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 บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอ

เลย รสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ(2) เพื่อศึกษาความพึง

พอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย รสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ประจําปการศึกษา 

2562 จํานวน 202 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (�̅�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

 

 

 



ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย รสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยกา ร(ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด)เมื่อพิจารณารายดาน พบวา โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับดีมาก แตพิจารณาแตละดาน 

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก รองลงมา ดาน

ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานราคา อยูในระดับมาก 

 1.1  เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา 

 1.1.1 ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ รสชาติเปนเอกลักษณอยูในระดับมาก รองลงมา  ผลิตภัณฑมีเคร่ืองหมาย

มาตรฐานรับรอง อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ บรรจุภัณฑฉีกงาย,ต้ังได,ซองเปด

กวาง อยูในระดับมาก 

 1.1.2 ดานราคา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ราคา

เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพอยูในระดับมาก และราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

ยี่หออ่ืนๆ อยูในระดับมาก 

1.1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการวางจําหนายในรานสะดวกซื้อ อยูในระดับมาก รองลงมา คือมี

การวางจําหนายในรานขายของชํา อยูในระดับมากและขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือมีการวางจําหนายใน

หางสรรพสินคา อยูในระดับมาก  

1.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ เชนปายโฆษณา,สื่อออนไลน, โทรทัศน,

โรงภาพยนตร เปนตน อยูในระดับมาก รองลงมามีการเขารวมสนุกรับสิทธิพิเศษตางๆ ผาน 

Facebook Line เปนตน อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือมีการสงเสริมการขาย เชน การ

สงชิงโชค การลดราคา การเพิ่มปริมาณ เปนตนในระดับมาก 

 



2. ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย รสโนริสาหรายของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการพบวา สวนใหญนักศึกษาเลือกซื้อสินคา มีความถี่ในการ

เลือกซื้อ มันฝร่ังเลย รสโนริสาหรายตอสัปดาหคือ 1 คร้ังตอสัปดาห(รอยละ43.6)สถานที่เลือกซื้อ

สินคา มันฝร่ังเลยรสโนริสาหรายคือรานสะดวกซื้อ (เชน 7-ELEVEN, Family Mart)(รอยละ66.3)

สาเหตุสําคัญที่สุดที่นักศึกษาเลือกซื้อผลิตภัณฑมันฝร่ังเลย รสโนริสาหรายคือชอบในรสชาติ(รอย

ละ 54.4) และสื่อที่ทําใหรูจักสินคามันฝร่ังเลย รสโนริสาหราย คือสื่อโทรทัศน (รอยละ 49.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0กิตติกรรมประกาศ 

  

0 การดําเนินงานโครงการวิจัยคร้ังน้ีจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากปราศจากความ
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อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการที่ไดใหความชวยเหลือให

คําแนะนําและตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการคนควาคร้ังน้ีไดเสร็จสมบูรณ 

0 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอนใหวิชาความรูและใหการ

สนับสนุนในการคนควางานวิจัยคร้ังน้ี  

0 ขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ทุกทานที่ใหคําแนะนํา และ

ความรวมมือที่ดีในการตอบแบบสอบถาม 

0 ขอขอบคุณคุณพอคุณแมที่ใหกําลังใจและคอยสนับสนุนแกคณะผูจัดทําโครงการทุกคน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ลักษณะและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันขนมคบเคี้ยวถือเปนอาหารสําเร็จรูปประเภทของกินเลนหรืออาหารวางที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางสูงในทุกโอกาสและทุกสถานที่ โดยมีเด็กและลูกคาที่เปนวัยรุนหนุมสาวเปน

กลุมเปาหมายหลักของสินคาประเภทน้ี (บิสิเนสไทย, 19 ส.ค.2545) โดยมีพฤติกรรมในการบริโภค

แทนอาหารมื้อหลักมากขึ้น บางคนถึงขนาดบริโภคขนมขบเขี้ยวจุบจิบตลอดทั้งวัน  หรือคิดเปน

ปริมาณการบริโภคขนมขบเคี้ยวที่บริโภคโดยเฉลี่ยกวา 1.9 อยางตอคนตอวันทีเดียวทั้งขนมขบเคี้ยว

เปนสินคาที่สะดวก ใกลมือ สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได และไมเปนภาระเหมือนกับ           

การหอบห้ิวอาหารมื้อหลัก อยางขาวกลองหรือปนโตแบบสมัยกอน ซึ่งทําใหขนมขบเคี้ยว  

กลายเปนทางเลือกอยางแรก และคําตอบสุดทายของการดํารงชีวิตประจําวัน ในทัศนะของผูบริโภค  

มันฝ ร่ังท อดก รอบเปนขนม ขบ เคี้ ยวที่ ไ ด รับ ความ นิย ม จา กผู บ ริโภค มา กที่ สุดถึ ง  68%                  

(วิจัยการตลาด,บริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชย จํากัด,ปที่ 5 ฉบับที่ 2 2543) ตลาดขนมขบเคี้ยวใน

ประเทศไทยมีมูลคาสูงถึง 2.9 หมื่นลานบาท หรือคิดเปน1.42% ของตลาดโลก และมีอัตราการ

เติบโตในป 2552-2557 เฉลี่ย 9% ตอป ตามความเห็นของนักวิเคราะห บริษัทหลักทรัพย           

 เอเชีย พลัส จํากัด ซึ่งคาดการณแนวโนมการเติบโตปน้ีใกลเคียงกับปที่ผานมา โดยการทํา

ตลาดของผูประกอบการรายใหมและสินคารูปแบบใหมจะเปนปจจัยหลักในการเติบโตและ

หลากหลายมากขึ้น                             

 ทุกวันน้ีขนมมันฝร่ังทอดกรอบที่คนไทยคุนเคย ไดรับความนิยมแพรหลายก็คือขนมมัน

ฝร่ังทอดกรอบยี่หอเลย   มันฝร่ังทอดกรอบอันดับหน่ึงของเมืองไทย ตอกย้ําความเปนผูนําดวย

รางวัล "Marketeer No.1 Brand Thailand 2018-2019" แบรนดยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผูบริโภค 

ในกลุมผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวกลุมมันฝร่ัง ทําใหมันฝร่ังทอดยี่หอเลยยังคงเปนขนมไทยที่เปนเจา

แหงขนมมันฝร่ังทอดกรอบมาอยางยาวนานหลายป ธุรกิจไดเติบโตขึ้นมาจนไดรับความนิยมมาก
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ขึ้นเร่ือย ๆและดวยปจจัยหลายดานจึงทําใหขนมขบเคี้ยวมันฝร่ังทอดสามารถเจริญเติบโตมาได

จนถึงปจจุบัน  

 จากปญหาและความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจ

ที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ เพื่อศึกษาและนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงแผนการตลาดของมันฝร่ังยี่หอเลยรสโนริ

สาหราย 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีตอการบริโภคในฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 (รอบเชา) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  

ชั้นปที่ 1-2  (รอบเชา) จํานวน 2,824 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2562) 

 ประชากรกลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 (รอบเชา) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2  (รอบเชา) จํานวน 150 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ 

ระยะเวลาในการวิจัย คือ เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ  2563 ในการวิจัยคร้ังน้ี

ไดกําหนดตัวแปรตน (Independent Variable) และตัวแปรตาม(Dependent Variables) ดังน้ี 

1. ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ 

1.1 เพศมี ดังน้ี 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญิง 

1.2 อายุ มีดังน้ี 

1.2.1 อายุ 15 – อายุ 18 

1.2.2 อายุ 19 – อายุ 22 

1.2.3 อายุ 23 – อายุ 25 
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1.3 ระดับชั้น มีดังน้ี 

1.3.1 ปวช.1    

1.3.2 ปวช.2    

1.3.3 ปวช.3 

1.3.4 ปวส.1 

1.3.5 ปวส.2 

1.4 สาขาวิชา มีดังน้ี 

1.4.1 สาขาวิชาการบัญช ี                

1.4.2 สาขาวิชาการตลาด       

1.4.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1.4.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

1.4.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก 

 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ 

2.2 พฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษาใน

เหตุผลในการเลือกบริโภค ความบอยคร้ังในการบริโภค ขนาดของผลิตภัณฑที่เลือกบริโภค จํานวน

ของผลิตภัณฑที่บริโภค สถานที่ในการซื้อผลิตภัณฑ สื่อที่ทําใหรูจักผลิตภัณฑมันฝร่ังทอดยี่หอเลย

รสโนริสาหราย 

2.2 ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษาใน

ดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาดและบรรจุภัณฑ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 วิทยาลัยฯ หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 มันฝร่ังยี่หอเลยรสโนริสาหราย  หมายถึง เปนชื่อผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว มันฝร่ังทอดกรอบ

ของบริษัทฟริโต-เลย ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับในประเทศไทย มีบริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เท

รดด้ิง จัด (ฟริโต-เลย) เปนผูผลิตและตัวแทนจําหนาย 

 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  หมายถึง  การกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริโภคมันฝร่ัง

ทอดกรอบยี่หอเลย ของผูบริโภค รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการเลือก
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ซื้อ มันฝร่ังทอดกรอบยี่หอเลย ในดานตาง ๆ ไดแก มันฝร่ังทอดกรอบที่บริโภค เหตุผลในการเลือก

ซื้อ ความบอยคร้ังในการบริโภค สถานที่ในการเลือกซื้อ สื่อที่ทําใหรูจักสินคามันฝร่ังทอดกรอบ

ยี่หอเลย และบุคคลที่มีผลตอการเลือกซื้อ 

 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกหรือทัศนคติที่มีผลตอการบริโภคมันฝร่ังทอดกรอบ

ยี่หอเลย ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 

และการสงเสริมทางการตลาด 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงพฤติกรรมที่มีผลตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 2. ไดทราบถึงความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 3. นําขอมูลที่ไดมาไปสรางแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑมันฝร่ังทอดยี่หอเลย 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งสามารถแสดง

ถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และ ตัวแปรตามไดดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                           (Dependent Variables) 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับชั้น 

- สาขาวิชา 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ัง

ทอดยี่ ห อ เ ล ย รส โน ริส าหร า ย ของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 



 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวของ 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทาง

ในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 4P’s 

4. ประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมีความสําคัญอยางยิ่งตอธุรกิจ เพราะตราบใดที่ธุรกิจยังไม

รูจักผูบริโภคอยางดีแลว  การที่จะผลิตสินคามาตอบสนองความตองการผูบริโภคใหเกิดความ พึง

พอใจ  คงเปนไปไดยาก เน่ืองจากปจจุบันผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาที่ตนเองตองการซื้อได

หลากหลายจากผูประกอบการตาง ๆ  ที่มีอยูมากมาย  ทําใหผูบริโภคมีอํานาจเหนือธุรกิจ  ดังน้ัน

กุญแจแหงความสําเร็จของธุรกิจ  คือ  การรูจักผูบริโภคที่เปนตลาดเปาหมายของธุรกิจใหดีที่สุดและ

ตอบสนองความตองการทั้งหลายเหลาน้ันใหไดน่ันเอง 

 การเขาใจถึงพฤติกรรมผูบริโภคของนักการตลาดในปจจุบัน  มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ของธุรกิจ  เพราะจะทําใหนักการตลาดทราบถึงวิธีการที่จะนําเสนอสินคาและบริการที่ตรงความ

ตองการของผูบริโภคหรือผูใชผลิตภัณฑน้ัน  เพื่อสรางความพึงพอใจและทําใหผูบริโภคหรือผูใช

เลือกใชผลิตภัณฑของกิจการอยางสม่ําเสมอ  จนกลายเปนความจงรักภักดีตอตราสินคา  ดังน้ันการ

เขาใจถึงพฤติกรรมผูบริโภค  จึงเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจที่จะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ อยูรอด

และพัฒนากิจการใหกาวหนาตอไปไดอยางยั่งยืน  

 

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

ไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ดังตอไปน้ี 

 ธงชัย สันติวงษ (2515: 30) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การกระทําของบุคคลใด

บุคคลหน่ึง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการใช ซื้อสินคา และบริการ ทั้งน้ีหมาย
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รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา

ดังกลาว 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539:3 ) กลาววา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาวิธีที่แตละ

บุคคลทําการตัดสินใจที่จะใชทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ) เกี่ยวกับการบริโภคสินคาซึ่ง

นักการตลาดตองศึกษาวาสินคาที่ เขาจะเสนอขายน้ันใครคือลูกคา(Who) ผูบริโภคซื้ออะไร 

(What?)ทําไมจึงซื้อ (Why?) ซื้ออยางไร(How?) ซื้อเมื่อไหร(When?) ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้อและ

ใชบอยเพียงไร (How often?) รวมทั้งศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซื้อ (Who?) โบวี ฮุสตัน และทิล 

(Bovee, Houston & Thill. 1995: 108) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคประกอบดวย การกระทําทั้งหมด

ที่เกี่ยวของกับการเลือก การซื้อ การใช และการกําจัดสินคา และบริการ 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)  หมายถึง  การกระทําของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงที่เกี่ยวของกับการไดมา  การใช  การประเมินผล  รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น

กอนและหลังการกระทําน้ัน   ( Engel, Blackwell and Miniard. 1995:3) 

 พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริโภคในการคนหา การซื้อ  

การใชการประเมินผล และการใชจายสินคาบริการที่คาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของ

เขาได  (Schiffman and Kanuk.1994:7) 

 พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  การศึกษาวาผูบริโภคมีวิธีการเลือก  การซื้อ และ

การใชสินคาและบริการอยางไร  เพื่อสรางความพึงพอใจสําหรับความตองการและความจําเปนของ

ตนเอง (Hanna and Wozniak.2001:2) 

 จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค  สรุปไดวา  พฤติกรรมผูบริโภค  คือ  

การศึกษาเกี่ยวกับการกระทําของบุคคล  ในการที่จะไดมาซึ่งสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความ

ตองการ โดยมีกระบวนการตัดสินใจ  ซึ่งสามารถอธิบายไดน้ี 

 1) การกระทําของบุคคล  การซื้อของผูบริโภคเปนการกระทําที่สามารถแสดง

ออกมาเปนพฤติกรรม ไดแก การหาซื้อสินคา การสอบถามรายละเอียดจากผูขาย การตอรองราคา 

การหาขอมูลตาง ๆ   เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแตละบุคคลจะมีพฤติกรรมแตกตางกันไป ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานจิตวิทยา  ปจจัยดานสังคมของแตละบุคคล 

 2)  การไดมาซึ่งสินคาและบริการ    การบริโภคผลิตภัณฑที่ ไดมาจาก

กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ันเพื่อใหชีวิตสามารถดํารงอยูได ทั้งที่ไดมาจากการซื้อดวยตนเอง หรือมี

บุคคลอ่ืนซื้อให เชน  การซื้ออาหารรับประทานเอง   พอแมซื้อเสื้อผาใหลูก ลูกซื้ออาหารใหพอแม

รับประทาน หรือเพื่อนบานนําของขวัญมาให เปนตน 

 3)  กระบวนการตัดสินใจ  การที่ผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหน่ึง จะมี

กระบวนการตัดสินใจที่เปนขั้นเปนตอน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  คือ  การรับรูปญหา  การแสวงหา

