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This study aimed to investigate the behavior of the customers in making a decision
to buy a bakery in the vicinity of Siriraj Hospital. The subjects were 188 customers who were
solicited for the data with a questionnaire. Data was analyzed as percentage, mean, and
standard deviation
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The results showed that the majority of the subjects were the single male working
for the government with 25-34 years of age and had the salary more than 20,000 Baht/month.
Marketing mix strongly influenced the decision to buy the bakery with promotion
coming first in determining the buying, followed by price . Psychological factors highly dictated
the decision to buy the bakery with perception coming first in influencing the buying, followed by
experience and attraction.
With respect to the customer behavior, cake and croissant were most popular
among the customers who bought these bakeries as a gift for friends. The customers bought
these bakeries from the bakery house, with each visit paying in the range of 101-150 Baht for
the bakery product. They usually visited the bakery house 3-4 times in a week. They were
attracted to bakery house as a result of the advertising in the newspaper and the special
promotion sale to the customers with membership card. The result of this study would provide
the basis for further development in bakery business.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ธุรกิจเบเกอรี่ หมายถึง ธุรกิจคาปลีกที่ขายขนมป ง ขนมเคก และขนมอบที่อบดวยเตา
ซึ่งเปนอาหารหลักประจําวันที่ไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วโลก โดยไดรับการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องจนกลายเปนอาหารประจํามื้อเชา-กลางวัน-เย็น เปนของหวานตาง ๆ และสามารถรับประทาน
รวมกับกาแฟไดอีกดวย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551)
ในประเทศไทยธุรกิจเบเกอรี่ไดเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปที่แลว และไดรับการอุดหนุน
จากผูบริโภคมาอยางตอเนื่องทําใหมีการเปดรานเบเกอรี่มากขึ้นเปนลําดับจนกลายมาเปนตลาดที่
นาสนใจเปนอยางมากในปจจุบันดวยมูลคาตลาดโดยรวมในป พ.ศ. 2551 มีมูลคา 7,100 ลานบาท
โดยขยายตัวรอยละ 5.0 จากป พ.ศ. 2550 โดยแบงออกเปนเบเกอรี่ขนาดกลางและลางมูลคา 4,100
ลานบาท หรือมีสัดสวนตลาดรอยละ 57.7 และเบเกอรี่ตลาดบนมูลคา 3,000 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนตลาดรอยละ 42.2 ของตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ทั้งหมด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551)
ตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ในปจจุบันนับวาเปนตลาดที่นาจับตามอง เนื่องจากในปจจุบัน
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดรับการยอมรับจากคนไทยมากขึ้น และรูปแบบการจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ มี
การพัฒนาเชนเดียวกับตลาดอาหารประเภทฟาสตฟูดส ซึ่งทําใหมูลคาของตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่
ขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการนําเอากลยุทธการตลาดในรูปแบบตาง ๆ มาใชเพื่อขยายฐานการตลาด
ดวยมูลคาตลาดที่อยูในเกณฑสูงจูงใจใหนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศทยอยเขามา ใน
ตลาดอยางตอเนื่อง จึงคาดวาในป 2551 ตลาดผลิต ภัณฑเบเกอรี่จะยังคงเติบโตต อไปไดอีกมาก
เพราะยังคงมีชองวางทางการตลาดใหเขามาลงทุน อยางไรก็ต ามตลาดผลิตภัณ ฑเบเกอรี่ยังตอง
เผชิญปญหาในเรื่ องตน ทุนการผลิต ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิ บที่ปรับตัวสูงขึ้ น ดังนั้ น
ผูประกอบการในธุรกิจ ตองปรับกลยุทธเพื่อประคองตัว ใหอยูร อดทามกลางปญหาทั้งด านการ
แขงขันและตนทุนที่เพิ่มขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2550)
จากรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ผูบริโภคในยุคปจจุบันตองแขงขันกับเวลาทั้ง
ในเรื่องของการเดินทางและการทํางาน ผลิตภัณฑเบเกอรี่จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ผูบริโภคนิยมเลือก
รับประทานแทนการบริโภคอาหาร เนื่ องจากเบเกอรี่ ใ นยุค ปจจุบันกําลังได รับความนิ ยมอยาง
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2
ตอเนื่ องและเห็นได ชัด ทั้งที่เปน รานของตรายี่หอที่มีชื่ อเสียงจากต างประเทศ และในประเทศ
รวมทั้งธุรกิจเบเกอรี่ขนาดเล็กที่กําลังเติบโตขึ้นมากมาย (พีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2546: 7) ดวย
เหตุปจจัยตางๆ เหลานี้ ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาถึง ปจจัยที่สงผลต อพฤติกรรมการตั ดสินใจซื้อ
เบเกอรี่ เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลที่ได มาใชเปนขอมูลประกอบในปรับปรุงและพัฒนารานเพื่อ
ดึงดูดและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหไดดีที่สุดรวมทั้งเกิดความพึงพอใจสูงสุดและ
ชวยใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคและไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาไวดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานสวนประสมการตลาด
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด บุคคลากร และปจจัย ดาน
จิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
การกําหนดกลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อเบเกอรี่ในเขตพื้นที่
รอบโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 400 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตั ว แปรที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้ง นี้ ประกอบด ว ย ตั ว แปรอิส ระ ได แ ก ปจ จั ยด า น
ประชากรศาสตร ปจ จัยด านสว นประสมการตลาด ปจ จัยด านจิต วิทยา และตั ว แปรตาม ได แก
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
4. ขอบเขตดานพื้นที่
พื้น ที่ที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้ งนี้ คือ รานเบเกอรี่ที่อยูใ นเขตพื้น ที่รอบโรงพยาบาล
ศิริราช จํานวน 10 รานคา
5. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2555 ถึงเดือน กุมภาพัน ธ
พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 8 เดือน

3
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
มีกรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ ระหวาง ตัวแปรอิสระกับ ตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

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

พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบ ริโภค
ในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
1. ประเภทของเบเกอรี่ที่ซื้อ
2. วัตถุประสงคในการซื้อเบเกอรี่
3. สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่
4. คาใชจายตอครั้งในการซื้อเบเกอรี่
5. ความถี่ในการมาซื้อเบเกอรี่
6. สื่อที่ทําใหสนใจซื้อเบเกอรี่
7. การสงเสริมการขายที่ทําใหซื้อเบเกอรี่

ภาพที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

4
ประโยชนที่ไดรับ
ขอมูลจากผลของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อประโยชนดังนี้
1. เพื่อประโยชนแกผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจเบเกอรี่ ไดนําผลของการวิจัยไปใช
เปน แนวทางในการพั ฒนาและปรับ ปรุง กลยุ ทธท างการตลาด ให ต รงตามความต อ งการของ
ผูบริโภคจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. เพื่อประโยชน แกผูประกอบการรายใหมที่สนใจในการทําธุรกิจเบเกอรี่ ใชเปน
แนวทางในการตัดสินใจลงทุนในอนาคต
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นิยามศัพทเฉพาะ
เบเกอรี่ หมายถึง ขนมอบประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด ทําดวยแปงสาลี นม เนย น้ําตาล
โดยมีสูตรสําเร็จใชในการประกอบทําขนม ซึ่งแบงออกไดเปน 7 ประเภท ไดแก ขนมปง เคก พาย
เดนิช/ครัวซองต คุกกี้ เอแคลร ครีมคัสตาด ไสขนม เปนตน
พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการที่ผูบริโภคใชในการ
พิจารณา วิเคราะห และตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ผลิตภัณฑ หมายถึง ประเภทของเบเกอรี่ทตี่ อบสนองความตองการของผูบริโภคในเขต
พื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
ราคา หมายถึง ราคาของเบเกอรี่ที่คํานึงถึงการซื้อเบเกอรี่ในราคาที่เหมาะสมกับความ
ตองการของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
สถานที่จัดจําหนาย หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคาเบเกอรี่ที่
ผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราชมีความสะดวกตอการตัดสินใจซื้อ
การสงเสริ มการขาย หมายถึง การสงเสริ มการตลาดไปยังผูบริโ ภคในเขตพื้นที่รอบ
โรงพยาบาลศิริราช ที่เปนการสื่อสารทางการตลาดที่ผานสื่อทั้งภาพ เสียง สิ่งพิมพ และสื่อบุคคล
เพื่อใหผูบริโภคไดรับขาวสาร
ผูบริโภค หมายถึง ผูบ ริโภคที่ซื้อเบเกอรี่เพื่อบริโภครวมถึงการซื้อเพื่อเปนของฝากหรือ
ของขวัญในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการทางสติปญญา อารมณและกิจกรรมทางราง
กายของบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือก การซื้อ การใช และการจํากัดผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อให
ตอบสนองความตองการสวนบุคคล

5
ปจจัยดานสวนประสมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ผูผลิตและผูจําหนาย
ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินกลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเบเกอรี่ทั้งหมด ที่มีขายภายในรานเบเกอรี่ใน
เขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
ปจจัยดานจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดแรงกระตุนจากปจจัยภายใน และ
ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ความรู สึ ก ส ว นบุ ค คล ที่ มี ผ ลต อพฤติ ก รรมการซื้ อ เบเกอรี่ ใ นเขตพื้ น ที่ รอบ
โรงพยาบาลศิริราช ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลโดยอาศัยพื้นฐานจากแนวความคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของงานวิจัย เพื่อใชประกอบการทําวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการ
ซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช โดยมีประเด็นสําคัญในการนําเสนอ 5
สวน ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ ริโภค
เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคเปนองคประกอบสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การตลาด เนื่องจากการเขาถึงความตองการของผูบริโภคทําใหหนวยธุรกิจนําขอมูลที่ไดไปใชใน
การสรรหา และปรั บปรุงผลิต ภัณ ฑ การทําการศึก ษาถึงพฤติ ก รรมของผูบริโ ภคนอกจากจะมี
อิทธิ พ ลต อ การกําหนดกลยุทธ ทางการตลาดแลว ยัง ทําให สามารถสื่อสารและตอบสนองกั บ
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
ความหมายของผูบ ริโภค
ความหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541)
มาตรา 4 ไดระบุไววา ผูบริโภค หมายถึง ผูซื้อหรือผูไดรับการบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซึ่ง
ไดรับการเสนอหรือ การชักจูงจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และหมายรวมถึง
ผูใชสินคา
ผูบริโภค หมายถึง ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอ
หรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหสินคาหรือบริการ รวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจาก
ผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม (ไพโรจน อาจรักษา, 2544: 11)
6

7
ผูบริโภค หมายถึง ผูใชสินคาและใชบริการโดยไมจํากัดเฉพาะการบริโภคอาหารน้ําดื่ม
หรือยารักษาโรค (สุษม ศุภนิตย, 2546: 23)
ผูบริโภค คือ บุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการหรือความจําเปนของตนเอง
ตลอดจนบุคคลในครัวเรือน ปริมาณการซื้อของผูบริโภคนั้นจะซื้อแคใหเพียงพอตอการใช ดังนั้น
การซื้อจึงไมมากนัก โดยสามารถสรุปลักษณะของผูบริโภคไดดังนี้
1. เปนบุคคลที่มีความตองการ
2. เปนผูที่มีอํานาจซื้อ
3. มีพฤติกรรมในการซื้อ
4. มีพฤติกรรมการใช
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดหาใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้ หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมี
มาอยูกอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2535)
พฤติ กรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใช
สินคาหรือ ผลิตภัณฑและบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองตัดสินใจกอนและ
หลังการกระทําดังกลาว (ศุภร เสรีรัตน, 2544: 7)
อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุร งคกุล (2550: 5) ไดใ หคําจํากัด ความ พฤติก รรม
ผูบริโภค วาเปน กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลกระทําเมื่อไดรับ บริโภคสิ นคาหรือบริการรวมไปถึงการ
ขจัดสินคาหรือบริการหลังการบริโภคดวย กลาวโดยงายก็คือเปนที่เขาใจกันวาพฤติกรรมผูบริโภค
เปนเรื่องเกี่ยวกับ “ทําไมคนจึงทําการซื้อ”
เพ็ญศิริ โชติพันธ (2551: 1) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคจะมีความหมายเฉพาะกระบวนการ
ของตัวบุคคลที่ตั ดสิน ใจวา จะซื้อสิน คาและบริก ารอะไรหรือไม ถาจะซื้อจะซื้อที่ไหน เมื่อไหร
อยางไร และจะซื้อจากใคร การตัดสินใจดังกลาวจะประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ทั้งทางใจและ
ทางกายที่จําเปนสําหรับทําการตัดสินใจ สาระสําคัญสวนใหญจะเปนเรื่องของความเขาใจของแตละ
บุคคลที่มีอยู และการปฏิบัติหรือกระทําตอกันระหวางตัวเขาเหลานั้นกับสภาพแวดลอม รวมตลอด
ทั้งกับองคการธุรกิจทั้งหลาย
ในการศึกษาและทําความเขาใจพฤติก รรมผูบริโ ภค ผูศึก ษาต องใชโมเดลที่เรียกวา
โมเดล 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวย
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8
ตารางที่ 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
คําถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ นตลาดเปาหมาย
(Who is in the target
market)

2. ผูบริโภคซื้ออะไร
(What does the
consumer buy?)

คําตอบทีต่ องการทราบ (7OS)
ลักษณะกลุมเปาหมาย
(Occupants) ทางดาน
1. ประชากรศาสตร
2. ภูมิศาสตร
3. จิตวิทยา
4. พฤติกรรมศาสตร

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธการตลาด (4Ps)
ประกอบดวย กลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ได
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ
กลยุทธดานผลิตภัณฑ
(Objects) สิ่งที่ผูบริโภคตองการ (Product strategies)
ประกอบดวย
จากผลิตภัณฑ ก็คือตองการ
คุณสมบัติหรือองคประกอบ
1. ผลิตภัณฑหลัก
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก
ของผลิตภัณฑ (Product
Component) และความแตกตาง
การบรรจุภัณฑ ตราสินคา
ที่เหนือกวาคูแขงขัน
รูปแบบ บริการ คุณภาพ
(Competitive differentiation)
ลักษณะนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑควบ
4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive
differentiation) ประกอบดวย
ความแตกตางดานผลิตภัณฑ
บริการพนักงาน และ
ภาพลักษณ
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ตารางที่ 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ
(Why does the
consumer buy?)

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who
participates in the
buying?)

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the
consumer buy?)

คําตอบทีต่ องการทราบ (7OS)
วัตถุประสงคในการซื้อ
(Objective) ผูบริโภคซื้อสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการ
ของเขาดานรางกายและดาน
จิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัย
ทีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อคือ
1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา
2. ปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ใชมาก คือ
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ
(Product strategies)
2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Promotion strategies)
ประกอบดวย กลยุทธการ
โฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขายการสงเสริมการ
ขาย การใหขาว การ
ประชาสัมพันธ
3. กลยุทธดานราคา (Price
strategies)
4. กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย (Distribution
channel strategies)
บทบาทของกลุมตาง ๆ
กลยุทธที่ใชมากก็คือ กลยุทธการ
(Organizations) ที่มีอิทธิพลใน โฆษณาและ (หรือ) กลยุทธการ
การตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย สงเสริมการตลาด (Advertising
1. ผูริเริ่ม
and Promotion Strategies) โดยใช
กลุมอิทธิพล
2. ผูมีอิทธิพล
3. ผูตัดสินใจซื้อ
4. ผูซื้อ
5. ผูใช
โอกาสในการซื้อ (Occasions) กลยุทธที่ใชมากที่สุดคือ กลยุทธ
เชน ชวงเดือนใดของป หรือ
การสงเสริมการตลาด (Promotion
ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวัดใด Strategies) เชน ทําการสงเสริม
ของเดือน ชวงเวลาใดของวัน การ ตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคลอง
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
กับโอกาสในการซื้อ
สําคัญตาง ๆ
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ตารางที่ 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

คําตอบทีต่ องการทราบ (7OS)
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่
ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หาง
สรรพ สินคา ซุปเปอรมารเก็ต
รานขายของชํา บางลําพู พาหุ
รัด สยามสแควร ฯลฯ
7. ผูบริโภคซื้อยางไร (How ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operation) ประกอบดวย
does the consumer
(1) การรับรูปญหา
buy?)
(2) การคนหาขอมูล
(3) การประเมินผลทางเลือก
(4) ตัดสินใจซื้อ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel Strategies)
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผาน
คนกลางอยางไร
กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion
Strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณาการขายโดยใชพนักงาน
ขายการสงเสริมการขาย การให
ขาง และการประชาสัมพันธ
การตลาดทางตรง เชน พนักงาน
ขายจะกําหนดวัตถุ ประสงคใน
การขายใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการตัดสินใจซื้อ

ทีม่ า: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ,
2541), 126.
โมเดลนี้จะทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคได เพื่อใหธุรกิจสามารถหา
สินคาหรือบริการที่ดีและสอดคลองกับพฤติกรรมนั้น ๆ ของผูบริโภค
รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค
รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) และปจจัยที่มีอิทธิพลต อ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย
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สิ่งกระตุน ภายนอก
สิ่งกระตุน ทางการตลาด สิ่งกระตุนอื่น ๆ
-เศรษฐกิจ
-ผลิตภัณฑ
-ราคา
-เทคโนโลยี
-การจัดจําหนาย
-การเมือง
-การสงเสริมการตลาด
วัฒนธรรม
ฯลฯ

ลักษณะของผูซื้อ
1.ปจจัยดานวัฒนธรรมและดานสังคม
2.ปจจัยสวนบุคคล
3.ปจจัยดานจิตวิทยา

ปจจัยภายนอก
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน
1.2 วัฒนธรรมยอย
1.3 ชั้นของสังคม

ปจจัยภายนอก
2. ปจจัยดานสังคม
2.1 กลุมอางอิง
2.2 ครอบครัว
2.3 บทบาทและ
สถานะ

กลองดํา หรือ
ความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อ

การตอบสนองของผูซื้อ
-การเลือกผลิตภัณฑ -การตัดสินใจซื้อ
-การเลือกตราสินคา -การทดลอง
-การซื้อซ้ํา
-การเลือกผูขาย
-เวลาในการซื้อ
-ปริมาณการซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ

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

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

ปจจัยภายใน
4. ปจจัยดานจิตวิทยา
4.1 การจูงใจ
4.2 การรับรู
4.3 การเรียนรู
4.4 ความเชื่อถือ
4.5 ทัศนคติ
4.6 บุคลิกภาพ
4.7 แนวคิดของตนเอง

ภาพที่ 2 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ,
2541), 9.
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รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ
ที่ทําใหเกิด การตัด สิน ใจซื้อผลิต ภัณ ฑโดยมีจุด เริ่มตน จากการเกิด สิ่งกระตุน ที่ทําใหเกิด ความ
ตองการ
สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา และผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ
แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อหรือการตัดสินใจของผูซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2547: 27)
รูปแบบจําลองของพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบไปดวย
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองทั้งภายในและภายนอก แตนักการ
ตลาดจะสนใจที่จะจัดการและกระตุน ความต องการภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความต องการ
ผลิตภัณฑซึ่งถือวาสิ่งกระตุนเปนมูลเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา สิ่งกระตุนภายนอก ประกอบดวย
2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและจัดการใหเกิดขึ้นได เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบดวย
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product)
1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price)
1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or Place)
1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอก ซึ่งเปนสิ่งที่ควบคุมไมได
1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic)
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological)
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political)
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)
2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) เปนความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อที่ผูผลิตหรือผูข ายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึก คิดของผูซื้อ
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคดวย
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลมาจาก
ปจจัยตาง ๆ คือ ดานวัฒนธรรม ดานสังคม สวนบุคคล ดานจิตวิทยา
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2.2 กระบวนการตั ดสิน ใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด ว ย
ขั้นตอนตาง ๆ คือ การรับรู ความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือผูซื้อ
(Buyer’s purchase decision) ผูบริโภคจะตองมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice)
3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
3.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase amount)
4. กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buying Decision Process) ประกอบไปดวยขั้นตอน
ดังตอไปนี้
การรับรู
ความตองการ
(Need
Recognition)

การคนหา
ขอมูล
(Information
Search)

การประเมิน
ผลทางเลือก
(Evaluation of
Alternatives)

การตัดสินใจ
ซื้อ (Purchase
Decision)

พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ
(Post-purchase
Behavior)

ภาพที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2546), 220.
4.1 การรั บรู ค วามต องการ (Need Recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem
Recognition) การที่บุคคลรับรูถึงความตองการของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน จาก
ภายในและภายนอก เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) และความตองการที่เปนความปรารถนา อัน
เปนความต องการด านจิต วิทยา (Psychological Needs) สิ่งเหลานี้ เกิด ขึ้น เมื่อถึงระดั บหนึ่ ง จะ
กลายเปนสิ่งกระตุนบุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําให
เขารูวาจะตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร
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4.2 การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และ
สิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูล ที่
เกี่ยวของมากขึ้น เชน บุคคลที่เกิดความหิวมองเห็นรานอาหารและเขาไปซื้ออาหารบริโภคทันทีแต
ในบางครั้งความตองการที่เกิดขึ้นไมสามารถสนองความตองการไดทันที ความตองการจะถูกจดจํา
ไว เพื่อหาทางสนองความตองการในภายหลัง เมื่อความตองการถูกกระตุนไดถูกสะสมไวมาก จะ
ทําให เกิด การปฏิบัติ ในภาวะอยางหนึ่ ง คือ ความตั้ งใจให ไดรับการสนองความตองการเขาจะ
พยายามค น หาข อ มู ลเพื่ อ หาทางสนองความต อ งการที่ ถู ก กระตุ น แหลง ข อ มู ลของผูบ ริ โ ภค
ประกอบดวย 5 กลุม คือ
4.2.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คน
รูจัก เปนตน
4.2.2 แหลงการคา (Commercial Sources) ไดแก สื่อการโฆษณา พนักงานขาย
ตัวแทนการคา การบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา เปนตน
4.2.3 แหล งประสบการณ (Experiential Sources) ได แก การควบคุม การ
ตรวจสอบการใชสินคา เปนตน
4.2.4 แหลง ชุมชน (Public Sources) ได แ ก สื่ อมวลชน องคก ารคุม ครอง
ผูบริโภค เปนตน
4.2.5 แหลง ทดลอง (Experimental Sources) ได แก หน ว ยงานที่ สํ ารวจ
คุณภาพผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณ ตรงของผูบริโภคในการ
ทดลองใชผลิตภัณฑ เปนตน อิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางกันตามชนิดของผลิตภัณฑ และ
ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคโดยทั่วไป ผูบริโภคจะใหความสนใจเฉพาะสินคาที่มีลักษณะ ตรง
ตามความต องการของตน โดยจะทําการเปรียบเทียบระหวางตราสิน คาต าง ๆ ที่เปนทางเลือก
(Choice Set) และตัดสินใจเลือกตราสินคาเดียว เปนลําดับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
4.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) กรณีนี้ผูบริโภคไดขอมูล
มาแลวจากขั้นตอนที่สองผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ กระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมผูบริโภคมีดังนี้
4.3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณา
ผลิตภัณฑวามีคุณสมบัติอะไรบาง ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุมหนึ่งคุณสมบัติ
ของผลิต ภัณ ฑใ นความรู สึก ของผูซื้อ สําหรั บผลิต ภัณ ฑแ ต ละชนิ ด จะแตกต างกับ การประเมิ น
คุณสมบัติผลิตภัณฑของผูบริโภคมีพื้นฐานดังนี้
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4.3.1.1 ผูบ ริ โ ภคจะแสวงหาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ามารถตอบสนองความ
ตองการของตน
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4
4.3.1.5

ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑที่มีคุณคาในความรูสึกของตน
ผูบริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคานั้น
ผูบริโภคจะแสวงหาสินคาที่มีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา
ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ

แตกตางกัน
4.3.1.6 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา เนื่องจาก
ความเชื่อถื อของผู บริ โ ภคขึ้น อยูกั บประสบการณ ข องผูบ ริโ ภคและความเชื่อถื อเกี่ยวกับ ตรา
ผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
4.3.2 ผู บ ริ โ ภคมี ทั ศ นคติ ใ นการเลื อ กตราสิ น ค า โดยผ า นกระบวนการ
ประเมินผลเริ่มตนดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่สนใจ แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของ
ผลิตภัณฑและตราสินคา

ทัศนคติของบุคคลอื่น
การประเมิน
ทางเลือก

การตั้งใจ
ซื้อ

ปจจัยสถานการณที่
คาดคะเนไว

การตัดสินใจ
ซื้อ

ปจจัยสถานการณที่
ไมไดคาดคะเนไว

ภาพที่ 4 ขั้นตอนระหวางการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรตั น, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2546), 224.
4. 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3
จะชว ยใหผูบริ โ ภคกําหนดความพอใจระหวางผลิต ภัณ ฑต าง ๆ ที่เ ปนทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไป
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ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด ปจจัยที่เกิดขึ้นระหวางความตั้งใจซื้อ (Purchase
Intention) และการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) มี 3 ปจจัย
4.4.1 ทัศ นคติ ข องบุ ค คลอื่น (Attitudes of others) ทั ศนคติ ข องบุ ค คลที่
เกี่ยวของ มี 2 ดาน คือ ทัศนคติดานบวก และทัศนคติดานลบ ซึ่งจะมีผลทั้งดานบวกและดานลบ ตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
4.4.2 ปจจัยสถานการณที่คาดไว (Anticipated Situational Factors) ผูบริโภค
จะคาดคะเนปจ จัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายได ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตนทุน
ผลิตภัณฑและการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ
4.4.3 ป จ จั ย สถานการณ ที่ ไ ม ไ ด ค าดคะเนไว (Unanticipated Situational
Factors) ขณะที่ผูบริ โ ภคกํา ลังตั ด สิน ใจซื้อนั้ น ปจ จัยสถานการณที่ ไมค าดคะเนอาจจะเขามา
เกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อ
การตัดสินใจของผูบริโภค อาจไดรับอิทธิพลจากความเสี่ยงที่รับรู (Received
Risk) ซึ่งปริมาณความเสี่ยงจะขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้ จํานวนเงินที่เกี่ยวของ ปริมาณของคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑที่ไมแนนอน ระดับความเชื่อมันของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคจะลดความเสี่ยงโดยการ 1)
หลีก เลี่ ยงการตั ด สิน ใจ 2) พยายามรวบรวมขอมูลเกี่ย วกับ ผลิต ภั ณ ฑ จากผูใ กล ชิด เพื่อ น หรื อ
แหลงขอมูลตาง ๆ 3) เลือกซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและมีการรับประกันสินคา
ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อโดยผานกระบวนการตัดสินใจยอย 5 ประการ
คือ การตัดสินใจในตราสินคา (Brand Decision) การตัดสินใจเลือกผูขาย (Vendor Decision) การ
ตัด สินใจดานปริมาณ (Quantity Decision) การตัด สินใจดานเวลา (Timing Decision) และการ
ตัดสินใจดานวิธีการชําระเงิน (Payment-Method Decision)
4.5 พฤติก รรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) หลัง จากการซื้อและ
ทดลองใชผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ
4.5.1 ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ (Post-purchase Satisfaction) เปนระดับ
ความพึงพอใจของผูบริโภคภายหลังจากที่ไดซื้อสินคาไปแลว ซึ่งอาจแบงไดเปนหลายระดับ เชน
พึงพอใจอยางมาก รูสึกเฉย ๆ หรือรูสึกไมพอใจ ความพึงพอใจของผูบริโภคจะมีความสัมพันธกับ
ความคาดหวัง ของผูบ ริโ ภค และประสิ ทธิภ าพของผลิ ต ภัณ ฑที่ รับ รู กลา วคือ ถ าผลิ ต ภั ณ ฑ มี
ประสิทธิภ าพต่ํ ากวาที่ผู บริโ ภคได ค าดหวังไว ผูบริโ ภคจะรูสึก ไมพึง พอใจ แต ถาผลิต ภัณ ฑ มี
คุณภาพเทาที่คาดหวังไว ผูบริโภคจะรูสึกพึงพอใจ และถาผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงกวาความคาดหวัง
ผูบริโภคจะรูสึกประทับใจอยางยิ่ง ซึ่งมีผลทําใหผูบริโภคกลับมาซื้อผลิตภัณฑนั้น อีกครั้ง หรือบอก
ตอผูอื่นเกี่ยวกับความพอใจและไมพอใจของตนที่มีตอผลิตภัณฑนั้น ลูกคาจะกําหนดความคาดหวัง
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โดยมีพื้นฐานจาก 1) ขอมูลที่ไดรับจากผูขายสินคา 2) เพื่อนหรือคนใกลชิด 3) แหลงขอมูลอื่น ๆ ยิ่ง
มีความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังและประสิทธิภาพมากเทาใด ก็จะทําใหผูบริโภครูสึกไมพอใจ
มากขึ้นเทานั้น
4.5.2 การกระทําภายหลังการซื้อ (Post-purchase Actions) ความพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจในผลิตภัณฑจะมีผลตอพฤติกรรมตอเนื่องของผูบริโภค ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจ
ก็จะมีแนวโนมวาผูบริโภคจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง ในทางตรงกันขามถาผูบริโภครูส กึ ไม
พึงพอใจผูบริโภคอาจเลิกใชหรือคืนผลิตภัณฑและอาจบอกตอ
4.5.3 พฤติกรรมการใชและการกําจัดภายหลังการซื้อ (Post-purchase Use and
Disposal) หากผูบริโภคเก็บผลิตภัณฑดังกลาวไวอยางมิดชิดในหองเก็บของ ผลิตภัณฑดังกลาวนั้น
อาจจะไมไดรับความพอใจอยางมากเลยก็เปนได แมคําบอกเลาจากปากตอปากไมรุนแรงนัก หาก
พวกเขาได ข ายผลิตภัณ ฑดั งกลาวไป ก็จ ะทําใหยอดขายผลิต ภัณฑดั งกลาวลดต่ําลง (ธนวรรณ
แสงสุวรรณ และคณะ, 2547: 282)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ปจ จัยที่มีอิทธิพลต อการตัด สิน ใจสามารถแบงปจ จัยออกเปน 2 ดาน คือ (ศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป, 2547: 25)
1. ปจจัยภายนอก (External factors) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ ปจจัยทาง
วัฒนธรรม และปจจัยทางสังคม
1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) เปนสิ่งที่ทําใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรม
ที่แตกตางกันออกมา และเกิดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง สามารถแบงออกเปน 3 สวน คือ
1.1.1 วัฒนธรรม (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่ไดรับการถายทอด
กันมาจากครอบครัวและสภาพแวดลอมในสังคม และสงผลใหพฤติกรรมมีความคลายคลึงกัน
1.1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย (Sub-Culture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่
มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันซึ่งมีอยูในสังคมขนาดใหญ
1.1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปน
ระดับชั้นที่แตกตางกัน โดยสมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคม
ที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน รายได การศึกษา อาชีพ เปนตน
1.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งจะประกอบไปดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ
ของผูซื้อ
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2. ปจจัยภายใน (Internal factors) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค คือ
2.1 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูบริโภคซึ่งไดรับอิทธิพล
จากลักษณะสวนบุคคลดานตาง ๆ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ
เปนตน
2.2 ปจจัยทางจิต วิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุค คลที่ ไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งประกอบ 4 ปจจัย นั่นคือ สิ่งจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ
และทัศนคติ
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสิน ใจซื้อนับตั้งแตขั้นต น คือ ขั้นที่ไดรับสิ่งกระตุนจนกระทั่งถึงขั้น
สุดทาย คือขั้นตอนการตอบสนองของผูซื้อ ตามปกติมักจะมีผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเสมอ ผูมี
บทบาทในการตัดสินใจในกระบวนการซื้อสามารถจําแนกไดเปน 5 จําพวก ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ, 2541: 144)
1. ผูริเริ่มการซื้อ (Initiator) หมายถึง ผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณ ฑหรือบริการ
อยางใดอยางหนึ่งเปนคนแรก
2. ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ (Influencer) หมายถึง ผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะใหคําแนะนําวา
ควรซื้อสินคาหรือไมควรซื้อสินคา
3. ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) หมายถึง ผูที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซือ้ หรือไมซอื้ สินคา
4. ผูซื้อ (Buyer) หมายถึง ผูที่ไปซื้อสินคา
5. ผูใช (User) หมายถึง ผูบริโภคทีใ่ ชสินคาหรือบริการนัน้
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคนั้น ทําใหทราบถึงปจจัย
ตาง ๆ ไมวาจะเปนปจจัยภายนอก ปจจัยสวนบุคคล และสิ่งกระตุนตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ซึ่งเริ่มตั้งแตบทบาทของผูบริโภคจนถึงกระบวนการรับรูและการ
ตัดสินใจในการซื้อ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคที่แตกตางกัน
ออกไป การศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ ของ
ผูบริโภคนั้น จึงมีผลตอการวางแผนทางการตลาดใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากที่สุด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ตัวแปรหลักที่สําคัญคือประชากรในการศึกษาซึ่งเปน
กลุมตัวอยาง ซึ่งนักการตลาดไดคาดการณไววากลุมตัวอยางเหลานี้มีแนวโนมที่จะเปนลูกคาใน
อนาคต การสํารวจถึงความตองการของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันออกไป สามารถทําใหทราบไดวา
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กลุมตัวอยางแตละกลุมมีความตองการหรือมีการตอบสนองตอสินคาและบริการแตกตางกันหรือไม
คุณลักษณะของผูบริโภคที่แตกตางกันจะมีความสัมพันธกั บการตอบสนองในสินคาและบริการ
อยางไร โดยการแบงกลุมตัวอยางตามคุณลักษณะของผูบริโภคสําหรับการทําการวิจัยครั้งนี้จะใช
ลักษณะทางประชากรศาสตรเขามาเปนตัวแปรตนในการทําการวิจัย
ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว
สถานภาพ ครอบครัว รายได อาชีพ การศึก ษา เหลานี้ เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสว นตลาด
ลั ก ษณะด า นประชากรศาสตร เ ป น ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ และสถิ ติ ที่ วั ด ได ของประชากรที่ ช ว ย
กําหนดตลาดเปาหมายไดลักษณะดังกลาวมี ความสําคัญตอนักการตลาดเพราะเกี่ยวพันกับอุปสงค
(Demand) ในตั ว สิน คาทั้ งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรชี้ใ หเห็น ถึงการเกิด ขึ้น
ของตลาดใหม และตลาดอื่น ก็จ ะหมดไป หรือลดความสําคัญลง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร 
ที่สําคัญ มีดังนี้ (George and Michael, 2005: 35)
1. อายุ (Age) บุค คลที่มีอายุแตกต างกัน จะมีค วามต องการในสิน คาและบริ ก ารที่
แตกตางกัน เชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น สวนกลุม
ผูสูงอายุ จะสนใจสินคาที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งหากแบงชวงกลุมอายุออกเปน กลุมตาม
พฤติกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกันสามารถแบงออกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้
1.1 กลุมวัยกลางคนจนถึงกลุมผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไป โดยกลุมนี้
ในปจจุบันจะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการจากยุคที่ผานมา กลาวคือ จะมี
อํานาจในการตั ดสินใจในการบริโภคมากกวาเมื่อกอนเนื่องจากมีรายได และมีก ารวางแผนการ
ลงทุนที่ดี มีความทันสมัยและรับฟงขาวสารขอมูลอยูสม่ําเสมอ กลุมวัยกลางคนและผูสูงอายุ มี
แนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสินคาและบริการจากประสบการณและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากกวา
การเชื่อขอมูลภายนอก เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย และสวนใหญอิทธิพลของคนใน
ครอบครัวจะมีผลตอการตั ดสินใจซื้อของคนกลุมนี้ต่ํากวาคือกลุมวัยกลางคนและกลุมผูสูงอายุมี
แนวโน ม จะตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ที่ รู จั ก และตรายี่ ห อ ที่ คุ น เคยมากกว า การาจะยอมรั บ สิ่ ง ใหม
นอกจากนี้ยังพบวากลุมนี้มีความออนไหวในเรื่องราคานอย โดยยินดีจายแพงขึ้นสําหรับสินคาหรือ
บริการที่ดี
1.2 กลุมหนุ มสาวจนถึงวัยกลางคน คือผูที่มีอายุระหวาง 20-45 ป คนกลุมนี้ มี
เหตุ ผลในการจั บ จ ายใชส อยมากขึ้ น ไม ค อยยึ ด ติ ด กับ ตราสิ น คา ที่ หรู ห รื อ มี ร าคาแพง โดยมี
พฤติกรรมที่นาสนใจคือ เลือกตามยี่หอของตนเอง คนกลุมนี้มองสินคาตรายี่หอที่ถูกลงกวาตรายี่หอ
หรูที่นินมใชในกลุมคนมีเงิน สว นหนึ่งอาจเปนเพราะอํานาจซื้อไมเพียงพอ แตสิ่งที่กลุมนี้แสดง
ออกมาไมไดอยูในลักษณะที่มีปมดอย แตพยายามสรางแนวโนมของกลุมตนเองวาตรายี่หอที่เลือก
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เปนตัวแทนของความทันสมัย และสรางความรูสึกเชิงลบกับตรายี่หอหรู ๆ วาเปนเรื่องไรสาระ ของ
คนรวย
1.3 กลุมวัยรุน คือผูที่มีอายุระหวาง 13-22 ป คนกลุมนี้คอนขางมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซื้อสูง และใชเวลาในการตัดสินใจซื้อสั้น ไมคอยรอบคอบในการซื้อ เพราะรายไดทั้งหมด
สว นใหญมาจากผูปกครอง วัยรุ น มัก มีพฤติ ก รรมรวมตั ว กัน เปน กลุม โดยสมาชิก ในกลุมจะมี
อิทธิ พลต อกั น และกัน ในการสรา งค านิ ย มและรูปแบบแนวคิด ใหม เชน การแต ง ตั ว สถานที่
ทองเที่ยว รวมถึงทั้งชนิดและตราสินคาของสินคาที่ซื้อ โดยดาราวัยรุนที่ชื่นชอบทั้งดาราไทยและ
ดาราตางประเทศลวนมีอิทธิพลทางออมตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
2. เพศ (Sex) เปนตัว แปรที่มีค วามสําคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริ โภคมาก
เพราะ เพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู และการตัดสินใจในเรื่องการเลือกสินคาที่บริโภค
ตาง ๆ กัน โดยมากเกิดจากสาเหตุในเรื่องของการไดรับการเลี้ยงดู การปลูกฝงนิสัยมาตั้งแตในวัย
เด็กโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผูชาย และเด็กผูหญิงที่แตกตางกันอยาง
มาก โดยสวนใหญเด็กผูชายจะถูกเลี้ยงใหมีความกลาแสดงออก และมีความรับผิดชอบเพื่อจะได
เปนหัวหนาครอบครัวตอไป สวนเด็กผูหญิงจะถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ใหสงบเสงี่ยมและเปนผู ตาม
หรือเปนภรรยาที่ดี ทําใหมีพฤติกรรมที่มีแนวโนมในการไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น จากที่กลาว
มาจึงอาจกลาวไดวาในสังคมไทยเพศชายมีแนวโนมที่จะเปนผูตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ
ครอบครัวมากกวาเพศหญิง โดยเฉพาะสินคาที่เปนเครื่องใชไฟฟาและเทคโนโลยีสูง ถึ งแมวาใน
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมวัฒนธรรมไปบางแตก็ยังคงมีความแตกตางในพฤติกรรม
การซื้อของเพศหญิงและ เพศชายอยูไมนอย
3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยาราง หรือเปนหมาย ซึ่งในอดี ตถึง
ปจจุบันเปนเปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญ
มากยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการ
ซื้อที่แตกตางกัน เชน ผูที่หยาราง หรือเปนหมาย จะเลือกแตงกายดวยเสื้อผาที่หรูหรา ทันสมัย มี
เอกลักษณสวยงามเหนือระดับ
4. การศึ ก ษา (Education) ผูที่มีก ารศึกษาสูง มีแนวโน มที่จะบริโภคผลิต ภัณ ฑที่มี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูง
กวาผูที่มีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมที่จะบริโภคสินคาที่มีคุณภาพมากกวา
5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
สินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ
และสินคาที่เปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานที่ทํางานในบริษัทตาง ๆ สวนใหญจะซื้อ
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สินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ ขาราชการก็จะซื้อสินคาที่จําเปน นักธุรกิจก็จะซื้อสินคาเพื่อสราง
ภาพพจนใ หกับตนเอง เปนต น นั ก การตลาดจะต องศึกษาวาสิน คาและบริก ารของบริษัทเปน ที่
ตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุม
เหลานี้ไดอยางเหมาะสม
6. รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ของบุค คลจะกระทบต อสิ น ค าและบริก ารที่ เขาตั ด สิ น ใจซื้อ สถานภาพเหล า นี้
ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน ดังนั้นนักการ
ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซื้อคนที่มี
รายไดต่ําจะมุงซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนที่มีรายไดสูง
จะมุงซื้อสินคาที่มีคุณภาพดี และราคาสูงโดยเนนที่ภาพพจนตราสินคาเปนหลัก
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ เพศ
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได นั้น ถือได วาเปน ตัว แปรหนึ่ งที่สําคัญที่สุด ที่นิ ยม
นํามาใชในการวัดสวนแบงตลาด และเมื่อนํามาเชื่อมโยงกับความตองการพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภคแลวนั้น จะสามารถทําใหเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น และทํา
ใหการกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจน และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด เปนแนวความคิดที่สําคัญอยางหนึ่งทางการตลาด เพราะ การ
บริหารการตลาดเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา นักการตลาดจะใชสวนประสมทางการตลาด
เปนเครื่องมือหลักสําคัญ ซึ่งจะตองพัฒนาใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย (Target market) ที่ได
เลือกสรรไว
ความหมายของการตลาด
การตลาด หมายถึง การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลใหเกิดการนําสินค า
หรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชบริการนั้น ๆ ใหไดรับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุ
วัตถุประสงคของกิจการ (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543: 2)
การตลาด หมายถึง การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับตลาดโดยตรง กระทําขึ้นเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยน และสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางสรรคคุณคา สนองความ
จําเปน และความตองการของลูกคา (พิบูล ทีปะปาล, 2545: 11)
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ความหมายของสวนประสมทางการตลาด
ในป จ จุ บั น สภาพแวดล อมและเทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ทํ า ให
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (สมจิตร ลวนจําเริญ, 2527) ผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน ของภาคธุรกิจตาง ๆ ไมวาเปนธุรกิจดานการผลิตสินคาและธุรกิจดานการใหบริการ ซึ่ง
จะเห็นไดวาการแขงขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น ธุรกิจเหลานี้จึงตองมี
การปรับตั ว และพัฒนาคุณ ภาพการผลิต และการบริก ารอยูต ลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกั บ
สภาพแวดลอม ของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจตอง
มุงใหค วามสําคัญแกลูกคาและตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูง สุด
ซึ่งธุรกิจสวนใหญที่ผานมา ในอดีตจะเนนไปที่สวนประสมทางการตลาด 4P's (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ, 2541: 25) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) จากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงสวนประสมทางการตลาด 4P's
ดูเหมือนจะไมเพียงพอที่ทําให ธุรกิจ จะสามารถสรางความไดเปรี ยบทางการแขงขันได ปจจุบัน
ธุรกิจตาง ๆ อาทิ ธนาคาร โรงแรม หางสรรพสินคาโรงพยาบาล เปนตน ไดเพิ่มสวนประสมทาง
การตลาดเขาไปอีก 3 ดาน จนกลายเปนสวนประสมทางการตลาด 7P's (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,
2546) ได แก บุค ลากร (People) กระบวนการใหบริก าร (Process) และลักษณะทางการภาพ
(Physical) สวนประสมทางการตลาดที่เพิ่มเขามาธุรกิจมีเปาหมายเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด อันนํามาซึ่งความได เปรียบทางการแขงขันตอไป ดังภาพ
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ลักษณะทาง
กายภาพ
กระบวนการ
ใหบริการ
บุคลากร

