคท่ีมีขอ้สมมุติว่าสินคา้ท่ีมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 19 

การลดราคาจะเป็นสินคา้ ท่ีมีราคาตํ่าอาจทาํใหผู้บ้ริโภคคนนั้นตอ้งเสียเงินจ่ายค่าสินคา้มากกว่า

ท่ี ควรก็ได ้เพราะมีขอ้สมมุติท่ีไม่ถกูตอ้ง (2) ขอ้มลูท่ีใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีไม่

เพียงพอ ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคมกัจะตดสินใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้เพราะใชร้าคาสินคา้

หรือ ตราสินคา้เป็นตวัพิจารณาถึงคุณค่าของสินคา้นั้น เป็นตน้ (3) ขอ้มลูท่ีใชอ้าจเป็นขอ้มลูท่ี

ไม่ถกูตอ้ง เช่น ผูข้ายสินคา้อาจใหข้อ้มลูท่ีไม่ถกูตอ้งหรือทาํใหเ้ขา้ใจผดิไดเ้ป็นผลทาํใหผู้ ้

บริโภคตดัสินใจผดิได ้และ (4) การพิจารณาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอาจเกิดผดิไดคื้อ ขอ้มลู

อาจถกูตอ้งแต่การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อขอ้มลูนั้นไม่ถกูตอ้ง (เขา้ใจผดิ) หรือมีการนาํเอา

ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งไปใชใ้นการตดัสินใจอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามเม่ือผูบ้ริโภค

ไดต้ดัสินใจอยา่งอยา่งสมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานท่ีรู้ ในขอ้เท็จจริงแลว้ ถือว่าเขา้ข่ายความ

สมเหตุสมผลเสมอ 

การมองความเป็นปกตขิองบุคคลกบัสังคม (individual versus social view of normality) 

พฤติกรรมการตดัสินใจจะเป็นท่ียอมรับของสงัคมหรือไม่ข้ึนอยูก่บัประเด็นท่ีจะ 

พิจารณาบุคคลใดก็ตามท่ีตดัสินปัญหาท่ีเก่ียวกบัตวัเองถือว่ามีพฤติกรรมท่ี เป็นปกติตามความ

จาํกดัความท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้ สงัคมโดยรวมอาจจะมองการกระทาํของบุคลดงักล่าวท่ี

แตกต่างออกไป ส่ิงท่ีเป็นปกติหรือมีเหตุผลสาํหรับบุคคลหน่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีไม่มีเหตุผล สาํหรับ

สงัคมก็ได ้ตวัอยา่งเช่น การท่ีไม่คาดเข็มขดันิรภยัในขณะท่ีขบัรถยนตข์องผูบ้ริโภค เพราะเห็น

ว่ามนัเกะกะ จาํกดัการเคล่ือนไหวนั้นถือว่าเป็นเร่ืองปกติและสมเหตุสมผลท่ีผูบ้ริโภคคิด 

เช่นนั้น แต่สาํหรับสงัคมแลว้อาจเห็นไดว้่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผลเพราะเข็มขดั นิรภยั

ป้องกนัชีวิตจากอนัตรายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุได ้หรือกรณีของการสูบบุหร่ีก็เช่นกนัมาถึงตรงน้ีจะ

เห็นไดว้่าทั้งในแง่ของสงัคม และแง่ของบุคคลแลว้ถือว่าถกูทั้งคู ่บุคคลก็อาจคิดว่าพฤติกรรม

ของตน้นั้นเป็นปกติท่ีสุดแลว้ แต่อาจไม่สามารถทาํใหก้ลุ่มยอมรับรูปแบบของพฤติกรรมนั้นได้

ดงันั้น ในแง่ของสงัคมแลว้ไม่จาํเป็นว่าเป็นความคิดของสงัคมเป็นความคิดท่ีผดิท่ีไม่ ยอมรับ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีไม่ยอมใชเ้ข็มขดันิรภยั สงัคมจะเป็นผูผ้ดิไดเ้พียงกรณีเดียวคือ การ

ตดัสินพฤติกรรมของบุคคลว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผลเท่านั้น 

พฤติกรรมท่ีเป็นนิสยักบัพฤติกรรมแบบฉบัพลนั (habitual and impulse behavior) 

พฤติกรรมท่ีเป็นนิสยักบัพฤติกรรมแบบฉบัพลนับางคร้ังถกูถือเป็นตวัอยา่งของ 

พฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผล (non-rational behavior) โดยพฤติกรรมท่ีเป็นนิสยัจะเกิดข้ึนเม่ือ

ตดัสินใจแบบเดียวกนัสาํหรับปัญหาท่ี คลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งเช่น นาย ก ซ้ือเส้ือเช้ิตแอร์โร

หลงัจากท่ีมีการเปรียบเทียบกบัตราอ่ืนๆ แลว้ ซ่ึงการซ้ือของนาย ก น้ีถือว่าอยูบ่นพ้ืนฐานของ

การเลือกท่ีมีเหตุผล อยา่งไรก็ตาม เม่ือนาย ก ใชแ้ลว้และพอใจ ถา้นาย ก จะซ้ือแอร์โรอีกโดย
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ไมไ้ดพิ้จารณาเปรียบเทียบเสียก่อนถือว่าเป็นการตดัสินใจ ท่ีไม่มีเหตุผลเพราะนาย ก ใชนิ้สยั

ความเคยชินแทนท่ีจะใชเ้หตุผลเป็นตวัช้ีถึงการกระทาํของเขา 

ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคอาจเป็นคนท่ีไม่มีเหตุผลได ้ถา้เขาไม่ทาํการซ้ือโดยอาศยัใชนิ้สยั

ความเคยชินบา้งก็ได ้เม่ือบุคคลไดพ้บทางออกของปัญหาท่ีทาํใหเ้ขาพอใจ แลว้ก็ไม่มีเหตุผลอนั

ใดท่ีบุคคลจะตอ้งเสียเวลาในการแกปั้ญหาท่ีเหมือนกนั ใหม่ซํ้าแลว้ซํ้าเล่า พฤติกรรมท่ีเป็นนิสยั 

จึงเปรียบเหมือนกบัหลกัการท่ีว่าดว้ยจดัการแบบมีขอ้ยกเวน้ (management principle of 

management by exception) ถา้ผูบ้ริโภคไม่ลดการตดัสินใจใหเ้ป็นการตดัสินใจท่ีเป็นแบบ

กระทาํเป็นประจาํ (routine) แลว้ผูบ้ริโภคอาจจะไม่มีเวลาท่ีเพียงพอสาํหรับการตดัสินใจปัญหา

ต่างๆ ได ้นอกจากน้ีแลว้เหตุผลท่ีไม่มีนํ้ าหนกัมากเพียงพอน้ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิด พฤติกรรมซ้ือ

สินคา้ท่ีเป็นนิสยัได ้เช่น ใชค้วามเป็นเลิศของผลิตภณัฑใ์นการโฆษณาสาํหรับโนม้นา้ว

ผูบ้ริโภค ดงันั้น พฤติกรรมท่ีเป็นนิสยัจึงถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปกติ 

การซ้ือแบบฉบัพลนั (impulse purchases) คือการซ้ือท่ีมีการเปรียบเทียบในระหว่างการ

เลือกซ้ือนอ้ยมากหรือไม่มีเลย การซ้ือแบบฉนัพลนัถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปกติเพราะว่า

ผูบ้ริโภคใหค้วาม สนใจกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้เดียวกนักบัการท่ีสินคา้นั้นจะใหป้ระโยชน์อะไร 

บา้งเหมือนกนั การซ้ือแบบฉบัพลนัจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีปัจจยั 3 ประการคือ (1) บุคคลบางคนมี

การคิดเร็วกว่าคนอ่ืน (2) การตดัสินใจนั้นอาจไม่มีการคิดหรือเปรียบเทียบมากนกั และ (3) 

ความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนถือว่าเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยซ่ึงดูเหมือนจะมีเหตุผล นอ้ยเกินไปท่ีจะทาํให้

บุคคลตอ้งเสียเวลาและความคิดอยา่งมากสาํหรับการซ้ือหมาก ฝร่ัง 1 ห่อ เพราะว่าความผดิ

เลก็นอ้ยท่ีจะไดจ้ากการตดัสินใจเลือกท่ีผดิ คนปกติปกติจะมีการจดัสรรเวลาใหก้บัการซ้ือ

รถยนตม์ากกว่าการซ้ือสูท เป็นตน้ 

การกระทาํท่ีมีเหตุผลเป็นส่ิงปกติ (rationalization is normal ) การซ้ือท่ีกระทาํข้ึนอยา่ง

สมเหตุสมผลใดๆ ไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผล (rationalization) หมายความว่า 

ผูบ้ริโภคมีการเลือกสาํหรับทางออกของปัญหาโดยคาํนึงความตอ้งการท่ีมีภายในหรือ ความ

ตอ้งการของคนอ่ืน  ๆตราบใดท่ีผูบ้ริโภคใชค้วามคิดตดัสินใจแลว้ถือว่าผูบ้ริโภคมีการกระทาํท่ี

เป็น ปกติ นอกจากนั้นสาํหรับพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีถือว่าเป็นปกติจะสนใจการตดัสินใจ 

อะไรก็ได ้ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ก่อนแลว้จึงมีเหตุผลสาํหรับการ เลือกนั้น 

หรือกาํหนดเหตุผลท่ีจะใชเ้ลือกก่อนแลว้ จึงเลือกซ้ือสินคา้ตามท่ีกาํหนดเหตุผลไว ้รวมทั้ง

พฤติกรรมท่ีถือว่าเป็นปกติจะเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากการนาํเอาความ ตอ้งการกบั

แรงจูงใจทั้งทางดา้นร่างกายและอารมณ์มาใชพิ้จารณาร่วมกนัในกระบวบ การการตดัสินใจดว้ย 
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ถึงแมว้่าผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจท่ีไม่จริงจงั แต่ผูบ้ริโภคก็ไม่ไดเ้ป็นคนท่ีไม่มีเหตุผงเพราะ

ผูบ้ริโภคมีการวางแผนการ กระทาํของตนในตลาดเสมอ 

การจาํแนกการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Consumer decision classified) 

เราไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ผูบ้ริโภคตั้งตดัสินใจหลายอยา่งในตลาด การตดัสินใจบางอยา่งก็มีความ

ซบัซอ้นมาก ในขณะท่ีเราไม่สามารถจะรู้ถึงการตดัสินใจของผูบ้ริโภคทั้งหมดได ้จึงจาํเป็นตอ้ง

จาํแนกประเภทการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัจะเกิดข้ึนบ่อย  ๆออกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือประโยชน์

ในการศึกษาและเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการ ตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน ในท่ีน้ีเรา

สามารถจาํแนกประเภทการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดต้ามเกณฑต่์างๆ 5 เกณฑคื์อ 

1. ตามลกัษณะการตดัสินใจ 

2. ตามประเภทการตดัสินใจของบุคคลกบัของครัวเรือน 

3. ตามประเภทการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้ 

4. ตามประเภทสภาวะของการตดัสินใจ 

5. ตามความเก่ียวพนัของประเภทของการตดัสินใจ 

ตามลกัษณะของการตดัสินใจ (Nature of the decision) 

การจาํแนกการตดัสินใจของผูบ้ริโภคตามลกัษณะการตดัสินใจทาํใหเ้ราไดรู้้ถึงบาง ส่ิง

บางอยา่งท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจได ้ซ่ึงการตดัสินใจจะถือเอาลกัษณะของการตดัสินใจเป็น

เกณฑ ์สามารถแบ่งการตดัสินใจออกเป็นประเภทยอ่ยๆ ได ้4 ประเภทคือ 

1. การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัระดบัของความเร่งด่วน 

2. การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัความถ่ีของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน 

3. การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่นัระดบัความสาํคญั 

4. การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัปริมาณของความเก่ียวขอ้งในการกระทาํเป็นประจาํ 

การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัระดบัความเร่งด่วน ( by the degree of urgency)  

การตดัสินใจบางอยา่งของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนอยา่งเร่งด่วนท่ีจาํเป็นตอ้งมี การ

ตดัสินใจทนัที แตก้ารตดัสินใจอ่ืน  ๆอาจสามารถใชเ้วลามากกว่าในการตดัสินใจไดอ้ยา่ง

สบายๆ โดยไม่ตอ้งรีบร้อน ปกติโดยทัว่ไปในการซ้ือเส้ือผา้ชุดใหม่ไม่จาํเป็นตอ้งตดัสินใจ

เร่งด่วนได ้ส่วนการตดัสินใจสาํหรับซ้ือบา้นนั้นไม่แน่นอน อาจเป็นไดท่ี้เร่งด่วนหรือไม่

เร่งด่วนก็ได ้

การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัความถ่ีของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน ( by frequency of 

occurrence) การตดัสินใจบางอยา่งของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนไดไ้ม่บ่อย นัน่คือระดบัของความถือ

ของการเกิดการตดัสินใจ ตวัอยา่งเช่น การซ้ือยาสีฟันจะมีความถ่ีท่ีตอ้งซ้ือบ่อยกว่าการซ้ือ
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รองเทา้และการซ้ือ รองเทา้ก็จะมีความถ่ีในการซ้ือท่ีบ่อยกว่าการซ้ือแว่นตากนัแดด 

- การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่นัระดบัความสาํคญั ( by degree of significance) การตดัสินใจบางคร้ังก็

มีการความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคมากกว่า เช่น การตดัสินใจซ้ือขา้วโพดคัว่ตอนไปดูภาพยนตร์จะมี

ความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคนอ้ย กว่าการตดัสินใจซ้ือวิกผมปลอม หรือการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สี

สกัเคร่ืองอาจเป็นส่ิงท่ีมีความหมายสาํหรับ บุคคลบางคน เพราะมนัอาจส่งผลกระทบต่อบุคคล

หรือบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดดว้ย ได ้ดงันั้นคาํว่าสาํคญั (significance) หมายถึง “ส่ิงท่ี

มีความหมายหรือมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค” (Walters.1978 : 79) 

การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัปริมาณความเก่ียวขอ้งในการกระทาํเป็นประจาํ (by the 

amount of routine involved) เป็นการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของการซ้ือท่ีตอ้งกระทาํ

เป็นประจาํหรือ ไม่ ตวัอยา่งเช่น สินคา้พวกอาหารจะเป็นส่ิงท่ีตอ้งการซ้ือ (กระทาํ) เป็นประจาํ