ขอมูล  การประเมินผลทางเลือก     การตัดสินใจซื้อ    และพฤติกรรมหลังการซื้อ     ซึ่งกระบวนการ
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ตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอนน้ีอาจจะใชเวลามากหรือนอยแตกตางกัน ตามลักษณะและประเภทของ

ผลิตภัณฑที่ทําการตัดสินใจซื้อ 

 

ความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค 

ธุรกิจพยายามหาวิธีการที่จะจูงใจใหผูบริโภคกระทําการซื้อสินคาและบริการที่ธุรกิจเสนอ

ขาย แตในความเปนจริงแลว  การจูงใจผูบริโภคใหกระทําตามที่ตนเองตองการน้ันเปนเร่ืองยากมาก  

โดยเฉพาะในอดีตที่ผานมา  ธุรกิจใหความสําคัญกับผูบริโภคนอยมากหรืออาจจะมองขาม

ความสําคัญของผูบริโภค  แตในปจจุบันทุกธุรกิจตางตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของผูบริโภค

และพฤติกรรมผูบริโภคมากขึ้น  น่ันก็คือ ทุกธุรกิจไดมุงใหความสําคัญตอผูบริโภค และมี

แนวความคิดวา  การเขาถึงจิตใจของผูบริโภคและเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคจะเปนหนทาง

แหงความสําเร็จของธุรกิจ 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนกุญแจแหงความสําเร็จของธุรกิจ  การนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดของ

นักธุรกิจมีทั้งที่ประสบผลสําเร็จและที่ประสบกับความลมเหลว  สาเหตุเปนเพราะธุรกิจยังไม

สามารถเขาถึงพฤติกรรมผูบริโภคไดอยางแทจริง  การผลิตสินคาออกมาไมเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภคจึง เปนตนเหตุที่ทําใหธุรกิจไมสามารถขายสินคาได  หรือถาขายไดแตมียอดขายไมมาก   

จึงจําเปนอยางยิ่งที่ธุรกิจจะตองศึกษาความตองการของผูบริโภคใหดี   กอนที่จะเสนอผลิตภัณฑ

ออกสูตลาด  เพื่อปองกันความลมเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น  นอกจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อ

ตองการทราบความตองการของผูบริโภคแลว ธุรกิจควรจะพิจารณาดานตาง ๆอยางรอบคอบ  ต้ังแต   

การวิเคราะหตลาด  การศึกษาตัวผลิตภัณฑ  การนําผลิตภัณฑออกสูตลาดในเวลาที่เหมาะสมการ

เตรียมรับมือกับปฏิกิริยาจากคูแขงขัน  การควบคุมตนทุนของผลิตภัณฑ  และการใชความพยายาม

ทางการตลาดอยางเต็มที่  ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี ลวนสงผลใหธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จใน

การนําเสนอผลิตภัณฑออกสูตลาดไดสูงขึ้น 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนพื้นฐานท่ัวไปในการดําเนินงานดานการตลาด  การทํางานดาน

การตลาดของธุรกิจ  นักการตลาดตองเขาใจพื้นฐานทั่วไปของพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการดําเนินงานดานตาง ๆ ซึ่งจะประกอบไปดวย 

1.  การใหความสําคัญกับผูบริโภค สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการทําธุรกิจในฐานะของนักการ

ตลาดแลวคงไมใชสิ่งอ่ืนใด นอกจากตัวผูบริโภค น่ันคือ การผลิตสินคาตามที่ผูบริโภคตองการ และ

หลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่มีลักษณะที่ผูบริโภคไมชอบหรือไมตองการ  เพื่อปองกันการไมยอมรับ

ในผลิตภัณฑที่ธุรกิจเสนอขาย 

2. การพิจารณาพฤติกรรมการซื้อพฤติกรรรมการใช  ธุรกิจตองมองจากผูบริโภคเปนหลัก 

ไมควรใชพฤติกรรมของตนเองตัดสินใจแทนผูบริโภคเพราะการตัดสินใจในผลิตภัณฑที่จะเสนอ
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ขายที่ไมใชความตองการที่แทจริงของผูบริโภค  น่ันหมายถึงธุรกิจไดประสบกับความลมเหลวไป

แลวต้ังแตยังไมไดนําผลิตภัณฑออกสูตลาด 

3. การวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อลดความเสี่ยง  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค

เปนกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีสาเหตุหลากหลายที่มีผลกระทบตอ     การตัดสินใจซื้อหรือไม

ซื้อผลิตภัณฑ    ดังน้ัน ธุรกิจควรที่จะทําการวิจัย  เพื่อหาสาเหตุของการมีพฤติกรรมหรือการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  สําหรับสิ่งที่ไมสามารถคาดการณได ในการชวยลดความเสี่ยงที่จะทําให

ผลิตภัณฑของธุรกิจประสบกับความลมเหลวได 

4. การใชสิ่งจูงใจท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  การปฏิบัติงานดานการตลาด

ของธุรกิจ  กิจกรรมที่ธุรกิจใชเปนสิ่งจูงใจเพื่อกระตุนพฤติกรรมควรสอดคลองกับตลาดเปาหมาย  

(Target Market) ของผลิตภัณฑและสอดคลองกับสวนประสมการตลาด (Marketing  Mix) คือ  

ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดดวย  เพื่อใหสิ่งจูงใจน้ันสามารถกระตุน

ใหเกิดการตอบสนองจากผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑน้ัน หรือเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑของ

ธุรกิจและเพื่อใหผูบริโภคกระทําการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของธุรกิจในที่สุด 

5. การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการ การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค

ของนักการตลาด  จะสามารถทําใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภค วาผลิตภัณฑที่

ตองการเปนอยางไรซึ่งจะไดทําการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑน้ัน ใหเปนไปตามความตองการได  

อีกทั้งยังสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในทางธุรกิจ  ซึ่งจะเปนหนทางที่จะทําให

ธุรกิจประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี 

 

ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 

เหตุผลที่ธุรกิจสวนใหญตองการที่จะศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคน้ัน เพื่อตองการที่จะเขาถึง

จิตใจของผูบริโภคหรือทราบความตองการที่แทจริง   และสามารถทําใหการใชเคร่ืองมือทาง

การตลาดที่ไดวางแผนหรือกําหนดขึ้นมาน้ันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด   อีกทั้งยัง

เปนการแกไขปญหาทางการตลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหลุลวงไปไดดวยดี   ประโยชนที่ไดจาก

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  มีดังน้ี  คือ 

1. เพื่อใหสามารถเขาใจถึงปญหาความตองการของผูบริโภคการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม

ทําใหความตองการในผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไปดวย  การเขาใจถึงปญหาความตองการของ

ผูบริโภคจะชวยใหธุรกิจสามารถผลิตสินคาออกมาสนองความตองการของผูบริโภคได  และยังจะ

ทําใหทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพื่อที่ธุรกิจจะไดสามารถปรับตัวและ

สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม  เทคโนโลยี  วัฒนธรรม กฎหมาย  การเมืองและ

เศรษฐกิจไดอยางถูกตองเหมาะสมและเกิดผลดีตอธุรกิจ   ดังน้ัน การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึง

เปนหนทางที่จะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ตามความตองการผูบริโภคในสังคมไดเปนอยางดี 
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2.  เพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  ผลิตภัณฑที่

จําหนายอยูในตลาด  ผูผลิตไดทําการผลิตออกมาจําหนายเพื่อตองการที่จะใหผูบริโภคซื้อไปอุปโภค

บริโภคตามความจําเปนและความตองการ   การเขาใจถึงพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหการผลิตสินคา

ตางๆ ของธุรกิจ  เปนไปตามที่ผูบริโภคตองการ น่ันคือ  สามารถสนองความตองการของผูบริโภค

ไดและยังชวยใหการตัดสินใจของผูบริโภคงายขึ้นและถูกตองยิ่งขึ้น  เชน ผูบริโภคสามารถเลือก

รูปแบบ  คุณภาพ  ราคา  ปริมาณ  รานคาใหตรงกับความตองการของตนเองใหไดมากที่สุด  เปนตน  

ดังน้ัน ถาธุรกิจเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคมากเทาใด ยิ่งทําใหธุรกิจสามารถผลิตสินคาไดตรง

ตามความตองการของผูบริโภคมากดวยเชนกัน 

3.  เพื่อการหาตลาดใหม หรือกําหนดตลาดเปาหมาย  การที่ธุรกิจจะพัฒนาและเติบโต

ตอไปได  ปจจัยสําคัญประการหน่ึง คือ การมุงที่จะสนองความตองการในตลาดที่ยังไมไดรับการ

ตอบสนองน่ันคือ  ตลาดใหม (New Market) ธุรกิจที่สามารถศึกษาความตองการของผูบริโภคใน

ตลาดใหม และสามารถตอบสนองได  โอกาสในการสรางกําไรใหกับธุรกิจจะมีมาก  ใน

ขณะเดียวกัน  ธุรกิจจําเปนตองวิเคราะหตลาดและคาดคะเนความตองการของตลาดดวยวา  ตลาด

ใหญพอที่ธุรกิจจะเลือกเปนตลาดใหมเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการตลาดหรือไม จากแนวความคิด

ของการตลาดสมัยใหม (New Marketing Concept)   คือ  การมุงสนองตอบความตองการของ

ผูบริโภค ดวยการมองจากตัวผูบริโภคหรือตลาดเปาหมาย(Target  Market)กอนเสมอ  ธุรกิจจึงมี

โอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงคได 

4.  เพื่อการกําหนดกลยุทธทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภคอยางถูกตอง  จะสามารถชวยใหธุรกิจสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาด (Marketing 

Strategies)  ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน  กลยุทธทางการตลาดประกอบดวย  กล

ยุทธดานผลิตภัณฑ     กลยุทธดานราคา     กลยุทธดานการจัดจําหนาย  และ      กลยุทธดานการ

สงเสริมการตลาด  แตเน่ืองจากการแขงขันทางธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันเปนไปอยางรุนแรง

เปาหมายเพื่อการแยงชิงสวนแบงตลาด (Market Share) และการสรางกําไรใหเกิดขึ้นกับธุรกิจ  การ

เลือกใชกลยุทธทางการตลาดตาง ๆ  จึงตองเปนไปอยางรอบคอบ มุงเนนประสิทธิภาพโดยมี

เปาหมายที่ผูบริโภคเปนหัวใจสําคัญ   โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ ตองการใหผูบริโภคตัดสินใจ

เลือกซื้อสินคาและบริการของธุรกิจอยางสม่ําเสมอและตลอดไป 

5.  เพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับนโยบายสาธารณะ  นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

สามารถจะกําหนดขึ้นมาไดโดยการยอมรับของผูบริโภค  ดังน้ัน  ความพยายามที่ตองการทราบถึง

แนวทางการใชจายเงิน เวลา พลังงาน จะสามารถทําไดดีและมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อ    การใช

นโยบายสาธารณะเปนที่ยอมรับของผูบริโภค การมีความเขาใจผูบริโภคในเร่ืองความตองการดาน

ตาง ๆ ในสังคมสวนรวมวาสิ่งใดผูบริโภคชอบ สิ่งใดผูบริโภคไมชอบจะมีผลตอ     การกําหนด

นโยบายสาธารณะได เชน นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฟรี  การควบคุม
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สภาพแวดลอม  การประหยัดนํ้ามัน การรักษาสุขภาพ  การออกกําลังกาย  เปนตน  การกําหนด

นโยบายตาง ๆ เหลาน้ีตองมีความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคเปนอยางดีดวย  จึงจะประสบ

ผลสําเร็จและเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในสังคม 

6.  การนําพฤติกรรมผูบริโภคมาใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด การนําพฤติกรรม

ผูบริโภคมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะธุรกิจตาง

พยายามที่จะทําใหผลิตภัณฑของตนเปนที่ตองการและไดรับการยอมรับจากผูบริโภค  การนํา

พฤติกรรมของผูบริโภคมาประยุกตใชใหสอดคลองกับกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกลมกลืน

จะทําใหผูบริโภค ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑของธุรกิจได  โดยสิ่งที่จะนํามาพิจารณาในแตละดานคือ  

การแบงสวนตลาด  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนายและ           การสงเสริมการตลาด กับขอมูล

พฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดกิจกรรมทางการตลาดที่ธุรกิจจะ

ดําเนินการกับตลาดเปาหมายที่ไดเลือกไวใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด 

 

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน 

 จากอดีตถึงปจจุบันผูบริโภคมีการปรับตัวและพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอยูตลอดเวลาอยาง

ตอเน่ือง   การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบริโภคดังกลาวเปนสาเหตุใหธุรกิจตองปรับตัวเอง

ตามไปดวย  ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหมในปจจุบัน และที่เห็นได

อยางเดนชัดสําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคม    มีดังน้ี 

1. ลักษณะโครงสรางของครอบครัวเปลี่ยนไป ในอดีตครอบครัวจะเปนครอบครัวใหญ มี

บุคคลในครอบครัวหลายคน  เชน  มี พอ แม ลูก พรอมดวย ปูยา หรือ ตายาย ลุง ปา นา อา เปนตน  

สําหรับในปจจุบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง คือ เมื่อลูกแตงงาน แลวจะแยกครอบครัวออกมาโดยไม

อยูรวมกับพอแม  และในขณะเดียวกันครอบครัวในปจจุบันเกิดการหยารางมากขึ้น  ทําใหลูกที่เกิด

มาอาจมีพอหรือแมเพียง คนเดียวเปนผูดูแล  ความรักความหวงใยกันภายในครอบครัวระหวางพี่

นองจึงลดลงตามไปดวย  จากโครงสรางของครอบครัวที่เปลี่ยนไปน้ี   จึงทําใหสิ่งที่ เคยมีใน

ครอบครัวสมัยอดีตลดนอยลงหรือไมมี  เชน การเคารพและนับถือผูใหญที่เปนบุพการี   ความ

เกรงใจตอพอแมหรือผูใหญ   การยับยั้งชั่งใจในการประพฤติที่ไมถูกไมควร  เปนตน 

2.  ผูบริโภคมีความรูมากข้ึน   ปจจุบันผูบริโภคมีการศึกษาที่สูงขึ้นกวาในอดีต  จึงมีความ

สนใจที่จะรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆมากยิ่งขึ้น  เปนเหตุใหผูบริโภคในปจจุบัน รูจักที่จะเลือก

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ตนเองตองการไดอยางถูกตอง  การเลือกตราสินคาที่แตกตางกันในตลาด

ของผูบริโภคจะมีความหลากหลายมากขึ้น ในขณะที่ความจงรักภักดีตอตราสินคามีนอยลง 

3.  ผูบริโภคใหความสําคัญกับสุขภาพมากข้ึน   การดูแลสุขภาพเปนเร่ืองที่ผูบริโภคในยุค

ปจจุบันใหความสนใจ การเลือกซื้อผลิตภัณฑตางๆที่มีจําหนายในตลาด สําหรับผูบริโภคแลว จะ

มุงเนนผลิตภัณฑเพื่อการบํารุงรักษาสุขภาพที่จะทําใหสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง  เชน  ผลิตภัณฑ
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เสริมอาหาร   ผักปลอดสารพิษ   เคร่ืองด่ืมสมุนไพร  เปนตน การใสใจดูแลสุขภาพน้ีรวมไปถึงการ