ผลิตภัณฑ
ราคา
ความพึงพอใจ
สูงสุด

ชองทางการ
จัดจําหนาย
การสงเสริม
การตลาด

ภาพที่ 5 7P's เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด
ทีม่ า: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2546), 434.
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สําหรับคํานิยามและความหมายของสวนประสมทางการตลาด มีผูใหนิยามไวตาง ๆ กัน
ดังนี้
คอตเลอร (อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2545: 42) ไดใหนิยามไววา “สวนประสมทาง
การตลาด หมายถึง ชุดของเครื่องมือต าง ๆ ทางการตลาด ซึ่งบริษัทนํามาใชเพื่อปฏิบัติการใหได
ตามวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย”
แลมบ แฮร และแมคดาเนียล (อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2545: 42-43) ไดใหคํานิยาม
ของสวนประสมทางการตลาดไดวา “สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การนํากลยุทธที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการกําหนดราคา มาประสมกันเปนหนึ่งเดียว
จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมายและทําใหเกิดความพึง
พอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝาย”
เชอรชิลล และปเตอร (อางถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2545: 43) ไดใหนิยามไววา “สวน
ประสมทางการตลาด คือ การนําเครื่องมือกลยุทธทางการตลาด มาใชรวมกันเพื่อสรางสรรคคุณคา
ใหกับลูกคา และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ เครื่องมือ หรือองคประกอบหลักของสวน
ประสมการตลาดมี 4 อยาง คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด”
จากนิยามความหมายของสวนประสมการตลาดดังกลาวขางตน ก็พอสรุปสาระสําคัญ
ไดวา เปนการสรางเครื่องมือทางการตลาดทั้งดานกลยุทธดานผลิต ภัณฑ ด านราคา ดานการจัด
จําหนายและดานการสงเสริมการตลาด นํามาใชรวมกันเพื่อให บรรลุวัตถุประสงคของบริษัท และ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา
สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดที่องคกร
จะตองนํามาใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเปาหมาย ดวยเครื่องมือตอไปนี้การพัฒนา
สวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะเลือกใชกลยุทธการตลาด
ใหตรงกั บตลาดเปาหมายได ถูก ตองนั้ น จะตองสรางสรรคสว นประสมทางการตลาดขึ้นมาใน
อัตราสวนที่พอเหมาะกัน ซึ่งในการกําหนดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือนั้น
ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งอะไรก็ตามที่ธุรกิจเสนอขายใหแกลูกคา เพื่อตอบสนอง
ความจําเปนหรือความตองการของลูกคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด สิ่งเหลานี้อาจมีตัวตนที่
เรียกวา สินคาและไมมีตัวตน ที่เรียกวา บริการ อยางไรก็ตาม ธุรกิจตองทราบใหไดกอนวาความ
ตองการดานผลิตภัณฑที่แทจริงของลูกคามีองคประกอบอยางไร (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,
2543) ไดแก ประโยชน คุณภาพ รูปรางลักษณะรูปแบบ ตรายี่หอ การบรรจุภัณฑ และคุณสมบัติ อื่น
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ๆ ทั้งนี้กอนจะมีการออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ ธุรกิจจําเปนอยางมากที่จะตองมีการทําวิจั ย
ตลาดกอน เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑหรือบริการที่ออกมาตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด
สิ่งที่ไดก็คือความพึงพอใจของลูกคาตอไป
2. ราคา (Price) เปนคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,
2543) เพื่อทําใหเกิดความสะดวกในการซื้อขาย ถามองอีกดานหนึ่งราคาถือวาเปนตนทุนของลูกคา
โดยพฤติกรรมการซื้อของลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภั ณฑ
กอนมีการตัดสินใจซื้อเสมอ ถาคุณคาสูงกวาหรือเทากับราคาลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อและจะนํามาซึ่ง
ความพึงพอใจ แตถาราคาสูงกวาคุณค าลูกคาจะไมซื้อและทําใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ไมดีสงผลตอ
ภาพลักษณของธุรกิจโดยรวมได ดังนั้นการกําหนดราคาธุรกิจตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ไดแก การ
ยอมรับคุณคาของผลิตภัณฑในสายตาของลูกคา ตนทุนและคาใชจาย สภาวะการแขงขัน และสภาพ
เศรษฐกิจ ดังนั้นราคาที่ดีนั้นควรเปนราคาซึ่งมีความสมเหตุสมผลจึงจะทําใหลูกคายอมรับไดอัน
นํามาซึ่งความพึงพอใจและทําใหเกิดลูกคาประจําได
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมเกี่ยวการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังลูกคา หรือเปนการกระจายสินคาไปยังลูกคา งานดานนี้ครอบคลุมถึงการขนสง การเก็บ
รักษาสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ ปจจุบันราคาน้ํามันสูงขึ้นมากทําใหตนทุนดานการขนสง
ของธุร กิจสูงขึ้นตามไปดวยทําใหธุรกิจจําเปนต องปรับราคาสินคาขึ้น สงผลกระทบตอยอดขาย
สิน ค าที่ ลดลงและเสีย เปรี ยบด านการแขงขั น ในป จ จุ บัน ธุรกิ จ ส ว นใหญ บางแห งหัน มา ให
ความสําคัญตอสวนประสมดานชองทางการจัดจําหนายมากขึ้น เพื่อลดต นทุนดานการขนสงลง
ธุรกิจไดนําระบบการจัดการหวงโซอุปทานรวมกับระบบลอจิสติกส (วิทยา สุหฤทดํารง, 2546) มา
ใชในการกระจายสินคา ประโยชนก็คือคาขนสงโดยรวมลดลง สินคาคงคลังลดลง และการ สงมอบ
สินคาตรงตามเวลา ซึ่งจะทําใหธุรกิจไดเปรียบคูแขงขันดานตนทุน และลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ
การสง เสริมการตลาด (Promotion) เปน เครื่องมือในการติ ดต อสื่อสารและจูงใจให
ลูกคาเกิดความตองการและพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้น เครื่องมือการสงเสริมการตลาดประกอบดวย
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541)
1. การโฆษณา (Advertising)
2. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)
3. การสงเสริการขาย (Sales Promotion)
4. การประชาสัมพันธ (Public Relation)
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
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จากเครื่องมือทั้ง 4 ขางตน ในอดีตที่ผานมาธุรกิจจะเลือกใชเพียงหนึ่งหรือสองเครื่องมือ
ในการสงเสริมตลาดในแตละครั้ง ผลก็คือขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ไดอยางทั่วถึง ปจจุบันธุรกิจสวนใหญใชหลาย ๆ เครื่องมือผสมผสานกันในการทําสงเสริมตลาด
แตละครั้งที่เรียกวา การติดตอสื่อสารแบบผสมผสาน จะทําใหขอมูลขาวสารสามารถการเขาถึง กลุม
ลูกคาไดมากขึ้น แตตนทุนการทําตลาดก็สูงขึ้นดวย ซึ่งการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดตาง ๆ
ธุรกิจตองคํานึงถึงงบประมาณที่มีอยูดวย ถาธุรกิจมีงบประมาณนอยควรเลือกใชเครื่องมือ ที่คิดวา
สามารถเขาถึงลูกคาไดมากที่สุด
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 อยาง (4 P’s) ที่
กลาวมานี้ มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและมีความสําคัญเทา ๆ กัน ซึ่งจะตองทําการตัดสินใจใน
องคประกอบทั้ง 4 อยางพรอมกันไป และตองคอยปรับปรุงส วนประสม 4 อยางนี้อยูเสมอ เพื่อให
สอดคลองกับสภาวการณทางการตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อที่จะทําใหลูกคาไดรับ
ความพอใจมากที่สุด เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค และสวนประสม
ทางการตลาดที่มีค วามสัมพันธกับพฤติ กรรมของผู บริโภค ซึ่งการที่หนวยธุรกิจจะเลือกวาจะให
น้ําหนักกับสวนประสมทางการตลาดตัวใดมากกวากันในการทํากิจกรรมทางการตลาดนั้น ตองเกิด
จากการมีค วามรู และความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริ โภคกอนแลว จึงกําหนดกลยุทธใ นสว น
ประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตอไป
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา
สภาพจิตวิทยา (Psychological) เปนลักษณะความตองการซึ่งเกิดจากสภาพจิตใจ ซึ่ง
เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย ตัวอยาง นักศึกษาในหองเรียนนี้ใสแวนสายตา เพราะสายตาสั้นเปน
เหตุผลดานลักษณะทางกายภาพแตปรากฏวาในบรรดาคนที่สวมแวนตา ราคาของกรอบแวนจะไม
เทากัน เพราะบางคนสวมแวนเพื่อใหอานหนังสือได จะใชกรอบแวนอยางไรก็ได แตบางคนเพื่อให
รางวัลแกชีวิตก็สวมกรอบแวนที่มีราคาแพง ๆ ยี่หอหรู ๆ หรือเมื่อบุคคลหิวจะรับประทานอาหาร
แบบใดก็อิ่มทั้งนั้น แตถามีคําถามวารับประทานที่ไหนถึ งจะดี และจะรับประทานอะไรดี สภาพ
จิตใจ แรงกระตุน ทําใหเกิดความตองการที่มากกวาลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเปนความต องการ
ทางดานจิตวิทยา เชน บางตนเปนสิวที่ใบหนาแลวปลอยใหหายเองตามธรรมชาติ แตบางคน ตอง
เขารานเสริมความงามเพื่อรักษา ทั้งนี้เพราะสภาพจิตใจที่เกิดขึ้นในแตละบุคคลนั่นเอง สภาพจิตใจนี้
เองเปนตัวที่ทําใหนักการตลาดสามารถทําการตลาดไดโดยตองพิจารณาถึงความตองการทางดาน
จิตวิทยา (ดานจิตใจ) ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความตองการสินคา เชนทําไมผูบริโภคจึงนิยมสินคา ยี่หอ