ในขณะท่ีสินคา้พวกนํ้ าหอม นาฬิกา โคมไฟ จะซ้ือก็ต่อเม่ือมีความตอ้งการเกิดข้ึนเท่านั้น ไม่มี

การกระทาํอยูเ่ป็นประจาํ เป็นตน้ 

ตามประเภทการตดัสินใจของบุคคลกบัของครัวเรือน (Individual and household decision) 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคสามารถจาํแนกโดยส่ิงท่ีทาํการซ้ือนั้นเป็นการซ้ือ สาํหรับให้

บุคคลใชห้รือสาํหรับใชใ้นครัวเรือน สินคา้ถือว่าสินคา้สาํหรับบุคคลใชส่้วนตวั เช่น เส้ือผา้ 

กระเป๋าสตางค ์ชุดชั้นใน เคร่ืองประดบัเป็นตน้ ในขณะท่ีสินคา้พวกเคร่ืองตกแต่งบา้น รถยนต ์

อาหาร ถือว่าเป็นสินคา้ท่ีตอ้งซ้ือสาํหรับใชใ้นครัวเรือน ซ่ึงลกัษณะการตดัสินใจในสินคา้ท่ี

นาํมาใชก้บับุคคลท่ีแตกต่างกนัก็จะมีความ แตกต่างกนัดว้ย โดยปกติสินคา้ท่ีใชส้าํหรับ

ครัวเรือนและพวกรถยนตก์็มกัจะเป็นการตดัสินใจร่วม กนัระหว่างสามี ภรรยา แต่ถา้เป็นสินคา้

ท่ีใชส้าํหรับส่วนบุคคลแลว้ก็จะข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของ บุคคลแต่ละคน 

ตามาประเภทการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้ (Product and store decision) 

ผูบ้ริโภคตอ้งมีการตดัสินใจในประเภทของผลิตภณัฑ ์ตราผลิตภณัฑ ์และอ่ืน  ๆท่ีจะซ้ือ 

รวมทั้งการพิจารณาการซ้ือท่ีเก่ียวกบัร้านคา้ใดร้านคา้หน่ึงโดยเฉพาะดว้ย แมว้่าเน้ือหาส่วน

ใหญ่ในหนงัสือน้ีจะเนน้สนใจเหตุผลท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเลือก ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้ท่ีทาํใหเ้ขา

ไดรั้บความพอใจมากกว่าในแง่ของจาํนวนของ ผลิตภณัฑท่ี์มีใหเ้ลือก บริการ ราคา และทาํเล

ท่ีตั้งร้านคา้ เป็นตน้ ผูบ้ริโภคจะชอบซ้ือสินคา้ท่ีเขาเห็นว่าจะไดรั้บความพอใจมากท่ีสุดในรูป

ของ การซ้ือสินคา้ท่ีคุม้ค่า หรือสินคา้ท่ีเขาเจาะจงซ้ือ เป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นสินคา้ท่ีมีตราท่ี

ตอ้งการและเป็นสินคา้ท่ีมีปัจจยัดา้นจิตใจอ่ืน  ๆเป็นตน้ 

เป็นส่ิงท่ีผดิพลาดมาก ถา้เราคิดว่าผูบ้ริโภคมกัจะตดัสินใจเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑก่์อน

แลว้ค่อย พิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัร้านคา้ท่ีจะไปซ้ือ แต่ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัร้านคา้ท่ี
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จะไปซ้ือก่อนแลว้ค่อยคิดตดัสิน ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือก็มีใหเ้ห็นมากเช่นกนั เน่ืองจาก

ปัจจยัต่างๆ เช่น ทาํเลท่ีตั้งของร้าน ราคา การใหสิ้นเช่ือเหล่าน้ี เป็นตน้ จะเป็นตวัตดัสินสาํหรับ

การเลือกร้านคา้ใดร้านคา้หน่ึงโดยเฉพาะของผูบ้ริโภค ท่ีจะไปซ้ือสินคา้ และสินคา้อะไรก็

ตามท่ีร้านคา้นั้นมีเสนอขาย สรุปแลว้ก็คือว่า ไม่มีลาํดบัการตดัสินใจโดยเฉพาะสาํหรับการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และร้านคา้ 

ตามประเภทสภาวะของการตดัสินใจ (Decision states) 

เป็นวิธีหน่ึงในการจาํแนกการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัสภาวะการตดัสินใจ ท่ี

เกิดข้ึนในเวลาใดเวลาหน่ึงคือ เป็นการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคมีอยูใ่นใจแลว้สาํหรับระดบัของ

ปัญหาท่ีตอ้ง ตดัสินใจ ดงันั้น ไม่ว่าผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาใด  ๆจะมีสภาวการณ์

ตดัสินใจท่ีเป็นไปได ้4 ทางคือ (1) การปฏิเสธ (2) การไม่ตดัสินใจ (undecided) (3) การ

ตดัสินใจเพียงบางส่วน และ(4) การตดัสินใจ (decided) 

ผูบ้ริโภคจะปฏิเสธ (rejected) ทางออกของปัญหา เม่ือผูบ้ริโภครู้ตวัว่าไม่ตอ้งการท่ีจะ

ดาํเนินการตามทางออกนั้น ซ่ึงสภาวะแบบน้ีจะเป็นสภาวะท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งการมีการ

แสวงหาทางออกอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างออกไปมากกว่าสภาวะใดๆ ผูบ้ริโภคมีการไม่ตดัสินใจ 

(undecided) เม่ือผูบ้ริโภคไม่ชอบทางออกใดๆ ของปัญหาในบรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีใหเ้ลือก

คือเป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจไม่ได ้ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะซ้ือเตารีดใหม่ แต่

ตดัสินใจไม่ไดว้่าจะซ้ือเตารีดของตราสินคา้อะไรก็ดี เป็นตน้ ในกรณีเช่นน้ีจะไม่มีการกระทาํ

เกิดข้ึน (คือซ้ือสินคา้) การไม่ตดัสินใจจะเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริโภคตอ้งการ

ไดรั้บขอ้มลูเพ่ิมเติมสาํหรับการแกปั้ญหานั้น การตดัสินใจเพียงบางส่วน (partially decided) 

เป็นสภาวะท่ีครอบคลุมความเป็นไปไดข้องการเกิดข้ึนท่ีกวา้งมาก ตั้งแต่การไม่ตดัสินใจจนถึง

การตดัสินใจ บุคคลจะมีการตดัสินใจเพียงบางส่วนเม่ือบุคคลมีการโนม้นา้วท่ีจะยอมรับ

ทางออก อนัหน่ึงของปัญหา ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคอาจยอมรับท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น แต่รูสึกว่า

ราคาของผลิตภณัฑน์ั้นแพงไปเลก็นอ้ย หากมีการต่อรองราคาไดก้็จะทาํใหผู้บ้ริโภคซ้ือได ้เม่ือ

ผูบ้ริโภคตกลงท่ีจะตดัสินใจ(decided) กระทาํบางส่ิงบางอยา่ง การกระทาํนั้นอาจเป็นการซ้ือ

หรือไม่ซ้ือ หรือการเล่ือนการซ้ือออกไปจนกว่าจะมีการซ้ือเกิดข้ึนภายหลงั ธุรกิจจึงตอ้ง

พยายามท่ีจะบรรลุถึงการตดัสินใจในแง่ดี (การซ้ือ) ของผูบ้ริโภค 

ตามความเก่ียวพนัของประเภทของการตดัสินใจ (Interaction of decision types ) 

ประเภทของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดก้ล่าวมาไม่ใช่ทางเลือกใดทางเลือก หน่ึงสาํหรับ

ผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งกระทาํ แต่จะเป็นส่ิงท่ีจะพบเห็นไดใ้นกระบวบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ี

มกัจะมี ประเภทของการตดัสินใจมากกว่า 1 ประเภทเสมอ ผลก็คือผูบ้ริโภคจะอยูใ่นสภาวะของ
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จิตใจท่ีจะตอ้งตดัสินใจ และการตดัสินใจนั้นอาจตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละร้านคา้ 

หรือผูบ้ริโภคอาจมีการตดัสินใจเพียงบางส่วนแลว้ว่าจะตดัสินใจไปในทิศทางใด เป็นตน้ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าสถานการณ์ของการตดัสินใจท่ีกล่าวมาเป็นเร่ืองปกติสาํหรับ ผูบ้ริโภค

โดยทัว่ไปท่ีเราสามารถจะเห็นได ้

ประเภทของทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Type of consumer decision theories) 

ต่อไปน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีเราจะไดท้ราบถึงความแตกต่างของประเภททฤษฎีท่ีว่า ดว้ยการตดัสินใจว่า

มีการจาํแนกไดอ้ยา่งไร ในท่ีน้ีจะแบ่งทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการตดัสินใจออกเป็น 2 ทฤษฎีคือ 

1) ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน (partial explanation theories) 

2) ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายถึงพ้ืนฐาน ทั้งหมด (basic explanation theories) 

เหตุท่ีเรียกว่า ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน ก็เพราะว่าเป็นทฤษฎีท่ี

พยายามจะอธิบายถึงประเภทของการตดัสินใจประเภทใด ประเภทหน่ึงของผูบ้ริโภคเพียง

ประเภทเดียวมากกว่าท่ีจะนาํการตดัสินใจทั้งหมด ของผูบ้ริโภคมาอธิบาย สาํหรับทฤษฎีท่ีว่า

ดว้ยการอธิบายถึงพ้ืนฐานเป็นทฤษฎีท่ีพยายามจะพฒันาการ อธิบายการตดัสินใจทั้งหมดของ

ผูบ้ริโภคใหก้ระจ่างมากข้ึน ถึงแมว้่าจะมีกฎท่ีว่าดว้ยขอ้ยกเวน้ (exception to the rule) 

ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน (Partial explanation theories) 

ประเภทของทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วนสามารถแยกออกเป็นหลาย 

ทฤษฎี ซ่ึงทฤษฎีทั้งหลายเหล่าน้ีจะเป็นทฤษฎีท่ีมีทรรศนะคติเก่ียวกบัการตดัสินใจ ของ

ผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนนั้นว่าเกิดข้ึนไดโ้ดย (1) โอกาส (chance) (2) นิสยั (habit) (3) ฉบัพลนั 

(impulse) (4) การมุ่งเนน้ท่ีสงัคม (social orientation) และ (5) กรรมพนัธุ ์(heredity) ซ่ึง

แนวความคิดเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมีลกัษณะท่ีเขา้ไดใ้นตวัโดยไม่ตอ้งอาศยั หลกัฐานหรือเหตุผล

ในการอา้งอิง (self – evident) เช่น การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีมีท่ีตอ้ง

เขา้ไปเก่ียว ขอ้ง หรือการตดัสินใจซ้ือตามนิสยั การซ้ือท่ีเคยชิน หรือมีลกัษณะของการตดัสินใจ

ท่ีเกิดข้ึนโดยฉบัพลนั เป็นตน้ ส่วนการซ้ือท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกรรมพนัธุเ์ป็นการซ้ือท่ีกระทาํข้ึน

เน่ืองจาก ลกัษณะท่ีมีมาแต่กาํเนิดของผูบ้ริโภค เช่น การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัเพศ 

(ชายหรือหญิง) หรือการมีสายตาสั้นตามกรรมพนัธุท์าํใหต้อ้งตดัสินใจซ้ือแว่นสายตา เป็นตน้ 

สาํหรับการซ้ือท่ีเป็นท่ีเป็นการมุ่งเนน้ท่ีสงัคมคือ การซ้ือท่ีข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานของความรู้สึกท่ี

ผูบ้ริโภคมีต่อบุคคลอ่ืนว่าจะ มีความนึกคิดต่อการซ้ือของเขาอยา่งไร หมายถึงการซ้ือของบุคคล

ท่ีใหส้อดคลอ้งหรือเหมือนกบัการซ้ือของบุคคลอ่ืนใน สงัคม นัน่คือ การซ้ือแบบเลียนแบบ 

(imitation) และนั้นจะเห็นไดว้่าทฤษฎีทั้งหมดท่ีกล่าวมาไม่มีทฤษฎีใดท่ีจาํทาํใหค้าํอธิบาย 

โดยทัว่ไปของวิธีการกระทาํการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเลยแต่ผูบ้ริโภคอาจตดัสิน ใจทั้งหมด 
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หรือเพียงบางส่วนของการตดัสินใจประเภทต่างๆ เหล่าน้ีไดใ้นบางเวลา หรือในเวลาอ่ืนๆ ท่ี

ตอ้งตดัสินใจ 

ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วนน้ีจะมีความคิดโดยทัว่ไป 2 ประการคือ 

(1) แต่ละทฤษฎีจีมีความเห็นว่าการกระทาํการตดัสินใจของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทั้งหมด จะ

ข้ึนอยูก่บัการตอบสนอง (reaction) หรืออารมณ์ (emotions) และ (2) แต่ละทฤษฎีจะเนน้ถึงการ

ขาดซ่ึงขอ้เท็จจริงของขอ้มลู (the lack of factual information ) ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งอาศยัสาํหรับ

การตดัสินใจ นอกจากน้ีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทกคร้ังส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ 

บางลกัษณะของทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายเพียงบางส่วนดว้ย ตวัอยา่งเช่น ใครจะเป็นผูส้ามารถ

บอกถึงความสาํคญัของการซ้ือท่ีเกิดจากโอกาสหรือเกิดข้ึน แบบฉบัพลนั เม่ือผูบ้ริโภคไปเดิน

ซ้ือของหรือเลือกดูสินคา้ว่ามีความสาํคญันอ้ยเกินไปหรือ แมแ้ต่การซ้ือสาํหรับสินคา้ทัว่ไปท่ี

ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกปรารถนาอยากได ้ในทนัใดเช่นกนัว่าไม่มีความสาํคญัอนัใด เป็นตน้ จะ

เห็นไดย้ากท่ีจะมีใครบอกได ้เพราะบุคคลแต่ละคนต่างก็ใหค้วามสาํคญัของเหตุผลท่ีมีผลต่อ

การตอบสนองความตอ้ง การของแต่ละตนแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัขอ้มลูท่ีผุบ้ริโภค

มีอยูจ่ะมีผลทาํใหเ้กิดลกัษณะของ การตดัสินใจท่ีแตดต่างกนัดว้ยเช่น ฉะนั้นจึงไม่สนใจใน