ออกกําลังกายและเลนกีฬามากขึ้น จากการใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพทําใหผูบริโภคที่

ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ มีการเจ็บปวยนอยลงและยังมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น 

4.  มีการแตงงานชาลง  ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรูและการมีงานทํา

จนกวาชีวิตจะมั่นคงแลวจึงจะคิดถึงเร่ืองการแตงงานมีครอบครัวและเมื่อมีครอบครัวแลวสวนมาก

จะมีลูกเพียง 1 - 2 คน เทาน้ัน ทําใหการเลี้ยงดูลูกของผูบริโภคในยุคปจจุบันสามารถใหการเลี้ยงดู

ลูกไดอยางดีเพราะ พอแม มีอาชีพ การงานมั่นคงแลว   การซื้อสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อลูกจะได

สามารถทําไดอยางเต็มที่ 

5.  มีความเทาเทียมกันระหวางเพศมากข้ึน  สังคมใหความเทาเทียมกันระหวางชายกับหญิง

มากขึ้น  ซึ่งตางจากอดีตที่ผูชายจะเปนผูนําฝายหญิงเสมอ  จะเห็นจากตําแหนงหนาที่การงานใน

ปจจุบันที่มีทั้งชายและหญิงเปนหัวหนาหรือเปนผูบริหารระดับสูง ทั้งในภาคธุรกิจ และภาครัฐ   ซึ่ง

สามารถเปนผูนําองคกรไดเทาเทียมกัน  รวมถึงสินคาและบริการที่มีจําหนายในปจจุบันที่มีทั้งสินคา

ที่มีกลุมเปาหมายเปนชายและหญิงอยางไมแตกตางกันเลย เชน  กางเกงยีนสแบบชายและหญิง  

เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลสําหรับชายและหญิง   เปนตน 

6. ผูบริโภคตองการความสะดวกสบายในชีวิตมากข้ึน ในยุคที่สังคมมี  การแขงขันในทุก

ดานผูบริโภคตองพยายามตอสูกับสภาพของสังคม เศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อใหตนเองและ

ครอบครัว  สามารถดํารงตนอยูไดในสังคมอยางมีความสุข  การทํางานเพื่อใหมีรายไดที่มากขึ้นจึง

เปนเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไมไดและผูบริโภคตางใหความสําคัญอยางมาก  เพราะการมีรายไดที่เพิ่มขึ้นจะ

ทําใหไดมาซึ่งความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ไดมาซึ่งสินคาและบริการตามที่ตนเองและ

ครอบครัวตองการ   เชน  เคร่ืองใชไฟฟา พาหนะ  อุปกรณอํานวยความสะดวก  ที่จะทําใหชีวิต

ความเปนอยูสะดวกสบาย    หรือไดรับการบริการที่ดี รวดเร็ว ประทับใจ     การยกยองและให

เกียรติ   เปนตน  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสามารถหาไดถามีเงินหรืออํานาจซื้อ 

7.  การหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของสังคม  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเปนเร่ืองที่

จําเปน  แตในสังคมยุคใหมผูบริโภคไมชอบที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ทําใหธุรกิจปจจุบันจึงตอง

พยายามผลิตสินคาที่สนองความตองการของผูบริโภค ใหผูบริโภคสามารถมีชีวิตที่อิสระ  ปราศจาก

กฎระเบียบ ขอบังคับ   แมจะเปนเพียงการใชผลิตภัณฑผูบริโภคยังรูสึก      พึงพอใจ และยอมรับ

เปนอยางดี  เชน  การบริการดัดแปลงรถจักรยานยนตและรถยนต   สถานบันเทิงที่ผูเขาไปใชบริการ

สามารถสูบบุหร่ีได หรือสถานบันเทิงที่เปดเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด  เปนตน ซึ่งจากการ

หลีกเลี่ยงกฎระเบียบของสังคมน้ีทําใหเกิดธุรกิจที่ผิดกฎหมายและขัดตอศีลธรรมจรรยาบรรณมาก

ขึ้น 

8.  ผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอตราสินคานอยลง  จากการที่ธุรกิจผลิตสินคาตาง ๆ 

ออกมาสนองความตองการของผูบริโภคมากเกินความจําเปนทําใหธุรกิจตองแขงขันกันอยางรุนแรง
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เพื่อที่จะใหธุรกิจของตนเองอยูรอดได  จึงเกิดกิจกรรมการขายตางๆ มากมาย เพื่อกระตุนให

ผูบริโภคซื้อสินคาและบริการของธุรกิจ  เปนเหตุใหความซื่อสัตยตอตราสินคามีนอยลงเพราะ

ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับกิจกรรมสงเสริมการขายมากกวาเน่ืองจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ธุรกิจใช

กระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อเหลาน้ี  จะทําใหผูบริโภคไดรับประโยชนที่เพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากการไดผลิตภัณฑที่ซื้อน้ันดวย 

9.  ผูบริโภคใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน  การขยายตัวของธุรกิจกอใหเกิดมลภาวะ

ทําใหผูบริโภคต่ืนตัวในเร่ืองการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น  ธุรกิจไดใหความสําคัญกับ

สิ่งแวดลอม  โดยการผลิตสินคาและบริการที่จะไมทําใหสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย หรือไดรับ

ผลกระทบ  จะไดรับการยอมรับจากผูบริโภคดวย  เชน  การใชบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดตาม

ธรรมชาติ  หรือเปนบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก  เปนตน 

10.  ผูบริโภคใชบัตรเครดิตแทนเงินสดมากข้ึน  ทัศนคติของผูบริโภคในเร่ืองการซื้อสินคา

และบริการไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่การซื้อสินคาจะนิยมใชเงินสด  และไมนิยมใชบัตรเครดิต 

เพราะกลัวเกิดปญหาจากการใชในภายหลัง  แตในปจจุบันระบบการใหสินเชื่อไดรับการยอมรับ

มากขึ้น  ผูบริโภคนิยมใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคาและบริการซึ่งสะดวกกวาการจายเปนเงิน

สด  เพราะไมตองนําเงินสดติดตัวไปจํานวนมาก ๆชึ่งอาจจะเปนอันตราย และบางคร้ังการซื้อสินคา

ไมไดมีการวางแผนไวลวงหนา  การมีบัตรเครดิตจะทําใหสามารถซื้อสินคาที่ตองการน้ันไดทันที  

แมจะไมมีเงินสดอยูเลยในขณะน้ันก็ตาม 

จากแนวโนมของพฤติกรรมผูบริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไป  ธุรกิจจําเปนตองเขาใจใน

พฤติกรรมตาง ๆ เหลาน้ี  เพื่อที่จะนํามาใชประโยชนกับการดําเนินงาน    การวางแผนการตลาด  

เพราะถาธุรกิจเขาใจถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแลวสามารถผลิตสินคามาสนองความตองการได 

อยางถูกตอง และสอดคลองกับความตองการที่ เปนไปตามสถานการณและพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไปได  น่ันหมายถึง  โอกาสและความสําเร็จของธุรกิจก็อยูไมไกล  

 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer  Behavior  Model)  เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ

ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus)  ที่ทําให

เกิดความตองการ  สิ่งกระตุนผานมาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  (Buyer’s black box)     ซึ่ง

เปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได  ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะ

ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ  แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ  (Buyer’s  response)  

หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน.2541:81)   

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนการอธิบายลําดับขั้นตอนของปจจัยตาง ๆ ที่จะ

นําไปสูการเกิดขึ้นของพฤติกรรมหรือที่เรียกวา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค แบบจําลอง
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พฤติกรรมผูบริโภคยังสามารถชวยทําใหเห็นภาพรวมของการเกิดพฤติกรรมผูบริโภควาเกิดขึ้นได

อยางไร  มีปจจัยใดที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งจะชวยใหธุรกิจเกิดการพัฒนางานดาน

การตลาดไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค  ของ Philip  Kotler  เร่ิมตนจากสิ่งกระตุน  (Stimulus)  

เพื่อใหเกิดการตอบสนอง  (Response)  ดังน้ันแบบจําลองน้ีจึงเรียกวา  S-R  Theory       มี

รายละเอียดดังน้ี  

1.  สิ่งกระตุน  (Stimulus) คือ  สิ่งที่กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ ในผลิตภัณฑซึ่ง

เปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา  (Buying  motive)  สามารถแบงออกได 2 ประเภทคือ 

  1. สิ่งกระตุนภายใน (Inside Stimulus) คือ สิ่งกระตุน  ที่เกิดจากความตองการภายใน

รางกาย  ที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณของบุคคล  โดยปกติทั่วไป สิ่งกระตุนภายในชนิดน้ี  ไดแก  

ความกลัว   ความหิว   ความตองการทางเพศ   เปนตน 

 2.  สิ่งกระตุนภายนอก  (Outside Stimulus) คือ สิ่งกระตุนที่ไมไดเกิดขึ้นเองจากความ

ตองการของรางกาย  แตเปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสรางขึ้นเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ

ตองการ  ประกอบดวย  2  สวน ดังน้ี  

              (1)  สิ่งกระตุนทางการตลาด  (Marketing  Stimulus)  เปนการใชสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) มาทําการกระตุนหรือจูงใจใหผูบริโภคเกิดความตองการ  โดยนักการตลาด

สามารถสรางขึ้นโดยใชกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆและยังสามารถทําการควบคุมสิ่งกระตุนที่สราง

ขึ้นเหลาน้ีไดดวย   สิ่งกระตุนทางการตลาด ประกอบดวย 

                 ผลิตภัณฑ  (Product)  การออกแบบผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของผูบริโภคใน

ตลาดเปาหมาย   ทั้งคุณภาพ  รูปแบบ สีสัน บรรจุภัณฑ ความสะดวกในการนําไปใช  เพื่อที่จะ

สามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ธุรกิจนําเสนอน้ันได 

ราคา  (Price)  การกําหนดราคาของผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับคุณภาพ  และตองคํานึงถึง

ความสามารถในการจายหรือตนทุนของผูบริโภคในตลาดเปาหมายดวย  การกําหนดราคาโดยปกติ

แลวธุรกิจจะตองพยายามทําใหมูลคาของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจะไดรับสูงกวาราคาหรือเงินที่

ผูบริโภคตองจายใหกับธุรกิจ   

 การจัดจําหนาย   (Distribution)   การจัดจําหนายผลิตภัณฑอยางทั่วถึงหรือเขาถึงกลุม

ลูกคาที่อยูในตลาดเปาหมายได  การทําใหผูบริโภคเกิดความสะดวกสบายในการหาซื้อสินคาและ

บริการ    การเลือกทําเลที่ต้ังรานคาที่สะดวกสบายตอการเดินทางไปยังรานคาที่จําหนายของ

ผูบริโภคเพื่อการเลือกซื้อสินคาและบริการ  รวมถึงการสงมอบผลิตภัณฑที่ทําการซื้ออยางสะดวก

รวดเร็วดวย 
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 การสงเสริมการตลาด (Promotion)  การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุนให

เกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการโดย การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย

และการใชพนักงานขาย  เชน  การทําโฆษณาตัวผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ  การลดราคาหรือชิงโชค

ในโอกาสพิเศษตาง ๆ การแจกของตัวอยางเพื่อใหเกิดการทดลองใช  การเผยแพรขาวเพื่อสราง

ภาพลักษณที่ดีขององคกร  การสาธิตสินคาของพนักงานขาย  เปนตน 

                 (2)  สิ่งกระตุนอ่ืน ๆ (Other  Stimulus)  เปนสิ่งกระตุนที่เกิดขึ้นภายนอกที่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณตาง ๆ  ซึ่งธุรกิจไมสามารถควบคุมได  แตเปนสิ่งกระตุนที่มี

ผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  ประกอบดวย 

 เศรษฐกิจ (Economic)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะของเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  เชน เศรษฐกิจถดถอย   ประชาชนมีรายไดนอย สงผลใหผูบริโภค

เปลี่ยนมาหาซื้อสินคาราคาถูก   เศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถหาซื้อ

สินคาและบริการที่มีราคาสูงขึ้นหรือซื้อในปริมาณที่มากขึ้น   เปนตน 

  เทคโนโลยี  (Technological) เปนสิ่งกระตุนที่มีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบันใน

ยุคที่ผูบริโภคตองการความสะดวกสบาย  ความทันสมัย  ความรวดเร็วและเทคโนโลยียังเปนสิ่งที่

บงบอกถึงลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคดวย  เชน ระบบการฝาก-ถอน เงินโดยใชเคร่ืองอัตโนมัติ  

การคิดราคาสินคาโดยใชระบบบารโคด  การใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาแทนการใชเงินสด  การ

เปลี่ยนโทรศัพทมือถือรุนใหมแทนเคร่ืองเกา   เปนตน 

                          กฎหมายและการเมือง (Law and Political)  การออกกฎระเบียบและขอบังคับตาง 

ๆ ของรัฐอาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภคในดานใดดานหน่ึงเสมอ เชน กฎหมายการจํากัด

เวลาการใหบริการสถานบันเทิง   กฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ   กฎหมายบังคับใหผูขับขี่

รถจักรยานยนต และผูซอนทายตองสวมหมวกนิรภัย  เปนตน 

  วัฒนธรรม  (Cultural)  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมา

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เปนสิ่งกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได  เชน วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา ผูบริโภคจะซื้อสินคาไปทําบุญ สงผลใหธุรกิจขายสินคาไดเพิ่มขึ้น หรือ เทศกาล

สงกรานตหรือวันขึ้นปใหม  ความตองการบริโภคสินคาจะมีมากขึ้นกวาในชวงวันปกติ   เปนตน 

 1.2  กลองดํา  (Black box) คือ  ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่มีผลกระทบตอ

การตัดสินใจซื้อ  ซึ่งธุรกิจไมสามารถทราบได  จึงทําใหธุรกิจพยายามที่จะทําการศึกษาผูบริโภค 

เพื่อตองการที่จะเขาถึงความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค  อันจะนําไปสูการวางแผนการตลาดและ    

การปฏิบัติการทางการตลาดของธุรกิจที่จะสามารถจูงใจผูบริโภคหรือสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภคได  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี

คือ 
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1.2.1   ลักษณะของผูบริโภค (Consumer Characteristics) ลักษณะของผูซื้อ 

จะมีความแตกตาง กันตามปจจัยตาง ๆ ไดแก  

(1)  ปจจัยสวนบุคคล    เชน เพศ อายุ  รายได  การศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ 

เปนตน 

(2)  ปจจัยดานจิตวิทยา เชน  ความตองการ แรงจูงใจ  การรับรู  การเรียนรู 

ทัศนคติ   เปนตน 

(3)  ปจจัยดานสังคม  เชน ครอบครัว   กลุมอางอิง  บทบาทและสถานะ    

 เปนตน  

(4)  ปจจัยดานวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมพื้นฐาน  วัฒนธรรมยอย  ชั้นทาง

สังคม   เปนตน 

  1.2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  (Buyer Decision Process)  

ประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี  คือ การรับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การ

ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ  

1.3  การตอบสนอง  (Response)  เปนการตัดสินใจของผูบริโภคใน

การที่จะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับการกระตุน   และผานการกลั่นกรองจากกลองดํา หรือ

ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคแลว  โดยการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนการตัดสินใจใน

สิ่งตาง ๆ  ดังน้ี 

1.3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)  เปนการตอบสนอง 

ดานตัวผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมีความตองการ  เชน การตัดสินใจเลือกซื้อ รถยนตเกง รถกระบะ  2 

ประตู หรือ รถกระบะ  4 ประตู    เปนตน 

1.3.2  การเลือกตราสินคา    (Brand   Choice)   เปนการตอบสนอง        

ดานตรายี่หอของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองการซื้อ เชน  การตัดสินใจเลือกซื้อ รถยนต  ระหวางยี่หอ  

HONDA   TOYOTA  MITSUBICHI   และ  CHEVROLET  เปนตน 

1.3.3  เลือกผูขาย (Dealer Choice)   เปนการตอบสนองดานสถานที ่

จําหนายหรือผูขาย ที่ผูบริโภคจะไปทําการซื้อผลิตภัณฑ   เชน  การตัดสินใจเลือกซื้อจากผูขายหรือ

ตัวแทนจําหนาย  รายใด  ซื้อจากรานคาปลีกใกลบานหรือซื้อจากรานคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 

เปนตน 

1.3.4  เลือกเวลาในการซื้อ  (Purchase Timing)  เปนการตอบสนอง   

ดานเวลา  ในการซื้อผลิตภัณฑวาจะทําการซื้อในเวลาใด  เชน การตัดสินใจเลือกซื้อเวลาเงินโบนัส

ออก วันเงินเดือนออก หรือชวงที่มีกิจกรรมพิเศษลดราคา เปนตน  
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  1.3.5  เลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount)  เปนการตอบสนองดาน

ปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑวาจะทําการซื้อจํานวนเทาใด   เชน ตัดสินใจซื้อรถ  จํานวน 1 คัน  ซื้อ

เสื้อ จํานวน 3 ตัว เปนตน 

 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  (Analyzing consumer behavior) เปนการศึกษา

พฤติกรรมการซื้อ ของผูบริโภค  เพื่อการศึกษาถึงความตองการของผูบริโภค  ใน         การคนหา

คําตอบที่จะนํามาชวยในการตัดสินใจทางการตลาดของธุรกิจ ที่จะสรางความตองการและความพึง

พอใจของผูบริโภค สามารถใชคําถามเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรม คือ 6 Ws 1 H  และสิ่งที่ตองหา

คําตอบ 7 ประการ ( 7 Os ) มีดังน้ี คือ  

 2.1  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?)  สิ่งที่ธุรกิจตอง

ตอบ คือ ลักษณะของกลุมเปาหมาย (Occupants)  โดยนักการตลาดตองทําการแบงสวนตลาดและ

กําหนดตลาดเปาหมายเพื่อที่จะทราบวาเปาหมายในการเสนอขายสินคาและบริการอยูที่ตลาดใด 

โดยการแบงสวนตลาดจะสามารถแบงตามลักษณะทางประชากรศาสตร  ภูมิศาสตร จิตวิทยา และ

พฤติกรรมศาสตร เชน ตลาดเปาหมายที่เปนเพศหญิง  อายุ 28 ปขึ้นไป อาชีพรับราชการ  รายได 

15,000 บาทขึ้นไป อยูในเมือง  เปนคนทันสมัย  เปนตน 

 2.2  ผูบริโภคซื้ออะไร  (What does the consumer  buy?) สิ่งที่ธุรกิจตองตอบ 

คือ สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ อะไรที่ผูบริโภคตองการซื้อ   ที่จะ

สามารถสนองตอบความตองการและความพึงพอใจได  โดยคุณสมบัติน้ันอาจมีคุณลักษณะที่

เหนือกวาคูแขงขัน เชน ซื้อเคร่ืองใชไฟฟาเพราะความสะดวก ซื้อหนังสือเพราะตองการความรู ซื้อ

บริการนวดแผนโบราณเพราะตองการความผอนคลาย เปนตน 

 2.3  ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer  buy?) สิ่งที่ธุรกิจตอง

ตอบ คือ วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ในการซื้อสินคาของผูบริโภคจะมีปจจัยตาง ๆ ที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจ ปจจัยที่มีอิทธิพลเหลาน้ี ไดแก ปจจัยดานจิตวิทยา  เชน การทําประกันชีวิต  

เพื่อปองกันความเสี่ยงและความมั่นคงของครอบครัว การใสเสื้อผาราคาแพงเพื่อความภาคภูมิใจ

ของตนเอง  เปนตน ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม เชน การใชโทรศัพทมือถือตามเพื่อน      

การซื้อของไหวบรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีน เปนตน และปจจัยสวนบุคคล เชน ผูบริโภคที่ผิวขาว

จะสามารถเลือกซื้อเสื้อผาสีออนและสีเขมใสได แตผูบริโภคที่มีผิวคล้ําจะเลือกซื้อเสื้อผาสีออน 

หรือ สีเทา  เปนตน  

 2.4  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying) 

คําตอบที่ตองการคือ บทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ
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ผูบริโภคในแตละคร้ัง มักจะมีกลุมตาง ๆ มีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อ เหลาน้ี  ไดแก ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล  ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อและผูใช 

2.5  ผูบริโภคซื้อเมื่อใด  (When does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการคือ โอกาสใน

การซื้อ (Occasions)  เชน ซื้อในวันสําคัญทางศาสนา ซื้อเมื่อมีรายไดพิเศษ ซื้อในโอกาสพิเศษตาง ๆ 

หรือซื้อตามชวงฤดูกาล เปนตน 

2.6  ผูบริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) สิ่งที่ธุรกิจตองตอบ  คือ 

ชองทางหรือแหลงซื้อ  (Outletes) เปนสถานที่ที่ผูบริโภคจะสามารถทําการซื้อได เมื่อมีความจําเปน

หรือความตองการเกิดขึ้น เชน รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา หรือ ซุปเปอรมารเก็ต เปนตน 

2.7  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) สิ่งที่ธุรกิจตองตอบ คือ ขั้นตอน

ในการตัดสินใจซื้อ  (Operation) เปนกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  ที่เร่ิมต้ังแต การ

รับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจซื้อ  และพฤติกรรมหลังการ

ซื้อ 

 

บทบาทของบุคคลท่ีมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 ในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคแตละคร้ัง  จะไดรับอิทธิพลจากบุคคล

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับสถานการณในการตัดสินใจซื้อ เชน การซื้อบาน

หลังใหม  หรือการซื้อรถยนตคันใหม   สมาชิกในครอบครัวจะมีสวนรวมใน            การตัดสินใจ

รวมกัน เปนตน และในบางคร้ังอาจมีบุคคลอ่ืนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือมี

บทบาทในการใหคําแนะนํา ใหขอมูล รายละเอียดของสินคาและบริการได ดังน้ัน บุคคลที่มีบทบาท

ตาง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะตองมีหน่ึงคนหรือหน่ึงบทบาทเปนอยางนอย

เสมอ ผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จะประกอบดวยบทบาทดังน้ี 

 1.  ผูริเร่ิม (Initiator) คือ  ผูที่จะเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก  เพื่อที่จะ

ตอบสนองความตองการของตนเองหรือครอบครัว  เชน ลูกตองการใหพอซื้อรถคันใหมใหใช

เพื่อที่จะไดไมตองแยงกับพอแม    แมเสนอใหลูกเรียนพิเศษในวันเสารและอาทิตยเพื่อเพิ่มพูน

ความรูใหมากยิ่งขึ้น  เปนตน ธุรกิจจึงตองพยายามคนหาสินคาที่จะสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคที่ยังไมไดรับการตอบสนองน้ัน 

 2.  ผูมีอิทธิพล (Influencer) คือ  ผูมีอิทธิพลในการใหคําแนะนําไปยังผูบริโภคเพื่อใหเกิด

การตัดสินใจซื้อ ซึ่งบุคคลอาจใชการพูด การแสดงออกที่มีอิทธิพลตอ           การตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค ผูมีอิทธิพลจึงเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุน การจูงใจหรือชี้นําใหผูบริโภค

คลอยตาม  ปฏิบัติตาม หรือเชื่อในสิ่งที่ผูมีอิทธิพลไดนําเสนอ  เชน นักกีฬาที่มีชื่อเสียง จะมีผลตอ

การจูงใจผูที่เลนกีฬาได   ทําใหธุรกิจตาง ๆ มักเลือกใชนักกีฬาโฆษณา อุปกรณกีฬาหรือชุดกีฬา 

หรือการโฆษณายาสีฟนโดยใชทันตแพทยมาเปนผูนําเสนอ ยอมทําใหผูบริโภคคลอยตามไดงาย 
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ธุรกิจจึงตองทราบวาใครเปนผูมีอิทธิพลตอกลุมเปาหมายที่จะซื้อสินคา เพื่อจะไดสามารถใชบุคคล

เหลาน้ันจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาและบริการของธุรกิจได 

3.  ผูตัดสินใจ (Decider) คือ ผูที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อสินคาหรือบริการน้ัน

หรือไม ผูตัดสินใจจึงมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการซื้อ เพราะถาผูบริโภคมีความตองการแตยังไม

ตัดสินใจ การซื้อก็ยังไมเกิดขึ้น ดังน้ัน ธุรกิจเมื่อตองการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ   จึงตอง

สื่อสารใหเขาถึงผูตัดสินใจใหได เชน การโฆษณานมผงสําหรับเลี้ยงทารกจะทําการโฆษณาไปยัง

แม เพราะแมเปนผูตัดสินใจซื้อ   เปนตน 

4.  ผูซื้อ (Buyer) คือ ผูที่ไปซื้อสินคาจริง ๆ ในขั้นตอนของการซื้อ ผูซื้ออาจเปนบุคคล

เดียวกับผูริเร่ิมและผูตัดสินใจก็ได หรือผูตัดสินใจทําการตัดสินใจแลวมอบหมายใหบุคคลอ่ืนไปทํา

การซื้อก็ได  หรือผูซื้อเปนทั้งผูริเร่ิม ผูตัดสินใจ ผูซื้อและผูใชไปพรอม ๆ กันได 

5.  ผูใช (User) คือ ผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการน้ัน  ผูใชจึงเปนผูที่จะไดรับประโยชน

จากผลิตภัณฑ  และเปนผูที่จะทราบวาผลิตภัณฑน้ันมีคุณภาพมากนอยเพียงใดดวย ธุรกิจจึงตอง

ทราบวาสินคาที่ธุรกิจจําหนายน้ันใครคือผูใชที่แทจริง  เพราะถาธุรกิจตองการศึกษาหาขอมูลของ

ผลิตภัณฑเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากขึ้นจะไดรูวาตองหาขอมูลจากใคร เชน 

ซุปไกสกัดตราแบรนด ในอดีตผูซื้อมักจะไมใชผูใช เพราะผูซื้อสวนมากจะซื้อไปเยี่ยมผูปวย ทั้ง

กลิ่นและรสชาติไมนารับประทาน แตในปจจุบันไดมีการปรับปรุงใหม มีรสชาติและกลิ่นดี ทําให

สามารถรับประทานไดงายมากยิ่งขึ้น 

บทบาทของบุคคลที่มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อ มีความจําเปนอยางยิ่งตอธุรกิจ เพราะ

บุคคลเหลาน้ีไดเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  ซึ่งผูบริโภคหน่ึงคน

อาจเปนต้ังแตหน่ึงบทบาท ถึงหลายบทบาทได ขึ้นอยูกับสถานการณและโอกาสที่แตกตางกัน 

นักการตลาดจึงตองศึกษาใหเขาใจและนํามาใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธการตลาดที่

เหมาะสมและสอดคลองกับตลาดเปาหมาย  ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) คือ ลําดับขั้นตอน         

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 5 ขั้นตอน คือ การรับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินผล

ทางเลือก  การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 1.  การรับรูปญหา (Problem Recognition)   การรับรูปญหาหรือการรับรูถึง

ความตองการ  คือ การที่ผูบริโภคเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับความรูสึกถึงความตองการในตัวสินคา

หรือมีสินคาไมเพียงพอ กับความตองการ จึงเปนสาเหตุใหผูบริโภคตองพิจารณาหาซื้อสินคามาเพื่อ

สนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งความตองการที่เกิดน้ันเปนปญหาใหผูบริโภค

ตองมีพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้น   ซึ่งการรับรูปญหาน้ันสามารถแบงออกเปน  6  ประการ คือ  
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1.1  การหมดไปของสินคาท่ีใชอยู  เมื่อสินคาที่ใชอยูหมดไปหรือใกลหมดทําใหตองมีการ

ซื้อมาทดแทน เชน ขณะขับรถยนตอยูเห็นนํ้ามันใกลหมดจึงเขาสถานีบริการนํ้ามันเพื่อเติมนํ้ามัน 

แมบานตองการซักผาและผงซักฟอกหมดจึงตองออกไปซื้อ เปนตน 

1.2  การแกปญหาในอดีตกอใหเกิดปญหาใหม  ปญหาที่เกิดขึ้นแลวในอดีตซึ่งผูบริโภคได

ทําการแกไขแลวอาจเปนผลทําใหเกิดปญหาใหมที่ตองแกไขอีกในอนาคตได เชน เดิมทีใชรถยนตที่

เติมนํ้ามันเบนซิน  แตนํ้ามันเบนซินมีราคาสูงขึ้นเร่ือย ๆ จึงเกิดภาระคาใชจายที่มากขึ้น ทําให

ผูบริโภคเปลี่ยนเปนใชกาซแทน แตเมื่อตองเดินทางไกล ๆ กลัววาสถานีบริการ   กาซเติมรถยนตมี

นอยทําใหไมสะดวกและเกิดปญหา อาจทําใหผูบริโภคเปลี่ยนมาใชรถยนตที่นํ้ามันเบนซินอีก เปน

ตน 

1.3  สภาพครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงไป  การที่ขนาดครอบครัว หรือ จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป มีผลทําใหความตองการในสินคาเปลี่ยนแปลงไปได เชน เมื่อบุตรโตขึ้น 

บานหลังเดิมอาจจะคับแคบไป หรือรถยนตคันเดิมอาจจะเล็กไป ซึ่งอาจจะมี   การซื้อบานหลังใหม

หรือตอเติมบานและอาจซื้อรถยนตคันใหมที่ใหญกวาเดิม เปนตน 

1.4  การแกปญหาหน่ึงอาจนําไปสูอีกปญหาหน่ึงได   ความตองการของผูบริโภคตอสินคา

หน่ึงอาจนําไปสูการเกิดขึ้นอีกปญหาหน่ึงที่ตองมีการแกไขได เชน การซื้อบานหลังใหมอาจทําให

ตองซื้อเฟอรนิเจอร และของตกแตงบานใหม เพื่อใหเขากับบานใหมน้ันดวย หรือ การซื้ออุปกรณ

ออกกําลังกายมาไวในบานอาจจะทําใหตองตอเติมบานเพื่อสรางหองสําหรับออกกําลังกาย    เปน

ตน 

1.5  การเปลี่ยนกลุมอางอิง    กลุมอางอิงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของสมาชิกใน

กลุมเปนอยางมาก เชน ถาสมาชิกคนใดในกลุมใชสินคาใดสินคาหน่ึง    อาจเปนผลใหสมาชิกคน

อ่ืน ๆ ในกลุมใชสินคาน้ันดวย เพื่อใหเกิดความรูสึกทัดเทียมกัน และถาหากใครตองการเขาเปน