26
ที่มีชื่อเสียง ทําไมคนไทยจึงนิยมสินคาตางประเทศ ฯลฯ สิ่งรอบ ๆ ตัวเหลานี้ จะมีผลตอสภาพทาง
จิตวิทยา
ความจําเปน ความตองการและความปารถนาของมนุษย ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้สามารถใช
แทนกันได ความจําเปนใชสําหรับสินคาที่จําเปนต อการครองชีพ ความตองการถือวาเปนความ
ตองการทางดานจิต วิทยาที่สูงที่สุด เปนความปรารถนาอันสูงสงของมนุษ ยสิ่งที่เปนปญหาของ
ผูบริโภคที่ตองการ การแกไข เชน ความหิวตองแกไขโดยการรับประทานอาหาร ความหนาวแกไข
โดยการใสเสื้อผา เปนตน ดังนั้น ความจําเปน และความตองการ จึงทําใหนักการตลาดสามารถขาย
สินคาได โดยที่สินคาและบริการเปนสิ่งที่สามารถแกปญหาไดเพราะความจําเปน และความตองการ
คือปญหา เชน ทําไมจึงมีอาชีพซอมรถ คําตอบก็คือเพราะมีปญหารถเสีย หรือทําไมจึงมีคนขาย
เครื่องปรับอากาศคําตอบก็คือเพราะเมืองไทยเปนเมืองรอน เปนตน
สําหรับ ความจําเปน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ความต อ งการขั้ น ปฐมภู มิ ห รื อ ความต อ งการทางชี ว ภาพ (Primary needs or
physiological needs) เชน ความหิว ความกระหาย ความงวง การพักผอน การขับถาย ความตองการ
ทางเพศ เปนตน เปนสิ่งที่ตองติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดเปนสิ่งที่สังคมไมจําเปนตองสอนแตเปน
ลักษณะทางชีวภาพของมนุษยที่เกิดมาแลวตองหิวตองกระหาย ตองพักผอน ตองขับถาย
2. ความตองการขั้นทุติยภูมิหรือความตองการทางสังคม (Secondary needs or social
needs) ความตองการนี้ หมายถึง ความตองการที่เกิดจากการเรียนรูถึงการอยูรวมกันในสังคม ไดแก
ความตองการความรัก ความตองการความภูมิใจ ความตองการเพื่อน ความตองการความปลอดภัย
ความตองการมีสุขภาพดี เปนตน ความตองการทุติยภูมิเปนความตองการที่ไมไดเกิดขึ้นโดยสภาพ
รางกายแตเกิด แตเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูจากคนอื่นที่อยูในสังคม และความตองการทุติยภูมิที่
จะเปนความตองการครอบคลุมความตองการขั้นปฐมภูมิ ความตองการขั้นปฐมภูมิเปนสิ่งที่มนุษย
หลีก เลี่ยงไมได เพราะเปน สิ่งที่บังคับใหเกิด ขึ้น กับตั ว เรา แต ค วามต องการขั้น ทุติ ยภูมิจ ะเปน
ตัวกําหนดทางเลือกของการบริโภควาถาหิวแลวจะรับประทานอะไร ที่ไหน ถากระหายจะดื่มอะไร
ถางวงแลวจะนอนที่ไหน บางคนนอนที่เกาอี้สาธารณะได บางคนนอนไมได สิ่งเหลานี้เกิดจาก
ความตองการขั้นทุติยภูมิเกิดขึ้นจากความตองการทางสังคมที่สอนใหเรารูวา ควรจะทําตัวอยางไร
ในการตอบสนองความตองการดังกลาว
จากความตองการทั้ง 2 ประเภท อับราฮัม มาสโลว ไดนํามาจัดลําดับความตองการของ
มนุษย (Hierarchy of needs) ไวดังนี้
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1. ความตองการทางสรีระ (Physiological needs) เปนความตองการที่ต่ํ าที่สุด เปน
พื้นฐานที่สุดที่มนุษยเราทุกคนจะมีความตองการทางสรีระ ไดแก ความตองการน้ํา ตองการอาหาร
ตองการอากาศหายใจ ตองการการพักผอน ตองการที่อยูอาศัย และความตองการทางเพศ เปนตน
2. ความตองการความปลอดภัย (Security needs) เมื่อมนุษยสามารถตอบสนองความ
ตองการในขั้นปฐมภูมิไดแลว ลําดับขั้นตอนต อไปของมนุ ษ ย คือ ต องการความปลอดภัย จาก
อันตราย ตองการมีชีวิตที่มั่นคง มีอนาคตที่แนนอน ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ เปนตน
3. ความตองการทางดานความรัก (Love needs) คือ การที่คนเราตองการรูสึกวาตัวเอง
เปนสวนหนึ่งของสังคม (Sence of Belonging) เปนความตองการการยอมรับจากคนอื่น เปนความ
ตองการที่อยากใหคนอื่นมาชื่นชม ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษย
4. ความตองการดานความภาคภูมิใจ (Self - esteem needs) หมายความวา การที่มนุษย
จะดํารงชีวิตอยูไดอยางนอยมนุษยก็ต องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง เชื่อวา
ตัวเองมีดี ตัวอยางเชน การเลือกชุดชั้นใน ซึ่งใสแลวไมมีใครเห็น แตเราก็เลือกที่รูปแบบหลาย ยี่หอ
ดัง ราคาแพง อยางนอยที่สุดก็ภูมิใจในตนเอง ถาเราสังเกตจะเห็นวาคนไทยมีลักษณะที่ใชสินคา
สองตรายี่หอ กลาวคือ ถาอยูบานใชแปรงสีฟนยี่หอหนึ่งซึ่งราคาถูก แตถาจะไปคางนอกบานก็จะใช
แปรงสีฟนอีกยี่หอหนึ่งที่มีราคาแพง ในกรณีที่เราใชสินคาตรายี่หอเดียว โดยไมไดนําไปอวดใคร
แสดงวาใชสินคานั้นเพื่อตอบสนองความภาคภูมิใจในตนเอง แต ถาหากใชสองยี่หอแสดงวาเรา
ตอบสนองความตองการดานความรัก คือ ใชเพื่อใหคนชื่นชอบ แตการที่เรามีความตองการที่จะให
รางวัลแกชีวิต เชน ตองไปพักผอนที่ฮาวายสักครั้งหนึ่ง หรือตองใสเสื้อผายี่หอนี้ ถือวาเปนการ
ตอบสนองความตองการดานความภาคภูมิใจในตนเอง ถามนุษยขาดความตองการขอนี้ชีวิตของ
มนุษยคงอยูอยางเศราสรอยหงอยเหงา
5. ความตองการความสําเร็จ ส วนตัว (Self actualization needs) เปน ความตองการ
ความสําเร็จ คือ มนุษยทุกคนมีความทะเยอทะยานอยูในตัวทุกคน และปรารถนาวาตนเองจะไดเปน
อยางที่ตนปรารถนาเอาไว เปนความสะใจ สมใจในตนเอง อยางเชน บางคนบอกวาสักวันหนึ่ง ฉัน
จะตองไปอเมริกาใหได คน ๆ นั้นก็จะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะเก็บเงินใหไดไปอเมริกา บางคนก็
บอกวาสักวันหนึ่งฉันจะตองไดเปนเจาของรถเบนซ คน ๆ นั้นก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะใหได
รถเบนซ การที่มนุษยดํารงชีพอยูไดนั้น เพราะเขามีเปาหมายขางหนามีความทะเยอทะยาน และใน
การบริโภคของมนุษยก็เปนการบริโภคเพื่อนําชีวิตไปสูความสมใจตาง ๆ คนที่มีความตองการใน
ขั้นนี้จะมีประโยคที่บอกวา “สักวันหนึ่งฉันจะ…” ซึ่งมนุษยก็จะพยายามทําทุกอยางเพื่อตอบสนอง
ความสมใจของตนเอง
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นอกจากนี้ยังมีความตองการ อีก 2 ประการ ที่ไมสามารถนําไปจัดเขากับลําดับขั้นความ
ตองการ (Hierarchy of need) ได ซึ่งไดแก
1. ความตองการดานความอยากรูอยากเห็น (Curiosity needs หรือ needs to knew)
มนุ ษยเราเมื่อเกิดมาแลว มีค วามต องการอยากรูอยากเห็น ดังนั้น เมื่อเห็นอะไรที่
ปกปดเราก็อยากจะเปด เชน หนังสือที่วางขายถามีพลาสติกหอไวทําใหเราอยากดูวาขางในมีอะไร
การที่เราดูโทรทัศน ดูวีดีโอ อานหนังสือพิมพ อานตํารา ซื้ออาหารที่เราไมรูจักมาลองชิมดู การชม
ภาพยนตรที่มีคนชมภาพยนตรที่มีคนชมมาก ๆ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เปนความตองการอยากรูอยากเห็น
ทั้งสิ้น
2. ความตองการดานสุนทรี (Aesthetic need) มนุษยเรานั้นตั้งแตเกิดมา มาสโลว
มองวาความรัก ความสวยงาม เปนสิ่งที่เปนพื้นฐานของมนุษย มนุษยชอบดูในสิ่งที่
สวยงาม เชน ตอนเปนทารก ก็มีปลาตะเพียนแขวนใหดู เปนสาวก็แตงหนาใหสวย เพราะอยากให
คนอื่นดูวาตนสวยและตนเองชอบที่เห็นวาตนเองสวยดวย ดังนั้นความตองการดานความสวยงาม
เปนสวนหนึ่งของความต องการของมนุษย ถามนุษยไมมีค วามตองการขอนี้มนุษยก็คงไมมีการ
แตงหนาแตงตัว สินคาคงไมออกแบบใหมีรูปทรงสวยงาม แตที่เปนเชนนั้น เพราะมนุษยมีความ
ตองการดานสุนทรีเปนองคประกอบ
ปจจัยทางด านจิต วิทยา (Psychological Factors) ซึ่งถือวามีผลตอการตัด สินใจซื้อจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายใน ที่จะเขามาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค มี
ดังนี้
1. แรงจูง ใจ (Motive) มีที่มาจากหลายสาเหตุ ดว ยกัน เชน อาจจะเนื่องมาจากความ
ตองการหรือแรงขับหรือสิ่งเราหรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือจากการเก็บกดซึ่งบางทีเจาตัวก็
ไมรูตัว จะเห็นไดวา การจูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่ไมมีกฎเกณฑแนนอน เนื่องจากพฤติกรรมมนุษยมี
ความซับซอน แรงจูงใจอยางเดียวกัน อาจทําใหเกิด พฤติกรรมที่ตางกัน แรงจูงใจตางกัน อาจเกิด
พฤติกรรมที่เหมือนกันก็ได ซึ่งแรงจูงใจในทางจิตวิทยามีความหมายซับซอนมาก มีผูใหคํานิยาม
ของการจูงใจไวมากแตสุดทายแลวกลับมามีความหมายลักษณะเดียวกัน ดังนี้
ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ หรือ การจูงใจ หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่อยูภายในของบุคคลที่กระตุนให
บุคคล มีการกระทํา (ศุภร เสรีรัตน, 2540: 129)
แรงจูงใจ หมายถึง ปญหาที่ถึงจุด วิก ฤติ ที่ทําใหผูบริโ ภคเกิดความไมสบายใจ
แรงจูงใจจึงเปนความตองการที่เกิดขึ้นรุนแรง บังคับใหบุคคลคนหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ
อาจจะเปนความไมสบายทางรางกายหรือจิต ใจก็ได จนกอใหเกิดความพยายามในการจะแกไข
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ปญหาดังกลาวนั้น โดยแรงจูงใจ นั้นมีพื้นฐานมาจากความจําเปน (Based on needs) กลาวคือถาไมมี
ความจําเปนก็จะไมเกิดแรงจูงใจและความจําเปนเมื่อเกิดเปนความรุนแรงขึ้นในใจก็จะกลายเปน
ตัณหาแหงความตองการ แตถาความตองการนั้นไมรุนแรงพอก็จะไมเกิดแรงจู งใจ เชน นาย ก. มี
ความจําเปน ตองใชรถ เขามองวาเขามีเงินพอที่จะซื้อรถเบนซ เขาเกิดความตองการรถเบนซ แตหาก
ความตองการดังกลาวเปนความตองการที่ไมรุนแรงเพียงพอ แรงจูงใจในการซื้อจึงไมเกิด ดังนั้น
นัก การตลาดจึงมีหน าที่ก ระตุ น ใหผูบริโ ภคเกิดความต องการซื้ อจนกระทั่งผูบริโภคเกิด ความ
ตองการ จนเขาสูจุดวิกฤต ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความไมสบายใจอยางรุนแรง (Tension) ทําให
ผูบริโภคคนหาวิธีมาตอบสนองความตองการนั้น นักการตลาดจึงตองเปนนักจิตวิทยาโดยตองเขาใจ
ถึงความตองการ ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ ของผูบริโภคเพื่อ เปนแนวทางในการที่จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคได (เสรี วงษมณฑา, 2542: 38-43)
แรงจูงใจ หมายถึง พลังที่ริเริ่ม กํากับ และคํ้าจุนพฤติ กรรมและการกระทําสว น
บุคคล และเปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่ใหความมุงหมายหรือทิศทางแกพฤติกรรม นอกจากนี้
ไดกลาวถึงคุณลักษณะพื้นฐาน ของแรงจูงใจ 3 ประการ คือ ความพยายาม ความไมหยุดยั้ง และ
ทิศทาง (สมยศ นาวีการ, 2543: 28-291)
แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะหรือองคประกอบที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยาง
ใด อยางหนึ่งออกมาอยางมีจุดมุงหมายเพื่อไปสูจุดหมายที่ตนเองตองการหรือผูทําการชักจูงกําหนด
(ราตรี พัฒนรังสรรค, 2544: 254)
ประเภทของแรงจูงใจ
ซิมบารโดและเวเบอร (Zimbardo and Weber, 1997: 325) วูด (Wood, 1998: 358)
และสุรางค โคว ตระกูล (2544: 169) ได แบงประเภทของแรงจูง ใจในแนวทางเดี ย วกัน เปน 2
ประเภท
1. แรงจูงใจภายใน (Intensive Motivation) เปนแรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล
เปนแรงขับที่ทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัลหรือแรงเสริมจากภายนอกเพราะ
เปนพฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจของผูแสดงพฤติกรรม มองเห็นคุณคาในตัวมันเองมีความสุข
หรือพึงพอใจในสิ่งนั้น ซึ่งความรูสึกมีความสุขนั้นเองที่เปนรางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่เขาไดรับ เชน
การเลนวีดีโอเกม การรองเพลงในหองนํ้า การเก็บรักษาไดอารี่สวนตัว เปนตน
2. แรงจูงใจภายนอก (Extensive Motivation) เปน แรงจูงใจที่ได รับอิทธิพลจาก
ภายนอกจูงใจใหเกิดพฤติกรรมเปนความตองการที่จ ะปฏิบัติเพื่อใหไดรับสิ่งตอบแทนหรือรางวัล
หรือหลีกเลี่ยงจากผลที่ไมพึงปรารถนา แรงจูงใจเหลานี้เชน แรงเสริมชนิดต าง ๆ ตั้งแตคําติชม
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รางวัลที่เปนสิ่งของ เงิน ตัวแปรตาง ๆ ที่มาจากบุคคล ลักษณะของเหตุการณ สิ่งแวดลอมภายนอก
เปนตน
เวเทน (Weiten, 1997: 383) กลาววา ทฤษฎีสวนใหญได แบงแรงจูงใจของมนุษย
ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจทางดานรางกาย (Biological Motives) เกิดจากความตองการทางรางกาย
เชน ความหิว ความตองการทางเพศ ความตองการอุณหภูมิที่เหมาะสม ความตองการขับถาย ความ
ตองการนอนหลับและพักผอน ความตองการแสดงออก ความกาวราว เปนตน
2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เกิดจากประสบการณทางสังคม เชน ความ
ตองการความสําเร็จ ความตองการความสัมพันธ ความตองการอิสรภาพ ความตองการการดูแล
ปกปอง ความตองการมีอํานาจ ความตองการเปนที่สนใจของผูอื่น ความตองการความมีระเบียบ
เรียบรอย ความตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ฮัล ดอลลารด และมิลเลอร (อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2544: 155) ไดแบง
แรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจทางสรีระ (Physiological Motives) แรงจูงใจประเภทนี้ ประกอบดวย
ความหิว ความกระหาย และความตองการทางเพศ
2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motives) เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู
ตัวอยางเชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจที่อยากจะเปนสวนหนึ่งของหมู เปนตน
ลักษณะสําคัญของแรงจูงใจ
ลักษณะที่สําคัญของแรงจูงใจ มี 2 ประการ (สุภาภรณ ลีละศุภสกุล, 2526) ดังนี้
1. เปน พฤติก รรมที่มีจุด มุงหมายหรือเปน ตัว ผลัก ดัน ใหรางกายแสดงพฤติก รรม
ออกมา
2. กําหนดแนวทางของพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการเปน
พฤติ กรรมที่รางกายแสดงออกเพราะถูกกระตุ นหรือรุ กเรา เปน พฤติ กรรมที่มีจุด มุงหมายเพราะ
รางกายแสดงปฎิกิริยาตอบสนองตอสิ่งกระตุ นหรือสิ่งเรา โดยคิด และเขาใจและตั้งใจใหบรรลุ
เปาหมายพฤติกรรมธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามปกติ
จากลักษณะของแรงจูงใจทั้ง 2 ประการ ทําใหนักจิตวิทยาและนักการตลาด ไดแยก
ประเภทของสิ่งจูงใจไว ซึ่งพฤติกรรมจะถูกกํา หนดโดยแรงผลักดันของความตองการตาง ๆ ของ
มนุษ ยใ นเวลานั้น ๆ มนุ ษยมีความต องการมากมาย มนุ ษยใหค วามสําคัญแกความต องการที่ไม
เทากัน และพยายามตอบสนองความตองการที่สําคัญที่สุดกอนเสมอ
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2. การรับรู (Perception) เปน กระบวนการในการรับขอมูลจากสิ่งเร าภายนอกผาน
อวัยวะรับสัมผัส ความรูสึกที่รับเขามาจะถูกตีความหมายโดยอาศัยประสบการณ และการเรียนรูทํา
ใหอินทรียมีการตอบสนองตอสิ่งเรา การรูสึกและการรับรูจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการเกิด
พฤติกรรม ถาการรูสึกและการรับรูบกพรองหรือผิดพลาดยอมทําใหพฤติกรรมของอินทรี ยท่ีผิดไป
จากปกติ
ความหมายของการรับรู
การรั บรู เปนกระบวนการซึ่งบุคคลเลือกจัดองคกรและตี ความขอมูลเพื่อกําหนด
ภาพที่มีความหมาย การรั บรูเปน สิ่งที่สําคัญมากในแงก ารตลาด จนมีคํากลาวที่วา “สงคราม
การตลาดความจริงไมใชสงครามสินคาแตเปนสงครามการสรางการรับรู (A marketing war is not a
battle of product but a battle of perception)” ซึ่งหมายถึง การแขงขันทางดานการตลาดไมได
แขงขันกัน เพียงทําใหสินคาขายดีเทานั้น แตจะแขงขันกันในดานการสรางภาพพจน ใหดีกวาใน
สินคา เชน สินคา ก. เปนสินคาที่มีคุณภาพดีแตนักการตลาดไมใสใจในการสรางภาพพจน ปลอยให
ผูบริโภครับรูภาพพจนของสินคาในแงราย หรือรับรูภาพพจนที่เปนธรรมดาสามัญจนผูบริโภคไม
เกิดความชื่นชม ถึงแมวาสินคาของบริษัทจะดีแตก็ไมอาจสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดแกผูบริโภคได ใน
ขณะเดียวกันสินคา ข. เปนสินคาที่มีคุณภาพปานกลาง แตนักการตลาดใสใจในการสรางภาพพจนที่
จะใหผูบริโภคเกิดการรับรู (Perception) ที่ดีสินคาก็สามารถขายได (เสรี วงษมณฑา, 2542: 38-43)
การรับรู เปนเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการที่บุค คลมีการมองหรือพิจารณาเกี่ยวกับตนเอง
และโลกของบุคคลวาเปนอยางไร ซึ่งการรับรูเปนปจจัยพื้นฐาน เนื่องจากความตองการของบุคคล
และแรงจูงใจตาง ๆ คือ สิ่งที่บุคคลไดรับรูและทําใหบุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน สวนหนึ่งก็
เพราะบุคคลมีการรับรูที่แตกตางกัน (ศุภร เสรีรัตน, 2544: 143)
องคประกอบของการรับรู
พฤติกรรมการรับรู เปนกระบวนการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ตอเนื่องจากการ
รูสึกสัมผัสรับรู เปนกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเราที่ผานเขามาในกระบวนการรูสึก เมื่อ
เครื่องรับหรืออวัยวะรับสัมผัส สัมผัสสิ่งเรา เราจะเกิดความรูสึกแลวสงความรูสึกนั้นไปตีความ
หรือแปลความหมายกลายเปนการรับรู
นอกจากการรับรูเปนสิ่งที่ตองเรียนรูแลว การรับรูยังเปนสิ่งเลือกสรร (Perception
is selective) เราอยูทามกลางสิ่งเรามากมายในขณะใดขณะหนึ่ง เราไมสามารถรับรูไปหมดทุก
อยาง แตเราเลือกรับรูสิ่งเราเปนบางอยาง เชน ขณะที่เรากําลังฟงคําบรรยายของอาจารยถาเรา
สนใจคําบรรยายนั้น เราจะเลือกรับรูเฉพาะเนื้อหาของคําบรรยาย แตจะไมรับรูสิ่งเรารอบตัว เชน
เพื่อนที่นั่ งอยูขาง ๆ ประตูหนาต างหรือคนที่เดิน ผานไปมา การเลือกสรรการรับรูนั้น ขึ้นอยูกับ
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องคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ องคประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเร าและองคประกอบ อัน
เนื่องมาจากตัวบุคคล
1. องคประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเรา
ลักษณะของสิ่งเราที่ทําใหเรารับรูไดทันที หรือเปนสิ่งเราที่สามารถดึงดูดความ
สนใจไดเปนอยางดี ควรมีลักษณะตอไปนี้
1.1 ความเขมและขนาด (Intensity and size) เชน เสียงดัง แสงสวาง ขนาดใหญ
ทําใหเราเลือกรับรูไดมากกวาสิ่งเราที่มีลักษณะตรงกันขาม
1.2 ความผิดแผกกัน (Contrast) ลองนึกถึงเวลาที่เราอานหนังสือ ตัวหนังสือที่
อยูในเครื่องหมายคําพูด “… ” หรือเขียน ตัวเอน ลักษณะที่ผิดแผกดังกลาวจะทําใหเราเลือกรับรูได
มากกวาลักษณะปกติธรรมดา
1.3 การกระทําซ้ํา (Repetition) การกระทําซ้ํา ๆ เชน เรียกชื่อซ้ําเปนครั้งที่ 2
หรือครั้งที่ 3 เราจะไดยินชื่อเราไดดีเมื่อถูกเรียกซ้ํา
1.4 การเคลื่อนไหว (Movement) สิ่งเราที่เคลื่อนไหวจะดึงดูดการรับรูไดดีกวาสิ่งเรา
ที่ไมเคลื่อนไหว เชน ปายโฆษณาที่มีตัวหนังสือเปนไฟวิ่งเคลื่อนไหวหรือไฟกะพริบจะดึงดูด การ
รับรูไดดีกวาปายโฆษณาที่ไมมีตัวหนังสือเปนไฟวิ่งเคลื่อนไหวหรือไฟกะพริบ หรือในกลุมคนทีน่ งั่
นิ่งอยูถามีใครสักคนหนึ่งเคลื่อนไหวหรือลุกขึ้นยืนจะดึงดูดการรับรูขึ้นมาไดทันที
1.5 ความแปลกใหม (Novelty) ความสนใจของบุคคลสามารถเปลี่ยนไดดวย
การเสนอสิ่งเราที่มีความแปลกใหม เชน ถาทานอานหนังสือ ไดยินเสียงแตรไซเรนของรถดับเพลิง
แลนผาน ก็อาจทําใหทานหยุดอาน และลุกไปที่หนาบานของทานก็ได
1.6 การใชอิทธิพลทางสังคม (Social Insinuations) เปนการใชสิ่งของหรือ
บุคคลที่มีอิทธิพลทางสังคมกระตุนใหเกิดความสนใจ ทั้งนี้เนื่องจาก การที่คน ๆ หนึ่งหรือสิ่ง ๆ
หนึ่งไดรับความสนใจจากสังคมอยางมาก เชน ในการโฆษณาสินคา บอยครั้ งที่เสนอขอมูลวา
สินคานั้นกําลังไดรับความนิยมอยางมาก หรือไดรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ หรือไดรับ คํา
รับรองจากบุคคลที่มีชื่อเสียงบางคน เปนตน
2. องคประกอบอันเนื่องมาจากตัวบุคคล ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ
2.1 องคประกอบทางดานสรีระ (Physiological Factors) เนื่องจากอวัยวะรับ
สัมผัสของคนแตละคนมีค วามสามารถจํากัด คือ ไมสามารถที่จะตอบสนองสิ่งเราทุก ชนิ ด ได
นอกจากนั้นสภาพของรางกายในแตละชวงเวลา ก็ยังมีอิทธิพลตอการรับรูของตนเราดวย เชน อายุ
เมื่อเราอายุมากขึ้น สมรรถภาพในการรับสัมผัสจะลดนอยลงไปดวย เชน หู หลังจากอายุ 20 ป
ความสามารถในการฟง จะลดลง ความเมื่อยลา เมื่อร างกายเกิดความเมื่อยลา จะทําใหการรับรู
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ผิดพลาดได อิทธิพลของสารเคมีบางประเภท เชน แอลกอฮอล สามารถทําใหสมรรถภาพในการ
รับรูเปลี่ยนไปได
2.2 องคประกอบดานดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ไดแก
2.2.1 ความสนใจ (Interest) คนเราจะเลือกรับรูในสิ่งที่เราสนใจ เชน ชาย
คนหนึ่งไปเที่ยวปา คนหนึ่งเปนนักธรณีวิทยาก็จะสนใจประเภทของหินตาง ๆ ในปา สวนอีกคน
หนึ่งเปนสมาชิกชมรมผูเลี้ยงนกก็จะสนใจสังเกตนกชนิดตาง ๆ ที่มีในปา
2.2.2 ความคาดหวัง (Expectancy) ถาเราคาดหวังสิ่งใดไว การรับรูของเรา
ก็จะเปนไปตามที่คาดหวัง
2.2.3 ความตองการ (Need) ความตองการเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกรับรูมีการทดลองใหคนที่อยูในภาวะหิว ดูภาพกํากวมภาพหนึ่งซึ่งเห็นไมชัดเจนวาเปนรูป
อะไรกันแน กลุมตั วอยางสวนใหญระบุวาเห็น เปนภาพอาหารหรื อคนกําลังรับประทานอาหาร
เนื่องจากความตองการขณะนั้นคือ ความตองการอาหารเลยทําใหรับรูไปตามความตองการนั้น
2.2.4 การเห็นคุณคา (Value) การรับรูขึ้นกับการเห็นคุณคาในสิ่งนั้นจาก
การทดลองใหเด็กจากสถานะเศรษฐกิจตางกันประมาณขนาดของสตางคโดยการวาดภาพ ซึ่งพบวา
เด็กที่มีสถานะเศรษฐกิจต่ําจะประมาณขนาดของสตางคใหญกวาเด็กที่ฐานะดี เนื่องจากเด็กยากจน
ใหคุณคาของเงินหรือรับรูคุณคาของเงินสูงกวาเด็กฐานะดี (Quinn, 1985: 33-34)
3. การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงในพฤติก รรมของบุค คลซึ่งเกิดจาก
ประสบการณดังนั้น การเรียนรูจึงเปนประสบการณที่บุคคลสะสมไว เชน บางคนจะใชผงซักฟอกที่
ผสมมะนาว น้ํายาลางจานผสมมะนาว เพราะเกิดการเรียนรูวาการใสมะนาวชวยใหสะอาดได บาง
คนไมรับประทานเนื้อเพราะทราบมาวาเนื้อวัวที่มีเชื้อโรคแอนแทร็กซ ซึ่งอาจทําใหคนถึงตายได
เหลานี้เกิดจากประสบการณการเรียนรู ดังนั้นนักการตลาดจึงมีหนาที่ใสประสบการณการเรียนรู
เกี่ยวกับตราสินคาที่ถูกตองใหกับผูบริโภค (เสรี วงษมณฑา, 2542: 38-43)
ความหมายของการเรียนรู
การเรียนรู คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการไดรับ
ประสบการณ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนสาเหตุทําใหบุคคลเผชิญสถานการณเดิมแตกตางไปจาก
เดิม ประสบการณที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีประสบการณทางตรงและทางออม
ประสบการณทางตรง คือ ประสบการณที่ บุคคลไดพบหรือสัมผัสดวยตนเอง เชน
เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไมเคยรูจักหรือเรียนรูคําวา “รอน” เวลาที่คลานเขาไปใกลกาน้ํารอน แลวผูใหญบอก
วารอน และหามคลานเขาไปหา เด็กยอมไมเขาใจและคงคลานเขาไปหาอยูอีก จนกวาจะไดใชมือ
หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายไปสัมผัสกาน้ํารอน จึงจะรูวากาน้ําที่วารอนนั้นเปนอยางไร
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ตอไป เมื่อเขาเห็นกาน้ําอีกแลวผูใหญบอกวากาน้ํานั้นรอนเขาจะไมคลานเขาไปจับกาน้ํานั้น เพราะ
เกิดการเรียนรูคําวารอนที่ผูใ หญบอกแลว เชนนี้ กลาวไดวา ประสบการณตรงมีผลทําใหเกิดการ
เรีย นรูเพราะมีก ารเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเผชิญกั บสถานการณเดิ มแตกต างไปจากเดิ ม ในการมี
ประสบการณตรงบางอยางอาจทําใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตไมถือวาเปนการเรียนรู
ไดแก
1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา หรือสิ่งเสพติดบางอยาง
2. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บปวยทางกายหรือทางใจ
3. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยลาของรางกาย
4. พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะทอนตาง ๆ
ประสบการณทางออม คือ ประสบการณที่ผูเรียนมิไดพบหรือสัมผัสดวยตนเองโดยตรง แตอาจ
ไดรับประสบการณทางออมจาก การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเลา การอานหนังสือตาง ๆ และการ
รับรูจากสื่อมวลชนตาง ๆ (ประดินันท อุปรมัย, 2540: 121)
ลักษณะของการเรียนรู
จะเห็น วาลักษณะของการเรียนรูมีก ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเปนผลมาจาก
ความรูใหมที่ไดรับ (จากการอาน การสังเกต หรือความคิด) หรือจากประสบการณที่แทจริง ซึ่งการ
เรียนรูมีลักษณะ ดังนี้
1. ความรู (Knowledge) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการที่ไดรับความรูจากบุคคลอื่น มี
บุคคลอื่นมาบอกหรือสอน เชน มีเพื่อนมาบอกวาใชรถยนตนําเขาอยู ใชแลวรูสึกวาดีมากคุมคาและ
มีความปลอดภัยมาก
2. ประสบการณตรง (Direct experience) เกิดจากประสบการณที่เราได ไปพบเห็น
สิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยตนเอง เชน เมื่อใชรถยนตที่ผลิตภายในประเทศแลวมีความรูสึกวาสมรรถนะใน
การขับขี่ไมคอยดีเทาไหรและเมื่อเปรียบเทียบจากการไดซื้อรถยนตนําเขาที่ผลิตจากตางประเทศ มา
ใชกับมีความรูสึกวาสมรรถนะในการขับขี่ดีกวาอยางเห็นไดชัด
3. การโยงใย (Association) เปนการเรียนรูที่เกิดจากสิ่งที่เราเคยพบเห็นมากอนแลว
นํามาคิด เชน เมื่อไดเห็นและทดลองขับรถยนตนําเขาแลวรูสึกวามีเทคโนโลยีที่ดีกวาก็คิดวามีการ
ประกอบ ที่ใชวัสดุที่ทันสมัยและแข็งแรงกวา (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545: 60)
ขั้นตอนของการเรียนรู
การเรียนรูสามารถแบงออกได 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรูสิ่งใหม (Cognitive change) เปนการเปลี่ยนแปลงดานความรูความเขาใจ
ของบุคคลจากสิ่งที่ไมเคยทราบมากอน เมื่อไดรับขาวสารแลวเกิดความรูขึ้น
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2. การเปลี่ยนแปลงทางด านความรูสึก (Affective) เปน การเปลี่ย นแปลงด า น
ความรูสึกของบุคคลจากเดิมมีความรูสึกชอบสินคา ก.นอย แลวเกิดการเปลี่ยนความรูสึกเปนชอบ
มากขึ้น
3. การเปลี่ ย นแปลงทางด านพฤติ ก รรม (Behavior or motor skill) เป น การ
เปลี่ยนแปลงทางดานทักษะจากที่ไมเคยปฎิบัติแลวสามารถปฎิบัติได จากที่ทําไมเปนเปลี่ยนเปนมี
ความชํานาญ
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ขั้น ตอน จะตอ งเปน ไปตามขั้น ตอน กลา วคือ ตองเกิด
ความรูกอน จึงจะเกิดความชอบแลวเกิดพฤติกรรม แตไมจําเปนว าจะตองทําทั้ง 3 ขั้นตอนพรอม
กัน (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545: 62)
4. บุคลิกภาพ (Personality) โดยทั่วไปบุคลิกภาพของมนุษยเปนลักษณะเฉพาะของแต
ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทางกิริยาทาทาง ความรูสึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท
และลักษณะนิสัย
ไดมีนักจิตวิทยาศึกษาบุคลิกภาพของมนุษยในแงมุมตาง ๆ ซึ่งจากการศึกษาคนควา
ดังกลาว จะทําใหเราเขาใจในมนุษยมากยิ่งขึ้น และจะเปนประโยชนในการปฏิบัติตนใหเหมาะสม
ตามควรแกแตละบุคคล
ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล อันทําใหบุคคลนั้นแตกตางจาก
บุคคลอื่น ๆ บุคลิกภาพประกอบดวย รูปสมบัติ และคุณสมบัติ รูปสมบัติ หมายถึง รูปรางหนาตา
และการแตงกาย คุณสมบัติ หมายถึง ลักษณะนิสัยตาง ๆ เชน ความซื่อสัตย ความสุภาพ ความ
กระตือรือรน เปนตน (ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ, 2540: 3)
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะนิ สัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาในระยะยาว ซึ่งมี
ผลกระทบตอการกําหนดรูปแบบในการโตตอบ หรือตอบสนอง (Reaction) ที่ไมเหมือนกัน เชน
เมื่อเกิด เหตุ การณไฟไหมบุค คลแตละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้น อยูกับ
บุคลิกภาพของแตละบุค คล ดังนั้น บุค ลิก ภาพจึงเปน ตัว กําหนดการตอบสนองของมนุษ ย (เสรี
วงษมณฑา, 2542: 38-43)
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งเปนสิ่งที่บงชี้ความเปนปจเจกบุคคล
และเปนสิ่งที่กําหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณของบุคคลนั้น ซึ่ง
พฤติกรรมของแตละบุคคลนั้น สามารถผันแปรไปไดตามสถานการณ แตยังคงแบบแผนพฤติกรรม
ที่เปนลักษณะเฉพาะ ทําใหสามารถจําแนกลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของแตละคนได (Allport,
1961; Pervin, 1980, อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2550)
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ลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพ
ลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพมีดังนี้
1. บุคคลแตละคน เมื่อเกิดขึ้นมาแลวก็มีลักษณะรูปรางเป นไปตามพันธุกรรม เมื่อ
เติบโตขึ้นมาก็ไดพบปะเรียนรูกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ทําใหเกิดเปนผลรวมของบุคลิกภาพในตัว
บุคคลขึ้น
2. บุคลิกภาพเปนลักษณะพฤติกรรมสวนรวมของบุคคล มิใชเปนพฤติกรรมเฉพาะ
อยางคือไมใชหมายถึงลักษณะการพูด การแตงกาย มารยาท การแสดงอารมณ หรือขนาดรูปราง
ผิวพรรณ เพียงอยางใดอยางหนึ่ง หากแตหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางในตัวคนนั้นที่แสดงใหปรากฏออกมา
3. บุคลิกภาพของบุคคลจะเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับการมองเห็นของบุคคลอื่น เชน
บุคลิกภาพของบุคคลจะดีหรือไมอยูที่คุณคาของคนนั้นที่มีตอสังคมและสังคมมองเห็นความสําคัญ
ของบุคคลนั้นอยางไร เปนตน
4. บุคลิกภาพ เกิดจากการที่บุคคลใชความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่น
ไดโครงสรางของบุคลิกภาพของแตละบุคคลประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ ที่ถาวรฝงแนนอยูใน
วิถีของการปรับตนซึ่งเปนแบบแผนเฉพาะของแตละบุคคล
ความสําคัญของบุคลิกภาพ
บุค ลิ ก ภาพมีค วามสํ า คัญ ต อ บุค คลและการมี บุค ลิ ก ภาพที่ดี ซึ่ ง ประกอบด ว ย
คุณลักษณะดังนี้
1. ความสามารถในการรับรูและเขาใจสภาพความเปนจริงอยางถูก ตอง โดยไม
บิดเบือนความจริง
2. การแสดงอารมณในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม การมีอารมณที่ไมดียอม
เปนผลรายตอตนเองและบุคคลรอบของ
3. ความสามารถในการสรางความสัมพันธทางสังคม เพราะตลอดชีวิตของคนเรา
ตองมีความสัมพันธกับผูอื่น เพื่อสวัสดิภาพอันดีของมวลมนุษย
4. ความสามารถในการทํางานที่อํานวยประโยชน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งการยกยอง
นับถือจากผูอื่น จะทําใหเรารูสึกวาตนเองมีประโยชนตอสังคมหรือชวยเหลือสังคมได
5. ความสามารถในการพัฒนาคน สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดในทุกสถานการณ
บุคลิกภาพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคลในสังคมเปนอยางมาก โดยพิจารณาในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
5.1 ความมั่นใจ ผูมีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึน้ ทําให
กลาแสดงออกเพราะคนอื่น ๆ ที่พบเห็นจะใหความสนใจและเชื่อมั่น
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5.2 การคาดหมายพฤติกรรม ถารูวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมอยางไร จะทํานายได
วาในสถานการณจะแสดงพฤติกรรมอยางไร
5.3 การยอมรับความแตกต างระหวางบุค คล สามารถบอกได วาบุคคลหนึ่ ง
แตกตางจากอีกบุคคลหนึ่งไดโดยอาศัยการสังเกตดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนประจําสม่ําเสมอ แกตัว
บุคคล นั้น ๆ บุคลิกภาพชวยใหสามารถจํา รูจัก เขาใจ บุคคลแตละคนได ตลอดจนรูวิธีที่จะปรับตัว
ใหเขากับคนเหลานั้นได ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันในสังคม
5.4 การตระหนัก ในเอกลัก ษณของบุคคล บุคลิกภาพจะทําใหค นมีลัก ษณะ
เฉพาะตัว เปนของตนเองเปนแบบอยางแกเยาวชน
5.5 การปรับตั ว ใหเขากับคนอื่น ๆ การที่รูบุค ลิก ภาพของบุค คลอื่น ทําให
ปรับตัวกับเขาไดงายขึ้น เอาชนะศัตรูได แกปญหาได
5.6 ความสําเร็จ คนที่มีบุคลิกภาพดี เปนพื้นฐานแหงการศรัทธาเชื่อถือแกผูพบ
เห็น ไดรับการชวยเหลือและการติดตอดวยดี ไดรับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหนาที่การงาน
5.7 การยอมรับของกลุม คนที่มีบุคลิกภาพดียอมเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปใคร
ๆ ก็เรียกรองตองการ ชอบที่จะใหอยูในกลุม ทําใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจจะเห็นไดวาบุคลิกภาพ
นั้นมีความสําคัญและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปวา เปนสวนหนึ่งทําใหบุคคลมีความสําเร็จในอาชีพ
และเปนที่รัก ศรัทธาของบุคคลรอบขาง สามารถแกปญหาไดถูกตอง เปนแบบอยางที่ดีแกผูพบเห็น
(กันยา สุวรรณแสง, 2533: 4-5)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของบุคคลไดพัฒนาโดยอาศัยปจจัยหลายประการที่รวมกัน ซึ่งทําใหแต
ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป ซึ่งพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลรวมกันใน
การกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
1. พันธุกรรม (Heredity) เปนลักษณะทางรางกายและพฤติกรรมของบุคคลที่ไดรับ
การถายทอดจากบรรพบุรุษโดยการสืบสายโลหิต ที่สามารถกําหนดไดอยางชัดเจน เชน รูปราง
โครงสรางหมูเลือด สัดสวนของรางกาย เพศ และโรคบางชนิ ด ตลอดจนความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางดานสติปญญา และความถนัด
2. สิ่งแวดลอม (Environment) เปน อิทธิพลของทุก สิ่งทุกอยางที่มีผลต อบุค คล
ภายหลังการเกิดมีความสําคัญในการปรับปรุงบุคลิกภาพที่ไดรับจากพันธุกรรมใหดีขึ้นหรือเลวลงก็
ได เชน ความตองการ ความสนใจ เจตคติ คานิยม อารมณและความเชื่อมั่นในตนเอง เปนตน บุคคล
จะมีพฤติกรรมเชนไรนั้นยอมขึ้น อยูกับการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับ (นิภา นิธยายน และ
สุภัททา บิณฑะแพทย, 2532: 78-79)
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นอกจากนี้ ประสบการณแบงได 2 ชนิด คือ
2.1 ประสบการณรวม หมายถึง ประสบการณที่บุคคลในสังคมและวัฒนธรรม
นั้น ๆ ไดรับเหมือนกัน เชน คานิยมในสังคม และหลักในการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป เปนตน
2.2 ประสบการณเฉพาะ หมายถึง ประสบการณของบุคคลแตละคนในสังคม
หนึ่ง ๆ ไดรับมาไมเหมือนกัน เปนไปตามแบบฉบับของตนโดยเฉพาะ เชน คนที่ประสบอุบัติเหตุก็
มีประสบการณสวนตัว คนไมเคยประสบอุบัติเหตุ ก็ไมมีประสบการในเรื่องนี้ เปนตน
สรุปได วา บุค ลิก ภาพและการปรับตั วของบุค คลจะถูก หลอหลอมขึ้นมาจาก
พันธุกรรม และสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญ
4. ทัศนคติ (Attitude) โดยทั่ว ไปแลวทัศนคติเปนเรื่องของผลกระทบที่เกิดจาก
อารมณของบุคคลที่มีตอสิ่งใด ๆ ไมใชเรื่องงายเลยที่จะสามารถเขาถึงพื้นฐานอารมณของบุคคล
ทั่วไปได เพราะไมอาจสังเกตเห็นไดโดยตรง อยางไรก็ตามพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็นเปนผล
มาจากทัศนคติที่แตกตางกัน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจจะเปนเครื่องชักนําที่ดีหรือไมดีของ
ทัศนคติ ก็ได ฉะนั้น จึงต องพยายามที่จ ะเขาใจทัศนคติ เพราะทัศนคติ จะเปนตั ว ชัก นําไปสูการ
กระทําที่เกิดขึ้นทุก ๆ วันของผูบริโภค (ศุภร เสรีรัตน, 2544: 171)
ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ คือ ความรูสึก ทาที ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานที่ มีตอเพื่อน
รวมงาน ผูบริหาร กลุมคน องคกรหรื อสภาพแวดลอมอื่น ๆ โดยการแสดงออกในลักษณะของ
ความรูสึกหรือทาทีในทางยอมรับหรือปฎิเสธ (พงศ หรดาล, 2540: 42)
ทัศนคติ คือ การประเมินความพอใจหรือไมพอใจความรูสึกและทาทีความรูสึก ที่
คนเรามีต อความคิด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ทัศนคติ เปน สิ่งที่นํ ามาซึ่งการปฏิบัติ ข องผูบริ โภค เชน
ผูบริโภคมีทัศนคติวาการออกไปนอกบานนั้น นาเบื่อ ดังนั้ นถามีใ ครมาชวนไปดู ภาพยนตรจึงมี
โอกาสที่จะตอบปฏิเสธสูงมาก ในทํานองกลับกันถาผูบริโภคคิดวาการอยูบานนาเบื่อ ถามีเพื่อนมา
ชวนไปดูภาพยนตรก็จะไปกับเขาทันที เพราะมีความพรอมที่จะกระทํา (Readiness to act) สิ่งที่จะ
เขามากําหนดทัศนคติ มี 3 ประการ คือ 1) ความรู 2) ความรูสึก 3) แนวโนมของนิสัยหรือความ
พรอมที่จะกระทําทั้ง 3 ประการนี้เปนสิ่งที่นัก การตลาดพยายามจะเปลี่ยนแปลงโดยผูบริโภคคนใด
ที่มีทัศนคติที่ดีตอสินคาเราก็พยายามรักษาเอาไว แตถาผูบริโภค คนใดมีทัศนคติที่ไมดีตอสินคาเราก็
พยายาม จะเปลี่ยนทัศนคติของเขาใหชอบสินคาของเราในที่สุด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของมนุษย
เปนงาน ที่ ยากมากของนั ก การตลาด จากกรณีนี้ มัก จะมีค นชอบพูด วา การที่นั ก การตลาดไป
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุค คล เปน งานที่ยากกวาการตลาดที่ตามพฤติกรรมบุคคล ตัวแทน
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บุคคล ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถือวาเปนตัวแทนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socializing
agent ) โดยเราอาจแบงการตลาดไดเปน 2 แบบ คือ
1. การตลาดแบบปรับตัวตามความตองการของตลาด (Adaptive marketing) เปน
การตลาดแบบปรับตัวตามพฤติกรรมผูบริโภค โดยศึกษาจากพฤติกรรมผูบริโภคแลวปรับตัวตาม
การตลาดแบบนี้งายกวาใชงบประมาณนอยกวา เพราะมีพฤติกรรมของผูบริโภครองรับการกระทํา
ขององคกรอยูแลว เชน ทําไมเบียรสิงห จึงตองผลิตสิงหโกลดออกจําหนาย ทั้งนี้ก็เพราะทัศนคติ
ของผูบริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะการที่ผูบริโภคไมเคยคํานึงถึงจํานวนแคลอรีในเบียร วามี
จํานวนมากนอยเทาไร แต ผูบริโภคในปจ จุบันมีทัศนคติ ตอการดื่มเบียรเปลี่ยนไปโดยคํานึ งถึง
สุขภาพมากขึ้น จึงมีพฤติกรรมตองการดื่มเบียรที่มีแคลอรีต่ํา จํานวนดีกรีต่ํา เบียรสิงหจึงมีไลทเบียร
ออกมาปองกันไมใหคูแขงขันที่มีดีกรีออนกวามาแยงสวนครองตลาดไป เหลานี้เปนการตลาดแบบ
ปรับตัวตามพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งนักการตลาดสวนใหญในปจจุบันจะปฏิบัติตาม
2. การตลาดแบบจงใจเปลี่ยนแปลงผูบ ริโภค (Manipulative marketing) เป น
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ข องผูบริ โภค สิน คาที่จ ะใชก ารตลาดแบบจงใจเปลี่ยนแปลง
ผูบริโภคสวนใหญจะเปน สินคาที่นํ าสังคม โดยกอนที่จะมีสินคาดังกลาวสังคมไมมีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับสินคานั้น แตเมื่อมีสินคาเขามาสนองความตองการก็จะเปนสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติให
เกิดความตองการและพฤติกรรมการใชสินคา เชน การรณรงคการใชน้ํามันไรสารตะกั่วในประเทศ
ไทยประสบความสําเร็จเนื่องจากมีการรวมกันทุกสื่อ และรัฐบาลใหความรวมมือดวยโดยการลด
ภาษีใหตลอดจนการใชมาตรการดานกฎหมายใหจําหนายเฉพาะน้ํามันไรสารตะกั่ว เหตุนี้จึงทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคตองไดรับความ
รวมมือกันจากหลายฝาย (เสรี วงษมณฑา, 2542: 38-43)
ทัศนคติ คือ สภาวะความพรอมทางจิตที่เกี่ยวของกับความคิด ความรูสึก และแนวโนม
ของพฤติก รรมบุค คลที่มีตอบุค คล สิ่งของ สถานการณตาง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ งและ
สภาวะความพรอมทางจิตนี้จะตองอยูนานพอสมควร (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545: 138)
ลักษณะของทัศนคติ
เนื่องจากวานักจิตวิทยาไดศึกษาในความหมายที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงควรกลาวถึง
ลักษณะรวม ๆ ของทัศนคติที่ทําใหเกิดความเขาใจทัศนคติใหดีขึ้น ซึ่งลักษณะของทัศนคติ สรุปได
ดังนี้
1. ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรูได
2. ทัศนคติมีลักษณะที่คงทนถาวรอยูนานพอสมควร
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3. ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินคาอยูในตัว คือ บอกลักษณะ ดี-ไมดี ชอบ-ไม
ชอบ เปนตน
4. ทัศนคติทําใหบุคคลที่เปนเจาของพรอมที่จะตอบสนองตอที่หมายของทัศนคติ
5. ทัศนคติ บอกถึงความสัมพันธระหวางบุค คลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของ และ
บุคคลกับสถานการณ นั่นคือ ทัศนคติยอมมีที่หมายนั่นเอง
องคประกอบของทัศนคติ
องคประกอบของทัศนคติแบงออกเปน 3 สวน คือ (รุงนภา บุญคุม, 2536)
1. สวนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในสวนนี้เปนเรื่องของการใช
เหตุผลของบุคคลในการจําแนกแยกแยะความแตกตาง ตลอดจนผลตอเนื่อง ผลไดผลเสีย กลาวคือ
การที่บุคคลจะสามารถนําเอาคุณคาทางสังคมที่ไดรับจากการอบรมสั่งสอนและถายทอดมาใชใน
การวิเคราะหพิจารณาประกอบเหตุผลของการที่ตนจะประเมินขอแตกตางระหวางสวนนี้กับความรูสึก
คือการพิจารณาของบุคคลในสวนที่จะมีลักษณะปลอดภัยจากอารมณ แตจะเปนเรื่องของเหตุผล
อันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของบุคคล
2. สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรูสึกที่ชอบ ไม
ชอบ รักหรือเกลียดหรือกลัว ซึ่งเปนเรื่องของอารมณของบุคคล
3. สวนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมอันที่จะมี
พฤติกรรม (Action tendency) แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสัมพันธตอเนื่องกับสวนของ
ความรูสึก ตลอดจนสวนของสติและเหตุผล สวนของแบบพฤติกรรมนี้ จะเปนสวนที่บุคคลพรอมที่
จะมีปฏิกริยาแสดงออกตอเหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ประเภทของทัศนคติ
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่ดี
หรือยอมรับ ความพอใจ เชน นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีตอการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเปนการ
ใหบุคคลไดมีอิสระทางความคิด
2. ทัศนคติใ นทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรื อความรูสึก ต อ
สิ่งแวดลอมในทางที่ไมพอใจ ไมดี ไมยอมรับ และไมเห็นดวย เชน นิดไมชอบคนเลี้ยงสัตว เพราะ
เห็นวาทารุณสัตว
3. การไมแสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มี
ทัศนคติเปนกลางอาจจะเพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ หรือในเรื่องนั้น ๆ เราไมมี
แนวโนมทัศนคติอยูเดิมหรือไมมีแนวโนมทางความรูในเรื่องนั้น ๆ มากอน เชน เรามีทัศนคติที่เปน
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กลางตอตูไมโครเวฟ เพราะเราไมมีความรูเกี่ยวกับโทษหรือคุณของตูไมโครเวฟมากอน จะเห็นได
วา การแสดงออกของทัศนคติ นั้ น เกิด จากการกอตั ว ของทัศ นคติ ที่สะสมไวเปนความคิด และ
ความรูสึกจนสามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ตามทัศนคติตอสิ่งนั้น (ดารณี พานทองพาลุสุข
และสุรเสกข พงษหาญยุทธ, 2542: 43)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยทางจิตวิทยาด านตาง ๆ จะชวยให
ทราบถึงลักษณะของผูบริโภความีลักษณะและความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ในการตัดสินใจในการซื้อ
สินคา นั้น ๆ วาไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง ซึ่งจะทําใหสามารถนําขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ไปชวย
ในการจัดสิ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ และสิ่งกระตุนทางการตลาดที่เหมาะสม และเขาใจถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อสิน ค าของผูบริโ ภค เพื่ อใหส ามารถตอบสนองความต องการของ
ผูบริโภคใหไดมากที่สุด
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
นภัสพร นิยะวานนท (2552) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” จํานวน 400 คน พบวา ปจัยสวนประสมทางการตลาด
และธุรกิจเสริมในรานเบเกอรี่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 63.00 เพศหญิง รอยละ 37
สว นใหญ อายุ ระหวาง 15-25 ป วุฒิก ารศึก ษาระดั บปริญญาตรี มีสถานภาพโสด เปน นั ก เรี ยน
นักศึกษา มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ในสวนของคุ ณภาพความสดใหมมากที่สุด ดานธุรกิจเสริมในรานเบเกอรี่ในสวนของเครื่องดื่ ม
สําหรับรับประทานคูกับเบเกอรี่มากที่สุด ด านพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ พบวา กลุมตัวอยางนิยม
ซื้อเบเกอรี่จากรานเดี่ยวหรือรานหองแถว โดยซื้อขนมปงไปรับประทานเองที่บานมากที่สุด ในชวง
เวลา 12.01-15.00 น. ความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งตอสัปดาห คาใชจาย 10-100 บาทตอครั้ง โดยผูซื้อ
ตัดสินใจซื้อเอง และสาเหตุ ที่รับประทานเบเกอรี่ที่รานเพื่อใชเปนสถานที่พักผอน ผลการศึกษา
สามารถนํามาเปนแนวทางพัฒนาธุรกิจรานเบเกอรี่เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริ การรานเบเกอรี่ข องผูบริโ ภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย” จํานวน 400 ราย พบวา
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 19-35 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจาง
ทั่วไป/พนักงานบริษัท รายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท เหตุผลสําคัญที่ใชบริการรานเบเกอรี่ คือ
เบเกอรี่รสชาติอรอย ใชบริ ก ารเพื่อพัก ผอนหยอนใจในวัน หยุด เสารและอาทิต ยบอยที่สุด เวลา
16.01-20.00 น. เฉลี่ย 1-2 ครั้งตอสัปดาห นิยมสั่งเคก พายและขนมปงตาง ๆ มารับประทาน สวน