ประเด็นความสาํคญัของการเกิดการตดัสินใจ นอกจากน้ีการซ้ือท่ีเป็นการมุ่งเนน้ท่ีสงัคมจะเป็น

การตดัสินใจท่ีมกัเก่ียว ขอ้งกนัในระดบัการตดัสินใจทั้งหมดเสมอ เพราะผูบ้ริโภคทั้งหมดต่าง

รู้ตวัว่าตนมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับุคคล อ่ืนๆ ดว้ย ดั้งนั้น ดว้ยขอ้เท็จจริงอนัน้ีทาํใหเ้กิด

แนวความคิดเหล่าน้ีถกูเรียกว่าทฤษฎีท่ีว่า ดว้ยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน ซ่ึงทฤษฎีท่ีว่า

ดว้ยการอธิบายเพียงบางส่วนน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าทฤษฎีเหล่าน้ี ไม่ไดบ้อกถึงความสาํคญัของการ

ตดัสินใจเลย และแต่ละทฤษฎีก็เนน้ท่ีประเภทของพฤติกรรมการตดัสินใจมากกว่าท่ีจะสนใจใน 

พฤติกรรมการตดัสินใจโดยทัว่ไป 

ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายถึงพ้ืนฐานทั้งหมด (Basic explanation theories) 

ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการอธิบายถึงพ้ืนฐานเป็นการพิจารณาผูบ้ริโภคว่าเป็นผูท่ี้ เป็นไดท้ั้ง (1) ผูล้ด

ความ เส่ียง (a risk reducer) หรือ (2) ผูแ้กไ้ขปัญหา ( a problem solver ) ซ่ึงทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการ

อธิบายถึงพ้ืนฐานเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้บา้ง สาํหรับการแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภค แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นความรู้ท่ีสมบูรณ์ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวต้อนตน้  ๆในเร่ืองของแนวความคิดของการ

เป็นคนประหยดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวความคิดของการลดความเส่ียง (concept of risk reduction) แนวความคิดของการ

ลดความเส่ียงจะตั้งอยูบ่นสมมุติฐานท่ีว่า ผูบ้ริโภคเขา้ไปสู่การตดัสินใจในตลาดในฐานะเป็น

เคร่ืองมือของการลดความ เส่ียง ( a means of reducing risk) ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการลดความเส่ียง
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จาํเป็นตอ้งมีขอ้มลูท่ีใชส้าํหรับการกระทาํการ ตดัสินใจอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงและแนวความคิด

น้ีไดเ้ป็นท่ีนิยมมากในหมู่นกัการ ตลาด เม่ือไม่นานมาน้ีพ้ืนฐานพ้ืนฐานของความคิดน้ีค่อนขา้ง

จะธรรมดาคือ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคทุกคร้ังจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 2 ประการคือ (1) 

ความเส่ียง (risk) และ (2) ผลลพัธท่ี์จะตามมา (consequence) ไม่ว่าผูบ้ริโภคจะกระทาํอะไรก็

ตามจะมีความเส่ียงเกิดข้ึนตามมาท่ีจะทาํใหไ้ม่ สบายใจได ้จะมีการกระทาํท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูท่ี

เพียงพอเพ่ือการลดระดบัท่ีจะยอมรับได ้ก่อนจึงจะทาํการตดัสินใจ 

ผูบ้ริโภคจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีจะซ้ือ โดยเฉพาะตราสินคา้

ของสินคา้ใหม่ หรือความเส่ียงจากการซ้ือจากร้านคา้ หรือยา่นการคา้ท่ีซ้ือเป็นประจาํและวิธีท่ี

จะใชเ้พ่ือใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ี สุดในระหว่างการจดัสรรเงินท่ีมีอยูก่บัความตอ้งการท่ีมี ผูบ้ริโภค

มีกลยทุธท่ี์ใชส้าํหรับลดความเส่ียงลงได ้เช่นการไปซ้ือสินคา้จากร้านท่ีรู้จกัคุน้เคยดี หรือการ

ซ้ือสินคา้เฉพาะตราท่ีมีการโฆษณาระดบัชาติ หรือการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ เป็น

ตน้ ความเส่ียงของการเก็บรวบรวมขอ้มลูจะลดลงไดโ้ดยการยอมรับในขอ้มลูท่ีเป็นท่ี ยอมรับ

ในแง่ดีอยูแ่ลว้มากข้ึน 

ประเภทของความเส่ียงท่ีจะไดรั้บท่ีสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่  

(1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของการทาํงาน (performance risk) 

(2) ความเส่ียงดา้นการเงิน (financial risk) 

(3) ความเส่ียงดา้นสงัคม (social risk) 

(4) ความเส่ียงดา้นสรีระ (physical risk) และ 

(5) ความเส่ียงดา้นจิตใจ (psychological risk)  

ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาแพง ผลิตภณัฑใ์หม่ ผลิตภณัฑค์งทน ร้านคา้ท่ีเปิดใหม่ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ต่างก็เป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งแสวงหาขอ้มลูเป็นอยา่งมากสาํหรับใชใ้น การตดัสินใจ การ

ลดความเส่ียงเป็นวิธีการท่ีปกติสาํหรับผูบ้ริโภคจะตอ้งดาํเนินการใหไ้ด ้สาํหรับการซ้ือใดๆ 

เพราะว่าผูบ้ริโภคจะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียุง่ยากท่ีตอ้งมีการจดัการดว้ย การกระทาํท่ี

สมเหตุสมผล 

แนวความคิดของการเป็นผูแ้กปั้ญหา (problem solver concept) แนวความคิดของการ

เป็นผูแ้กไ้ขปัญหาเป็นอีกทฤษฎีหน่ึงท่ีว่าดว้ยการตดัสินของ ผูบ้ริโภคท่ีมีความคิดเห็นว่า 

ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้อยูใ่นฐานะของการเป็นผูแ้กปั้ญหาซ่ึงความคิดเห็นเช่นน้ี เป็นส่ิงสาํคญัเพราะ

ความปรารถนาอยากไดทุ้กอยา่งของผูบ้ริโภคจะเป็นการสร้าง สถานการณ์ของปัญหาใหก้บั

บุคคล ผูบ้ริโภคจะมีการกระทาํเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการตดัสินกระทาํในส่ิง ท่ี

สอดคลอ้งกบัความปรารถนาอยากไดข้องเขาเอง เม่ือปัญหาไดรั้บการแกไ้ขอยา่งสมบูรณ์การ
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ซ้ือก็จะเกิดข้ึนผูบ้ริโภคแกไ้ขได ้โดยจาํเป็นจะตอ้งมีการหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์

ของปัญหานั้น พิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ ท่ีจะกระทาํและทางเลือกเพียง 1 ทางจากทางเลือก

ต่างๆ เหล่านั้น 

John Dewey เป็นผูไ้ดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูก้าํหนดขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึง

ขั้นตอนเหล่าน้ีในรูปท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ ไดเ้ป็นท่ียอมรับว่าเป็นมาตรฐานท่ีใชใ้น

การศึกษาปัญหาต่าง  ๆซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนเหล่าน้ี 

1. การเลง็เห็นปัญหา/การตระหนกัถึงความตอ้งการ (problem recognition) 

2. การแสวงหาขอ้มลู (search for information) 

3. การประเมินทางเลือก (evaluation of data) 

4. การตดัสินใจ (decision) 

5. การประเมินผลหลงัการซ้ือ (post purchase evaluation) 

ขั้นตอนทั้ง 5 สาํหรับการตดัสินใจเหล่าน้ีสามารถใชก้บัการแกไ้ขปัญหาใด  ๆก็ไดไ้ม่ใช่ใชไ้ดแ้ต่

เฉพาะปัญหาของผูบ้ริโภคเท่านั้น 

ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาไดแ้สดงใหรู้้ว่า (1) ผูบ้ริโภคไม่สามารถท่ีจะ

ไดรั้บขอ้มลูโดยสมบูรณ์ได ้และ (2) ในการใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลู ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีตน้ทุนหรือการ

จ่ายเงิน (cost) และการใชค้วามพยายาม (effort) ในบางคร้ังผูบ้ริโภคเห็นว่าตน้ทุนในการใหไ้ด้

ขอ้มลูค่อนขา้งมากเกินไปเม่ือ เทียบกบัความจาํเป็นท่ีตอ้งใชข้อ้มลูแลว้ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ

โดยอาศยัขอ้มลูเท่าท่ีมีอยูแ่ลว้ 

ขอ้แตกต่างในระหว่างทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพ้ืนฐาน (difference among basic theories) ขอ้

แตกต่างขั้นตน้ 2 ประการ ระหว่างแนวความคิดท่ีว่าดว้ยความเส่ียงกบัแนวความคิดของการ

เป็นผูแ้กไ้ข ปัญหาคือ (1) คาํจาํกดัความของความมีเหตุผล (the definition of rationality) และ 

(2) จาํนวนของขอ้มลูท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ แต่ละแนวความคิดต่างก็ตอ้งมี

กระบวนการตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล และการยอมใหมี้อารมณ์ (emotions) เขา้มาเก่ียวขอ้งใน

กระบวนการตดัสินใจได ้แต่แนวความคิดของการเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาจะมีการกาํหนดการ

วิเคราะห์ท่ีแน่นอน มากกว่า และมีความจาํเป็นท่ีตอ้งไดรั้บขอ้มลูมากกว่าในการกระทาํการ

ตดัสินใจ ในขณะท่ีแนวคิดของการลดความเส่ียงสามารถใชเ้หตุผลดว้ยอารมณ์ไดม้ากกว่าและ

มี ขอ้เท็จจริงท่ีนอ้ยมากได ้แต่อยา่งไรก็ตาม แต่ละทฤษฎีก็สามารถนาํไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานได้

เพียงพอสาํหรับการตดัสินใจของผู ้บริโภค 

ขั้นตอนในกระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Steps in consumer decision 

process) 
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ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีความคิดและการกระทาํการตดัสินใจถือว่าเป็นกิจกรรม ปกติของ

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทาํการแกไ้ขปัญหาตามลาํดบัเหตุการณ์ แต่ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นจะเป็นการ

พยายามทาํเพ่ือท่ีตอ้งการลดความเส่ียง ผูบ้ริโภคอาจมีการใชล้าํดบัขั้นตอนการตดัสินใจท่ีจะให้

ไดรั้บผลตอบแทนสูงท่ี สุดหรือการซ้ือแบบเป็นนิสยั หรือการซ้ือแบบฉบัพลนัหรือการ

ตดัสินใจท่ีมุ่งเนน้สงัคม และอ่ืนๆ เป็นตน้ ท่ีอาจทาํใหต้อ้งปรับปรุงขั้นตอนการตดัสินใจ หรือ

ทาํใหข้ั้นตอนในการตดัสินใจสั้นลงได ้และในการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยไม่มีอะไรท่ีจะดีไปกว่า

การท่ีผูบ้ริโภคสามารถ กระทาํการตดัสินใจไดโ้ดยการคน้พบทางออกของปัญหาท่ีเป็นท่ี

ยอมรับไดส้าํหรับ พฤติกรรมการซ้ือท่ีซบัซอ้นของบุคคล รูปท่ี 2.2 จะแสดงถึงขั้นตอนของ

กระบวนการการตดัสินใจสาํหรับศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเห็นถึงอิทธิพลของปัจจยั

ภายนอกและปัจจยัพ้ืนฐานหรือปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค โดยรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการตดัสินใจมีดงัน้ี 

การเลง็เห็นปัญหา/การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Problem recognition) 

ในขั้นของการเลง็เห็นปัญหา/การตระหนกัถึงความตอ้งการ ผูบ้ริโภคจะมีปัญหา

เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ถึงการมีสินคา้ไม่เพียงพอหรือไม่ มี เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคตอ้งพิจารณาถึง

สินคา้ท่ีจะตอ้งซ้ือ การซ้ือไม่สามารถเกิดข้ึนไดถ้า้ผูบ้ริโภคไม่สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการใน 

สินคา้ใดโดยเฉพาะเพ่ือรักษาไวซ่ึ้งความมีสินคา้หรือเพ่ิมสินคา้จากท่ีมีอยู ่ซ่ึงอาจเป็นสินคา้ท่ีมี

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายหรือดา้นจิตใจก ็ได ้ในขั้นของการเลง็เห็นปัญหาจะ

กล่าวถึงประเด็นสาํคญั 2 ประการคือ 

1. การเกิดข้ึนของปัญหาของผูบ้ริโภค 

2. ประเภทของปัญหาการซ้ือ 

การเกิดข้ึนของปัญหาของผูบ้ริโภค (how consumer problem can arise) การเกิดข้ึนของปัญหา

ของผูบ้ริโภคจะทาํใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลง็เห็นปัญหาอนัจะนาํไป สู่การแกไ้ขปัญหาหรือบาํบดั ซ่ึง

เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวบการตดัสินใจ ปัญหาของผูบ้ริโภคสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุต่างๆ 

ดงัน้ี 

(1) การหมดไปของส่ิงท่ีมีอยู ่สินคา้หลายอยา่งเม่ือมีการซ้ือและหมดไปก็จะมีการซ้ือ

มาทดแทนเป็นเร่ืองปกติ เม่ือมีการใชห้มดไปก็จะมีการซ้ือมาทดแทนเป็นเร่ืองปกติ เม่ือมีการใช้

หมดไปทาํใหเ้กิดการรับรู้ปัญหาท่ีตอ้งมีการบาํบดั 

(2) ผลของการแกไ้ขปัญหาในอดีตอาจนาํไปสู่การเกิดปัญหาใหม่ได ้ตวัอยา่งเช่น การ

ท่ีราคานํ้ ามนัเบนซินมีราคาสูงข้ึนทาํใหผู้บ้ริโภคซ่ึงเคยพอใจจากการใชร้ถ ยนตข์นาดใหญ่ใน
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อดีตท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้นเป็นปัญหาปัจจุบนัท่ี ตอ้งแบกค่าใชจ่้ายเร่ืองนํ้ ามนั

สูงข้ึน ปัญหาค่านํ้ ามนัท่ีสูง 

(3) สภาพของครอบครัวท่ีเปล่ียนไป เช่น การใหก้าํเนิดบุตรอาจเป็นผลทาํใหเ้กิดปัญหา

ท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการสาํหรับ อาหารเด็ก เส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ หรือแมแ้ต่การ

เปล่ียนแปลงบา้นท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

เป็นผลทาํใหค้วามปรารถนาในความตอ้งการสาํหรับครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงตามไป ดว้ย