สมาชิกกลุม  ก็อาจตองใชสินคาที่แสดงถึงสถานะที่ทัดเทียมกันกับสมาชิกในกลุมเพื่อใหเกิดการ

ยอมรับของกลุมอางอิงน้ันดวย 

1.6  การใชความพยายามทางการตลาด  บางคร้ังผูบริโภคไมไดเกิดความตองการในสินคา

และบริการหรือไมเกิดปญหาใด ๆ ที่จะตองไปแสวงหาสินคามาสนองความตองการ  แตนักการ

ตลาดพยายามกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ หรือ รับรูถึงปญหาตาง ๆ เหลาน้ัน  เชน การ

โฆษณาสินคาตาง ๆ ผานสื่อ   การใชพนักงานขายไปสาธิตสินคายังผูบริโภค   การจัดแสดงสินคา

ตามหางสรรพสินคา   การแจกสินคาตัวอยางเพื่อใหเกิดการทดลองใช   การลดราคา   การใหของ

แถม   การชิงโชค   เปนตน   การใชความพยายามทางการตลาดเหลาน้ี เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิด

ความตองการหรือรับรูปญหาซึ่งจะนําไปสูการแกไขบําบัดเพื่อสนองความตองการที่เกิดจากการ

กระตุนของนักการตลาดน้ัน 
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การคนหาขอมูล  (Search for Information)   การคนหาขอมูลเปนกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อที่ผูบริโภคไดรับรูถึงปญหาและทําการคนหาขอมูลสินคาที่จะสามารถแกไขปญหาหรือสนอง

ความตองการของผูบริโภคได การคนหาขอมูลจึงเปนขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจที่จะสามารถ

ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาน้ันได แหลงการคนหาขอมูลของผูบริโภคโดยทั่วไป มี    2 แหลง 

คือ 

1.  แหลงขอมูลภายใน (Internal sources) เปนแหลงขอมูลที่ผูบริโภคทําการคนหาเบื้องตน 

โดยผูบริโภคจะพยายามนึกถึงความทรงจําในอดีต ประสบการณ หรือ ขอมูลที่ผูบริโภคมีอยู เพื่อมา

ประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการคนหาขอมูลภายในจะมีประสิทธิภาพมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ปริมาณ  คุณภาพของขอมูลที่ผูบริโภคมีอยูและความสามารถในการจดจําขอมูลตาง ๆ ในอดีตของ

ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการน้ัน 

2.  แหลงขอมูลภายนอก (External sources) เปนแหลงขอมูลที่ไดจากการคนหาภายนอก 

สําหรับผูบริโภคที่ไมมีประสบการณภายใน  เกี่ยวกับขอมูลที่จะใชประกอบการพิจารณา  ตัดสินใจ

ชื้อ  จึงตองทําการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก ซึ่งแหลงขอมูลจากภายนอกของผูบริโภคมี 

5 แหลง คือ 

(1)  แหลงบุคคล (Personal sources) เปนแหลงที่ผูบริโภคคนหาขอมูลไดงายที่สุด ไดแก 

สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนสนิท เพื่อนบาน คนรูจัก เปนตน 

(2) แหลงการคา (Commercial sources)  เปนแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับ การจําหนายสินคา 

หรือแหลงที่ทําการเผยแพรขอมูลของสินคาไปยังผูบริโภค ไดแก รานคาที่จําหนายสินคา ตัวแทน

จําหนาย พนักงานขาย การจัดแสดงสินคา สื่อโฆษณาตาง ๆ เปนตน 

 (3)  แหลงสาธารณะ (Public sources) เปนแหลงที่เกี่ยวของกับกลุมบุคคลหรือองคกร กลุม

สื่อสารมวลชน  หนวยงานที่ดูแลหรือคุมครองผูบริโภค ไดแก สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบ ริโภค (สคบ.)  สํ า นักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย . )  สํ า นักงานมาตรฐา น

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนตน 

(4)  แหลงประสบการณ (Experiential sources) เปนแหลงขอมูลของบุคคลหรือกลุมบุคคล

ที่เคยมีประสบการณเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑเหลาน้ันแลว 

(5)   แหลงทดลอง (Experimental sources) เปนแหลงขอมูลที่ไดมีการทําวิจัย หรือทดสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑแลว   และมีขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจได 

 แหลงขอมูลที่ผูบริโภคทําการคนหาเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินคามี

ความสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจอยางมาก เพราะถาผูบริโภคมีขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใดมาก    

และเปนขอมูลดานบวกจะสงผลใหมีโอกาสไดรับการพิจารณาจากผูบริโภคได  ดังน้ัน นักการตลาด

จึงตองพยายามใหขอมูลสินคาที่ธุรกิจเสนอขายไปยังผูบริโภค เพื่อจะไดเปนแหลงขอมูลภายในและ

ภายนอกสําหรับประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจซื้อ 
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 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)   การประเมินผล

ทางเลือกเปนการนําขอมูลที่ไดจากการคนหาในขั้นที่ 2 ของกระบวนการตัดสินใจซื้อมาทํา         

การพิจารณาตัดสินใจ โดยใชเหตุผลตาง ๆ ที่ไดทําการคนหามาแลวน้ัน การประเมินผลทางเลือก   

จึงเปนการเลือกผลิตภัณฑและเลือกตราที่ผูบริโภคยอมรับวาดีที่สุด หรือมีขอบกพรองนอยที่สุด  

หรือเหมาะสมกับผูบริโภคมากที่สุด  ซึ่งอาจจะไมใชตราที่มีชื่อเสียงมากที่สุดหรือเปนสินคาที่แพง

ที่สุด หรือมีคุณภาพสูงที่สุดก็ได เชน ผูบริโภคที่มีฐานะปานกลาง การซื้อรถยนตอาจพิจารณาจาก

ราคา การใชงานและตรา  มากกวาความหรูหราหรือภาพลักษณผลิตภัณฑ   เปนตน 

วิธีการประเมินผลทางเลือกมี  6  วิธีดังน้ี  คือ 

(1)  การเลือกผลิตภัณฑที่ดีที่สุด โดยการพิจารณาเปรียบเทียบผลิตภัณฑหลาย ๆ ชนิด 

จากน้ันจึงคอย ๆ ตัดผลิตภัณฑที่มีขอดอยหรือขอบกพรองออกไปใหเหลือผลิตภัณฑที่คิดวาดีที่สุด

เพียงชนิดเดียว 

(2)  การจัดกลุมผลิตภัณฑ   การประเมินผลวิธีน้ีจะใชโดย   การแบงกลุมผลิตภัณฑ

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ผูบริโภคยอมรับกับกลุมที่ผูบริโภคไมยอมรับ จากน้ันตัดกลุมที่ผูบริโภค

ไมยอมรับออกไป  แลวทําการพิจารณาเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากกลุมที่ผูบริโภคยอมรับ

เทาน้ัน 

(3)  การกําหนดเกณฑ  การประเมินผลวิธีน้ีผูบริโภคจะพิจารณาโดยการกําหนดเกณฑ

เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ในดานคุณภาพ ราคา ปริมาณและอ่ืน ๆ  แลวนําผลิตภัณฑแตละ

ตราที่ผูบริโภคสนใจมาทําการเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไว ผลิตภัณฑตราใดมีคุณสมบัติ

ใกลเคียงกับเกณฑที่กําหนดไวมากที่สุดจะไดรับการพิจารณาเลือกตัดสินใจซื้อ 

(4)  การใหคะแนน    การประเมินผลวิธีน้ีทําโดยการใหคะแนนความสําคัญในคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑแตละรายการ จากน้ันจึงนําผลิตภัณฑมาพิจารณาใหคะแนนคุณสมบัติแตละขอ 

ผลิตภัณฑใดไดคะแนนรวมมากที่สุดจะไดรับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อตัดสินใจซื้อ 

(5)  การคาดคะเนคุณคา      การประเมินผลวิธีน้ี ผูบริโภคจะทําการกําหนดนํ้าหนักของ

ความสําคัญในคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตละขอ จากน้ันนําไปคูณกับคะแนนความคิดเห็นที่

ผูบริโภคมีตอคุณสมบัติแตละขอของผลิตภัณฑตราใดตราหน่ึง คาคะแนนที่ออกมาจะเปนคา

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอตราผลิตภัณฑน้ัน และถาตราผลิตภัณฑใดมีคาคะแนนของทัศนคติสูง 

จะไดรับการพิจารณาเลือกเพื่อทําการตัดสินใจซื้อ เชน ผูบริโภคตองการที่จะซื้อ    รถกระบะ 1 คัน  

โดยมีการพิจารณาใหความสําคัญของคุณสมบัติรถกระบะในดาน รูปแบบ  ประหยัดนํ้ามัน ราคา 

เงื่อนไขการชําระเงิน และบริการหลังการขาย  สามารถพิจารณาไดโดย      การคาดคะเนคุณคาจาก

การกําหนดคะแนนความคิดเห็นได  ดังน้ี 
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(6) การเปรียบเทียบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑในอุดมคติ       การประเมินผลวิธีน้ีเปนวิธีการ

กําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองการ แลวนําผลิตภัณฑตราตาง ๆ ที่มีจําหนายอยูใน

ตลาดมาทําการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะผลิตภัณฑที่ตองการตามอุดมคติ ผลิตภัณฑตราใดตรงกับ

อุดมคติของผูบริโภคหรือใกลเคียงมากที่สุดจะไดรับการพิจารณาเลือกตัดสินใจซื้อ 

 การที่ผูบริโภคจะประเมินผลทางเลือกเพื่อพิจารณาตัดสินใจซื้อสินคาจึงมีหลายวิธี นักการ

ตลาดจําเปนตองมีความเขาใจในวิธีประเมินตาง ๆ เหลาน้ี เพื่อที่จะไดนํามากําหนดกลยุทธทาง

การตลาดเพื่อสามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการและธุรกิจจะไดสามารถสนองความ

ตองการได โดยธุรกิจอาจใชวิธี   เสนอผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความ

ตองการหรือตรงตามอุดมคติของผูบริโภคใหมากที่สุด   เปลี่ยนความเชื่อของผูบริโภควาตราสินคา

ของธุรกิจดีกวาตราของคูแขงขัน  ปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความเชื่อและอุดมคติของ

ผูบริโภค   สรางความสนใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคยังมองไมเห็นหรือไมสนใจ     

เพิ่มนํ้าหนักความสําคัญใหคุณสมบัติในผลิตภัณฑของธุรกิจที่มีอยูแลวใหมากยิ่งขึ้น 

4.4  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)   การตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อ

ผูบริโภคไดทําการประเมินผลทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสนองความตองการหรือสําหรับการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นน้ัน แตการซื้อจริงอาจจะยังไมเกิดขึ้นได  เพราะการซื้อยังมีปจจัยอ่ืนเขามาเกี่ยวของ

ที่จะนําไปสูการตัดสินใจซื้อ  ดังน้ัน  การตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นหรือไมจึงขึ้นอยูกับปจจัยตอไปน้ี 

ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) การที่ผูบริโภคเลือกผลิตภัณฑที่ดีที่สุดสําหรับการ

ตอบสนองความตองการหรือเลือกผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหาของผูบริโภคไดจากคุณประโยชน

ของสินคา ดังน้ัน ความต้ังใจซื้อจริง โดยการพิจารณาจากตราสินคา  คุณภาพ  และผลประโยชน

ทั้งหมดที่ผูบริโภคจะไดรับ แลวสรุปใหเปนทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

สถานการณในขณะทําการตัดสินใจ (Situational  Influences)   เปนปจจัยดานเวลาและ

สถานที่ในขณะที่ทําการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  และมีผลตอการตัดสินใจซื้อในเวลาน้ัน 

สถานการณที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ  มีอยู  5  ประการ  คือ  

(1) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  เปนสิ่งแวดลอมที่ผูบริโภคสามารถมองเห็นไดเมื่อไปยังแหลง

ที่ทําการจัดจําหนายสินคา  ไดแก สถานที่ต้ังแหลงที่ขายสินคา การจัดแสดงสินคา บรรยากาศใน

บริเวณรานคา  เปนตน 

(2)  ลักษณะของตัวผูบริโภคที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการซื้อ เปนลักษณะสวนบุคคลของ

ผูบริโภคดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งผูบริโภคแตละคนมีความแตกตางกันไป  เชน ผูบริโภค

บางรายซื้อสินคายาก แตบางรายซื้องาย เปนตน  รวมถึงทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑดวย 

หากบุคคลมีทัศนคติในทางบวกกับผลิตภัณฑ โอกาสที่ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อจะมีมากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน ถาผูบริโภคมีทัศนคติในทางลบ อาจสงผลใหเกิดความลังเล หรือไมมั่นใจในตัว
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ผลิตภัณฑน้ัน การซื้อจึงอาจไมเกิดขึ้น เชน บุคคลมีทัศนคติในทางลบวา สินคามีคุณภาพตํ่า ไม

เหมาะสมกับราคาที่กําหนดไวสูง ผูบริโภคอาจไมซื้อสินคาน้ันได     เปนตน 

(3)  เงื่อนไขการซื้อดานเวลา  การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคแตละคร้ังจะพิจารณาเงื่อนไข

ดานเวลาประกอบเสมอ ผลิตภัณฑบางชนิดผูบริโภคเคยใชประจํา การซื้อใหมจึงทําไดงายใชเวลา

นอย ในขณะที่ผลิตภัณฑบางชนิดผูบริโภคเคยใชนานมาแลว เมื่อตองการจะซื้ออีกคร้ังอาจใชเวลา

ในการพิจารณาตัดสินใจนาน เงื่อนไขการซื้อดานเวลา  ไดแก  เคยซื้อแลวหรือไม เคยซื้อคร้ัง

สุดทายเมื่อใด จะทําการซื้อในชวงระยะเวลาใด  เปนตน 

(4)  ความพรอมของรางกาย อารมณ และอํานาจซื้อ  สภาพความพรอมของรางกายและ

อารมณ จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เชน              ถาผูบริโภคมีความเครียด ไม

สบาย เจ็บปวย การตัดสินใจซื้อสินคาบางชนิดอาจทําไดนอยลงหรืออาจไมเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน

ถามีความสุข สภาพจิตใจดีการตัดสินใจซื้อก็จะงายขึ้น   รวมถึงความพรอมของอํานาจซื้อที่

ผูบริโภคมีอยูในขณะน้ันวามากนอยเพียงใดดวย 

(5)  สภาพการณที่คาดคะเนไว และไมไดคาดคะเนไว ความต้ังใจในการซื้อของผูบริโภค

บางคร้ังอาจเกิดจากการคาดการณไวแลวหรืออาจไมไดคาดการณไวกอนแตซื้อเพราะมีเงื่อนไข

พิเศษบางประการ ซึ่งทําใหมีผลตอการตัดสินใจซื้อและไมซื้อได เชน ผูบริโภคคาดการณไวกอน

แลววาสิ้นเดือนจะซื้อเคร่ืองเสียงใหม เปนตน หรือ ผูบริโภคตองการซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมแต

เมื่อไปถึงรานคาที่จําหนายแลวไมพอใจการบริการของพนักงานขาย จึงเปลี่ยนใจไมซื้อ หรือ 

ผูบริโภคยังไมไดทําการตัดสินใจซื้อแต พนักงานขายเสนอเงื่อนไขพิเศษ ดานราคา ของสมนาคุณ 