42
เครื่องดื่มจะสั่งกาแฟ และน้ําผลไม ผูบริโภคชอบฟงเพลงประเภทเพลงสากล โดยชอบนั่งดานนอก
รานหรือในสวนสนามหญามากที่สุด คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง คือ 101-200 บาท สื่อที่ทําใหรูจัก ราน
เบเกอรี่มากที่สุด คือ มีผูแนะนํ า จากผลการศึก ษาระดั บความสํา คัญของปจจัยสว นประสมทาง
การตลาด พบวา คาเฉลี่ยรวมของทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญมาก และพิจารณาแตละปจจัย
พบวา ปจจัยดานพนักงานที่มีระดับความสําคัญในระดับมาก ไดแก พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใส และดูแลเอาใจใสเปนอยางดี ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความสะอาด รสชาติ และความสด
ของเบเกอรี่ ปจจัยดานกระบวนการ ไดแก ภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาด ปจจัยดานราคา
ไดแก ราคาเบเกอรี่และเครื่องดื่มทีเ่ หมาะสม และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีเบเกอรี่
และเครื่องดื่มเปนแพ็คเกจในราคาถูก และการแจกบัตรสําหรับลดราคาเบเกอรี่หรือเครื่องดื่ม
ภัทราภรณ (2547) ไดทําการศึกษาพฤติก รรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว า สถานที่ ที่ก ลุ ม ตั ว อย า งนิ ย มไปซื้อ เบเกอรี่ ม ากที่ สุ ด คื อ
หางสรรพสินคา รองลงมาเปนรานหองแถว และนิยมซื้อเบเกอรี่ประเภทขนมปงมากที่สุด รองลงมา
เปนขนมเคก สวนจํานวนเงินที่ใชในการซื้อเบเกอรี่ตอครั้งอยูในชวง 10-100 บาท และในการซื้อ
เบเกอรี่กลุมตัวอยางมักซื้อเพื่อบริโภคเองและบริโภคในครอบครัว ตามลําดับ ความถี่ที่กลุมตัวอยาง
ไปซื้อเบเกอรี่ 1-2 ครั้ง/สัปดาห และนอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห ตามลําดับ สถานที่ที่กลุมตัวอยาง นํา
เบเกอรี่ไปบริโภค คือ นําไปบริโภคที่บานพักอาศัย รองลงมา คือ บริโภคในรานเบเกอรี่ ในสวนของ
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ ด านผลิต ภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางจะคํานึงถึง
รสชาติเบเกอรี่มากที่สุด รองลงมาคือความสดใหมและเหตุผลที่เลือกซื้อเพราะคิดวาราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ สถานที่ที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อเบเกอรี่ คือ อยูใกลที่ทํางาน สวนดานการสงเสริมทาง
การตลาด กลุมตัวอยางตองการการสงเสริมการขายแบบลดราคาเมื่อสมัครเปนสมาชิกมากที่สุด
กัญญารักษ ปจิธรรม (2546) ไดศึกษาเรื่อง “แผนธุรกิจรานบับเบิ้ลเบเกอรี่” จํานวน 100
คนโดยแยกเปนเพศชาย 22 คน เพศหญิง 78 คน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผูตอบ
แบบสอบถาม คือ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความสดใหมมากที่สุด รองลงมาเปน
รสชาติ ความสะอาด และใหค วามสําคัญกับตราสิน คานอยมาก สว นชนิด ของเบเกอรี่ที่นิ ยม
รับประทาน คือ ขนมปงรองลงมาเปนขนมเคก สวนพุดดิ้ง ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความ
นิยมนอยที่สุด ตราสินคาที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมมากที่สุดคือ S&P กาโตวเฮาส และ UFM มีผู
รับประทานนอยที่สุด สําหรับราคาตอชิ้นที่เหมาะสมของขนมปงคือ 11-20 บาทตอชิ้น และ ขนม
เคกราคาที่เหมาะสมตอชิ้นคือ 20-30 บาท สถานที่จัดจําหนายเบเกอรี่ที่มีผูนิยมซื้อบอยที่สุด คือ
หางสรรพสินคา และรานสะดวกซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีเวลาซื้อเบเกอรี่ที่แนนอน
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รองลงมาเปนเวลาชวงเชา ใน 1 สัปดาหผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทานเบเกอรี่สัปดาหละ 3-4
ครั้ง สื่อจากโฆษณาที่พบเกี่ยวกับเบเกอรี่บอยที่สุด คือ ปายหนาราน
ขวัญเรือน สัจจาสัย (2546) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของประชากร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” ผลการศึกษาพบวา เหตุผลที่เลือกเบเกอรี่จะคํานึงถึงรสชาติ เปน
สําคัญที่สุดรองลงมาคือความสะอาดและการเดินทางสะดวกเปนอันดับตอมา ผูตอบแบบสอบถาม
นิยมรับประทานเบเกอรี่ชนิด ขนมปงมากที่สุด รองลงมาคือขนมเคก กลุมตัวอยาง ที่อายุต่ํากวา 20
ป นิยมรับประทานขนมเคกมากที่สุด สวนผูตอบแบบสอบถามอายุ 20-29 ป นิยมบริโภคขนมปง
มากที่สุดและในการซื้อผูตอบแบบสอบถามนิยมซื้อเพื่อรับประทานมากกวา ซื้อตามเทศกาลหรือ
เปนของฝากคาใชจายตอครั้งในการซื้อ คือ 50-100 บาท เมื่อจําแนกตามเพศ และรายไดพบวา ผูที่มี
รายไดต่ํากวา 5,000-20,000 บาท มีคาใชจายในการซื้อเบเกอรี่ไมตางกัน คือ 50-100 บาท คนสวน
ใหญนิยมบริโภคเบเกอรี่ชวงอาหารเชาและหลังอาหารเย็น สวนปจจัยทางการตลาด กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับปจจัยทางดานราคามากที่สุด รองลงมาเปนผลิตภัณฑ สถานที่ และการสงเสริมการ
ขายเปนลําดับสุดทาย
สันติศุกร ธนาพร (2544) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการบริโภคขนมปง -นมสด” ผล
การศึก ษาพบวา ผูบริโ ภคขนมปง -นมสด นิยมบริโภค ขนมปงปงแบบเนย-น้ํ าตาลมากที่สุด
รองลงมาคือสังขยาผูบริโภคสวนใหญนิยมรับประทานในตอนเย็น -ค่ํา มากที่สุด ยกเวนเด็กอายุต่ํา
กวา 12 ป ที่นิยมรับประทานในตอนเชา โดยเหตุผลที่เลือกรับประทาน ขนมปง-นมสด คือ รสชาติ
เปนอันดับหนึ่งรองลงมาคือเพื่อสุขภาพ และสวนใหญนิยมรับประทานกับเพื่อน ยกเวนเด็กอายุ ต่ํา
กวา 12 ป จะไปกับครอบครัว โดยมีความถี่ในการรับประทานคือ สัปดาหละ 1 ครั้ง และมีคาใชจาย
ครั้งละ 31-40 บาท สําหรับปจจัยดานการตลาดดานบริการนั้น ผูบริโภคตองการใหทางรานคามี
น้ําเปลาไวคอยบริการสวนทางดานราคาผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความเหมาะสมดีอยูแลว
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน เนื้ อหาที่ความสัมพันธกับประเด็ น
ปญหาของงานวิจัยในครั้งนี้ทางปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑประเภทอาหารของผูบริโภคเชนเดียวกัน โดยผลจากการวิจัย
ตางพบปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคทั้งสิ้น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพืน้ ทีร่ อบโรงพยาบาล
ศิริราช ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชการออกแบบสอบถามเพื่อศึกษา
ถึง พฤติ ก รรมการซื้ อเบเกอรี่ ข องผู บริ โ ภคในเขตพื้ น ที่ ร อบโรงพยาบาลศิริ ราชทั้ง นี้ ผู วิจั ยได
ดําเนินการเปนขั้นตอน เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
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การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่มาซื้อเบเกอรี่ในรานเบเกอรี่ ในเขตพื้นที่
รอบโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 10 รานคา ดังนี้
1. ชัยวัฒน เบเกอรี่
2. บุษดี เบเกอรี่
3. วังหลัง เบเกอรี่
4. ราชา เบเกอรี่
5. เอแครวังหลัง
6. พัฟแอนดพาย
7. ดังกิ้นโดนัท
8. สตารบัค
9. เอส แอนด พี
10. กาลาโต คัฟเฟ
44
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ผูวิจัยไดเลือกรานเบเกอรี่จํานวน 10 รานดังกลาวโดยใหเหตุผลดังนี้ คือ เปนรานที่มี
สถานที่ตั้งของรานที่แนนอนงายตอการสังเกต ไมใชรานขายแผงลอยทั่วไป เปนรานที่มีชื่อเสียง มี
ผลิตภัณฑเบเกอรี่สดใหมหลากหลายประเภทใหเลือก และตั้งอยูในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิรริ าช
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่มาซื้อเบเกอรี่ในร านเบเกอรี่ ในเขต
พื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช และเนื่องจากไมทราบจํานวนที่แนนอนผูวิจัยจึงใชการกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใชสูตรการคํา นวณของทาโร
ยามาเน (วิเชียน เกตุสิง, 2541: 24) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการ
เลือกตัวอยาง 5% ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 400 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling)
เพื่อรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยแจกแบบสอบถามแกผูบริโภคที่มาซื้อเบเกอรี่ ในเขตพื้นที่รอบ
โรงพยาบาลศิริราช
ตารางที่ 2 จํานวนรานเบเกอรี่ในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช โดยการสุมจํานวนประชากร
ที่มาซื้อเบเกอรี่
รานเบเกอรี่
ชัยวัฒน เบเกอรี่
บุษดี เบเกอรี่
วังหลัง เบเกอรี่
ราชา เบเกอรี่
เอแครวังหลัง
พัฟแอนดพาย
ดังกิ้นโดนัท
สตารบัค
เอส แอนด พี
กาลาโต คัฟเฟ
รวม