ความตอ้งการของเด็กๆ ในครอบครัว และการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีคาดหวงัของเขาจะยิง่มีมากข้ึน

เม่ือเขาโตเป็น ผูใ้หญ่ และจะมีผลกระทบต่อครอบครัวโดยส่วนรวมดว้ย รวมทั้งการยา้ยทาํงาน

ของสมาชิกในครอบครัวก็อาจนาํไปสู่การหาการบา้นใหม่ได ้นัน่คือสภาพของครอบครัวท่ี

เปล่ียนไปทาํใหเ้กิดการเลง็เห็นปัญหาท่ีแทจ้ริง 

(4) การคาดหวงัทางการเงินหรือฐานะการเงินท่ีแทจ้ริง หรือการเปล่ียนแปลงในฐานะ

การเงินท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงถึงสภาวะความ ตอ้งการปรารถนาอยากไดข้องผูบ้ริโภค

โดยการคาดหวงัว่าฐานะทางการเงินจะดีข้ึน กว่าเดิมของครอบครัวในวยัหนุ่มสาวอาจมี

ความสาํคญัมากต่อการรับรู้ปัญหาของ ความตอ้งการในสินคา้พวกท่ีมีราคาสูงข้ึนได ้เช่น 

เฟอร์นิเจอร์เคาองใชภ้ายในบา้น และบา้น เป็นตน้ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้อาํนาจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคลดลงก็จะเป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคหนักลบัมาพิจารณาความ ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนใหม่และอาจ

เห็นว่าปัญหาท่ีตอ้งการซ้ือนั้นเป็นส่ิงจาํเป็น นอ้ยลงและยงัไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือในขณะนั้นก็ได ้

เป็นตน้ 

(5) การแกปั้ญหาหน่ึงของผูบ้ริโภคอาจนาํไปสูก้ารเกิดปัญหาอ่ืนได ้เช่นการซ้ือบา้น

ใหม่อาจนาํไปสู่ปัญหาความตอ้งการใหม่คือ เคร่ืองตกแต่งบา้น พรม เคร่ืองใชใ้นบา้น เป็นตน้ 

เพราะของเก่าท่ีมีอยูอ่าจไม่เหมาะสมกบับา้นหลงัใหม่ หรือในกรณีท่ีมีการซ้ือเส้ือผา้ชุดใหม่อาจ

ทาํใหต้อ้งซ้ือเส้ือผา้คู่ใหม่ได  ้ดว้ยเน่ืองจากรองเทา้คู่เก่าท่ีมีเขา้กบัเส้ือผา้ชุดใหม่ 

(6) ผลการเปล่ียนกลุ่มอา้งอิงอาจนาํไปสู่การเลง็เห็นปัญหาใหม่ได ้เช่น เม่ือสมาชิกใน

กลุ่มอา้งอิงมีการซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึง อาจทาํใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่มรู้สึกนอ้ยหนา้จน

ทาํใหต้อ้งมรการซ้ือสินคา้ท่ีเหมือนกนัไดห้รือ มีความปรารถนาท่ีเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มอา้งอิง

ใหม่ก็อาจเป็นเหตุใหผู้บ้ริโภค เกิดตระหนกัถึงความตอ้งการแบบใหม่ท่ีจะแสดงถึงสญัลกัษณ์

ทางสถานะท่ีจาํเป็น ท่ีจะทาํใหเ้กิดการยอมรับในกลุ่มอา้งอิงใหม่นั้นได ้

(7) วิธีการหรือความพยายามทางการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การจดัแสดงสินคา้ 

ณ จุดซ้ือ และการขายโดยใชพ้นกังานขาย เป็นตน้ มกัจะช้ีใหผู้บ้ริโภคไดเ้ห็นว่าความพอใจท่ี

ไดรั้บจากความพึงพอใจ ฉะนั้น วิธีการหรือความพยายามทางการตลาดต่าง  ๆท่ีธุรกิจใชแ้ลว้
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ประสบความสาํเร็จอาจทาํใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงความตอ้งการใน ส่ิงใหม่ๆ ท่ีตอ้งการ

แสวงหาซ่ึงความพอใจนัน่คือ การเลง็เห็นปัญหาใหม่ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งมาทางบาํบดั 

ประเภทของปัญหาการซ้ือ (type of purchase problems) ปัญหาของผูบ้ริโภคสามารถแบ่ง

ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภทคือ 

1) ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์( product problem) ซ่ึงเป็นปัญหาเก่ียวกบัการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง

โดยเฉพาะของสินคา้ เช่น คุณลกัษณะของสินคา้ การทาํหนา้ท่ีของสินคา้ ตราสินคา้ ราคา 

คุณภาพ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2) ปัญหาร้านคา้ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์พิจารณาอยู ่(store related product) จะเป็นปัญหาท่ี

เก่ียวกบัการเลือกร้านคา้ปลีก บริการของร้านคา้ ทาํเลท่ีตั้ง และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

3) ปัญหาท่ีเก่ียวกบัวิธีการท่ีใชใ้นการซ้ือ (method of purchase) คือปัญหาทั้งหลายท่ีเก่ียวกบั

เร่ืองเวลาท่ีใชไ้ปในการซ้ือ ประเภทของพาหนะในการเดินทาง จาํนวนคร้ังของการเดินทาง 

ระยะทางท่ีใชใ้นการเดินทาง และอ่ืนๆ เป็นตน้ ผูบ้ริโภคจะตอ้งกระทาํการตดัสินใจเก่ียวกบั

ปัญหา 3 ดา้นท่ีกล่าวมาเป็นส่วนใหญ่สาํหรับการซ้ือใดๆ ก็ตามปัญหาการซ้ือของผูบ้ริโภค

เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนและเกิดข้ึนซํ้าอีกตลอดเวลา ในกระบวนการซ้ือสินคา้เสมอ 

การแสวงหาขอ้มลู (Search for information) 

เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้ถึงปัญหา ผูบ้ริโภคจะอยูใ่นฐานะท่ีจะตอ้งจดัการกบัปัญหาท่ี

เกิดข้ึนนั้น การเลือกท่ีจะกระทาํแกไ้ขปัญหาจึงข้ึนอยูก่บัการมีขอ้มลูท่ีเพียงพอ ดงันั้นการ

แสวงหาขอ้มลูจึงเป็นขั้นตอนท่ี 2 ของกระบวรการการตดัสินใจ การแสวงหาขอ้มลูจะเป็นการ

ทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีจาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจ และเน่ืองจาการแสวงหาขอ้มลูจะเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมท่ีตอ้งทาํเปิดเผย (overt activity) ฉะนั้นท่ีเราพดูว่าเป็นพฤติกรรมผูบ้ริโภค จริงๆ แลว้ก็

คือ พฤติกรรมการแสวงหา (search behavior) นัน่เอง การแสวงหาขอ้มลูในขั้นท่ี 2 ของ

กระบวนการตดัสินใจน้ีเป็นการคน้หาขอ้มลูท่ีเจาะจงเฉพาะท่ีเก่ียวกบัปัญหา มากกว่าจะเป็น

การแสวงหาขอ้มลูทัว่ๆ ไป ซ่ึงขอ้มลูท่ีผูบ้ริโภคคน้หาจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ประเภท

ของร้านคา้ ทาํเลท่ีตั้ง และวิธีการท่ีใชใ้นการซ้ือ 

ความสาํคญัของการคน้หาขอ้มลูของผูบ้ริโภค (importance of consumer search) การ

แสวงหาขอ้มลูของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนเม่ือตอ้งการใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และ บริการ เม่ือการ

แสวงหากระทาํอยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

มากยิง่ข้ึน และสินคา้เหล่าน้ีก็ไดม้าโดยเสียค่าใชจ่้ายในเร่ืองเวลา ความพยายามในการใหไ้ดม้า 

และเงินจาํนวนนั้นนอ้ยลงได ้ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์จากการคน้หาขอ้มลูของผูบ้ริโภคจะเป็นได้

ทั้งตวัผู ้บริโภคเป็นหลกัและนกัการตลาด 
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สาํหรับผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์จากความรู้ของการแสวงหาหลายประการคือ (1) 

ความรู้จากความพยายามของธุรกิจท่ีไดรั้บจะช่วยใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกัตลาดท่ี เขา้ไปเก่ียวขอ้งได ้

เช่น การโฆษณาและการขายโดยใชบุ้คคลทาํใหผู้บ้ริโภคมีการปฏิบติัตอบ (reaction) ต่อแรง

พยายามเหล่าน้ีไดดี้กว่า (2) ความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการแสวงหาขอ้มลูทาํใหผู้บ้ริโภคเป็นนกั

จ่ายตลาด (shopper) ท่ีฉลาดกว่าได ้และ (3) การแสวงหาขอ้มลูและการเขา้สู่ตลาดของผูบ้ริโภค

ท่ีมีการวานแผนไวก่้อน สามารถช่วยใหผู้บ้ริโภคไดรู้้มากข้ึนถึงปัญหาต่าง  ๆและวิธีท่ีจะตา้น

การขายท่ีพยายามกระทาํโดยนกัธุรกิจได ้เป็นตน้ เม่ือผูบ้ริโภคเป็นผูซ้ื้อท่ีมีความคิดมากข้ึน 

นกัการตลาดก็ตอ้งเป็นผูข้ายทีมีความคิดมากข้ึนเช่นกนั และทุคนก็จะไดรั้บผลประโยชน์นั้น 

สาํหรับนกัการตลาดก็เช่นกนั การแสวงหาขอ้มลูของผูบ้ริโภคมีความสาํคญัต่อนกัการ

ตลาดดว้ย เพราะนกัการตลาดสามารถไดรั้บประโยชน์จากความรู้ท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการ

แสวงหา ขอ้มลูของผูบ้ริโภคหลายประการคือ 

(1) ความรู้ดา้นกลวิธีหรือความรู้ระดบัการกระทาํ (tactical knowledge) จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกเป้าหมายของธุรกิจได ้เช่น การรู้ถึงสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ

แสวงหาร้านคา้ท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือ บริการท่ีบริโภคเรียกร้องตอ้งการ วิธีท่ีใชส้าํหรับการเดินทาง 

ระยะทางในกรเดินทาง เป็นตน้ จะเห็นไดว้่า ขอ้มลูท่ีไดส้ามารถช่วยนกัการตลาดไดรั้บ

ประโยชน์จากรูปแบบเหล่าน้ี เม่ือนกัการตลาดตอ้งการกระทาํการดึงดูด (appealing) ไปยงักลุ่ม

ลกูคา้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(2) ความรู้จากรูปแบบการแสวงหาขอ้มลูของผูบ้ริโภคจะเป็นการบอกใหรู้้ถึงประเภท 

ของส่ิงดึงดูดใจท่ีนกัการตลาดสามารใชไ้ดก้บัผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ความรู้จากการแสวงหาขอ้มลูของผูบ้ริโภคจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตลาดได ้

เช่น การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ ของลกูคา้ โดยเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการแสวงหาท่ีกระทาํ

ข้ึนก่อนและหลงัจากการซ้ือจะมี ประโยชน์ต่อการวางแผนตลาดได ้หรือนกัการตลาดก็สามารถ

เปรียบเทียบประเภทของลกูคา้จากคุณสมบติัการแสวงหาได ้(search characteristics) โดย

ประโยชน์ท่ีไดรั้บก็คือ ท่ีทาํใหเ้ห็นวิธีการรวบรวมขอ้มลูท่ีทาํไดง่้ายกว่าเม่ือเปรียบกบัขั้นตอน 

อ่ืนๆ ในกระบวนการซ้ือ 

แหล่งขอ้มลูสาํหรับผูบ้ริโภค (consumer information sources) 

เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งมีการแสวงหาขอ้มลู ผูบ้ริโภคสามารถหาไดจ้ากแหล่งต่าง  ๆแตกต่าง

กนั บางคนก็หาจากแหล่งขอ้มลูเพียงแหล่งเดียว แต่บางคนก็มีการหาขอ้มลูจากหลาย  ๆแหล่ง

เสียก่อนจึงสามารถไดข้อ้สรุปสาํหรับการตดัสินใจได ้อยา่งไรก็ตาม ปรากฏว่าผูบ้ริโภคทุก

ประเภทมีการใชแ้หล่วงขอ้มลูหลายแหล่ง ผลการศึกษาอนัน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า “ ผูบ้ริโภคท่ีมี
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รายไดต้ ํ่าจะค่อนขา้งเป็นนกัจ่ายตลาดท่ีมีความสามารถในการใช ้แหล่งขอ้มลูหลายแหล่ง” โดย

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ํ่าจะเห็นว่าหนงัสือพิมพเ์ป็นแหล่งท่ีดีท่ีสุด สาํหรับเขา รองลงมาก็ไดแ้ก่

โทรทศัน์ คาํแนะนาํจากเพ่ือน และวิทย ุส่วนการศึกษาของเด็กพบว่า “เด็กท่ีศึกษามีอตัราร้อยละ 

78 ท่ีบอกว่าไดเ้ห็นและไดย้นิขอ้มลูเก่ียวกบัของเล่นมาจากโทรทศัน ์ในขณะท่ีร้อยละ 22  และ

จาก “การศึกษาผูบ้ริโภคกว่า 1,2000 คนทาํใหไ้ดข้อ้สรุปว่า ในขณะท่ีการโฆษณามีความสาํคญั

ต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค ปรากฏว่าแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ กลบัมีความสาํคญันอ้ยกว่า” ดงันั้น

แหล่งขอ้มลูของผูบ้ริโภคสามารถจาํแนกไดก้วา้งๆ เป็น 3 แหล่งคือ 

(1) ประสบการณ์ส่วนบุคคล (personal experience) ประสบการณ์ส่วนบุคคลก็คือ 

ประวติัความเป็นมาของผูบ้ริโภคท่ีบุคคลเคยเขา้ไปเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการมี ปัญหาเก่ียวกบั

สินคา้นั้นมาก่อน ความสาํเร็จในการไดซ่ึ้งขอ้มลูกระทาํการเปรียบเทียบทางเลือกไดค้น้พบ

ทางออกของ ปัญหาและการไดรั้บความสาํเร็จหรือลม้เหลวจากการตดัสินใจ ประสบการณ์

ทั้งหมดท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากตลาดไม่ว่าจะไดม้าในสภาพท่ีรู้ตวั หรือไม่รู้ตวั (conscious or 

unconscious) ก็ตาม จะถกูเก็บไวใ้นความคิด (mind) และนาํออกมาใชเ้ม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการ เรา