การบริการหลังการขาย ทําใหการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นได   เปนตน 

ระยะเวลาในการตัดสินใจ (Decision Time) เวลาที่ใชสําหรับการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคที่ทํา

การตัดสินใจซื้อสินคา บางคร้ังใชเวลานานเปนเดือนหรือเปนป  กอนที่จะทําการตัดสินใจซื้อได 

ในขณะที่ผูบริโภคบางรายอาจตัดสินใจซื้อแบบฉับพลันได  ดังน้ัน ในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

ระยะเวลาที่ใช จะถูกนํามาใชพิจารณาเหมือนกับการแสวงหาขอมูลกอนทําการตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post  Purchase  Behavior)   การที่ผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑแลว    การตัดสินใจซื้อน้ันจะมีระดับความพอใจที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ

การบริโภควา อยูในระดับใด  กระบวนการตัดสินใจซื้อไมใชสิ้นสุดเมื่อผูบริโภคทําการซื้อสินคา

และบริการแลวเทาน้ัน   แตสิ่งที่สําคัญคือ การทําอยางไรที่จะทําใหผูบริโภคกลับมาซื้อผลิตภัณฑ

ของธุรกิจอีก  ดังน้ัน ความพึงพอใจของผูบริโภคภายหลังจากการซื้อ  จึงมีความสําคัญตอการซื้อซ้ํา

และการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาของธุรกิจตอไปยังบุคคลอ่ืนอีกดวย  พฤติกรรมหลังการซื้อของ

ผูบริโภคจะมีใน 2 ลักษณะ คือ    ความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer satisfaction) และความไม

พึงพอใจของผูบริโภค (Customer dissatisfaction)  ความพึงพอใจเปนพฤติกรรมหลังการซื้อที่

ผูบริโภคทําการประเมินวาผลิตภัณฑที่ไดตัดสินใจซื้อไปแลวน้ันเปนไปตามที่ไดคาดหวังไว ใน
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ขณะเดียวกันถาผลการประเมินพบวาผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดตัดสินใจซื้อแลวน้ันไมเปนไปตามที่

คาดหวังหรือเปนการตัดสินใจที่ผิด ก็จะทําใหผูบริโภคไมพอใจ  ความไมพอใจของผูบริโภคจาก

การซื้อและใชสินคามีสาเหตุ  ดังน้ี 

1.  ความรูสึกไมพึงพอใจในตัวสินคา  เมื่อผูบริโภคซื้อสินคาไปแลวเกิดความรูสึกลังเลใจ 

ไมมั่นใจในตัวสินคา เชน ซื้อเคร่ืองเลน VCD ไปแลว รูสึกวาคิดผิดควรซื้อแบบเปน DVD เพราะ

สามารถใชประโยชนไดดีกวา จึงเกิดความรูสึกไมพอใจในภายหลัง 

2.  ความรูสึกไมพึงพอใจหลังจากการซื้อสินคาไปใชแลว เปนความรูสึกหลังจากไดใชแลว

ระยะหน่ึง พบวาสินคาน้ันมีขอบกพรอง หรือทราบขอมูลจากบุคคลอ่ืนวาสินคาชนิดน้ีไมมีคุณภาพ 

และอาจเปนความรูสึกไมดีที่มาจากอนาคตของสินคาหรือธุรกิจที่ผลิตสินคาได เชน ผูบริโภคซื้อ

สินคาของธุรกิจใชไดระยะหน่ึงแลวธุรกิจน้ันก็ปดกิจการ มีผลใหผูบริโภคเกิดความรูสึกไมดีไดวา

ถาสินคามีปญหาหรือชํารุดจะสงไปซอมที่ใด เปนตน 

3.  การรับรูภายหลังวาสินคาท่ีซื้อราคาไมตรงตามความเปนจริง   เปนการรับรูของ

ผูบริโภคภายหลังจากที่ไดซื้อผลิตภัณฑไปแลว วาผลิตภัณฑที่ซื้อมามีราคาที่ไมยุติธรรม หรือเอารัด

เอาเปรียบผูบริโภค  เชน ผูบริโภคซื้อสินคามาในราคาที่สูงมากเกินความเปนจริง ทั้งที่ปกติแลวราคา

ตํ่ากวาน้ี   เปนตน 

4.   คุณภาพสินคาไมตรงตามท่ีตองการ  การที่ผูบริโภคไดทํา      การซื้อผลิตภัณฑไปแลว

พบวาคุณภาพไมตรงตามที่ตองการ หรือธุรกิจไดทําการโฆษณาสินคาเกินความเปนจริง ทําให

ผูบริโภคหลงเชื่อ  จึงเกิดความไมพอใจได 

 จากกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทั้ง 5 ขั้น ธุรกิจตองเขาใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

เพื่อที่จะไดกําหนดกลยุทธทางการตลาดในการที่จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

ของธุรกิจ แลวกลับมาซื้อซ้ํา และตลอดไปซึ่งไมใชเร่ืองที่งายนัก แตถาธุรกิจมีความเขาใจใน

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคอยางทองแทแลว โอกาสที่จะทําใหธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคก็

ไมใชเร่ืองยากเกินกวาที่จะทําใหสําเร็จได 

 

ระดับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคน้ันจะมีขั้นตอน แตน่ันก็ไมไดหมายความวา     

การตัดสินใจซื้อสินคาทุกชนิดมีขั้นตอนหรือกระบวนการเหมือนกันทั้งหมด ผลิตภัณฑบางชนิด

การตัดสินใจซื้ออาจตองใชระยะเวลานาน เชน การซื้อบาน  ซื้อรถยนต  เปนตน แตสินคาบางชนิด

อาจจะใชเวลาในการตัดสินใจนอย หรือมีการขามขั้นตอนบางขั้นไป เชน การซื้อสบู ยาสีฟน ยาสระ

ผม  ผงซักฟอก เปนตน การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจึงมีความแตกตางกันในหลายระดับ ต้ังแต

ระดับตํ่าไปจนถึงระดับสูง 

ระดับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค สามารถแยกออกได 3 ระดับ  ดังน้ี  
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1.  การตัดสินใจตามความเคยชิน (Nominal Decision Making / 

Routinized/Habitual)  เปนระดับของการตัดสินใจซื้อ ที่ผูบริโภคไมตองพิจารณาอะไรมาก 

เน่ืองจากเปนความเคยชินในการซื้ออยูแลวเปนปกตินิสัย กระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับน้ีจึง

เร่ิมตนจากการรับรูปญหา แลวจากน้ันไดแสวงหาขอมูล โดยสวนมากเปนการแสวงหาขอมูลจาก

ภายใน คือความทรงจําที่มีอยูเดิม นอกจากสินคาตราที่ใชอยูประจําน้ันจะมีปญหาจึงมีการแสวงหา

ขอมูลใหม เชน สบู ยาสีฟน ยาสระผม เปนตน ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทไดแก 

1.1  การตัดสินใจซื้อจากความซื่อสัตยในตราสินคา (Brand Loyalty Decision)    การที่

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อเพราะความภักดีตอตราสินคา และคิดวาเปนตราสินคาที่ดีที่สุดสําหรับ  ตนเอง

แลว 

1.2   การตัดสินใจซื้อซ้ํา (Repeat Purchase Decision)  การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพื่อ

แกปญหาอยางตอเน่ือง สาเหตุเพราะยังไมมีตราสินคาใดที่จะสามารถแกปญหาหรือสนองความ

ตองการไดดีกวาตราน้ีในขณะที่เกิดความตองการ 

การตัดสินใจท่ีจํากัด (Limited Decision Making/Solving) การตัดสินใจในระดับน้ี

ผูบริโภคจะมีการใชขอมูลทั้งจากภายในและภายนอก โดยใชเกณฑการตัดสินใจอยางงาย  ในกรณี

การตัดสินใจในระดับน้ีผูบริโภคมักจะไมคอยมีเวลา ทรัพยากร และการจูงใจที่จะทํา        การ

ตัดสินใจในระดับที่กวางขวาง จึงพยายามลดขอมูล ทางเลือก และเกณฑการประเมินลง เพื่อใหการ

ตัดสินใจงายขึ้น เชน ซื้อสินคาตราที่รูจัก ซื้อตราที่ถูกที่สุด หรือซื้อตราที่ออกวางตลาดใหม ซึ่งการ

ตัดสินใจซื้อแบบน้ีจะสามารถนําไปสูการเปลี่ยนตราสินคาใหม (Brand switch) ไดงาย ถาธุรกิจมี

การจัดกิจกรรมการสงเสริมการขาย  เชน การลดราคา การแจกของตัวอยาง การใหของแถม     เปน

ตน 

การตัดสินใจท่ีกวางขวาง (Extensive Decision Making/Problem Solving)  การตัดสินใจ

แบบน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคตองการซื้อสินคาที่มีความสําคัญ ราคาสูงและมีความเสี่ยงถาตัดสินใจ

ผิดพลาด   ทําใหการตัดสินใจของผูบริโภคตองหาขอมูลรายละเอียดใน ตัวผลิตภัณฑอยางมาก ทั้ง

ภายในและภายนอก มีกฎเกณฑการตัดสินใจที่ยุงยากซับซอน มีทางเลือกที่หลากหลาย และเมื่อทํา

การซื้อไปแลวจะมีการประเมินภายหลังการซื้อดวย   ผลิตภัณฑที่ใชระดับการตัดสินใจที่กวางขวาง  

เชน บาน  รถยนต   คอมพิวเตอร    เปนตน และเน่ืองจากสินคาที่มี       การตัดสินใจที่กวางขวาง 

เปนสินคาที่มีความสําคัญ   ผูบริโภคจึงพิจารณาคุณสมบัติตาง ๆ ของสินคาอยางละเอียด เชน ราคา   

การบริการหลังการขาย  รูปแบบ  การรับประกัน  ประโยชนใชสอย และสินคาอ่ืน ๆ ประกอบการ

ตัดสินใจ บางคร้ังการตัดสินใจซื้ออาจใชอารมณเขามาเกี่ยวของ แตก็จะใชความคิดอยางมากดวย 

เชน การซื้อเคร่ืองประดับราคาแพง  นํ้าหอม เปนตน 

 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค  เปนกระบวนการที่นักการตลาดตองเขาใจและควร

ทําการศึกษาอยางลึกซึ้ง เพื่อที่จะไดทราบถึงความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง ใน          การ
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นําไปใชสําหรับวางแผนการตลาดหรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด  เพื่อใหธุรกิจสามารถกระตุน

ผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจซื้อและสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคในตลาด

เปาหมายไดอยางถูกตอง  ดังน้ัน หนทางแหงความสําเร็จของธุรกิจคือการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค

อยางถูกตอง เพื่อการจูงใจและการนําเสนอผลิตภัณฑที่ถูกตอง มีความแตกตางจากคูแขงขัน ราคา

เหมาะสมกับผลิตภัณฑและตลาดเปาหมาย  สนองความตองการทันตามเวลา ซื้อหาไดสะดวก และ 

จัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดที่เขาถึงผูบริโภคในตลาดเปาหมายไดอยางแทจริง จึงจะทําให

ธุรกิจประสบความสําเร็จได 

 

วัฒนธรรมกับการกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

วัฒนธรรมเปนเร่ืองที่นักการตลาดใหความสําคัญ เพราะการมีความเขาใจในวัฒนธรรมจะ

สามารถทําใหการกําหนดกลยุทธทางการตลาดถูกตองและสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูบริโภค ซึ่ง

เปนบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคม ถานักการตลาดเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรมผิดพลาดแลวอาจสงผล

กระทบกับธุรกิจหรือหนวยงานได นักการตลาดสามารถนําวัฒนธรรมมาใชใน      การกําหนดกล

ยุทธทางการตลาดไดดังน้ี 

1.  การแบงสวนตลาด  (Market Segmentation) การกําหนดตลาดเปาหมายใน

การเสนอขายสินคาหรือบริการนักการตลาดจําเปนตองทําการแบงสวนตลาด และในการแบงสวน

ตลาด วัฒนธรรมสามารถนํามาใชในการแบงสวนตลาดได เชน ศาสนา ความเชื่อ คานิยม    เปนตน 

ซึ่งจะสามารถศึกษาพฤติกรรมหรือคาดคะเนพฤติกรรมของตลาดเปาหมายไดงายยิ่งขึ้น ใน    การที่

จะจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

2.  การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Planning and Development) 

การสนองความตองการของตลาดเปาหมายดวยการสรางผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหาใหกับ

ผูบริโภคได โดยผูบริโภคเกิดความพึงพอใจเมื่อไดบริโภคหรือใชสินคาและบริการน้ัน นักการตลาด

จึงจําเปนตองพยายามคนหาความตองการในคุณสมบัติ  รูปแบบ ลักษณะ สีสัน บรรจุภัณฑ ที่จะทํา

ใหผูบริโภคหรือลูกคาในตลาดเปาหมายพึงพอใจและตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของกิจการ 

3.   การวางแผนดานราคา  (Price   Planning) ในการกําหนดราคาสินคาที่จะทํา

การเสนอขายในตลาดน้ัน การกําหนดราคามีผลตอความสําเร็จและลมเหลวในตัวผลิตภัณฑที่เสนอ

ขายได ดังน้ัน นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาความเชื่อ คานิยม ในการกําหนดราคาใหสอดคลอง

กับความรูสึกของผูบริโภคดวย สินคาบางชนิดราคาตํ่า ลูกคาอาจไมไววางใจหรือมองวาสินคาน้ัน

ไมมีคุณภาพได การกําหนดราคาสินคาจึงจําเปนตองเขาใจวัฒนธรรมดานราคาของผูบริโภคดวย 

4.  การวางแผนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Planning) 

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในการหาซื้อผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่เปนผลมาจาก        

การเปลี่ยนแปลงของคานิยม และการยอมรับในวัฒนธรรมตางชาติมีมากขึ้น ทําใหการซื้อใน
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แบบเดิมลดลง และผูบริโภคหันมานิยมการซื้อในชองทางใหม ๆ เชน การซื้อจากแคตตาล็อก      

การซื้อทางโทรศัพท การใชเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส การซื้อจากรานคาปลีกสมัยใหม 

(Modern Trade) มากยิ่งขึ้น นักการตลาดจึงจําเปนตองเขาใจในการเปลี่ยนแปลงในคานิยมที่

เปลี่ยนแปลงไปเหลาน้ี 

5.   การวางแผนการสงเสริมการตลาด (Promotion Planning) การทํา         

การสงเสริมการตลาด เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การจูงใจใหทําการตัดสินใจซื้อ  เตือน

ความทรงจําในผลิตภัณฑและตราสินคา การจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดของธุรกิจ วัฒนธรรม

จึงเปนสิ่งหน่ึงที่เขามามีสวนในการสรางสรรค  ทั้งดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริม

การขาย  หรือการใชพนักงานขาย เชน การโฆษณาสินคาที่นําเอาพิธีกรรมทางศาสนามาสราง

แรงจูงใจ การใหพนักงานขายแตงกายที่เนนความเปนไทยและกิริยามารยาทที่ออนนอม เปนตน 

ดังน้ันนักการตลาดที่เขาใจในวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง  โดยเฉพาะวัฒนธรรมของกลุมผูบริโภคใน