จํานวนผูบริโภค (คน)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400

จํานวนประชากรตัวอยาง
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
188
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แทนคาสูตร
ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด

=

400
1 + 400(0.05)²

= 188.23 = 188 ตัวอยาง
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้น โดยกําหนดกรอบแนวคิดจากการนําขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากผูที่ไดเคยศึกษาไวแลวมาประยุกตใช โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภค ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน คําถามเปน แบบปลายปด
แบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว (Best
Answer) รวมทั้งหมด 6 ขอ
ส ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ
พฤติกรรมซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช แบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด โดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยเลือกตอบไดเพียง
คําตอบเดียว มีขอคําถามทั้งหมดจํานวน 45 ขอ กําหนดใหแตละขอมี 5 ตัวเลือก ดังตอไปนี้
มากที่สุด
ให 5 คะแนน
มาก
ให 4 คะแนน
ปานกลาง ให 3 คะแนน
นอย
ให 2 คะแนน
นอยที่สุด
ให 1 คะแนน
เกณฑการประเมินคาคะแนนที่ไดจากการวัดขอมูลจากแบบสอบถามในสวนนี้เปนการ
วัดขอมูลประเภทระดับชวงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกวางของอันตรภาคชั้นคือ
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ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
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= 5-1
5
= 0.80
จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคให
ความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคให
ความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคให
ความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคให
ความสําคัญนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคให
ความสําคัญนอยที่สุด
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช แบงเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานการจูงใจ ดาน
การรับรู ดานการเรียนรู ดานบุคลิกภาพ และดานทัศนคติ โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามมาตรวัด
ของลิเคิร ท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยใหเลือกตอบได เพียงคําตอบเดี ยว มีขอคําถาม
ทั้งหมดจํานวน 18 ขอ กําหนดใหแตละขอมี 5 ตัวเลือก ดังตอไปนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ให
ให
ให
ให
ให

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการประเมินคาคะแนนที่ไดจากการวัดขอมูลจากแบบสอบถามในสวนนี้เปนการ
วัดขอมูลประเภทระดับชวงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกวางของอันตรภาคชั้น คือ
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ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5-1
5
= 0.80
จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปจจัยดานจิตรวิทยาที่ผูบริโภคใหความสําคัญนอยที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคพื้น ที่
รอบโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 8 ขอ โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย เปนคําถามที่มีระดับการวัดขอมูลประเภทตางๆ ประกอบดวยคําถามที่ มีหลายคําตอบให
เลือก (Multiple Choices Questions) จํานวน 7 ขอ และคําถามปลายเปด (Open-ended Response
Question) จํานวน 1 ขอ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ ให
ไดเครื่องมือที่สมบูรณและมีคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามโดยศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. นํ า แบบสอบถามที่ สร า งเสร็ จ แลว เสนอต อ อาจารย ที่ ปรึ ก ษาสารนิ พนธ โดยมี
ผูเ ชี่ ยวชาญ 3 ท า นตรวจสอบความถูก ต อง ชั ด เจน ครอบคลุ ม วัต ถุ ประสงค ที่กํ า หนดไว เ พื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) วาตรงตามจุดมุงหมายและสอดคลองกับการศึกษา
ครั้งนี้หรือไมหลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
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4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ราย โดยผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูประกอบการในเขตบางพลัด เพื่อตรวจสอบการใชคําถาม
และความสามารถในการใช (Usability) และนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (บุญธรรม กิจประดาบริสุทธิ์ 2547 : 266-267) คา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามควรมีคาไมต่ํากวา 0.75 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามไดเทากับ 0.858 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) หลังจากนั้ น ผูวิจัยจึงนํ า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ลักษณะคือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามใหแกผูตอบ
แบบสอบถามที่ เ ป น กลุ มตั ว อย า งเป าหมาย โดยวิธี ก ารเลือ กตั ว อยา งแบบการโควต า (Quota
Sampling) จํานวน 400 ตัวอยาง
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึ กษาคนควางานวิจัยที่มี
ผูดําเนินการไวแลว ตําราวิชาที่เกี่ยวของ บทความทางวิชาการ เว็บไซดทางอินเตอรเน็ท เพื่อใชเปน
กรอบความคิดในการศึกษาประกอบการวิเคราะหและสรุปผล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยใชตางรางแจกแจงความถี่
แสดงคารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่อวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหลักษณะทางดานประชากรศาสตรดวยการใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ
2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อเบเกอรี่ข องผูบ ริ โ ภคในเขตพื้น ที่รอบโรงพยาบาลศิริราชด ว ยการใชสถิติ คาเฉลี่ยและสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหระดับความคิดเห็น ดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของ
ผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราชดวยการใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
ดวยการใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ
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5. วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
ดวยการใชคาสถิติไคสแควร (Chi-square test) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม โดยมีนัยสําคัญที่ 0.05
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําแผนดําเนินการศึกษาทฤษฎีแนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ย วของ และทําการเก็ บรวบรวมขอมู ล ตั้ งแต เดื อน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดื อ น
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยใชระยะเวลาทั้งสิ้นรวม 7 เดือน โดยมีชวงระยะเวลา ดังนี้
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ
ศึก ษาความ
เป น มาและ
ความสําคัญ
ศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัย
ทีเ่ กี่ยวของ
จั ด เก็ บ และ
รวบรวม
ขอมูล
วิ เ ค ร า ะ ห
ขอมูล
สรุป
ผลการวิจัย
ภาพที่ 6

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช ผล
การวิเคราะหขอมูลสามารถแบงไดเปน 4 หัวขอ ไดแก
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
4. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพืน้ ทีร่ อบโรงพยาบาลศิรริ าช
ปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลที่ไดจากการสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก รายละเอียดเรื่อง เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 จํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (คน)
100
88
188

ชาย
หญิง
รวม

รอยละ
53.19
46.81
100.00

ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 6.38 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 4 จํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
กลุมอายุ

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวา 15 ป

23

12.23

15-24 ป

34

18.09

25-34 ป

53

28.19

35-44 ป

42

22.34

45-54 ป

24

12.77

55-64 ป

12

6.38

65 ป ขึ้นไป

0

0.00

188

100.00

รวม

ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป มากที่สุด
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 28.19 รองลงมา คือ อายุระหวาง 35-44 ป จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 22.34 อายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 18.09 อายุระหวาง 45-54 ป
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.77 อายุต่ํ ากวา 15 ป จํานวน 23 คน คิด เปน รอยละ 12.23 อายุ
ระหวาง 55-64 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.38 และอายุมากกวา 65 ป จํานวน 0 คน คิดเปน
รอยละ 0.00 ตามลําดั บ สรุปได วา ผูบริโภคกลุมตั วอยางสวนใหญเปน วัย ผูใหญ มากที่สุด และ
รองลงมาเปนวัยกลางคน ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 5 จํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา/หมาย
รวม

จํานวน (คน)
87
45
56
188

รอยละ
46.28
23.94
29.79
100.00

ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 87 คน คิด
เปนรอยละ 46.28 รองลงมา คือ สถานภาพหยา/หมาย จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 29.79 และ
สถานภาพสมสร จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 23.94 ตามลําดับ สรุปไดวา ผูบริโภคกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีสถานภาพโสดมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 6 จํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
56
35
45
65
78
188

รอยละ
29.79
18.62
23.94
34.57
41.49
100.00

ผลการศึก ษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีระดั บการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จํานวน 78 คน คิด เปน รอยละ 41.49 รองลงมา มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 34.57 ระดับประถมศึกษา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 29.79 ระดับ
อนุปริญญาตรี/ปวส. จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 23.94 และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 18.62 ตามลําดับ สรุปไดวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน (คน)

รอยละ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

26

13.30

พนักงานบริษัทเอกชน

35

18.62

ขาราชการ

75

39.89

นักเรียน/นักศึกษา

24

12.77

เจาของกิจการ

23

12.23

อื่น ๆ

6

3.19

188

100.00

รวม

ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีอาชีพรับราชการมากที่สุด จํานวน 75 คน
คิดเปนรอยละ 39.89 รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 18.62
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.30 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 12.77 เจาของกิจการ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12.23 และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 3.19 ตามลําดับ สรุปไดวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับราชการ ดังแสดง
ในตารางที่ 7
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และรอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

จํานวน (คน)

รอยละ

ไมเกิน 5,000 บาท

5

2.66

5,001-10,000 บาท

13

6.91

10,001-15,000 บาท

48

25.53

15,001-20,000 บาท

58

30.85

มากกวา 20,000 บาท

64

34.04

188

100.00

รวม

ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000
บาท มากที่สุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 34.04 รองลงมามีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,00120,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 30.85 ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 25.53 ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 6.91 และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
2.66 ตามลําดั บ สรุปไดวา ผูบริโ ภคกลุมตัวอยางสว นใหญมีระดั บรายไดเฉลี่ยต อเดือนมากกวา
20,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 8
ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุม
ตัวอยาง
การศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของ
ผูบริโภคกลุมตัวอยาง ประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ผลการศึกษาเปนดังนี้
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการซื้อเบเกอรี่เกี่ยวกับปจจัยทางดาน
สวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่

Mean

S.D.

ระดับ

1. ดานผลิตภัณฑ

3.54

0.84

มาก

2. ดานราคา

3.55

0.83

มาก

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย

3.40

0.80 ปานกลาง

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด

3.57

0.81

มาก

3.51

0.82

มาก

รวม

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ส งผลตอพฤติกรรมการซื้อ
เบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง ใหความสําคัญอยูในระดับมาก มี 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานการ
สงเสริมทางการตลาด (Mean = 3.57) ปจจัยดานราคา (Mean = 3.55) และปจจัยดานผลิตภัณฑ
(Mean = 3.54) ตามลําดับ และระดับปานกลาง 1 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานชองทาง การจัดจําหนาย
(Mean = 3.40) ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 10 ความถี่ ร อยละ คาเฉลี่ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดั บการซื้ อเบเกอรี่ ด าน
ผลิตภัณฑ
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานผลิตภัณฑ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ความหลากหลายของเบเกอรี่
52
96
38
2
0 4.05 0.72
(27.66) (51.06) (20.21) (1.06) (0.00)
2. รสชาติ
75
86
24
3
0 4.24 0.73
(39.89) (45.74) (12.77) (1.60) (0.00)
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ตารางที่ 10 ความถี่ ร อยละ คาเฉลี่ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดั บการซื้อเบเกอรี่ด าน
ผลิตภัณฑ (ตอ)
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานผลิตภัณฑ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
3. คุณภาพ
19
63
77
20
9 3.34 0.96
(10.11) (33.51) (40.96) (10.64) (4.79)
4. สีสัน
4
36
80
47
21 2.76 0.96
(2.13) (19.15) (42.55) (25.00) (11.17)
5. ความใหมและสด
15
38
86
42
7 3.06 0.95
(7.98) (20.21) (45.74) (22.34) (3.72)
6. คุณคาทางโภชนาการ
66
67
49
6
0 4.03 0.86
(35.11) (35.64) (26.06) (3.19) (0.00)
7. อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
37
57
68
26
0 3.56 0.96
(19.68) (30.32) (36.17) (13.83) (0.00)
8. ตรายี่หอ
31
69
63
25
0 3.56 0.92
(16.49) (36.70) (33.51) (13.30) (0.00)
9. ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ
28
62
89
8
1 3.57 0.81
(14.89) (32.98) (47.34) (4.26) (0.53)
10. ขนาดของบรรจุภัณฑมใี หเลือกหลาย 15
63
94
16
0 3.41 0.76
ขนาด
(7.98) (33.51) (50.00) (8.51) (0.00)
11. ความสะดวกในการเปดปดบรรจุ
17
81
80
10
0 3.56 0.73
ภัณฑ
(9.04) (43.09) (42.55) (5.32) (0.00)
12. บรรจุภณ
ั ฑระบุสวนผสม
9
63
96
20
0 3.32 0.73
(4.79) (33.51) (51.06) (10.64) (0.00)
13. บรรจุภณ
ั ฑระบุวนั หมดอายุ
34
92
60
2
0 3.84 0.72
(18.09) (48.94) (31.91) (1.06) (0.00)
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ตารางที่ 10 ความถี่ ร อยละ คาเฉลี่ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดั บการซื้อเบเกอรี่ด าน
ผลิตภัณฑ (ตอ)
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานผลิตภัณฑ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
14. บรรจุภณ
ั ฑระบุสถานที่ผลิต
22
82
75
9
0 3.62 0.75
(11.70) (43.62) (39.89) (4.79) (0.00)
15. แสดงเครื่องหมายองคกรอาหารและ
17
83
66
15
7 3.47 0.90
ยา (อย.)
(9.04) (44.15) (35.11) (7.98) (3.72)
16. เปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่นําเขาจาก
20
87
67
11
3 3.59 0.82
ตางประเทศ
(10.64) (46.28) (35.64) (5.85) (1.60)
17. รับจัดชุดของขวัญในเทศกาลตาง ๆ
10
35
84
46
13 2.91 0.96
(5.32) (18.62) (44.68) (24.47) (6.91)
18. รับจัดชุดอาหารวาง (Break)
28 102 43
14
1 3.76 0.82
(14.89) (54.26) (22.87) (7.45) (0.53)
19. รับคืนสินคา เชน บรรจุภัณฑชํารุด
19
86
63
15
5 3.53 0.88
(10.11) (45.74) (33.51) (7.98) (2.66)
รวม
3.54 0.84
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอพฤติกรรม
การซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมที่ (Mean = 3.54 และ
S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ พบวา มีปจจัยดานรสชาติมีคาผลรวมสูงสุด คือ
(Mean = 4.24 และ S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ปจจัยดานความหลากหลายของเบเกอรี่ มีคาผลรวม
(Mean = 4.05 และ S.D. = 0.72)
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ตารางที่ 11 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซื้อเบเกอรี่ดานราคา
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานราคา
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
20. ราคาคงที่
15 109 42
19
3 3.61 0.84
(7.98) (57.98) (22.34) (10.11) (1.60)
21. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
23 100 43
19
3 3.64 0.88
(12.23) (53.19) (22.87) (10.11) (1.60)
22. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
11
76
70
23
8 3.31 0.91
(5.85) (40.43) (37.23) (12.23) (4.26)
23. ราคาถูกกวาที่อื่น
7
43 101 25
12 3.04 0.88
(3.72) (22.87) (53.72) (13.30) (6.38)
24. มีหลายราคาใหเลือก
12
34
93
34
15 2.97 0.97
(6.38) (18.09) (49.47) (18.09) (7.98)
25. รับชําระดวยเงินสดและบัตรเครดิต 47 125 12
4
0 4.14 0.62
(25.00) (66.49) (6.38) (2.13) (0.00)
26. ติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน
53 104 28
3
0 4.10 0.70
(28.19) (55.32) (14.89) (1.60) (0.00)
3.55 0.83
รวม
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา สงผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมที่ (Mean = 3.55 และ S.D. =
0.83) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานราคา พบวา มีปจจัยดานการรับชําระดวยเงินสดและบัตรเครดิต มี
คาผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 4.14 และ S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ปจจัยดานการติดปายแสดงราคา
อยางชัดเจน มีคาผลรวม (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.70)
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ตารางที่ 12 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดั บการซื้อเบเกอรี่ ด าน
ชองทางการจัดจําหนาย
(n = 188)
m
ดานชองทางการจัดจําหนาย
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
27. ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง
17
75
69
17
10 3.38 0.96
(9.04) (39.89) (36.70) (9.04) (5.32)
28. สถานที่จอดรถสะดวก
8
19
68
78
15 2.61 0.93
(4.26) (10.11) (36.17) (41.49) (7.98)
29. ความสะดวกในการหาซื้อ
10
28
79
66
5 2.85 0.90
(5.32) (14.89) (42.02) (35.11) (2.66)
30. จัดวางสินคางายตอการเลือกซื้อ
70
66
43
9
0 4.05 0.89
(37.23) (35.11) (22.87) (4.79) (0.00)
31. ตกแตงรานสวยงาม
35
55
92
6
0 3.63 0.82
(18.62) (29.26) (48.94) (3.19) (0.00)
32. ขนาดและความกวางของราน
22
60
73
33
0 3.38 0.91
(11.70) (31.91) (38.83) (17.55) (0.00)
33. บรรยากาศภายในรานและบริเวณ
21
57 100
8
2 3.46 0.79
(11.17) (30.32) (53.19) (4.26) (1.06)
34. ใกลแหลงชุมชน
13
51 109 15
0 3.33 0.72
(6.91) (27.13) (57.98) (7.98) (0.00)
35. ขายปลีกและสง
10
64 108
6
0 3.41 0.64
(5.32) (34.04) (57.45) (3.19) (0.00)
36. สินคาไมขาดตลาด
10
52 110 16
0 3.30 0.70
(5.32) (27.66) (58.51) (8.51) (0.00)
37. สามารถสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทได
24
99
63
2
0 3.77 0.67
(12.77) (52.66) (33.51) (1.06) (0.00)
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ตารางที่ 12 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดั บการซื้อเบเกอรี่ ด าน
ชองทางการจัดจําหนาย (ตอ)
(n = 188)
m
ดานชองทางการจัดจําหนาย
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
38. แสดงวันเวลาเปด-ปดรานชัดเจน
20
85
78
5
0 3.64 0.71
(10.64) (45.21) (41.49) (2.66) (0.00)
รวม
3.40 0.80
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายสงผล
ตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมที่ (Mean
= 3.40 และ S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา มีปจจัยดานการ
จัดวางสินคางายตอการเลือกซื้อมีคาผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.89) รองลงมาคือ
ปจจัยดานการสามารถสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทได มีคาผลรวม (Mean = 3.77 และ S.D. = 0.67)
ตารางที่ 13 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซื้อเบเกอรี่ ดานการ
สงเสริมทางการตลาด
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานการสงเสริมทางการตลาด
มาก
ปาน
นอย Mean S.D.
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
39. การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน แผน
18
86
71
9
4 3.56 0.82
พับ ใบปลิว
(9.57) (45.74) (37.77) (4.79) (2.13)
40. การประชาสัมพันธ
17
92
70
7
2 3.61 0.75
(9.04) (48.94) (37.23) (3.72) (1.06)
41. การลดราคาสินคาในวันพิเศษตาง ๆ
11
41
81
43
12 2.98 0.97
(5.85) (21.81) (43.09) (22.87) (6.38)
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ตารางที่ 13 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซื้อเบเกอรี่ ดานการ
สงเสริมทางการตลาด (ตอ)
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานการสงเสริมทางการตลาด
มาก
ปาน
นอย Mean S.D.
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
42. การใชพนักงานคอยแนะนําสินคาหนา 28 112 37
10
1 3.83 0.76
ราน
(14.89) (59.57) (19.68) (5.32) (0.53)
43. โปรโมชั่น เชน ซื้อ 1 แถม 1
17
94
62
11
4 3.58 0.82
(9.04) (50.00) (32.98) (5.85) (2.13)
44. การแจกคูปองสะสมแตม
14 123 35
14
2 3.71 0.76
(7.45) (65.43) (18.62) (7.45) (1.06)
45. การลดราคาในวันพิเศษตาง ๆ
14 124 33
13
4 3.70 0.79
(7.45) (65.96) (17.55) (6.91) (2.13)
รวม
3.57 0.81
ผลการศึกษา พบวา ปจ จัยสว นประสมทางการตลาดด านการสงเสริมทางการตลาด
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมที่
(Mean = 3.57 และ S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานการสงเสริมทางการตลาด พบวา มีปจจัย
ดานการใชพนักงานคอยแนะนําสินคาหนาราน มีคาผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 3.83 และ S.D. =
0.76) รองลงมาคือ ปจจัยดานการการแจกคูปองสะสมแตม มีคาผลรวม (Mean = 3.71 และ S.D. =
0.76)
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ขอมูลปจจัยดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง
การศึกษาปจจัยทางดานจิต วิทยาที่สงผลตอ พฤติก รรมการซื้อเบเกอรี่ข องผูบริโ ภค
กลุมตัวอยางประกอบไปดวย ปจจัยดานการจูงใจ การรับรู การเรียนรู และปจจัยดานบุคลิกภาพ ผล
การศึกษาเปนดังนี้
ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซื้อเบเกอรี่ เกี่ยวกับปจจัยทางดาน
จิตวิทยา
ปจจัยทางดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่

Mean

S.D.