จึงเรียกประสบการณ์ส่วนบุคคลว่าเป็นแหล่งขอ้มลูภายใน (internal source of information) ได ้

ซ่ึงตรงขา้มกบัแหล่งขอ้มลูทั้ง 2ท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้มลูภายนอก (external source of 

information) 

(2) แหล่งขอ้มลูท่ีเป็นกลุ่มอา้งอิง (reference group sources) แหล่งขอ้มลูท่ีเป็นกลุ่ม

อา้งอิงจะเป็นแหล่งขอ้มลูท่ีไดม้าจากการติดต่อใน สงัคม (social contacts) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

คนอ่ืนๆ ซ่ึงการติดต่อน้ีอาจอยูใ่นรูปของความสมัพนัธภ์ายในครอบครัว ในท่ีทาํงาน ในการทาํ

โครงการของชุมชน หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มบนัเทิงต่างๆ เป็นตน้ ความคิดเห็นของคนอ่ืน  ๆ

เหล่าน้ีจะมีบทบาทสาํคญัต่อกิจกรรมการแสวงหาขอ้มลูของผูบ้ริโภคเราสามารถแบ่ง อิทธิพล

ของกลุ่มอา้งอิงไดด้งัน้ีคือ (1) อิทธิพลของครอบครัว และ (2) อิทธิพลผูน้าํทางความคิด 

(opinion leaders) อิทธิพลของครอบครัวจะเกิดข้ึนไดบ่้อยๆ และมีความสาํคญัดว้ย “มีหลกัฐาน

ช้ีใหเ้ห็นว่าประมาณร้อยละ 50 ของผูซ้ื้อสินคา้คงทนทั้งหมดจะไดรั้บคาํแนะนาํการซ้ือจาก

เพ่ือนฝงูและญาติพ่ี นอ้ง” ตราสินคา้ท่ีซ้ือมกัจะเป็นตราสินคา้ท่ีเคยเห็นจากญาติพ่ีนอ้ง ผูน้าํทาง

ความคิดจะมีบทบาทสาํคญัมาก สาํหรับการซ้ือสินคา้จาํพวก เช่น ยา เคร่ืองใชภ้ายในบา้น 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัช่องปาก เส้ือผา้ ผา้ ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ทรงผม แต่งหนา้ และ

ภาพยนตร์ เป็นตน้ ผูน้าํทางความคิดไม่ไดมี้อิทธิพลครอบจกัรวาลไปหมด ผูน้าํทางความคิด

สาํหรับสาํหรับสินคา้ประเภทหน่ึงจะแตกต่างจากสินคา้อ่ืน  ๆท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง 
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ตวัอยา่งเช่น คนหน่ึงอาจเป็นผูน้าํทางความคิดสาํหรับผงซกัฟอก ในขณะท่ีดารายอดนิยมอาจ

เป็นผูน้าํแฟชัน่เส้ือผา้ เป็นตน้ 

(3) แหล่งขอ้มลูท่ีเป็นธุรกิจ (Business sources) แหล่งขอ้ท่ีเป็นแหล่งธุรกิจท่ีผูบ้ริโภค

สามารถไดรั้บประโยชน์สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ (1) ส่ือวงกวา้ง (mass media) (2) 

พนกังานขาย (personal salespeople) และ (3) การไปเยอืนร้านคา้ปลีก (visits retail stores) โดย

ตวัโฆษณา (advertisement )ซ่ึงเป็นส่ือวงกวา้งจะใหข้อ้มลูหลากหลายแก่ผูบ้ริโภคได ้เช่น 

ขอ้มลูเก่ียวกบัตราสินคา้ ราคา การลดราคา คุณลกัษณะของสินคา้ ทาํเลร้านคา้ และช่ือของร้าน 

เป็นตน้ ผูบ้ริโภคใชโ้ฆษณาเพ่ือเพ่ิมความประทบัใจท่ีไดรั้บจากร้านโดยรวม แลว้เปรียบเทียบ

ระหว่างตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการขายโดยใชบุ้คคล (พนกังานขาย) จะเป็นแหล่งขอ้มลูท่ีใช้

นอ้ยมากสาํหรับผูบ้ริโภค เพราะการขายสินคา้โดยตวับุคคลมกัจะนาํสินคา้ไปขายตามบา้นให้

ผูบ้ริโภค ตวัอยา่งสินคา้ท่ีใชข้ายตามบา้น คือ ประกนัภยั เคร่ืองสาํอาง ไมก้วาดเคร่ืองตดัตน้ไม ้

และหนงัสือ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงพนกังานขายท่ีอยูต่ามร้านคา้ต่างๆ ดว้ย สาํหรับร้านคา้

ปลีกเป็นแหล่งขอ้มลูท่ีดีเลิศสาํหรับผูบ้ริโภค แมว้่าจะลาํบากในการไดม้าซ่ึงขอ้มลูจากร้านคา้

มากกว่าการไดจ้ากส่ือวงกวา้งก ็ตาม เหตุผลก็คือ ร้านคา้จะมีขอ้มลูใหผู้บ้ริโภคมากมายจนทาํ

ใหเ้กิดความสบัสนได ้ขอ้มลูท่ีร้านคา้มีใหผู้บ้ริโภคซ่ึงไม่อาจหาไดจ้ากโฆษณาคือ ทศันคติของ

พนกังานในร้าน การเปรียบเทียบโดยตรงของสินคา้ ขอ้มลูการใหบ้ริการ การสาธิตสินคา้ 

รวมทั้งรูปแบบและเง่ือนไขของการขาย เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกแหล่งขอ้มลู (determinants of source selection) ปัจจยัท่ีตอ้ง

พิจารณาในการเลือกแหล่งขอ้มลูท่ีสาํคญัมีดว้ยกนั 6 ประการ คือ 

1. ประเภทของผลิตภณัฑ ์

2. อายขุองผลิตภณัฑ ์

3 . ความมัน่ใจท่ีมีต่อแหล่งขอ้มลู 

4. การเป็นประโยชน์ของขอ้มลู 

5 . ประสบการณ์ท่ีมีมาก่อน โดยรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของผลิตภณัฑ ์(type of product) สินคา้ชนิดหน่ึงอาจยอมนบัแหล่งขอ้มลูแหล่งหน่ึง

มากกว่าอีกแหล่งหน่ึงก็ได ้เช่น ผูบ้ริโภคจะเช่ือขอ้มลูท่ีไดจ้ากการติดต่อกบับุคคลมากกว่าจาก

ส่ือวงกวา้ง สาํหรับสินคา้พวกคงทน เป็นตน้ สาํหรับการสินคา้พวกสะดวกซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจมี

การแสวงหาขอ้มลูเพียงเลก็นอ้ย หรือไม่มีการหาขอ้มลูเลยก็ได ้

ประเภทของขอ้มลูท่ีตอ้งการ (type of information desired) ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบั

แหล่งขอ้มลูท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของ ขอ้มลูท่ีตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะมีแนวโนม้ท่ี
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จะหาขอ้มลูหลายอยา่งจากส่ือวงกวา้ง ขณะเดียวกนัก็ตรวจสอบความน่าเช่ือถือจากแหล่งขอ้มลู

ท่ีเป็นบุคคล (personal sources) หรือผูบ้ริโภคจะมีแนวโนม้หาขอ้มลูท่ีมีลกัษณะทัว่ไปมากกว่า

ส่ือวงกวา้ง และขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงจากพนกังานขายของบริษทั หรือขอ้มลูท่ีเป็น

บุคคล ถา้ขอ้มลูนั้นมีความสาํคญัมากต่อการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคอาจแสวงหาจากแหล่งขอ้มลูท่ี

เป็นบุคคลท่ีเช่ือถือได ้

อายขุองผลิตภณัฑ ์(product life) ผลิตภณัฑท่ี์ยิง่มีอายใุนการตลาดมากข้ึนใดยิง่มีแนวโนม้มากท่ี

ผูบ้ริโภคจะ ใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูท่ีไดรั้บจากกลุ่มอา้งอิงมากยิง่ข้ึนไปดว้ย สาํหรับการ

พิจารณาผลิตภณัฑใ์หม่แลว้ ผูบ้ริโภคจะอาศยัขอ้มลูจากส่ือวงกวา้งและผูน้าํทางความคิดเป็น

อยา่งมาก ดงันั้น ผูน้าํทางความคิดมกัเป็นแหล่งขอ้มลูสาํคญัสาํหรับผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ล่าสุดท่ี

ออก มาใหม่ 

ความมัน่ใจท่ีมีต่อแหล่งขอ้มลู (confidence in the source) ผูบ้ริโภคจะมีความมัน่ใจต่อ

แหล่งขอ้มลูเม่ือผูบ้ริโภคเช่ือว่าจะไดรั้บ ขอ้มลูจากแหล่งนั้น ถา้ผูบ้ริโภคไดรั้บผลดีจากการใช้

สินคา้ท่ีถกูแนะนาํโดยแหล่งขอ้มลูหน่ึงใน อดีตจะทาํใหผู้บ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะใชแ้หล่งขอ้มลู

นั้นอีก นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัมีการพฒันาความมัน่ใจท่ีมีต่อธุรกิจหากส่ิงท่ีผู ้บริโภคไดรั้บตรง

กบัส่ิงท่ีธุรกิจโฆษณาไว ้

การเป็นประโยชน์ของขอ้มลู (usefulness of the information) ผูบ้ริโภคมกัใชแ้หล่งขอ้มลูใดก็

ตามท่ีใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเก่ียว ขอ้งกบัปัญหาของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น 

ผูบ้ริโภคจะใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกว่าสาํหรับการติดตาม เหตุการณ์ใน

ทอ้งถ่ิน หรือข่าวสารการขายสินคา้ในทอ้งถ่ิน 

ประสบการณ์ท่ีมีมาก่อน (previous experience) คือขอ้มลูท่ีไดจ้ากท่ีผูบ้ริโภคเคยเก่ียวขอ้งกบั

สินคา้ หรือเหตุการณ์นั้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นของการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในอดีตจะเป็นท่ีพอใจ 

หรือไม่พอใจจะนาํมาเป็นขอ้มลูสาํหรับการตดัสินใจซ้ือปัจจุบนัและอนาคตได ้ตวัอยา่งเช่น 

การใชเ้คร่ืองไฟฟ้าตราหน่ึงแลว้พอใจมาก เม่ือตอ้งการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนอีกก็อาจจะทาํให้

ผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะซ้ือ สินคา้ตราเดิมท่ีเคยใช ้เป็นตน้ 

ขนาดของการแสวงหาขอ้มลู (degree of information search) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชค้วามพยายาม หรือความจาํเป็นท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มลูสาํหรับช่วยในการตดัสินใจจะมีมาก

หรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ หลายประการคือ 

1. ประสบการณ์และขอ้มลูเดิมท่ีมีอยู ่นัน่คือ ปัญหานั้นเคยตดัสินใจมาก่อนหรือไม่ หา

รกเป็นเร่ืองท่ีเคยตดัสินใจมาก่อนแลว้นั้น การคน้หาขอ้มลูเพ่ิมเติมก็อาจไม่จาํเป็นก็ได ้
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2. ลกัษณะของการตดัสินใจ เป็นการตดัสินใจท่ีมกัจะตอ้งทาํเป็นกิจวตัร หรือว่านานๆ 

คร้ัง ซ่ึงถา้การกระทาํนั้นกระทาํสมํ่าเสมอ การคน้หาขอ้มลูท่ีใชส้าํหรับช่วยตดัสินใจก็นอ้ย และ

ถา้เป็นเร่ืองท่ีไม่ค่อยพบบ่อยๆ จาํเป็นตอ้งคน้หาเสียก่อน นอกจากนั้น ลกัษณะของการตดัสินใจ

มีความซบัซอ้นมากนอ้ยเพียงใด ถา้เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นก็จาํเป็นตอ้งคน้หาขอ้มลูมากข้ึน 

3. ลกัษณะความสาํคญัของปัญหาท่ีตดัสินใจ ถา้ปัญหาใดยิง่มีความสาํคญัมาก ก็ยิง่

จาํเป็นมากท่ีจะตอ้งคน้หาขอ้มลูมากตามไปดว้ย แต่บางคร้ังถา้เป็นเร่ืองสาํคญัมากผูบ้ริโภค

อาจจะหนัไปใหค้วามสนใจกบัตราสิน คา้ หรือร้านคา้ หรือปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีช่วยใหม้ัน่ใจสาํหรับ

การตดัสินใจปัญหาดงักล่าวแทน 

4. ประเภทของสินคา้ท่ีทาํการตดัสินใจ ถา้เป็นสินคา้ท่ีมีคงทน (durable goods) หรือ

ราคาแพงก็จาํเป็นตอ้งคน้หาขอ้มลูมากกว่าสินคา้พวกสะดวกซ้ือ หรือสินคา้ท่ีมีราคาถกู 

5. ลกัษณะของผูต้ดัสินใจ ลกัษณะส่วนตวัของบุคคลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อขนาด

ของการคน้หาขอ้มลู เช่น เป็นคนท่ีชอบหรือสนุกต่อการเดินสาํรวจสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ 

หรือเป็นคนท่ีเปิดรับความคิดของคนอ่ืนไดง่้าย หรือเป็นคนท่ีความเช่ือมัน่ในตนเอง ลกัษณะ

ของบุคคลเช่นน้ี ค่อนขา้งจะนาํไปสู่การคน้หาขอ้มลูมากยงัพบในหมู่ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูง 

ผูมี้รายไดสู้ง ผูท่ี้อยูใ่นชั้นทางสงัคมท่ีค่อนขา้งสูง ผูบ้ริโภคท่ีเป็นหนุ่มสาวและครอบครัวท่ียงั

ไม่มีบุตร และในกรณีท่ีเป็นการตดัสินใจซ้ือระหว่างสามีและภรรยาจะพบว่ามีมากข้ึนดว้ย 

การกาํหนดความชอบสาํหรับทางเลือกของปัญหา/ความตอ้งการ (Establish consumer 

preferences) การกาํหนดความชอบสาํหรับทางเลือกของปัญหาเป็นขั้นของการวิเคราะห์เพ่ือ

ประเมิน ทางเลือกต่างๆ ท่ีจะทาํใหส้ามารถกาํหนดความชอบท่ีมีต่อทางเลือกในทางใดทางหน่ึง