ตลาดเปาหมาย ยอมสรางสรรคกิจกรรมตาง ๆ ไดสอดคลองกับคานิยม ความเชื่อของกลุมเปาหมาย

ไดเปนอยางดี และจะนําไปสูการจูงใจใหเสนอขายสินคาของธุรกิจไดในที่สุด 

 

0วัฒนธรรมยอย 

0วัฒนธรรมยอย (Subculture) คือ กลุมวัฒนธรรมที่แตกตางกันซึ่งเปนสวนที่ปรากฏชัดเจน

ในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน (Schiffman and kanuk.1994:443) 

0วัฒนธรรมยอย  คือ ความรูสึกนึกคิดและการกระทําของกลุมสมาชิกในสังคมที่แตกตางไปจาก

สมาชิกสวนใหญของสังคมน้ัน เชน สําเนียง ภาษา คานิยม ศาสนา หรือวิถี           การดํารงชีวิตอ่ืน 

ๆ   (วัชรา  คลายนาทร.2530:103) 

0จากความหมายของวัฒนธรรมยอย สรุปไดวาหมายถึง  วัฒนธรรมของกลุมคนในสังคมที่มีประเพณี 

คานิยม แนวความคิด ความเชื่อ การดําเนินชีวิต ที่แตกตางไปจากคนในสังคมกลุมใหญ ซึ่งสมาชิก

ในกลุมเดียวกันจะมีลักษณะพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน 

1.  ประเภทของวัฒนธรรมยอย 

0วัฒนธรรมยอยสามารถจัดแบงตามประเภทไดดังน้ี 

01.1 แบงตามอายุ  (Age) ไดแก กลุมทารกและเด็ก กลุมวัยรุน กลุมวัย

ทํางาน กลุมวัยผูใหญและกลุมผูสูงอายุ เปนตน 

01.2   แบงตามเชื้อชาติ  (Nationality)  ไดแก เชื้อชาติจีน เชื้อชาติอังกฤษ 

เชื้อชาติลาว เชื้อชาติเวียดนาม เชื้อชาติญ่ีปุน เปนตน 

1.3  แบงตามศาสนา (Religious)   ไดแก   ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต  

ศาสนาอิสลาม  ศาสนาซิกส   ศาสนาฮินดู เปนตน 
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1.4  แบงตามทองถิ่น  (Region) ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคตะวันออก   เปนตน 

1.5  แบงตามสีผิว (Racial) ไดแก ผิวขาว ผิวดํา ผิวเหลือง เปนตน 

1.6   แบงตามอาชีพ (Occupation) ไดแก อาชีพเกษตรกร อาชีพ

ทนายความ อาชีพแพทย อาชีพครู อาชีพนักธุรกิจ อาชีพพยาบาล เปนตน 

1.7  แบงตามภาษา (Language) ไดแก ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาใต 

ภาษามอญ ภาษาลื้อ  ภาษายาวี เปนตน 

 การเขาใจวัฒนธรรมยอยจะชวยใหนักการตลาดตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย

ไดอยางถูกตอง ตามอายุ เชื้อชาติ ศาสนา ทองถิ่น สีผิวและอาชีพ ของผูบริโภคในกลุมยอยน้ัน โดย

การนําผลการศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมยอยไปใชในการกําหนดกลยุทธการตลาด เพื่อความสําเร็จ

ของธุรกิจและสามารถที่จะแสวงหาโอกาสตอบสนองความตองการกลุมยอยที่มีความตองการแตยัง

ไมไดรับการตอบสนอง ดวยการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ แลวนําเสนอกลุมยอยเหลาน้ันเพื่อ

แกปญหาและสนองความตองการตอไป 

  

ชั้นสังคม 

ชั้นสังคม (Social class) คือ กลุมตางๆ ที่แบงเปนหนวยยอย ๆ โดยที่แตละกลุมตางมีความ

เหมือนกันในดานคานิยม รูปแบบการดําเนินชีวิตความสนใจ และจากความเหมือนกันเหลาน้ีทําให

มีพฤติกรรมที่คลายกัน จึงไดรับการจัดอยูในชั้นหรือหนวยเดียวกัน (Engel, Blaekwell and 

Miniard.1995:681) 

ชั้นสังคม คือ ปรากฏการณที่มนุษยอยูรวมกันในสังคมไดมีการแบงแยกเปนกลุม ๆ ที่

แตกตางกันไปตามฐานะ บทบาท หรือคานิยมกลุมตาง ๆ เหลาน้ีจะมีตําแหนงที่ต้ังเปนชั้นเรียงลําดับ

จากสูงมาตํ่าเสมอ (ธงชัย สันติวงษ.2533:203) 

จากความหมาย สรุปไดวา ชั้นสังคม คือ  กลุมของสังคมที่เปนหนวยยอย ๆ  ที่มีลักษณะแตกตางกัน

ตาม คานิยม  บทบาท  สถานะ  รูปแบบการดําเนินชีวิต   และกลุมตาง ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกันน้ี   

ในแตละกลุมยอย ๆ กลุมที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายกัน จะอยูในชั้นสังคมเดียวกัน 

 

ปจจัยท่ีเปนเกณฑในการกําหนดชั้นสังคม 

การกําหนดชั้นสังคมเพื่อแบงกลุมของชั้นสังคมแตละชั้นออกจากกันโดยสวนมากจะ

พิจารณาจากรายได และอาชีพเปนเกณฑในการพิจารณา แตสําหรับนักการตลาด        การพิจารณา

ชั้นสังคมน้ัน จะใหความสนใจปจจัยอ่ืน ๆ ดวย เพื่อทราบถึงความสนใจกิจกรรม        ซึ่งจะทําให

การกําหนดชั้นสังคมชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ใชเปนเกณฑในการกําหนดชั้นสังคม      มีดังน้ี 
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1.  อาชีพ (Occupation) หนาที่การงาน หรืออาชีพเปนเกณฑที่สําคัญในการกําหนดชั้น

สังคม เพราะอาชีพที่ปฏิบัติน้ันสามารถบงบอกถึงสวนอ่ืน ๆ ของบุคคลไมวาจะเปน รายได 

การศึกษา บทบาทสถานะ กลุมสังคม ความชํานาญตาง ๆ ตามมาดวย เชน แพทย วิศวกร 

นักการเมือง นักธุรกิจ ขาราชการ เกษตรกร รับจาง เปนตน 

2.  รายได (Income) รายไดเปนปจจัยหน่ึงในการกําหนดชั้นสังคม เน่ืองจากการที่ผูบริโภค

จะสามารถหาซื้อผลิตภัณฑมาสนองความตองการไดมากนอยเพียงใด คุณภาพอยางไร ยอมขึ้นอยู

กับรายได เพราะรายไดเปนตัวกําหนดอํานาจการซื้อสินคา 

3.   การศึกษา (Education) ระดับการศึกษาของบุคคลสามารถกําหนดชั้นสังคมของบุคคล

ได เพราะการศึกษาจะเปนพื้นฐานสูการมีอาชีพที่ดี มีรายไดและคาตอบแทนที่สูงขึ้น มีบทบาท

สถานะอํานาจหนาที่ที่ดีตามมา 

4.  ชาติกําเนิด    การเกิดมาในครอบครัวหรือในตระกูลที่รํ่ารวยมีทรัพยสินมรดกจํานวน

มาก วงศตระกูลเปนที่ยอมรับยกยองในสังคมทั่วไป ยอมบงบอกถึงชั้นสังคมได บุคคลที่เกิดมาใน

ตระกูลที่รํ่ารวยและมีชื่อเสียง สวนมากจะพยายามรักษาระดับชั้นสังคมของตนเองไวไมใหลดลง

กวาชั้นที่อยูเดิม และผูบริโภคสวนมากตองการที่จะเลื่อนชั้นสังคมของตนเองใหสูงขึ้น 

5.  กิจกรรมสวนตัว (Personal performance)  กิจกรรมที่ปฏิบัตินอกเหนือจากอาชีพที่ทํา

ตามปกติ เปนปจจัยที่สามารถนํามากําหนดชั้นสังคมได เชน ความชอบในผลิตภัณฑ   ประเภทและ

วิธีการพักผอน เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะสามารถบอกถึงความชอบ ความสนใจ งานอดิเรก ทัศนคติ และ

คานิยม ของบุคคลน้ัน ๆ ได 

พฤติกรรมของบุคคลในชั้นสังคมตาง ๆ น้ี นักการตลาดสามารถนํามาใชประโยชนในการ

แบงสวนตลาด (Market segmentation) กําหนดตลาดเปาหมาย (Target market) และกําหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เพื่อใหการกําหนดสวนประสมการตลาดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพได 

ลักษณะของการแบงชั้นสังคม   ชั้นสังคมที่มีการแบงออกเปนชั้น ๆ เพื่อแบงแยกบุคคล 

ครอบครัวในสังคมออกเปนกลุม ๆ โดยชั้นสังคมจะมีลักษณะที่เหมือนกันในหลายดาน ตามแตละ

ชั้น ดังน้ี 

1.   ชั้นสังคมมีการเรียงลําดับจากสูงไปต่ํา   ชั้นสังคมที่บุคคลดํารงอยูจะมีทั้งสูง กลางและ

ตํ่า สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะรูและเขาใจวาชั้นที่ตนดํารงอยูน้ันสูงกวาหรือตํ่ากวาชั้นสังคมอ่ืน ๆ 

โดยการเรียงลําดับจะเร่ิมจากสูงไปตํ่าเสมอ 

2.   ชั้นสังคมในแตละชั้นจะมีพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน   การอยูรวมกันในชั้นสังคมของ

บุคคลที่เปนสมาชิกกลุม มักจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันและคลายคลึงกัน เชน ทัศนคติ 

แนวคิด ความสนใจ กิจกรรม สินคาที่ใช การแตงกาย การพูดจา เปนตน 
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3.   ชั้นสังคมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมระหวางกลุม   การที่บุคคล     อยูในชั้นสังคมใด

สังคมหน่ึงแลว การที่จะติดตอคบหาสมาคมกันมักจะติดตอคบหากันเองในชั้นสังคมเดียวกันเปน

สวนใหญ และจะไมคอยไปยุงเกี่ยวกับบุคคลในชั้นสังคมอ่ืน  

4.   ชั้นสังคมจะสามารถเปลี่ยนแปลงใหสูงข้ึนหรือต่ําลงได   ในการกําหนดชั้นสังคมเปน

ชั้นตาง ๆ น้ันจะพิจารณาจากหลากหลายปจจัยซึ่งเมื่อกําหนดแลวทําใหบุคคลดํารงอยูในชั้นสังคม

น้ัน แตการดํารงอยูในชั้นสังคมของบุคคลมิใชอยูอยางถาวร บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงชั้นสังคมที่

ตนดํารงอยูใหสูงขึ้นหรือตํ่าลงได เชน การมีอาชีพที่ดี มีการศึกษาดี และรายไดมากขึ้น ยอมทําให

ชั้นสังคมสูงขึ้นได หรือบุคคลที่รํ่ารวย แตประสบภาวะขาดทุนใน    การดําเนินธุรกิจจนลมละลาย 

ยอมทําใหชั้นสังคมลดตํ่าลงไดเชนกัน 

 

การแบงชั้นสังคม 

การแบงชั้นสังคม  เปนการพิจารณาวาชั้นตาง ๆ มีการจัดแบงชั้นอะไรบาง และทําไมจึงมี

การแบงชั้น โดยการแบงจะใชพฤติกรรมของผูบริโภคเปนเกณฑ การแบงชั้นสังคมน้ีนักการตลาด

ใหความสนใจที่การพยายามเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของผูบริโภคแตละชั้นและ

ระหวางชั้นวามีความแตกตางในการซื้อและบริโภคอยางไรบาง 

ชั้นสังคมสามารถแบงออกเปน  6  ชั้นดังน้ี 

1.  ชั้นสูงสวนบน  (Upper-Upper class)   กลุมน้ีมีจํานวนไมมากหรือมีสัดสวนนอยที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นสังคมทุกชั้น เปนกลุม ครอบครัวเกาแกที่รํ่ารวยมานานแลว วงศตระกูลมี

ชื่อเสียงหรือกลุมผูดีเกา  ทายาทผูดีเกา เปนบุคคลระดับสูงในสังคม ราชนิกุล มียศ   มีบรรดาศักด์ิ 

พฤติกรรมการบริโภค มักซื้อสินคาที่มีราคาแพง มีคานิยมที่ชอบของหรูหรา ชอบออก

สังคม การซื้อสินคาจะพิจารณาสินคาที่เหมาะสมกับภาพลักษณของตนเอง โดยไมคํานึงถึงราคา 

เพราะผูบริโภคที่อยูในสังคมกลุมน้ีไมมีปญหาในเร่ืองการใชจายเงิน 

2.  ชั้นสูงสวนลาง (Lower-Upper class)   กลุมน้ีเปนพวกเศรษฐีใหม ความรํ่ารวยของคน   

กลุมน้ี สวนมากเกิดจากความสามารถ ความขยัน ขันแข็งในการทํางาน ไมใชเกิดจากทรัพยสินที่

เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ บุคคลในชั้นน้ีจะเขาสังคมเกง ชอบทํางานการกุศล และจะมี

พฤติกรรมคลายกับกลุมแรก แตที่แตกตางคือชื่อเสียงของวงศตระกูล      การยอมรับในฐานะและ

ความโดดเดนอ่ืน ๆ ไดแก นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ดารานักรองที่มีชื่อเสียง นักกีฬาที่มี

ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เปนตน 

พฤติกรรมการบริโภคของคนกลุมน้ีจะเปนไปอยางฟุมเฟอย ชอบของใหม ๆ แปลก ๆ ที่มี

ราคาแพง เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งรํ่ารวย เชน ซื้อรถราคาแพง ๆ และบางคร้ังใหลูกหลานใชเงิน

อยางฟุมเฟอย คนกลุมน้ีถึงแมจะมีจํานวนไมมาก แตมีความสําคัญสําหรับธุรกิจที่จําหนายสินคา

ฟุมเฟอยที่มีราคาแพง (Luxury goods) การตัดสินใจซื้อเปนไปอยางรวดเร็ว และไมตอรองราคา 
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สินคาที่นิยมมักเปนสินคาที่มีชื่อเสียง (Brand Name) จากตางประเทศเปนสวนใหญ  การตัดสินใจ

ซื้อ   มักใชอารมณมากกวาเหตุผล การใชพนักงานขาย และการโฆษณา ณ จุดขาย สามารถจูงใจให

เกิดการตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น 

3.  ชั้นกลางสวนบน (Upper-Middle class)   กลุมน้ีมักจะพิจารณาไดจากอาชีพและรายได

ที่คอนขางสูง เปนบุคคลที่มีการศึกษาสูง โดยมองวาการศึกษามีความสําคัญตอการประกอบอาชีพ

การงานตาง ๆ กลุมน้ีมีความตองการสถานภาพทางสังคมสูง ตองการการยอมรับจากสังคมเนนชีวิต

ครอบครัวและลูกเปนสําคัญ ไดแก แพทย นักวิทยาศาสตร นักกฎหมาย เจาของธุรกิจและผูบริหาร

องคกรระดับกลาง ขาราชการระดับสูง   เปนตน 

 พฤติกรรมการบริโภคของกลุมชั้นกลางสวนบนมักขึ้นอยูกับเงินเดือนหรือรายไดและมีการ

จับจายใชสอยตามเกณฑเงินเดือน กลุมน้ีจัดวาเปนกลุมที่เปนตลาดที่ดี (Quality market) สําหรับ