1. ดานการจูงใจ

3.27

0.85 ปานกลาง

2. ดานการรับรู

3.53

0.73

มาก

3. ดานการเรียนรู

3.45

0.84

มาก

4. ดานบุคลิกภาพ

3.41

0.86

มาก

3.42

0.82

มาก

รวม

ระดับ

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาที่สงผลตอ พฤติก รรมการซื้อเบเกอรี่ ของ
ผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.42) เมื่อพิจารณาปจจัย
ยอยดานจิตวิทยาที่สงผลตอ พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ พบวา มีปจจัยที่มีผลในระดับมาก 3 ปจจัย
ไดแก ปจจัยดานการรับรู (Mean = 3.53) ปจ จัยด านการเรียนรู (Mean = 3.54) และปจจัยดาน
บุคลิกภาพ (Mean = 3.41) ปจจัยที่มีผลในระดับปานกลาง 1 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการจูงใจ
(Mean = 3.27) ดังแสดงในตารางที่ 14
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ตารางที่ 15 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซื้อเบเกอรี่เกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการจูงใจ
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานการจูงใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. รานเบเกอรี่อยูใกลบาน /
11
87
72
13
5
3.46 0.82
ใกลที่ทํางาน
(5.85) (46.28) (38.30) (6.91) (2.66)
2. สินคาราคาถูกกวาที่อนื่
8
55
83
32
10 3.10 0.92
(4.26) (29.26) (44.15) (17.02) (5.32)
3. เพื่อน / ญาติแนะนําใหซื้อ 14
35
87
39
13 2.99 0.99
สินคา
(7.45) (18.62) (46.28) (20.74) (6.91)
4. กลยุทธการขายจากผูข าย
22
59
97
8
2
3.48 0.80
(11.70) (31.38) (51.60) (4.26) (1.06)
5. ไดรับการกระตุนจากสื่อ
13
53
106
16
0
3.34 0.73
โฆษณาตาง ๆ
(6.91) (28.19) (56.38) (8.51) (0.00)
รวม
3.27 0.85
ผลการศึก ษา พบวา ปจ จัยทางด านจิตวิทยาดานการจูงใจสงผลต อพฤติกรรมการซื้อ
เบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมที่ (Mean = 3.27 และ S.D. =
0.85) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานการจูงใจ พบวา มีปจจัยดานกลยุทธการขายจากผูขาย มีคาผลรวม
สูงสุด คือ (Mean = 3.48 และ S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ปจจัยดานรานเบเกอรี่อยูใกลบาน / ใกลที่
ทํางาน มีคาผลรวม (Mean = 3.46 และ S.D. = 0.82)
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ตารางที่ 16 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซื้อเบเกอรี่เกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการรับรู
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานการรับรู
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
6. มีสินคาหลากหลายประเภทใหเลือก
14
72
96
6
0 3.50 0.68
(7.45) (38.30) (51.06) (3.19) (0.00)
7. มีที่จอดรถกวางขวาง และเพียงพอ
9
57 103 19
0 3.30 0.71
(4.79) (30.32) (54.79) (10.11) (0.00)
8. มีผูคนมาซื้อสินคาจํานวนมาก
26
91
69
2
0 3.75 0.70
(13.83) (48.40) (36.70) (1.06) (0.00)
9. รานคามีความสะอาดเปนระเบียบ
18
86
78
6
0 3.62 0.70
(9.57) (45.74) (41.49) (3.19) (0.00)
10. รานมีชื่อเสียง
16
83
70
13
6 3.48 0.87
(8.51) (44.15) (37.23) (6.91) (3.19)
รวม
3.53 0.73
ผลการศึกษา พบวา ปจ จัยทางด านจิตวิทยาดานการรับรู สงผลตอพฤติ กรรมการซื้อ
เบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมที่ (Mean = 3.53 และ S.D. =
0.73) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานการรับรู พบวา มีปจจัยดานการมีผูคนมาซื้อสินคาจํานวนมาก มีคา
ผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 3.75 และ S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ปจจัยดานรานคามีความสะอาด เปน
ระเบียบ มีคาผลรวม (Mean = 3.62 และ S.D. = 0.70)
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ตารางที่ 17 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซื้อเบเกอรี่เกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานการเรียนรู
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานการเรียนรู
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
11. สินคามีใหเลือกหลากหลายราคา และ 16
88
72
9
3 3.56 0.78
หลากหลายประเภท
(8.51) (46.81) (38.30) (4.79) (1.60)
12. สามารถมาซื้อสินคาไดทุกวัน
10
33
94
40
11 2.95 0.92
(5.32) (17.55) (50.00) (21.28) (5.85)
13. การจัดโซนที่แยกประเภททําให
24 109 41
13
1 3.76 0.78
สะดวกตอการเลือกซื้อ
(12.77) (57.98) (21.81) (6.91) (0.53)
14. มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน 18
88
63
14
5 3.53 0.87
ที่จอดรถ / หองน้ํา / เกาอี้นงั พัก เปนตน (9.57) (46.81) (33.51) (7.45) (2.66)
รวม
3.45 0.84
ผลการศึกษา พบวา ปจจั ยทางดานจิตวิทยาดานการเรียนรู สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ
เบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพรวม มีผลรวมที่ (Mean = 3.45 และ S.D. =
0.84) เมื่อพิจารณาปจจัยยอยด านการเรียนรู พบวา มีปจ จัยดา นการจัดโซนที่แยกประเภท ทําให
สะดวกตอการเลือกซื้อ มีคาผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 3.76 และ S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ปจจัย
ดานสินคามีใหเลือกหลากหลายราคา และหลากหลายประเภท มีคาผลรวม (Mean = 3.56 และ S.D.
= 0.78)
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ตารางที่ 18 ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการซื้อเบเกอรี่เกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานบุคลิกภาพ
(n = 188)
ระดับความคิดเห็น
ดานบุคลิกภาพ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean S.D.
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
15. ผูบริโภคชอบหาแหลงซื้อ
11
116
40
19
2
3.61 0.79
ใหม ๆ
(5.85) (61.70) (21.28) (10.11) (1.06)
16. ผูบริโภคชอบหากิจกรรม
16
112
39
17
4
3.63 0.85
ในวันหยุด
(8.51) (59.57) (20.74) (9.04) (2.13)
17. ผูบริโภคชอบติดตามความ
9
79
75
18
7
3.35 0.86
แปลกใหมของสินคา
(4.79) (42.02) (39.89) (9.57) (3.72)
18. ผูบริโภคชอบที่จะบริโภค
7
54
83
31
13 3.06 0.94
เบเกอรี่เปนอาหารวาง
(3.72) (28.72) (44.15) (16.49) (6.91)
รวม
3.41 0.86
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาดานบุคลิกภาพสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ
เบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาในภาพ มีผลรวมที่ (Mean = 3.41 และ S.D. = 0.86)
เมื่อพิจารณาปจจัยยอยดานบุคลิกภาพ พบวา มีปจจัยดานผูบริโภคชอบหากิจกรรมในวันหยุด มีคา
ผลรวมสูงสุด คือ (Mean = 3.63 และ S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ปจจัยดานผูบริโภคชอบหาแหลงซื้อ
ใหม ๆ มีคาผลรวม (Mean = 3.61 และ S.D. = 0.79)
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง
การศึก ษาข อ มูล เกี่ย วกั บพฤติ ก รรมการซื้ อ เบเกอรี่ ข องผูบ ริ โ ภคกลุม ตั ว อย าง ผล
การศึกษาเปนดังนี้
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ตารางที่ 19 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซื้อเบเกอรี่ จําแนกตามชนิดของเบเกอรี่ที่ชอบซื้อ
ชนิดของเบเกอรี่ที่ชอบซื้อ
ขนมเคก
พาย
ขนมปง
ครัวซอง
คุกกี้
เอแคร
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
45
31
22
45
12
17
16
188

รอยละ
23.94
16.49
11.70
23.94
6.38
9.04
8.51
100.00

ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อเบเกอรี่ ชนิดขนมเคกและ
ครัวซอง คิดเปนรอยละ 23.94 เทากันทั้งสองชนิด รองลงมาเลือกซื้อเบเกอรี่ชนิดพาย คิดเปนรอยละ
16.49 ชนิดขนมปง คิดเปนรอยละ 11.70 ชนิดเอแคร คิดเปนรอยละ 9.04และชนิดคุกกี้นอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 6.38 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 19
ตารางที่ 20 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซื้อเบเกอรี่ จําแนกตามเหตุผลในการซื้อเบเกอรี่
เหตุผลในการซื้อเบเกอรี่
รับประทานแทนการบริโภคอาหารมื้อหลัก
เนื่องจากสังคมในปจจุบันตองการความเรงรีบ
นําไปเปนของฝาก
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
40
57
67
24
188

รอยละ
21.28
30.32
35.64
12.77
100.00

ผลการศึกษา พบวา เหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ สวนใหญซื้อเพื่อนําไปเปน ของฝาก คิด
เปนรอยละ 35.64 รองลงมาซื้อเนื่องจากสังคมในปจจุบันตองการความเรงรีบ คิดเปนรอยละ 30.32
ซื้อรับประทานแทนการบริโภคอาหารมื้อหลัก คิดเปนรอยละ 21.28 และเหตุผลอื่น ๆ นอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 12.77 ดังแสดงในตารางที่ 20
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ตารางที่ 21 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซื้อเบเกอรี่ จําแนกตามสถานที่ในการซื้อเบเกอรี่
สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่
หางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ต/มินิมารท
รานหรือโรงงานผลิตเบเกอรี่
ตัวแทนจําหนาย
ตลาด
รานขายของชํา
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
22
35
60
45
9
12
5
188

รอยละ
11.70
18.62
31.91
23.94
4.79
6.38
2.66
100.00

ผลการศึกษา พบวา สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่สวนใหญซื้อจากรานหรือโรงงานผลิต
เบเกอรี่ คิดเปนรอยละ 31.91 รองลงมาไดแก ตัวแทนจําหนาย คิดเปนรอยละ 23.94 และสถานที่อื่น
ๆ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.66 ดังแสดงในตารางที่ 21
ตารางที่ 22 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ จําแนกตามคาใชจายในการ
ซื้อเบเกอรี่
คาใชจายในการซื้อเบเกอรี่
ต่ํากวา 50 บาท
50 - 100 บาท
101 - 150 บาท
มากกวา 150 บาท ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
24
54
87
23
188

รอยละ
12.77
28.72
46.28
12.23
100.00

ผลการศึกษา พบวา คาใชจายในการซื้อเบเกอรี่แตละครั้งสวนใหญ ซื้อในราคา 101 –
150 บาท คิ ด เปน ร อยละ 46.28 รองลงมาซื้อในราคา 50 – 100 บาท คิด เปน รอยละ 28.72 และ
คาใชจายในการซื้อเบเกอรี่แตละครั้งนอยที่สุดซื้อในราคา มากกวา 150 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ
12.23 ดังแสดงในตารางที่ 22
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ตารางที่ 23 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ จําแนกตามความถี่ในการ
ซือ้ เบเกอรี่
ความถี่ในการซื้อเบเกอรี่
สัปดาหละ 1- 2 ครั้ง
สัปดาหละ 3-4 ครั้ง
เดือนละ 1-2 ครั้ง
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
56
80
35
17
188

รอยละ
29.79
42.55
18.62
9.04
100.00

ผลการศึกษา พบวา ความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ สวนใหญซื้อสัปดาหละ 3-4 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 42.55 รองลงมาซื้อสัปดาหละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.79 และความถี่ในการซื้ออื่น ๆ
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.04 ดังแสดงในตารางที่ 23
ตารางที่ 24 คารอยละของผูบริโภคกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ จําแนกตามสื่อที่ทําใหสนใจ
การซื้อเบเกอรี่
สื่อที่ทําใหผูบริโภคสนใจการซื้อเบเกอรี่
โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ
ใบปลิว
ปายโฆษณา
คนรูจกั
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
23
25
55
49
23
8
5
188

รอยละ
12.23
13.30
29.26
26.06
12.23
4.26
2.66
100.00

ผลการศึกษา พบวา สื่อที่ทําใหสนใจการซื้อเบเกอรี่สวนใหญไดแก หนังสือพิมพ คิด
เปนรอยละ 29.26 รองลงมาไดแก ใบปลิว คิดเปนรอยละ 26.06 และสื่ออื่น ๆ นอยที่สุด คิดเปนรอย
ละ 2.66 ดังแสดงในตารางที่ 24
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ตารางที่ 25 คา รอยละของผูบริโภคกลุมตั วอยางผูซื้อผลิต ภัณ ฑเบเกอรี่ จําแนกตามการสงเสริ ม
การขายเบเกอรี่
การสงเสริมการขายเบเกอรี่
ลดราคา
บัตรสมาชิกรับสวนลด
โปรโมชั่น เชน 2 แถม 1
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
12
88
73
15
188

รอยละ
6.38
46.81
38.83
7.98
100.00

ผลการศึกษา พบวา การสงเสริมการขายเบเกอรี่ที่ชอบสวนใหญ ไดแก บัตรสมาชิกรับ
สวนลด คิดเปนรอยละ 46.81 รองลงมาไดแก โปรโมชั่น เชน 2 แถม 1 คิดเปนรอยละ 38.83 และ
การสงเสริมการขายเบเกอรี่แบบลดราคาชอบนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.38 ดังแสดงในตารางที่ 25

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่ อง พฤติ กรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้น ที่รอบโรงพยาบาล
ศิริราช มีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
พื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ไดสุมตัว อยางจากผูบริโภคจํานวน 400 คน
โดยการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคกลุมตัว อยางสวนใหญรอยละ 53.19 เปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 25-34 ป จํานวนมากที่สุดรอยละ 28.19 สถานภาพโสดรอยละ 46.28 วุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีรอยละ 41.49 เปนขาราชการรอยละ 39.89 และมีรายไดมากกวา 20,000 บาทมากที่สุด
รอยละ 34.04
ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับรสชาติ ใ นระดั บมากที่สุด (Mean = 4.24) ดานราคา ผู บริโ ภคกลุมตั วอยางให
ความสําคัญกับการรับชําระดวยเงินสดและบัตรเครดิตในระดับมาก (Mean = 4.14) ดานชองทางการ
จําหนาย ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดวางสินคางายตอการเลือกซื้อ ในระดับมาก
(Mean = 4.05) ด านการสงเสริมทางการตลาด ผูบริโ ภคกลุมตั วอยางใหความสําคัญกับการใช
พนักงานคอยแนะนําสินคาหนารานในระดับมาก (Mean = 3.83)
ในสวนของปจจัยดานจิตรวิทยาดานการจูงใจ ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
รานเบเกอรี่ที่อยูใกลบาน/ใกลที่ทํางานในระดับมาก (Mean = 3.46) ดานการรับรู ผูบริโภคกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการมีผูคนมาซื้อสินคาจํานวนมากในระดับมาก (Mean = 3.75) ดานการ
เรียนรู ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดโซนที่แยกประเภททําใหสะดวกตอการเลือก
ซื้อในระดับมาก (Mean = 3.76) ดานบุคลิกภาพ ผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการชอบหา
กิจกรรมในวันหยุดในระดับมาก (Mean = 3.63)
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ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่พบวาผูบริโภคกลุมตัวอยางนิยมซื้อเบเกอรี่ชนิด
ขนมเคกและครัวซองรอยละ 23.94 และมีเหตุผลในการซื้อเพื่อนําไปเปนของฝากรอยละ 35.64 โดย
ซื้อจากรานหรือโรงงานผลิตเบเกอรี่ รอยละ 31.91 ซึ่งมีคาใชจายในการซื้อเบเกอรี่แตละครั้งเปนเงิน
จํานวน 101 - 150 บาท คิดเปนรอยละ 46.28 โดยมีความถี่ในการซื้อสัปดาหละ 3-4 ครั้งคิดเปน
รอยละ 42.55 สื่อที่ทําใหสนใจการซื้อเบเกอรี่ สวนใหญเปนหนังสือพิมพรอยละ 29.26 และการ
สงเสริมการขายที่มากที่สุด คือการทําบัตรสมาชิกรับสวนลดรอยละ 46.81
การอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ เบเกอรี่ ข องผู บ ริ โ ภคในเขตพื้ น ที่ ร อบ
โรงพยาบาลศิริราช มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโ ภคกลุมตั ว อยางสว นใหญเปนชายมากกวาหญิง สอดคลอง
กับ ผลวิจั ยของ นภั สพร นิ ย ะวานนท (2552) เรื่ อง ปจ จัย ที่มี ผลต อพฤติ ก รรมการซื้อ เบเกอรี่
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน วาคนสวนใหญที่เขารานเบเกอรี่
จะเปนเพศชาย เปนกลุมวันรุนและวัยทํางาน นิยมรับประทานเปนอาหารเชาและอาหารวาง อีกทั้ง
ยังตองการคุณคาอาหารจําพวกแปงอยูมาก จากผลวิจัยนี้อาจคาดการณไดวาเพศชายมีภาระกิจและ
ความเรงรีบประจําวันที่ต องทํา เพื่อความสะดวกจึงนิยมรับประทานเบเกอรี่แทนอาหารเชาหรือ
รับประทานเปนอาหารวางในยามหิว และแมแตมื้อเย็นหากไมรับประทานอาหารตามปรกติมีเพียง
ขนมปงหรือแซนดวิชก็สามารถทดแทนอาหารในมื้อนั้นได
ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับรสชาติของเบเกอรี่มากที่สุด
สอดคลองกับงานวิ จัยของ ขวัญ เรือ น สั จ จาสัย (2546) เรื่อ ง “พฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อเบเกอรี่
ของประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดพบวา
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับรสชาติ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และคุณคาทาง
โภชนาการ ดังนั้น ผูประกอบการตองผลิตเบเกอรี่ที่มีรสชาติอรอยสดใหมทุกวัน มีความหลากหลาย
และมีคุณคาทางโภชนาการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ดานราคา ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ
และรับชําระดวยเงินสดและบัตรเครดิต โดยมีคาใชจายที่ซื้อเฉลี่ย 101-150 บาทตอครั้ง สอดคลอง
กับงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2551) วา ผูบริโภคเนนการประหยัดคาใชจาย อันเปนผลจาก
การคาดการณวา ภาวะเศรษฐกิจจะยังซบเซาตอเนื่อง ความคาดหวังของธุรกิจผลิตภัณ ฑเบเกอรี่
จึงอยูที่การปรับตัวของผูประกอบการและการฟนตัวของเศรษฐกิจ
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ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล เพิ่มศรีเดช (2549)
ที่ไ ด ทํ า การศึ ก ษาเรื่อ ง ทั ศนคติ ท างด านส ว นประสมทางการตลาดที่ มีอิ ท ธิพ ลต อ พฤติ ก รรม
การซื้อสินคาที่ตลาดนัดขางธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานทําเลที่ตั้งโดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543) ที่กลาววา ชองทาง
การจัดจําหนาย เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังลู กคา หรือเปนการ
กระจายสินคาไปยังลูกคา
ดานการสงเสริมทางการตลาด ผลการวิจัยพบวาผูบริโ ภคใหความสําคัญกับการใช
พนักงานคอยแนะนําสินคาในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษา
เรื่อง “ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริ การรานเบเกอรี่ของผูบริโภคใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย” พบวา ปจ จัยด านพนั ก งานมีระดั บความสําคัญในระดั บมาก ได แก
พนักงาน มีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเองกับลูกคาพูดจาสุภาพและดูแลเอาใจใสเปนอยางดี
และยัง สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัต น และคณะ (2541) ที่กลาววา การสงเสริม
การตลาดเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารและจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการและพฤติกรรมการ
ซื้อเกิดขึ้น เครื่องมือการสงเสริมการตลาดประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําขอมูลมาใชในการ
พัฒนาการตลาดเพื่อใชใ นการประกอบธุรกิ จ ร านเบเกอรี่ใ หสอดคลองกับความต องการของ
ผูบริโภคได ดังนี้
ผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายหลัก เปนกลุมขาราชการ อายุระหวาง 25 – 34 ป และมี
รายไดมากกวา 20,000 บาท ดังนั้นผูประกอบธุรกิจรานเบเกอรี่ควรนําขอมูลมาใชวางแผนกลยุทธ
การตลาด โดยการเพิ่มชองทางการจัด จํา หน ายใหเขาถึ งกลุมลู ก คาเป าหมายใน เขตพื้น ที่รอบ
โรงพยาบาลศิริราช นอกจากทําเลจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทําธุรกิจคาทุกประเภทขายแลวยังเปน
ตัวกําหนดขนาดของการลงทุน และการวางแผนผลิตสินคาอีกดวย เพราะเมื่อเราไดทําเลที่ตองการ
แลว ทําเลจะเปนตัวกําหนดขนาดราน และขนาดรานจะเปนตัวกําหนดงบประมาณการลงทุนซื้อ
อุปกรณตาง ๆ ทานไมควรซื้ออุปกรณกอนจนกวาจะไดทําเลที่ตั้งราน ทําเลยังเปนตัวกําหนดวาควร
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ผลิตสินคาในปริมาณเทาใด ซึ่งปริมาณการผลิตสินคามีผลตอการซื้อวัตถุดิบและการสตอกสินคา
ทําเลยังมีสวนรวมสําคัญในการตั้งราคาขายอีกดวย ฉะนั้นขอแนะนําใหทานสละเวลาอันมีคาสํารวจ
ทําเลที่หมายตาอยางละเอียด ดูความเปนไปไดของทําเลในแตละชวงวัน วาผูคนมีพฤติกรรมการกิน
การซื้ออยางไร
ผลการวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญกับรสชาติความอหรอยมาก
ที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการตองใสใจดานรสชาติของลิตภัณฑเบเกอรี่ควรใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
มีความสดใหม มีความหอมมองดูนารับประทานและตองระบุวันเดือนปที่ผลิตและวันหมดอายุดวย
เพื่อความนาเชื่อถือในการเลือกซื้อของผูบริโภค
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีคาใชจายในการซื้อเบเกอรี่แตละครั้งจํานวน 101-150 บาท
และมีความถี่ในการซื้อ สัปดาหละ 3-4 ครั้ง ดังนั้นผูประกอบการควรตั้งราคาจําหนายเบเกอรี่ที่
เหมาะสมกับรายไดของกลุมลูกค าเปาหมาย และมีการนําเสนอสินคาอื่นภายในรานใหกับลูกคา
เพื่อเพิ่มเติมยอดขาย การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ มี
การจูงใจโดยการสมัค รบัตรสมาชิกเพื่อรับสว นลดหรือจัด ทําคูปองสว นลดในการซื้อครั้งตอไป
และควรจัดรายการสงเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายและกระตุนความตองการซื้อดวยการแจกบัตร
สะสมแตมเมื่อซื้อสินคาครบตามที่กําหนด เมื่อสะสมแตมครบตามกําหนดสามารถรับของกํานั ล
หรือเลือกรับสินคาฟรี 1 อยาง
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการใชพนักงานคอยแนะนําสินคาหนาราน
อยูใ นระดับ มาก ดัง นั ้ น ผูป ระกอบการควรควรมีก ารจัด ฝก อบรมพนัก งานของรา นคา ดา น
กระบวนการใหบริการโดยเริ่มตั้งแต การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม รวมไปถึงการ
จูงใจและปลูก ฝงลัก ษณะที่จําเปน ตอการใหบริก าร เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูก คาหรือ
ผูใชบริการใหมากที่สุด เปนหลักยึด สําหรับสรางความประทับใจใหเกิดกับลูกคาทุกคน
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรทีเ่ ปนผูบ ริโภคในพืน้ ทีร่ อบโรงพยาบาล
ศิริราช เทานั้น หากมีโอกาสควรจะมีการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบในความเหมือนหรือ
แตกตางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่รวมถึงความคิดเห็นของผูบริโภคที่เคยบริโภค
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ซึ่งขอมูลที่ไดเพิ่มเติมนี้ นาจะเปนประโยชนที่จะเปนแนวทางใหผูประกอบการ
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่ หรืออาจจะศึกษาในประเด็นที่ไม ได
ศึกษาในครั้งนี้ดวย
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ในการศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเพียงดานเดียว ยังเปน
ขอจํากั ด สําหรั บการวิเคราะหผลที่ไดรับ ในโอกาสต อไปควรใชวิธีก ารเก็บรวบรวมขอมูลใน
ลักษณะการสัมภาษณควบคูไปกับการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะชวยใหการแปลความหมายและการ
วิเคราะหขอมูลมีลักษณะที่ถูกตองและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มการศึกษาทัศนะคติของ
ผูบริโ ภคในแต ละประเภทของเบเกอรี่โดยละเอีย ดมากขึ้น เพื่อนํ าไปพัฒนาการผลิตผลิตภั ณ ฑ
เบเกอรี่ใหมีความหลากหลายและมีรสชาติตรงใจผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
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รายการอางอิง
ภาษาไทย
กัญญารักษ ปจิธรรม. (2546). “แผนธุรกิจรานบับเบิ้ลเบเกอรี่.” การคนควาแบบอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
กันยา สุวรรณแสง. (2533). การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพมหานคร : บํารุงสาสน.
ขวัญเรือน สัจจาสัย. (2546). “การศึกษาพฤติกรรมเลือกซื้อเบเกอรี่ของประชาการในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี.” การคนควาแบบอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ. (2545). พฤติกรรมผูบริโภค Consumer Behavior.
กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2550). “แบบวัดความขัดแยงระหวางงานกับครอบครัว.” สารนิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ดารณี พานทองพาลุสุข และสุรเสกข พงษหาญยุทธ. (2542). ทฤษฎีการจูงใจ. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิทและสุนี เลิศแสวงกิจ. (2540). มนุษยสัมพันธ. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวังอักษร.
ธงชัย สันติวงษ. (2535). พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พาณิชย.
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2547). การจัดการการตลาด. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
เพียรสันเอ็ดดูเคชั่น อินโด ไชนา.
นภัสพร นิยะวานนท. (2552). “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นิภา นิธยายน. (2530). การปรับตัวและบุคลิกภาพ: จิตวิทยาเพือ่ การศึกษาและชีวิต. พิมพครั้งที่
2. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร.
ประดินันท อุปรมัย. (2540). เอกสารการสอนชุดวิชาพืน้ ฐานการศึกษา หนวยที่ 4 มนุษยกบั การ
เรียนรู. พิมพครั้งที่ 15. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พงศ หรดาล. (2540). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน. ม.ป.ท.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