โดยเฉพาะได ้ขั้นตอนน้ีถือว่ามีความสาํคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงท่ี

จะไดรั้บจากกระบวนการการซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจเขา้สู่ตลาดโดยไม่มีความตอ้งการเฉพาะมาก่อน 

หรือการท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดส้นใจท่ีจะแสวงหาขอ้มลูใหเ้พียงพอสาํหรับการตดัสิน ใจก็ตาม แต่

อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคก็ไม่สามารถท่ีจะหนีไปจากขอ้สรุปท่ีตอ้งงกระทาํการ ตดัสินใจ นัน่คือ

การกาํหนดความชอบสาํหรับทางเลือก (สินคา้) ใดทางเลือกหน่ึง การกาํหนดความชอบสาํหรับ

ทางเลือกใดๆ จะเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคคาดว่าจะซ้ือ ประเภทของร้านคา้ และวิธีการ

ท่ีใชส้าํหรับการซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 

การตดัสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคพร้อมจะกระทาํการตดัสินใจสาํหรับทาง เลือก

ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้จากทางเลือกต่าง  ๆโดยทางเลือกท่ีจะกระทาํถือว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

สาํหรับการแกไ้ขปัญหา นั้น ดงันั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขั้นน้ีคือ ความตั้งใจท่ีจะกระทาํการซ้ือสินคา้
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ใดสินคา้หน่ึง หรือตราใดตราหน่ึง ความตั้งใจว่าจะซ้ือน้ีจาํเป็นจะตอ้งก่อใหเ้กิดการซ้ือเสมอไป 

เพราะยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจว่าจะซ้ือดีหรือไม่ รวมทั้งสภาพความ

พร้อมท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนหรือไม่จึงข้ึนอยูก่บั 

1) ความตั้งใจซ้ือ 

2) สถานการณ์ในขณะตดัสินใจ 

3) ระยะเวลาท่ีใชส้าํหรับตดัสินใจ 

ความตั้งใจซ้ือ (purchase intention) เป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะเลือกทางเลือกใดก็

ตามท่ีดีท่ีสุดท่ีสอดคลอ้ง กบัการแกไ้ขปัญหาของเขา ความตั้งใจซ้ือเป็นเพียงโอกาสท่ีเกิดจาก

การซ้ือจริงเท่านั้น การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อตวัสินคา้อยา่งเดียวหากแต่เป็นการซ้ือ 

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้นดว้ย ดงันั้นการตั้งใจซ้ือจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะ

นาํไปสู่การซ้ือจริงโดยการพิจารณา ขอ้ดีของตราสินคา้ คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมดของ

สินคา้ เพ่ือเปรียบเทียบกนั และสรุปเป็นทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

สถานการณ์ในขณะท่ีตดัสินใจ (situational influences) สถานการณ์คือ ปัจจยัทั้งหลาย

โดยเฉพาะทางเลือกในแง่เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดจากการสงัเกตไม่ ไดเ้กิดจากความรู้ของบุคคล 

แต่เกิดจากตวักระตุน้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั การเลือกสินคา้ตราสินคา้

เป็นช่วงของการพิจารณาสถานการณ์ในการตดัสินใจซ้ือ เช่น จะซ้ือเน้ือผกัดี เป็นตน้ 

สถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือมีอยู ่5 ประการ คือ 

(1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ทาํเลท่ีตั้ง การตกแต่งภายใน กล่ินเสียง และการจดั

ร้าน 

(2) ลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การซ้ือประกอบกบัส่ิงแวดลอ้มทาง 

สงัคม 

(3) เง่ือนไขการซ้ือต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเวลา เช่น ซ้ือคร้ังสุดทา้ยเม่ือไร ซ้ือในช่วงเวลาอะไร 

เวลาเลิกงาน หรือสุดสปัดาห์ 

(4) การจงใจไปเดินซ้ือเป็นความตั้งใจและตอ้งการซ้ือ 

(5) ข้ึนอยูก่บัสภาพของอารมณ์ เงินสดท่ีมี สภาพความพร้อมทางร่างกาย เช่น สบายดี

หรือเจ็บป่วย เป็นตน้ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ (decision time) ปัจจยัอีกตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

ก็คือ เร่ืองของเวลาท่ีจะใชไ้ปสาํหรับการตดัสินใจเป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีตอ้งตดัสินใจ การเลือกซ้ือ

สินคา้อาจใชเ้วลาเป็นปี หรือตดัสินใจเลือกซ้ือยา่งฉบัพลนัก็ได ้ปกติระยะเวลาท่ีใชจ้ะพิจารณา

ปัจจยัเช่นเดียวกบัการแสวงหาขอ้มลู 
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การประเมินผลหลงัการซ้ือ (Post purchase assessment) 

เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะประเมินผลการตดัสินใจท่ีไดว้่า การตดัสินใจนั้นมี

ประสิทธิภาพเป็นท่ีพอใจหรือไม่ อนัจะนาํไปสู่การตดัสินใจคร้ังต่อไปในอนาคต ฉะนั้น

กระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจึงไม่ไดส้ิ้นสุดลงเม่ือมีการกระทาํ การซ้ือ ส่ิงสาํคญั

อนัหน่ึงของขั้นตอนน้ีคือ สภาวะความกงัวลหลงัการซ้ือ(post cognitive dissonance) ซ่ึงมีทฤษฎี

ท่ีว่าความกงัวลหลงัการซ้ือ (dissonance theory) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัการซ้ือ โดย

ทฤษฎีน้ีมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัความจาํเป็นในการรวบรวมขอ้มลูและการ

ประมวลผลท่ีเก่ียว กบัทางเลือกต่างๆ อนันาํไปสู่การยอมรับทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ความ

กงัวลดงักล่าวเป็นความรู้สึกไม่สบายทางจิตใจท่ีผูบ้ริโภคพยายามจะบรรเทา ถา้ประสบการณ์

ของผูบ้ริโภคท่ีมีเก่ียวกบัสินคา้เป็นท่ีพอใจ การลดความกงัวลหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคก็ควร

นาํไปสู่ความชอบในตราสินคา้ดงั กล่าวของสินคา้ และนาํไปสู่การเพ่ิมความเป็นไปไดใ้นการ

กลบัมาซ้ือซํ้าอีกของผูบ้ริโภค 

ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยความกงัวลหลงัการซ้ือจะเกิดข้ึนภายในเง่ือนไข 3 ประการคือ 

(2) ภายหลงัจากการถกูบงัคบัใหพ้ดูหรือทาํในส่ิงตรงกนัขา้มกบัทศันคติ ความคิดเห็น หรือ

ความเช่ือท่ีมีอยู ่

(3) ภายหลงัจากการไดรั้บขอ้มลูท่ีไม่ตรงกบัท่ีมีอยู ่ 

วิธีการท่ีผูบ้ริโภคจดัการเก่ียวกบัความกงัวลหลงัการซ้ือ อาจทาํใหผู้จ้ดัการฝ่ายการตลาดไดรู้้ถึง

การลดความกงัวลและเพ่ิมความเป็นไปได ้ในการซ้ือซํ้าของผูบิ้โภคในตราสินคา้ดงักล่าวไดใ้น

ภายหลงัไดใ้นภายหลงั ผูบ้ริโภคอาจแสวงหาการบรรเทาความกงัวลไดห้ลายทาง เช่น 

1.ผูบ้ริโภคอาจคน้หาขอ้มลูเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจของเขา 

2.ผูบ้ริโภคอาจพยายามทาํใหเ้ขามัน่ใจว่าการตดัสินใจของเขาถกูตอ้งดีแลว้ โดยการ

บอกคนอ่ืนว่าการตดัสินใจดงักล่าวคุม้ค่าแลว้ 

3.ผูบ้ริโภคอาจพยายามหลีกเล่ียงขอ้มลูท่ีขดัแยง้กบัความคิดของเขา 

4.ผูบ้ริโภคอาจแกไ้ขปัญหาความกงัวลโดยการซ้ือตราสินคา้ใหม่ในการซ้ือคร้ัง ต่อไป 

5.ผูบ้ริโภคอาจพยายามลืมความกงัวลดงักล่าวจนหมดความกงัวลไปเอง 

นกัการตลาดจึงไดพ้ยายามทาํโฆษณาเฉพาะข้ึนมาเพ่ือขจดัความกงัวลหลงัการซ้ือดงั 

กล่าวของผูบ้ริโภค โดยโฆษณานั้นจะสนบัสนุนคุณสมบติัท่ีดีของตราสินคา้ดงักล่าว การให้

คาํแนะนาํวิธีการใชท่ี้เพียงพอ การรับประกนัสินคา้ และการใหบ้ริการหลงัการซ้ือจะเป็นส่ิงท่ี

ช่วยลดความกงัวลหลงัการซ้ือของผู ้บริโภคได ้
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3) แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

คาํว่า “ ความพึงพอใจ ”   มีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั  เช่น  Wolman  (1973)       

ใหค้วามหมายว่า  ความพึงพอใจ คือความรู้สึกมีความสุข เม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย      

ท่ีตอ้งการหรือความแรงจูงใจ 

ปราณี  อารยะศาสตร์ กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นท่าที  ความรู้สึก หรือทศันคติ

ในทางท่ีดีของบุคคล ท่ีมีต่องานท่ีทาํอยู ่ถา้บุคคลใดมีความพึงพอใจในงานมากจะมีการเสียสละ

อุทิศแรงกาย แรงใจ แรงปัญญาใหแ้ก่งานมาก ส่วนผูท่ี้มีความพึงพอใจในการทาํงานนอ้ย มกั

ทาํงานตามหนา้ท่ี  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีมีอยูใ่นงานนั้น 

จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมา   สรุปไดว้่า   ความพึงพอใจ  หมายถึง     

ท่าทีความรู้สึก หรือทศันคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติั ร่วมปฏิบติัหรือไดรั้บ

มอบหมายใหป้ฏิบติั โดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น

ปัจจยัทาํใหเ้กิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

กระบวนการรูปแบบ และปัจจยัทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ กล่าวถึงกระบวนการของ

การสร้างความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานว่าถา้ผูป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายาม 

และถา้มีความพยามมากจะปฏิบติังานไดม้าก ทาํใหไ้ดร้างวลัมากข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความ  พึง

พอใจปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 

 

      กระบวนการเกิดความพึงพอใจตามแนวคิดของ Kotler แสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1   กระบวนการเกิดความพึงพอใจ    

Porter และ Lowler เสนอรูปแบบการเกิดความพึงพอใจว่าผลตอบแทนเป็นสาเหตุทาํ

ใหเ้กิดความพึงพอใจ และการปฏิบติังานยอ่มจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทน ดงันั้นความสมัพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบติังานจะถกูเช่ือมโยงดว้ยการรับรู้ถึงผลตอบแทนท่ี

ยติุธรรม ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 

แรงจูงใจ ความพยายาม ผลการปฏิบติั 

แรงจูงใจ ไดร้างวลัตอบแทน 
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ภาพท่ี   2   รูปแบบการเกิดความพึงพอใจ 

 

  รูปแบบการเกิดความพึงพอใจของ Porter and Lawler แสดงใหเ้ห็นว่า ผลการ

ปฏิบติังานจะนาํไปสู่ผลตอบแทนหรือรางวลัท่ีไดรั้บ โดยผลตอบแทนจะไม่เก่ียวพนักบัความ

พึงพอใจโดยตรง แต่ตอ้งผา่นการรับรู้เก่ียวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทน ดงันั้น ความพึง

พอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจึงถกูกาํหนดโดยความรู้สึกของแต่ละบุคคลเม่ือไดพิ้จารณาความ

แตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีเขามีความรู้สึกว่าเขาควรจะไดรั้บ 

หากผลตอบแทนจริงมากกว่าผลตอบแทนท่ีเขาคาดว่าจะไดรั้บ ความพึงพอใจยอ่มจะเกิดข้ึน 

ความมากนอ้ยของความ    พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจจึงข้ึนอยูก่บัการรับรู้เก่ียวกบัความยติุธรรม

ของผลตอบแทน 

                       Frederick Herzberg เสนอทฤษฎีการจูงใจว่า ปัจจยัทาํใหเ้กิดความพึงพอใจใน

งาน และปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงานนั้นแตกต่างกนัและไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย 

ปัจจยัปฏิเสธตั้งช่ือว่า Hygiene Factors เป็นองคป์ระกอบท่ีทาํใหบุ้คคลไม่เกิดความไม่พึงพอใจ

ในงาน อยา่งไรก็ตามปัจจยัเหล่าน้ีไม่มีผลทาํใหท่้าที ความรู้สึก หรือทศันคติเป็นบวก และไม่มี

ผลการปฏิบติังาน 

ผลตอบแทน 

การรับรู้ถึงผลตอบแทน 
ท่ียติุธรรม 

ความพึงพอใจ 
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ผลทาํใหก้ารปฏิบติังานมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ประกอบดว้ย  เงิน (Money) การนิเทศงาน 

(Supervision) สถานภาพทางสงัคม (Social status)  ความมัน่คง (Security) สภาพการทาํงาน 

(Working condition) นโยบายและการบริหารงาน (Policy and administration) และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal relation) อีกปัจจยัหน่ึงคือปัจจยักระตุน้หรือปัจจยั

จูงใจตั้งช่ือว่า Motivation Factors เป็นปัจจยัเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติั มีผลต่อความพึงพอใจใน

งานโดยตรง และมีผลต่อการเพิ่มหรือลดผลผลิตของงานดว้ย ไดแ้ก่  ลกัษณะของงาน (The 

work itself) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) ความเจริญกา้วหนา้ (Advancement)  

ความเจริญงอกงามท่ีเป็นไปได ้ (Possibility of growth) ความรับผดิชอบ (Responsibility) และ 

ความสาํเร็จ (Achievement) 

 

การวดัความพึงพอใจ 

 โยธิน กล่าวว่า มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระทาํไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ 

1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตอ้งการทราบความ

คิดเห็น ซ่ึงสามารถทาํไดใ้นลกัษณะท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถาม

ดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหาร และการควบคุมงาน และเง่ือนไข

ต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. การสมัภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ

วิธีการท่ีดีจึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงได ้

3. การสงัเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่

ว่าจะแสดงออกจากการพดู กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงั และการสงัเกต

อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
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บทที่ 3 

 

วธิีดําเนินงานวจิยั 

 

การวิจยัคร้ังน้ี  เพ่ือเป็นการศึกษาถึง ปัจจยัการเลือกอสงัหาริมทรัพยข์อง ประชากรใน