78
พิบูล ทีปะปาล. (2534). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : เซลโลการพิมพ.
. (2545). หลักการตลาดยุคใหมในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : มิตรสัมพันธ
กราฟฟก.
พีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา. (2546). การเปดรานเครื่องดื่ม & เบเกอรี่. กรุงเทพมหานคร :
EDITOR 1999.
เพ็ญศิริ โชติพันธ. (2551). การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 3. อุบลราชธานี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ไพโรจน อาจรักษา. (2544). คําอธิบายกฎหมายบริษัทบริหารสินทรัพยไทย. กรุงเทพมหานคร :
นิติธรรม.
ภัทราภรณ โสวรัตนพงศ. (2547). “พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร.” งานวิจัยปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธม. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
รุงนภา บุญคุม. (2536). “ทัศนคติของพัฒนาการตอนโยบายการจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด: ศึกษา
กรณีชว ยเหลือทางวิชาการสังคมชุมชนเขตที่ 3.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ราตรี พัฒนรังสรรค. (2544). พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
วิทยา สุหฤทดํารง. (2546). ลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
วิไล เพิ่มศรีเดช. (2549). ทัศนคติทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาที่ตลาดนัดขางธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. (2545). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2538). พฤติกรรมผูบ ริโภค. กรุงเทพมหานคร : วิสิทธิ์พัฒนา.
. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ.
. (2543). นโยบายผลิตภัณฑและราคา. กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด อิน บิสซิเนส
เวิรด.
. (2542). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร.
. (2547). ศัพทการบริหารธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร.
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. (2547). วิชาหลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ท็อป.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

79
ศุภร เสรีรัตน. (2544). พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ.
ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2550). ผลิตภัณฑเบเกอรี่’50. เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://
www.kasikornresearchcom/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.
Aspx?docid=8035
ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2551). ผลิตภัณฑเบเกอรี่’51. เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2555. เขาถึงไดจาก
http://www.kasikornresearchcom/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.
Aspx?docid=11081
ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2555). พฤติกรรมการบริโภคสินคาอาหารของคนกรุงเทพฯ (2555).
เมื่อ 17 มิถุนายน 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kasikornresearch.com.
สมจิตร ลวนจําเริญ. (2527). การตลาดอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สมยศ นาวีการ. (2543). การบริหารและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : กรุงธนพัฒนา.
สันติศุกร ธราพร. (2544). “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมปง-นมสด.” การคนควาแบบ
อิสระปริญญาบริหารมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย.
สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543). หลักการตลาด. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพมหานคร.
สุรางค โควตระกูล. (2544). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ ลีละศุภสกุล. (2526). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร : นิ่ลนาราการพิมพ.
สุษม ศุภนิตย. (2546). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เสรี วงษมณฑา. (2542). การวิเคราะหพฤติกรรมผูบ ริโภค. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม
และไซเท็กซ.
โสมรวี จินดาทา. (2550). “ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานเบ
เกอรี่ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย.” การศึกษาโดยอิสระมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง.
มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย. (2540). คูมือเรียบเรียงวิทยานิพนธ. นครปฐม :
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

80
อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 8.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ภาษาตางประเทศ
Belch. George E. and Michael A. Belch. (2005). Advertising and promotion : an integrated
marketing communications Perspective. 6th ed. Boston : McGraw-Hill.
Kotler. Phillip. (1997). Marketing Management: Analysis Planning and Control. 9th ed.
New Jersey : A simon & Schuster Company.
. (1995). Marketing Management. Englewood Cliffs : Prentice Hall, Meyer
Research Center by POPAL.
Quinn. Virginia Nichols. (1984). Applying Psychology. Simgapore : McGraw-Hill Book
Company.
Weiten. Wayne. (1997). Psychology of Education. The United States of America : Vonoffman.
Zimbardo. Philip G. and Ann L. Weber. (1997). Psychology. 2nd. The United States of America :
R. R. Donnelley & Sons.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

81

ก
ก
กก
ก
ก
ก
ก
ภาคผนวก

82

ก
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ภาคผนวก ก
แบบสอบถามการวิจัย

83
เลขที่แบบสอบถาม……………

แบบสอบถาม
เรื่อง “พฤติก รรมการซื้อเบเกอรี่ข องผูบริโ ภคในเขตพื้น ที่รอบโรงพยาบาลศิริราช”
แบบสอบถามนี้ จัด ทํ า ขึ้น เพื่อ การศึ ก ษาของนั ก ศึก ษาระดั บปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รการจัด การ
ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึก ษาพฤติก รรมการซื้อเบเกอรี่ข อง
ผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถามจะนําไปใชเพื่อประโยชน
ในการศึ ก ษาเท า นั้ น ทั้ ง นี้ จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขอความร ว มมื อ จากท า นในการสละเวลากรอก
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้
นายอภิศักดิ์ ศรีคณ
ุ ผูศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูกรอกแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  ที่ตรงตามสถานภาพความเปนจริงของทาน
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) ต่ํากวา 15 ป
 2) 15-24 ป
 3) 25-34 ป
 4) 35-44 ป
 6) 55-64 ป
 5) 45-54 ป
 7) 65 ป ขึ้นไป
3. สถานภาพ
 1) โสด
 2) สมรส
 3) หยา / หมาย
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4. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษา
 2) มัธยมศึกษา / ปวช.
 3) อนุปริญญา / ปวส.
 4) ระดับปริญญาตรี
 5) สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ).................................
5. อาชีพหลักของทาน
 1) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2) พนักงานบริษัทเอกชน
 3) ขาราชการ
 4) นักเรียน / นักศึกษา
 4) เจาของกิจการ
 6) อื่น ๆ โปรดระบุ.........................
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 1) ไมเกิน 5,000 บาท
 2) 5,001-10,000 บาท
 3) 10,001-15,000 บาท
 4) 15,001-20,000 บาท
 5) มากกวา 20,000 บาท
สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยด านสว นประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติก รรมการซื้อเบเกอรี่ของ
บริโภคในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  ที่ตรงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ในระดับใด
ดานผลิตภัณฑ
1. ความหลากหลายของเบเกอรี่
2. รสชาติ
3. คุณภาพ
4. สีสัน
5. ความใหมและสด
6. คุณคาทางโภชนาการ
7. อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(5)
(3)
(1)
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ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ในระดับใด
8. ตรายี่หอ
9. ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ
10. ขนาดของบรรจุภัณฑมใี หเลือกหลายขนาด
11. ความสะดวกในการเปดปดบรรจุภณ
ั ฑ
12. บรรจุภณ
ั ฑระบุสวนผสม
13. บรรจุภณ
ั ฑระบุวนั หมดอายุ
14. บรรจุภณ
ั ฑระบุสถานที่ผลิต
15. แสดงเครื่องหมายองคกรอาหารและยา (อย.)
16. เปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่นําเขาจากตางประเทศ
17. รับจัดชุดของขวัญในเทศกาลตาง ๆ
18. รับจัดชุดอาหารวาง (Break)
19. รับคืนสินคา เชน บรรจุภัณฑชํารุด
ดานราคา
20. ราคาคงที่
21. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
22. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
23. ราคาถูกกวาที่อื่น
24. มีหลายราคาใหเลือก
25. รับชําระดวยเงินสดและบัตรเครดิต
26. ติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน
ดานชองทางการจัดจําหนาย
27. ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง
28. สถานที่จอดรถสะดวก
29. ความสะดวกในการหาซื้อ

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(5)
(3)
(1)
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ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ในระดับใด
30. จัดวางสินคางายตอการเลือกซื้อ
31. ตกแตงรานสวยงาม
32. ขนาดและความกวางของราน
33. บรรยากาศภายในรานและบริเวณ
34. ใกลแหลงชุมชน
35. ขายปลีกและสง
36. สินคาไมขาดตลาด
37. สามารถสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทได
38. แสดงวันเวลาเปด-ปดรานชัดเจน
ดานการสงเสริมทางการตลาด
39. การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว
40. การประชาสัมพันธ
41. การลดราคาสินคาในวันพิเศษตาง ๆ
42. การใชพนักงานคอยแนะนําสินคาหนาราน
43. โปรโมชั่น เชน ซื้อ 1 แถม 1
44. การแจกคูปองสะสมแตม
45. การลดราคาในวันพิเศษตาง ๆ

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(5)
(3)
(1)
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สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยดานจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่
รอบโรงพยาบาลศิริราช
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  ที่ตรงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ปจจัยทางดานจิตวิทยาตอไปนี้ สงผลตอพฤติกรรม
การซื้อเบเกอรี่ของผูบ ริโภคในเขตพื้นที่รอบ
โรงพยาบาล ศิริราช
ดานการจูงใจ
1. รานเบเกอรี่อยูใกลบาน / ใกลที่ทํางาน
2. สินคาราคาถูกกวาที่อนื่
3. เพื่อน / ญาติแนะนําใหซื้อสินคา
4. กลยุทธการขายจากผูข าย
5. ไดรับการกระตุนจากสื่อโฆษณาตาง ๆ
ดานการรับรู
6. มีสินคาหลากหลายประเภทใหเลือก
7. มีที่จอดรถกวางขวาง และเพียงพอ
8. มีผูคนมาซื้อสินคาจํานวนมาก
9. รานคามีความสะอาด เปนระเบียบ
10. รานมีชื่อเสียง
ดานการเรียนรู
11. สินคามีใหเลือกหลากหลายราคา และหลากหลาย
ประเภท
12. สามารถมาซื้อสินคาไดทุกวัน
13. การจัดโซนที่แยกประเภททําใหสะดวกตอการเลือกซื้อ
14. มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน ทีจ่ อดรถ / หองน้ํา
/ เกาอี้นังพัก เปนตน
ดานบุคลิกภาพ
15. ผูบริโภคชอบหาแหลงซื้อใหม ๆ

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(5)
(3)
(1)
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ปจจัยทางดานจิตวิทยาตอไปนี้ สงผลตอพฤติกรรม
การซื้อเบเกอรี่ของผูบ ริโภคในเขตพื้นที่รอบ
โรงพยาบาล ศิริราช

ระดับการมีผลตอการตัดสินใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(5)
(3)
(1)

16. ผูบริโภคชอบหากิจกรรมในวันหยุด
17. ผูบริโภคชอบติดตามความแปลกใหมของสินคา
18. ผูบริโภคชอบที่จะบริโภคเบเกอรี่เปนอาหารวาง
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นทีร่ อบโรงพยาบาลศิรริ าช
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  ที่ตรงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด
1. ผูบริโภคชอบซื้อเบเกอรี่ชนิดใดมากที่สุด
 1) ขนมเคก
 2) พาย
 3) ขนมปง
 4) ครังซอง
 5) คุกกี้
 6) เอแคร
 7) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................
2. เหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 1) รับประทานแทนการบริโภคอาหารมื้อหลัก
 2) เนื่องจากสังคมในปจจุบันตองการความเรงรีบ
 3) นําไปเปนของฝาก
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ...........................
3. ผูบริโภคเคยซื้อเบเกอรี่จากแหลงใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 1) หางสรรพสินคา
 2) ซุปเปอรมารเก็ต/มินิมารท
 3) รานหรือโรงงานผลิตเบเกอรี่  4) ตัวแทนจําหนาย
 5) ตลาด
 6) รานขายของชํา
 7) อื่น ๆ โปรดระบุ...........................
4. คาใชจายในการซื้อเบเกอรี่แตละครั้งเปนจํานวนเงินเทาใด
 1) ต่ํากวา 50 บาท
 2) 50-100 บาท
 3) 101-150 บาท
 4) มากกวา 150 บาทขึ้นไป
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5. ผูบริโภคซื้อเบเกอรี่บอยแคไหน
 1) สัปดาหละ 1- 2 ครั้ง
 2) สัปดาหละ 3-4 ครั้ง
 3) เดือนละ 1-2 ครั้ง
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ....................
6. สื่อที่ทําใหผูบริโภคสนใจการซื้อเบเกอรี่ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 1) โทรทัศน
 2) วิทยุ
 3) หนังสือพิมพ
 4) ใบปลิว
 5) ปายโฆษณา
 6) คนรูจกั
 7) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………
7. ขอใดคือการสงเสริมการขายเบเกอรี่ที่ผูบริโภคชอบ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 1) ลดราคา
 2) บัตรสมาชิกรับสวนลด
 3) โปรโมชั่น เชน 2 แถม 1
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ........................
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการใชบริการรานเบเกอรี่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานที่ใหขอมูลในครั้งนี้
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ภาคผนวก ข
คาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale
Corrected
Mean
Variance
ItemAlpha
if Item
if Item
Total
if Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
B1
205.4000
253.4897
.0621
.8595
B2
205.2333
259.4264
-.2034
.8629
B3
206.5000
238.7414
.4495
.8529
B4
207.2000
244.1655
.3132
.8559
B5
206.3000
243.3897
.3504
.8551
B6
205.8333
250.6954
.1446
.8587
B7
205.6333
255.8954
-.0429
.8611
B8
205.9667
245.7575
.3371
.8554
B9
206.2000
245.1310
.3376
.8554
B10
206.2000
255.8897
-.0425
.8608
B11
206.0667
254.5471
.0133
.8604
B12
206.4667
251.1540
.1864
.8577
B13
205.7667
253.0816
.0759
.8594
B14
206.1000
244.1621
.4236
.8541
B15
206.6333
237.6195
.5207
.8515
B16
206.3667
234.5851
.6453
.8490
B17
207.3333
239.1954
.4889
.8523
B18
206.3000
238.2862
.6511
.8502
B19
206.5333
235.2230
.5791
.8501
B20
206.6333
232.6540
.6597
.8483
B21
206.4333
235.0126
.5927
.8498
B22
206.9000
235.8172
.6006
.8499
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B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
C1
C2
C3

Scale
Mean
if Item
Deleted
207.1333
207.2000
205.6333
205.8667
206.4000
207.5333
207.1667
205.8000
206.4000
206.8667
206.6667
206.5667
206.6000
206.7667
206.1333
206.2667
206.4333
206.3000
207.3333
205.9333
206.3333
206.1667
206.0667
206.4333
206.9000
207.0333

Scale
Variance
if Item
Deleted
234.6713
239.5448
252.9299
254.9471
245.4207
247.3609
260.8333
260.0276
261.2828
254.8782
248.6437
261.2195
252.8690
253.7023
255.4299
251.7885
245.4264
248.0103
245.1954
248.4092
239.4023
240.7644
243.3747
241.4264
241.6103
244.3782

Corrected
ItemTotal
Correlation
.6006
.4773
.2161
.0057
.3304
.2714
-.2222
-.1737
-.2916
-.0038
.3348
-.4531
.2002
.0866
-.0176
.1822
.4261
.2992
.3532
.3572
.6072
.5544
.4912
.6106
.5477
.5320

Alpha
if Item
Deleted
.8496
.8525
.8576
.8598
.8555
.8565
.8648
.8654
.8639
.8609
.8559
.8628
.8576
.8587
.8599
.8577
.8543
.8561
.8551
.8556
.8509
.8518
.8532
.8516
.8522
.8532
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Scale
Scale
Corrected
Mean
Variance
Itemif Item
if Item
Total
Deleted
Deleted
Correlation
C4
206.6333
251.6195
.1710
C5
206.5333
255.5678
-.0256
C6
206.5000
257.1552
-.1197
C7
206.7333
251.6506
.1965
C8
206.2000
250.8552
.2360
C9
206.2667
251.3057
.2090
C10
206.5333
248.5333
.2772
C11
206.4000
247.0069
.3500
C12
207.4000
249.2828
.1904
C13
206.0333
248.9989
.2981
C14
206.4000
247.1448
.2827
C15
206.2667
248.4092
.2312
C16
206.2000
250.1655
.1777
C17
206.5667
248.2540
.2749
C18
206.9333
257.2368
-.0960
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0 N of Items = 63
Alpha = .8584

Alpha
if Item
Deleted
.8579
.8600
.8608
.8575
.8571
.8574
.8564
.8554
.8580
.8563
.8563
.8572
.8581
.8565
.8622
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานสวนประสมทางการตลาด
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale
Corrected
Mean
Variance
ItemAlpha
if Item
if Item
Total
if Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
B1
147.5667
178.9437
.2647
.8513
B2
147.4000
185.4897
-.0758
.8571
B3
148.6667
168.6437
.5078
.8452
B4
149.3667
174.7230
.3180
.8505
B5
148.4667
172.8092
.4046
.8481
B6
148.0000
180.0000
.1628
.8537
B7
147.8000
182.3034
.0867
.8546
B8
148.1333
173.1540
.4790
.8467
B9
148.3667
172.0333
.4972
.8461
B10
148.3667
182.0333
.1121
.8539
B11
148.2333
180.4609
.1750
.8530
B12
148.6333
180.9299
.1823
.8527
B13
147.9333
180.2713
.1867
.8528
B14
148.2667
172.3402
.5489
.8455
B15
148.8000
168.0966
.5689
.8437
B16
148.5333
166.5333
.6567
.8415
B17
149.5000
170.8103
.4837
.8461
B18
148.4667
169.1540
.6908
.8423
B19
148.7000
167.1138
.5871
.8430
B20
148.8000
161.9586
.7839
.8373
B21
148.6000
164.9379
.6780
.8405
B22
149.0667
167.3747
.6194
.8425
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Scale
Scale
Corrected
Mean
Variance
Itemif Item
if Item
Total
Deleted
Deleted
Correlation
B23
149.3000
168.6310
.5337
B24
149.3667
170.9299
.4790
B25
147.8000
181.8207
.2796
B26
148.0333
183.5506
.0381
B27
148.5667
177.6333
.2581
B28
149.7000
175.5276
.3642
B29
149.3333
185.1954
-.0593
B30
147.9667
192.4471
-.3209
B31
148.5667
185.1506
-.0577
B32
149.0333
178.9299
.2315
B33
148.8333
179.5920
.2817
B34
148.7333
187.6506
-.2933
B35
148.7667
181.5644
.2779
B36
148.9333
182.6851
.1117
B37
148.3000
184.5621
-.0215
B38
148.4333
181.1506
.1992
B39
148.6000
177.6966
.3346
B40
148.4667
181.2920
.1384
B41
149.5000
175.7759
.3530
B42
148.1000
182.5069
.1056
B43
148.5000
175.8448
.3707
B44
148.3333
178.3678
.2539
B45
148.2333
177.4954
.3249
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0 N of Items = 45
Alpha = .8532

Alpha
if Item
Deleted
.8445
.8462
.8518
.8548
.8516
.8492
.8583
.8659
.8567
.8520
.8511
.8574
.8517
.8535
.8554
.8523
.8500
.8536
.8495
.8537
.8491
.8516
.8502
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานจิตวิทยา
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale
Corrected
Mean
Variance
ItemAlpha
if Item
if Item
Total
if Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
C1
54.5000
40.1897
.5048
.8366
C2
54.9667
41.7575
.2879
.8475
C3
55.1000
41.3345
.4259
.8403
C4
54.7000
41.9414
.3573
.8432
C5
54.6000
45.4207
-.0648
.8583
C6
54.5667
44.0471
.1343
.8507
C7
54.8000
42.7172
.3055
.8450
C8
54.2667
44.0644
.1140
.8520
C9
54.3333
42.2989
.3520
.8434
C10
54.6000
39.5586
.5634
.8336
C11
54.4667
38.5333
.6949
.8271
C12
55.4667
39.4989
.4431
.8403
C13
54.1000
40.7828
.4963
.8373
C14
54.4667
37.6368
.6602
.8274
C15
54.3333
36.9195
.7250
.8233
C16
54.2667
37.9264
.6610
.8276
C17
54.6333
38.0333
.7067
.8258
C18
55.0000
40.3448
.4253
.8406
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0 N of Items = 18
Alpha = .8470
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