ค่ายธนะรัชตค่์ายธนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ผูซ่ึ้งมีอายตุั้งแต่อาย ุ 20 ปี

ข้ึนไป ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

รูปแบบวธิีการศึกษา 
 

 การวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ประเภทของการ

วิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ในลกัษณะของการวิจยัเพียงคร้ังเดียว ( One-Shot Case 

Study) 

  

ประชากร(Population) 

 ประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรชาวค่ายธนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี

ซ่ึงมีจาํนวน 11,573 คน(ท่ีว่าการอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์2553) 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จะใชห้ลกัการคาํนวณท่ีแสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่งใน

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชสู้ตรของ Toro Yamane ดงัน้ี 

   n = 21 Ne
N

+
 

โดย e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง(ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.05)  

        N = ขนาดของประชากร 

        n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดงัน้ี 

   N = 2)05.0(573,111
573,11

+
      = 386.63 

ไดก้ารสุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาจาํนวนประมาณ 387 ตวัอยา่ง โดยผูศึ้กษาจะทาํการเก็บขอ้มลูจริง

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัสร้างข้ึน สาํหรับใชศึ้กษา การ

เลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรชาวค่ายธนะรัชต ์ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น   3 ตอนดงัน้ี 

     ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ , อายุ, ระดบั

การศึกษา, อาชีพ, รายได,้  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการ เลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์อง ประชากรชาว

ค่ายธนะรัชต ์มีจาํนวน 12 ขอ้ 

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ

อสงัหาริมทรัพยข์องประชากรชาวค่ายธนะรัชต ์

โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบ ของ ลิเคิร์ต  ( Likert’s 

scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด จึงกาํหนดนํ้ าหนกั หรือ

คะแนนใน  การตอบแบบสอบถาม 5 ระดบัดงัน้ี 

   ระดบัมากท่ีสุด  ใหน้ํ้ าหนกัหรือคะแนนเป็น 5  

  ระดบัมาก  ใหน้ํ้ าหนกัหรือคะแนนเป็น 4  

  ระดบัปานกลาง  ใหน้ํ้ าหนกัหรือคะแนนเป็น 3  

  ระดบันอ้ย  ใหน้ํ้ าหนกัหรือคะแนนเป็น 2  

  ระดบันอ้ยท่ีสุด  ใหน้ํ้ าหนกัหรือคะแนนเป็น  1  

การแปลความหมายของขอ้มลู จึงไดก้าํหนดเกณฑโ์ดยใชค้ะแนนเฉล่ียตามแนวทาง

ดงัน้ี 

ดวงเดือน จุลกรานต ์(2548) 

 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึงมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่  3.41-4.20 หมายถึงมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  

 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึงมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81-2.60  หมายถึงมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่  1.00-1.80 หมายถึงมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

 

วธิีเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูในงานวิจยัคร้ังน้ี อาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู

ดงัน้ี 

   ส
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1. ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูซ่ึงเป็นขอ้มลูปฐมภูมิ จะเก็บโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 400 

ชุด ท่ีเป็นลกัษณะแบบคาํถามแบบปลายเปิด ผูว้ิจยัเป็นผูแ้จกและขอรับคืนแบบสอบถามจาก

กลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และถกูตอ้งทุกฉบบั

เพ่ือดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  

 1. เม่ือไดข้อ้มลูจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูแลว้ ไดน้าํขอ้มลูเหล่านั้นมาทาํการเปล่ียน

สภาพขอ้มลู เพ่ือสะดวกต่อการนาํไปประมวลผล หรือวิเคราะห์ ประกอบดว้ยการลงรหสั และ

การแปรสภาพขอ้มลู โดยผูศึ้กษาไดใ้หผู้ต้อบแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัตามแบบของลิ

เคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 ระดบัความสาํคญั      ระดบัคะแนน  

 มากท่ีสุด     5 

 มาก      4 

 ปานกลาง      3 

 นอ้ย       2 

 นอ้ยท่ีสุด     1 

 2. ทาํการประมวลผลขอ้มลู โดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพ่ือการวิเคราะห์หา

ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรค่ายธนะ

รัชต ์ซ่ึงการแปรความหมายของคะแนนนั้นจะนาํคะแนนของกลุ่มตวัอยา่งมาแปลความหมาย

ของคะแนนตามระดบั คือ (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด)/ระดบั = (5-1) / 5 = 0.8 สาํหรับเกณฑ์

การประเมินค่าระดบัความสาํคญันั้น พิจารณาจากเกณฑค์ะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  4.20-5.00  จดัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.40-4.19  จดัอยูใ่นระดบั  มาก 

 ค่าเฉล่ีย   2.60-3.39  จดัอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย   1.80-2.59  จดัอยูใ่นระดบั  นอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.79  จดัอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
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สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู สาํหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่  

1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.สถิติทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัความสาํพนัธร์ะหว่าปัจจยัทางประชากรศาสตร์กบั

ทศันคติและพฤติกรรมการแต่งกายชุดนกัศึกษารัดรูปโดยใชว้ิธี Chi-square ในการทดสอบ

สมมติฐาน 
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บทที่ 4 

 

ผลการวจิยัข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยั” โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั นาํมาประมวลผลดว้ย

โปรแกรม SPSS โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการนาํเสนอ

อกเป็น 3 ตอน ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มลูปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ ประชากร  โดยใช้

ค่าความถ่ี และ  ร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพย์  โดยใชโ้ดยใช้

ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

       ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่ อการตดัสินใจ

ซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 

ผลการวิจยัขอ้มลู ดงัน้ี 

 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมลูปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในค่ายธนะ

รัชต์ อําเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 

การวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมลูปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากร  ซ่ึง

ประกอบด้วย เพศ  อาย ุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

โดยใช้ค่าความถี ่และค่าร้อยละได้ดังนี ้

 
 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.   เพศ   

 ชาย 250 62.5 

 หญิง 150 37.5 

 รวม 400 100.0 

2.   อาย ุ   

 21-30 ปี 
161 40.3 

 31-40 ปี 
133 33.3 

 41-50 ปี 
93 23.3 

 51 ปีข้ึนไป 
13 3.3 

 รวม 
400 100.0 

3.   สถานภาพ   

 โสด 
144 36.0 

 สมรส 
248 62.0 

 หมา้ย/หยา่ร้าง 
8 2 

 
รวม 400 100.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์(ต่อ) 

 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

4.   ระดบัการศึกษา   

 ประถมศึกษา 0 0 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 226 56.5 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 126 31.5 

 ปริญญาตรี 48 12.0 

 สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 

 รวม 400 100.0 

5.   อาชีพ   

 ขา้ราชการ 
248 62.0 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
60 15.0 

 พนกังานบริษทัเอกชน 
58 14.5 

 ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 
34 8.5 

 รวม 
400 100.0 

6.   รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน   

 ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
0 0 

 10,001-20,000 บาท 
192 48.0 

 20,001-30,000 บาท 
202 50.5 

 30,001-40,000 บาท 
6 1.5 

 40,001-50,000 บาท 
0 0 

 สูงกว่า 50,000 บาท 
0 0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์

ของประชากรชาวค่ายธนะรัชต์ ท่ีมีต่อการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ จาํแนกตามตัวแปร

ได้ผลดังน้ี 

 

เพศ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวนร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ เพศ

หญิง มีจาํนวนร้อยละ 37.5 

อายุ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี มีจาํนวนร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ อาย ุ

31-40 ปี มีจาํนวนร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ อาย ุ41-50 ปี มีจาํนวนร้อยละ 23.3 และอาย ุ50 ปี

ข้ึนไป มีจาํนวนร้อยละ 3.3 

ระดับการศึกษา พบว่า ประชากรจบการศึกษาในระดบั มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า มีจาํนวนร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีจาํนวนร้อยละ 31.5 

และ ปริญญาตรี มีจาํนวนร้อยละ 48.0 

อาชีพ พบว่า ประชากรมีอาชีพขา้ราชการ มีจาํนวนร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ อาชีพ

พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจาํนวนร้อยละ 15.0 รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวน

ร้อยละ 14.5 และอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีจาํนวนร้อยละ 8.5 

 รายได้ส่วนบุคคลเฉลีย่ต่อเดือน ประชากรส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท มีจาํนวนร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท มีจาํนวนร้อยละ 48.0 และ 

30,001-40,000 บาท มีจาํนวนร้อยละ 1.5 

 

 

 

 

 

 

 
รวม 400 100.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรค่ายธนะ

รัชต ์

การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรชาวค่ายธนะ

รัชต ์  โดยใชค่้าความถ่ีและ ร้อยละ ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์

ปัจจยัที่มผีลต่อการซ้ือ

อสังหาริมทรัพย์ 

 

ระดับความสําคญั 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

x   SD 

ควา

ม 

หมา

ย 

1. จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

44.5 35.3 19.8 0.5 0.0

0 

4.24 0.78 มาก

ท่ีสุด 

2. ความสะดวกสบายใน

การสญัจร 

30.3 43.8 43.5 21.

5 

0.0

0 

4.00 0.84 มาก 

3. ความปลอดภยัของ

สถานท่ี 

46.8 44.5 8.8 0.0

0 

0.0

0 

4.38 0.64 มาก

ท่ีสุด 

4. ระยะห่างจากเพ่ือนบา้น

พอสมควร 

1.0 20.3 43.5 35.

3 

0.0

0 

2.87 0.72 ปาน

กลาง 

5. ใกลส้ถานท่ีสาํคญั 16.5 27.3 28.5 27.

8 

0.0

0 

3.33 1.05 ปาน

กลาง 

6. การเดินทางสะดวก 36.8 35.3 28.0 0.0 0.0 4.09 0.99 มาก 

7. มีสถานท่ีพกัผอ่นใกล้ๆ  37.5 44.5 18.0 0.0 0.0 4.20 0.72 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจยัที่มผีลต่อการซ้ือ

อสังหาริมทรัพย์ 

 

ระดับความสําคญั 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

x   SD 

ควา

ม 

หมา

ย 

8. ใกลส้ถานศึกษา 10.5 37.3 32.3 13.

0 

7.0 3.31 1.05 ปาน

กลาง 

9. ห่างจากถนนสายหลกั

พอสมควร 

11.8 37.0 35.3 11.

5 

4.5 3.40 0.99 ปาน

กลาง 

10. มีแหล่งนํ้ าท่ีสะอาด 13.5 40.5 36.5 7.3 2.3 3.56 0.89 มาก 

11. แวดลอ้มดว้ยตน้ไม ้ 21.8 43.8 26.8 6.3 1.5 3.78 0.91 มาก 

12. อยูใ่นเขตชุมชน 17.0 44.5 28.8 7.8 2.0 3.67 0.92 มาก 

 

จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์อง

ประชากรชาวค่ายธนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์พบว่า ปัจจยัท่ีผลต่อการซ้ือ

อสงัหาริมทรัพยม์ากท่ีสุดคือ ความปลอดภยัของสถานท่ีและ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

รองลงมาของปัจจยัท่ีผลต่อการเลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยม์าก คือ มีสถานท่ีพกัผอ่นใกล้ๆ  การ

เดินทางสะดวก ความสะดวกสบายในการสญัจร แวดลอ้มดว้ยตน้ไม ้อยูใ่นเขตชุมชน และมี

แหล่งนา้ท่ีสะอาด  รองลงมาปัจจยัท่ีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพยป์านกลางคือ ห่างจากถนน

สายหลกัพอสมควร ใกลส้ถานท่ีสาํคญั ใกลส้ถานศึกษาและระยะห่างจากเพ่ือนบา้นพอสมควร  

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพย์

ของประชากรค่ายธนะรัชต ์

 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัทางการตลาด 

ปัจจยัทางการตลาด 

 

ระดับความสําคญั 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

x   SD 
ความ 

หมาย 

ปัจจยัด้านราคา  

       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจยัทางการตลาด 

 

ระดับความสําคญั 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

x   SD 
ความ 

หมาย 

ปัจจยัด้านราคา  

       

1. มีราคาท่ีเหมาะสมกบั

ขนาดของ

อสงัหาริมทรัพย ์

24.

0 

48.8 26.0 1.0 0.3 3.95 0.75 มาก 

ปัจจยัด้านสถานที ่         

2. สถานท่ีเป็นจุดท่ี

น่าสนใจ 

25.

0 

47.5 21.0 5.3 1.3 3.90 0.88 มาก 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์         

3. มีการออกแบบท่ี

ทนัสมยั 

24.

3 

49.8 25.0 0.8 0.3 4.38 0.64 มาก

ท่ีสุด 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด 

        

4. มีโปรโมชัน่ใหเ้ลือก

ตามความเหมาะสม 

13.

8 

44.3 29.0 9.0 4.0 3.55 0.97 มาก 

 

 

จากตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของประชากรชาวค่าย 

ธนะรัชต ์พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพยม์ากท่ีสุดคือ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์โดยประชาการใหค้วามสาํคญัในเร่ือง มีการออกแบบท่ีทนัสมยั รองลงมาคือ ดา้น

ราคา โดยประชากรใหค้วามสาํคญัในเร่ือง มีราคาท่ีเหมาะสมกบัขนาดของอสงัหาริมทรัพย ์

รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี โดยประชากรใหค้วามสาํคญัในเร่ือง สถานท่ีเป็นจุดท่ีน่าสนใจ 

รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยประชากรใหค้วามสาํคญัในเร่ือง มีโปรโมชัน่ให้

เลือกตามความเหมาะสม 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 

 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการเลือกซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรชาวค่ายธนะรัชต ์

อาํเภอปราณบุรี อาํเภอประจวบคีรีขนัธ”์ ผูว้ิจยันาํมาสรุปผล อภิปราย และขอ้เสนอแนะ

ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีดาํเนินการวิจยั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

6. สรุปผลการวิจยั 

7. ขอ้เสนอแนะ 
 
 
วธิีดําเนินการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรค่าย 

ธนะรัชต ์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธท่ี์มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 11,573 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรค่ายธนะรัชต์

อาํเภอปราณบุรี อาํเภอประจวบคีรีขนัธ ์จาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามวดัขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน เป็นคาํถาม

ปลายเปิดแบบเลือกตอบ (Check List) จาํนวน 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพย์

และปัจจยัทางการตลาด โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นลกัษณะมาตรวดัแบบลิเคิต ( Likert Scale) มี

ตวัเลือก 5 อนัดบั คือ  ใหค้วามสาํคญั มากท่ีสุด  ใหค้วามสาํคญั มาก ความสาํคญั ปานกลาง 

ความสาํคญันอ้ย ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด ให ้ให ้จาํนวน 17 ขอ้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาํ

แบบสอบถามไปให้ อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ เน้ือหาของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา ( Content 

Validity) เพ่ือแกไ้ขขอ้คาํถามและปรับปรุงเน้ือหาของแบบสอบถามใหเ้หมาะสมและชดัเจน

ยิง่ข้ึน เป็นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ความถกูตอ้ง ความครอบคลุมของเน้ือหา และ

ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) มาตรวดั โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลอง 

ใช ้( Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา คือ

ประชากรค่ายธนะรัชต ์จาํนวน 40 คน แลว้นาํมาหาค่าสมัประสิทธ์ิ  Alpha ของ Cronbach และ

ทาํการปรับปรุงขอ้คาํถาม ก่อนนาํไปเก็บขอ้มลูจริง สาํหรับค่าสมัประสิทธ์ิ  Alpha ของ 

Cronbach จะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.60 จึงจะสามารถ นาํแบบสอบถามฉบบัน้ีไปใชเ้ก็บขอ้มลูจริง

ได ้ซ่ึงในคร้ังไดค่้าสมัประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach เท่ากบั 0.893 ซ่ึงถือว่าอยูเ่กณฑร์ะดบัสูง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. ขอ้มลูปฐมภูมิ  (Primary data) เก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสุ่มตามสะดวก  

(Convenience Random) โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน  400 ชุด กบัประชากรค่ายธนะรัชต ์อ.

ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์โดยระยะเวลาในการสาํรวจ คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2553 แลว้นาํ

ขอ้มลูท่ีไดไ้ปตรวจความถกูตอ้ง และนาํไปวิเคราะห์สรุปผลการศึกษาต่อไป  

 2. ขอ้มลูทุติยภูมิ  (Secondary data) เก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารทางวิชาการ  

สารสนเทศ อิเลก็ทรอนิคส์ บทความ และ ผลการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย สถิติพรรณนา ( Descriptive Statistic) 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ( Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลตามจุดประสงคข์องการวิจยั โดยแบ่งการ

นาํเสนอออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มลูปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา โดยใช้

ค่าความถ่ี และ  ร้อยละ 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพยแ์ละปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่การซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 
 
การสรุปผล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถนาํมาสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี  

 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มลูปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชากร โดยใช้

ค่าความถ่ี และ ร้อยละ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี ส่วน

สถานภาพนั้นส่วนใหญ่คือ สมรส ซ่ึงมีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ท่ี มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า มีอาชีพส่วนใหญ่ คือ ขา้ราชการ และรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่คือ 

20,001-30,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพย์  พบว่า ประชากร ส่วน

ใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  และความปลอดภยัของสถานท่ี   ในระดบั

มาก ท่ีสุด  อาจเป็นเพราะบา้นท่ีทางราชการจดัใหน้ั้นอาจมีขนาดไม่เพียงพอต่อสมาชิกใน

ครอบครัว และหากจะซ้ืออสงัหาริมทรัพยจึ์งคาํนึงถึงสถานท่ีตั้งเป็นอนัดบัแรก โดยดา้นท่ี

ประชากรใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก คือ ความสะดวกสบายในการสญัจร  การเดินทางสะดวก  

มีสถานท่ีพกัผอ่นใกล้ๆ   มีแหล่งนํ้ าสะอาด  แวดลอ้มดว้ยตน้ไม ้ และอยูใ่นเขตชุมชน อาจสืบ

เน่ืองมาจากการเดินทางมาทาํงานในเวลาอนัเร่งรีบ และเม่ือเป็นวนัหยดุพกัผอ่น ก็อยากใหรู้้สึก

สบาย รองลงมาคือใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลางคือ ระยะห่างจากเพ่ือนบา้นพอสมควร  ใกล้

สถานท่ีสาํคญั ใกลส้ถานศึกษา และห่างจากถนนสายหลกัพอสมควร 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั

ในดา้นผลิตภณัฑ ์โดยใหค้วามสาํคญัสูงสุดในเร่ือง มีการออกแบบท่ีมนัสมยั  รองลงมาคือใน

ดา้น ดา้นสถานท่ี โดยใหค้วามสาํคญัในเร่ือง สถานท่ีเป็นจุดท่ีน่าสนใจ รองลงมาคือ ในดา้น

ราคา มีราคาท่ีเหมาะสมกบัขนาดของอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นเร่ืองท่ีใหค้วามสาํคญัสูงสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

ผูท้าํธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ ควร ใหค้วามสาํคญั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์ท่ีมีแนวโนม้ต่อการตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภค  

1. จาํนวนสมาชิกของครอบครัว มีความสาํคญัต่อการเลือกอสงัหาริมทรัพยม์ากท่ีสุด 
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2. ความปลอดภยัของสถานท่ี ควรมีการวางแผนในเร่ืองน้ีอยา่งระมดัระวงั 

ในส่วนของปัจจยัทางการตลาดนั้น ควรใหค้วามสาํคญั ในเร่ือง 

 ดา้นราคา  ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัขนาดของอสงัหาริมทรัพย ์

 ดา้นสถานท่ี ควรตั้งอยูใ่นสถานท่ีๆน่าสนใจ  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการออกแบบท่ีมนัสมยั เพ่ือเป็นจุดดึงดูดลกูคา้  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาท่ีแพร่หลาย เป็นท่ีติดตาของผูค้นทัว่ไป  

 

 ข้อเสนอแนะในการจดัวจิยัในคร้ังต่อไป 

 ควรมีการสมัภาษณ์เชิงลึก กบัผูท้าํธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ร่วมดว้ย เพ่ือจะไดเ้ป็นขอ้มลูของผูผู้ข้ายและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูซ้ื้อท่ีเป็นประโยชน์

ในการศึกษาวิจยัมากข้ึน  

 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 55 

บรรณานุกรม 

 

กฤษณา พิทกัษ.์ “ความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจในการทาํงาน แรงจูงใจในการทาํงาน 

บุคลิกภาพและค่านิยมกบัคุณภาพการใหบ้ริการ.” วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545.  

กุลธน ธนาพงศธร. ประโยชน์และการบริการ. พิมพค์ร้ังท่ี 7. นนทบุรี :โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2530. 

จิรภา  แสนเกษมและคณะ. การวิจยัทางธุรกิจ. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิ์ทกัษ์

อกัษร, 2545. 

ดาํรง ทิพยโ์ยธา. การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : บริษทั วี.  
       อินเตอร์พร้ินท ์จาํกดั, 2548. 

นราศรี ไววนิชกุลและชูศกัด์ิ อุดมศรี. ระเบียบวิธีวิจยัธุรกิจ. พิมพค์ร้ังท่ี 18. กรุงเทพมหานคร :  

       สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551.  

พฒันา ศิริโชติบณัฑิต0. การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ. กรุงเทพมหานคร : แมค็, 2548. 

พิบูล ทีปะปาล. การบริหารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ,์ 2537. 

ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย์0. การตลาดบริการ. พิมพค์ร้ังท่ี 20. กรุงเทพมหานคร : สาํนกั พิมพ ์ 

       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 25490. 

วิมลรัตน์ ภมรสุวรรณ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร : ภูมิบณัฑิต. 

วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์. คุณภาพในการบริการ. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม          

         เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น, 2548. 

ศุภร เสรีรัตน.์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : เอ อาร์ บิซิเนส เพรส, 2545. 

สมิต สชัฌุกร. การตอ้นรับและการบริการท่ีเป็นเลิศ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : สายธาร, 

       2543. 

หลุย จาํปาเทศ. จิตวิทยาสมัพนัธ ์= Encountering Psychology. กรุเทพมหานคร : บริษทัสามคัคี      

       สาสน์ จาํกดั, 2533.  

อดุลย ์จาตุรงคกุล0. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 4 : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2543. 

กกกกกกกก 

กกกกกกกก กกกกกก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://opac.phuket.psu.ac.th/BasicSearch.aspx?action=search&keyword=%be%d1%b2%b9%d2+%c8%d4%c3%d4%e2%aa%b5%d4%ba%d1%b3%b1%d4%b5&searchtype=Author+Alphabetic
http://lib.mfu.ac.th/cgi-bin/gw_46_4_2/chameleon?host=%6c%6f%63%61%6c%68%6f%73%74%2b%31%31%31%31%2b%44%45%46%41%55%4c%54&search=%53%43%41%4e&function=%49%4e%49%54%52%45%51&SourceScreen=%49%4e%49%54%52%45%51&sessionid=%32%30%31%30%30%32%31%35%31%34%35%30%33%37%30%34%32%39%33&skin=%64%65%66%61%75%6c%74&conf=%2e%2f%63%68%61%6d%65%6c%65%6f%6e%2e%63%6f%6e%66&lng=%65%6e&itemu1=1003&scant1=%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%20%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b3&scanu1=1003&u1=1003&t1=%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%20%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&beginsrch=1
http://lib.mfu.ac.th/cgi-bin/gw_46_4_2/chameleon?host=%6c%6f%63%61%6c%68%6f%73%74%2b%31%31%31%31%2b%44%45%46%41%55%4c%54&search=%53%43%41%4e&function=%49%4e%49%54%52%45%51&SourceScreen=%49%4e%49%54%52%45%51&sessionid=%32%30%31%30%30%32%31%35%31%34%35%30%33%37%30%34%32%39%33&skin=%64%65%66%61%75%6c%74&conf=%2e%2f%63%68%61%6d%65%6c%65%6f%6e%2e%63%6f%6e%66&lng=%65%6e&itemu1=4&scant1=%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%20%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b3&scanu1=1003&u1=4&t1=%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%20%33&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&beginsrch=1
http://lib.mfu.ac.th/cgi-bin/gw_46_4_2/chameleon?host=%6c%6f%63%61%6c%68%6f%73%74%2b%31%31%31%31%2b%44%45%46%41%55%4c%54&search=%53%43%41%4e&function=%49%4e%49%54%52%45%51&SourceScreen=%49%4e%49%54%52%45%51&sessionid=%32%30%31%30%30%32%31%35%31%34%35%30%33%37%30%34%32%39%33&skin=%64%65%66%61%75%6c%74&conf=%2e%2f%63%68%61%6d%65%6c%65%6f%6e%2e%63%6f%6e%66&lng=%65%6e&itemu1=2009&scant1=%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%20%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b3&scanu1=1003&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%2c%20%32%35%35%31&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&beginsrch=1
http://lib.mfu.ac.th/cgi-bin/gw_46_4_2/chameleon?host=%6c%6f%63%61%6c%68%6f%73%74%2b%31%31%31%31%2b%44%45%46%41%55%4c%54&search=%53%43%41%4e&function=%49%4e%49%54%52%45%51&SourceScreen=%49%4e%49%54%52%45%51&sessionid=%32%30%31%30%30%32%31%35%31%34%35%30%33%37%30%34%32%39%33&skin=%64%65%66%61%75%6c%74&conf=%2e%2f%63%68%61%6d%65%6c%65%6f%6e%2e%63%6f%6e%66&lng=%65%6e&itemu1=2009&scant1=%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%20%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b3&scanu1=1003&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%2c%20%32%35%35%31&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&beginsrch=1
http://www.thai-library.com/lib_search_result.php?searchtype=author&keyword=อดุลย์%20%20จาตุรงคกุล&pdata_id=75


          ชุดท่ี ……… 

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง......พฤติกรรมการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรในค่ายธนะรัชต ์

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือนาํขอ้มลูน้ีไปใชป้ระกอบการศึกษา การคน้ควา้อิสระของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี โดยขอ้มลูท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามใชเ้พ่ือประโยชน์สาํหรับการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ 

เร่ืองพฤติกรรมการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชากรในค่ายธนะรัชต ์เพ่ือใหง้านวิจยัน้ีสามารถ

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีอีกต่อไป อน่ึงขอ้มลูท่ีไดรั้บจะ

จดัเก็บเป็นความลบัและขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

คร้ังน้ี 

 

ผูด้าํเนินการศึกษา...นางสาวชุติมณฑน์  แนบนวล 

      นายไชยวฒัน์  เชิงรู้ 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

1. เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

2. อาย ุ

  ต ํ่ากว่า 20 ปี   21-30 ปี 

  31-40 ปี    41-50 ปี 

 51  ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

  โสด   สมรส  หมา้ย/ หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา 

 ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

5. อาชีพ 

  ขา้ราชการ     พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

  พนกังานบริษทัเอกชน   ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 

6. รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 

  ต ํ่ากว่า 10,000 บาท    10,001 – 20,000 บาท 

  20,001 – 30,000 บาท   30,001 -  40,000 บาท 

  40,001 – 50,000 บาท   สูงกว่า 50,000 บาท 

 

 

ส่วนที2่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องประชาชนค่ายธนะรัชน์  

จงทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

 

 

 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์

ระดบัความสาํคญัของปัจจยั 

มาก ค่อนขา้งมาก ปานกลาง ไม่ค่อย

สาํคญั 

ไม่สาํคญั 

1. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว      

2. ความสะดวกสบายในการสญัจร      

3. ความปลอดภยัของสถานท่ี      

4. ระยะห่างจากเพ่ือนบา้นพอสมควร      

5. ใกลส้ถานท่ีสาํคญั      

6. การเดินทางสะดวก      

7.มีสถานท่ีพกัผอ่นใกล้ๆ       

8. ใกลส้ถานศึกษา      

9. ห่างจากถนนสายหลกัพอสมควร      

10. มีแหล่งนํ้ าท่ีสะอาด      

11. แวดลอ้มดว้ยตน้ไม ้      

12. อยูใ่นเขตชุมชน      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................

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

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

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

   

 

ปัจจยัทางการตลาด 

ระดบัความสาํคญัของปัจจยั 

มาก ค่อนขา้งมาก ปานกลาง ไม่ค่อย

สาํคญั 

ไม่สาํคญั 

1. มีราคาท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ

อสงัหาริมทรัพย ์

     

2. สถานท่ีเป็นจุดท่ีน่าสนใจ      

3. มีการออกแบบท่ีทนัสมยั      

4. มีโปรโมชัน่ใหเ้ลือกตามความ

เหมาะสม 

     

5. มีส่ือโฆษณาท่ีแพร่หลาย      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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