สินคาหลาย ๆ ประเภท การซื้อจะเปนไปอยางมีเหตุผล รอบคอบ นิยมซื้อสินคาแฟชั่น สินคาที่มี

ชื่อเสียง และในขณะเดียวกันก็เนนคุณภาพและความสมเหตุสมผลดวย สินคาที่ซื้อจะเปนสัญลักษณ

ที่แสดงถึงความสําเร็จและความสามารถของผูนําครอบครัวดวย คนกลุมน้ีชอบฟงวิทยุ ดูโทรทัศน

เฉพาะรายการที่ใหความรู อานหนังสือพิมพ นิตยสารทางวิชาการ เพื่อตองการรับรูสิ่งแปลกใหม 

เพื่อแสดงออกถึงการทันยุคทันสมัย 

4.   ชั้นกลางสวนลาง (Lower-Middle class)   กลุมน้ีที่มีจํานวนมากในสังคม เปนกลุมที่มี

อาชีพชั้นกลางที่ใชแรงงานนอย ทํางานในสํานักงาน (White collar worker)        มีเงินเดือนประจํา 

อํานาจซื้อจึงขึ้นอยูกับเงินเดือน มีความสามารถ รับผิดชอบ ทํางานเกงและทํางานอยูในกรอบ

กฎหมายและศีลธรรม ไดแก ขาราชการที่เปนพนักงานธุรการ  พนักงานระดับปฏิบัติงาน พนักงาน

คอมพิวเตอร เจาของธุรกิจขนาดเล็ก นักเทคนิคตาง ๆ เปนตน 

 พฤติกรรมการบริโภคของกลุมน้ี การตัดสินใจซื้อจะมีเหตุผลกอนการตัดสินใจซื้อ แตละ

คร้ังจะหาขอมูลอยางละเอียดกอนการตัดสินใจ ชอบของดีที่ราคาไมแพงมากนัก เนนความประหยัด

และชอบซื้อสินคาที่มีกิจกรรมการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา การแถม การชิงโชค คูปอง เปนตน 

คนกลุมน้ีชอบอานหนังสือพิมพ ฟงวิทยุ F.M.ดูโทรทัศนและชอบบริโภคสินคาที่ใหความบันเทิงสูง

กวากลุมอ่ืน ๆ 

5.   ชั้นต่ําสวนบน (Upper-Lower class)   กลุมน้ีมีจํานวนมากที่สุด   กวาทุกชั้นสังคม เปน

กลุมพวกใชแรงงาน และงานที่ใชทักษะกึ่งฝมือ (Blue collar worker) ดํารงชีวิตอยูไปวัน ๆ ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ทํา ไมทะเยอทะยานในการใฝหาฐานะ (Status) ตาง ๆ มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาถึงอนุปริญญา เปนสวนใหญ คาตอบแทนที่ไดนอย สถานที่อยูคอนขางแออัด อาจอยู

บานเชาหรือบานของตนเองขนาดเล็ก ไดแก ชางฝมือ คนงานรับจาง คนงานทั่วไป เปนตน 

0 พฤติกรรมการบริโภคของคนกลุมน้ีมีขอบเขตจํากัดเน่ืองจากมีรายไดนอย การซื้อสินคาแต

ละคร้ังมีความระมัดระวังไมซื้อสินคาฟุมเฟอย และเนนสินคาที่มีราคาถูก กอน   การตัดสินใจซื้อจะ



32 
 

ไมมีการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา และชอบที่จะเลือกซื้อสินคาจากรานประจําหรือรานคาเล็ก ๆ 

มากกวารานคาปลีกสมัยใหม เพราะกลัววารานคาจะบริการไมดี เพราะตนอยูในสังคมชั้นลาง และ

เมื่อซื้อสินคาใดแลวมักจะทําการซื้อซ้ํา ๆ ตราเดิม ไมนิยมทดลองของแปลก ๆ ใหม ๆ นอกจากจะ

ไดรับการแจกตัวอยางสินคา การรับขอมูลขาวสาร จะสนใจดูโทรทัศน ฟงวิทยุ A.M. ไมชอบขาว

เศรษฐกิจการเมือง และคนกลุมน้ียังใหความรวมมือตอการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายเปนอยาง

ดี เชน การชิงโชค การใชคูปอง เปนตน 

6.  ชั้นต่ําสวนลาง (Lower-Lower class)   กลุมน้ีเปนกลุมผูบริโภคที่ใชแรงงาน มีทักษะตํ่า 

(Unskilled worker) มักอาศัยอยูในยานที่แออัดหรือในสลัม มีรายไดตํ่า ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ

ตามสภาวะเศรษฐกิจ การศึกษาตํ่า หรืออาจไมมีการศึกษา ไมมีความรูและความชํานาญในวิชาชีพ 

อยูไปวัน ๆ หาเชากินค่ํา ไดแก กรรมกร แรงงานเรรอน และพวกไมด้ินรน เฉื่อยชา วางงาน เปนตน 

พฤติกรรมการบริโภคของคนกลุมน้ีจะเปนการตัดสินใจซื้อแบบไมมี     การวางแผน ชอบซื้อเชื่อ 

ซื้อผอน ซื้อคร้ังละมาก ๆ และไมคํานึงถึงคุณภาพ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะระดับการศึกษาที่ตํ่า มีความ

เขาใจในขอมูลขาวสารตาง ๆ นอย การซื้อสินคาสวนมากมักซื้อจากรานคาประจําที่คุนเคย เน่ืองจาก

สามารถตอรองและผอนผันการชําระคาสินคาได นิยมฟงวิทยุ  A.M. และดูละครโทรทัศนมากที่สุด 

การแบงชั้นสังคมมีความสําคัญและประโยชนตอนักการตลาดเปนอยางมาก ใน       การ

นํามาใชวางแผนการตลาด ต้ังแต การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนง

ผลิตภัณฑ การกําหนดวัตถุประสงค รวมถึงการกําหนดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูบริโภคในแตละชั้นสังคมได ซึ่งปกติแลวกิจกรรมการตลาด

ทั้งหลายที่ไดจัดขึ้น  มักจัดทําสําหรับชั้นสังคมสองชั้นควบคูกันไป เพราะในขณะที่ทําแผนการ

ตลาด ดานการสงเสริมการขายตาง ๆ เชน การใชคูปองเพื่อแลกซื้อในราคาตํ่ากวาปกติ ที่ทําขึ้น

สําหรับชั้นใดชั้นหน่ึงน้ันตองสามารถครอบคลุมไปถึงชั้นที่รองลงไปดวย เพราะคนในชั้นที่รองลง

ไปมักจะทําการตัดสินใจซื้อตามชั้นที่สูงกวาเสมอ จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด  

 

ความแตกตางกันในการตัดสินใจซื้อตามชั้นสังคม   การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคโดยปกติ

แลวจะมีลักษณะแตกตางกันตามชั้นสังคมที่สังกัดอยูสาเหตุที่ทําใหแตกตางกันมาจากสาเหตุตาง ๆ 

ดังน้ี 

1.   สิ่งจูงใจตางกัน  (Motivation)  ความตองการของผูบริโภคแตละคนมักจะแตกตางกัน 

ตามลักษณะทางจิตวิทยา สวนบุคคล สังคมและวัฒนธรรมจึงเปนสาเหตุใหสิ่งจูงใจทางวัฒนธรรม

แตกตางกันออกไป จากการศึกษาพบวาชนชั้นกลางจะมีสิ่งจูงใจที่เนนถึงสาเหตุมากกวาและ

คํานึงถึงอนาคตมากกวาในสังคมชั้นตํ่าซึ่งคํานึงถงึปจจุบันและอดีตเทาน้ัน 
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2.   การรับรูและความเขาใจตางกัน (Perception)  บุคคลที่อยูในชั้นสังคมที่ตางกัน การ

ตีความหมายจากการรับรู  มักจะแตกตางกัน ทั้งที่ ตัวกระตุนที่ เปนเหตุของการรับรูและการ

ตีความหมายน้ัน เปนปจจัยตัวเดียวกันก็ตาม 

3.   ลักษณะทาทางตางกัน  (Personality) บุคลิกลักษณะของบุคคล      มักเปนไปตามชั้น

สังคมที่ตนดํารงอยูเสมอ เชน เด็กที่อยูในชั้นสังคมที่สูง มักจะมีบุคลิกภาพที่มีความมั่นใจในตัวเอง 

ความสมบูรณทางจิตใจ การใชภาษา และมีความสุภาพมากกวาเด็กที่อยูในชั้นสังคมที่ตํ่ากวา 

4.   การเรียนรูและความเฉลียวฉลาดตางกัน (Learning and inelegance) โดยปกติแลวเด็ก

ที่อยูในสังคมชั้นสูง การเรียนรูเร็วและมีความเฉลียวฉลาดมากกวา เด็กที่อยูในสังคมชั้นตํ่า อาจมี

สาเหตุมาจากหลายประการ เชน การเลี้ยงดูดวยอาหารที่ดีกวาในชวงระยะเวลาการเจริญเติบโตของ

สมอง การมีสุขภาพที่ดีกวา และการไดรับการศึกษาที่ดีกวา เปนตน 

5.   ครอบครัวท่ีแตกตางกัน (Family) การมีสภาพครอบครัวที่แตกตางกันจะสงผลกระทบ

ตอการตัดสินใจซื้อที่ตางกัน ครอบครัวที่สามีและภรรยามีพื้นฐานมาจากชั้นสังคมเดียวกัน การ

ตัดสินใจซื้อก็มักจะมีแนวทางที่คลอยตามกันตางกับสามีและภรรยาที่มาจากชั้นสังคมที่แตกตางกัน 

อํานาจในการตัดสินใจซื้ออาจจะอยูที่ฝายใดฝายหน่ึง 

6.   แบบของวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน (Culture patterns and artifacts) พฤติกรรมของ

บุคคลในครอบครัว มักไดรับอิทธิพลมาจากชั้นสังคม จากการถายทอดทางวัฒนธรรม ไดแก 

กิจกรรมการพักผอน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมประจําวัน เชน การ

รับประทานอาหารในเวลาที่ตางกัน การเลือกสถานที่รับประทานอาหารที่ไมเหมือนกัน เปนตน 

7.   กระบวนการตัดสินใจตางกัน (Decision process)   กระบวนการตัดสินใจซื้อของบุคคล

ในแตละชั้นสังคมจะแตกตางกันออกไป เชน การตัดสินใจซื้อของบุคคลในชั้นตํ่าจะเร็วกวาใน

สังคมชั้นสูง การวางแผนการซื้อในสังคมชั้นตํ่าจะมีการซื้อทันทีที่ของเดิมใชไมได แตในสังคมชั้น

กลางมักจะมีการวางแผนการซื้อไวลวงหนา 

8.   แหลงของขอมูลท่ีไดมาตางกัน (Information sources)   ผูบริโภค    มักไดรับขอมูลที่

แตกตางกันไปตามชั้นสังคมของตน คนที่อยูในสังคมชั้นตํ่ามักไดรับขอมูลที่นอยและบางคร้ังก็เปน

ขอมูลที่ไมถูกตอง รวมถึงการถูกหลอกลวงไดงาย ซึ่งตางจากชั้นสังคมที่สูงกวาจะสามารถเลือกรับ

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดมากและมีมาตรฐานกวา 

9.   การบวนการซื้อตางกัน (Purchasing process) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมักไดรับ

อิทธิพลมาจากชั้นสังคม ในดานการซื้อซึ่งจะพิจารณาวาเขาจะซื้อที่ไหน ซื้ออยางไร ใครมีสวนรวม

ในการตัดสินใจซื้อ ซื้อเพราะเหตุผลอะไร เชน คนในสังคมชั้นสูงมักเลือกรานคาที่จําหนายสินคาที่

ตองการ มากกวาคนในสังคมชั้นตํ่าที่มักเลือกซื้อตามความสะดวกหรือเลือกรานใกลบาน เปนตน 

การศึกษาถึงความแตกตางในพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในแตละชั้นสังคม

น้ัน จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักการตลาดในการแบงสวนตลาด สาเหตุเพราะผูบริโภคที่อยูใน
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แตละชั้นสังคม จะมีความตองการที่จะบริโภคสินคาและบริการที่แตกตางกันเสมอ ดังน้ัน   การ

เขาถึงขอมูล รายละเอียดที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค จึงมีประโยชนตอ

ความสําเร็จในการเสนอความตองการของตลาดเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ 

ปจจัยทางวัฒนธรรม    เปนปจจัยภายนอกที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวย วัฒนธรรม  วัฒนธรรมยอย     

และชั้นสังคม    เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาน้ันสวนหน่ึงมาจากปจจัยตาง ๆ 

เหลาน้ี   เพราะวาวัฒนธรรมเปนความดีงามที่เกิดจากการเรียนรู  สั่งสม และถายทอดจากอดีตสู

ปจจุบัน  และเปนสิ่งกําหนดใหบุคคลเกิดพฤติกรรมรวมในสังคม   ไดแก   ความเชื่อ  ศาสนา  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ทัศนคติ  แนวคิด  บรรทัดฐาน  อุดมการณ  เปนตน ซึ่งพฤติกรรมทาง

วัฒนธรรมน้ี จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการตาง ๆ ดวย  สาเหตุมาจากการที่บุคคลอยู

ในสังคมมักจะมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมเพื่อแสดงความเปนสวนหน่ึงในสังคมหรือ

กลุมน้ัน ๆ และยังรวมถึงชั้นสังคมที่บุคคลดํารงอยูดวย   เน่ืองจาก ชั้นสังคม   เปนหนวยยอยที่

บุคคลดํารงอยู และมีพฤติกรรมในดานรูปแบบการดํารงชีวิต  คานิยม  คลายกัน  ดังน้ัน ชั้นสังคม จึง

เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลตอกระทบพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  และการที่นักการตลาดเขาใจถึง

ปจจัยดานวัฒนธรรม จะทําใหเขาใจผูบริโภคมากยิ่งขึ้น สามารถสนองความตองการและความพึง

พอใจใหแกผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายไดอยางสอดคลองเหมาะสม  อันจะทําใหธุรกิจประสบ

ผลสําเร็จได 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจวา สงที่ควรจะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปน

ผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง   ซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่

มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ได  และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  แตก็เมื่อไดสิ่งน้ัน  สามารถตอบสนองความตองการ  หรือทํา

ใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถา

สิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ (อางอิง  

มอส (Morse.1958:19) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด

ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือ

บางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความตองการน้ัน

ไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

Vroom (1964) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม

ใน สิ่งน้ัน ทฤษฎีดานบวกจะแสดงใหเปนสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติดานลบจะ

แสดงให เห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจน่ันเอง  
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Oliver (1980) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกใน 

ทางบวก ที่เกิดจากการประเมิน เปรียบเทียบประสบการณการไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคา 

คาดหวัง หรือดีเกิดกวาที่ความคาดหวัง  

Spector (1987) กลาววา ความพึงพอใจคือ ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการประเมินผล การ 

เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางสิ่งที่แตละบุคคลคาดหวัง และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  

Kotler & Armstrong (2008) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกในทางบวก 

ของบุคคลตอสินคา หรือการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

Gronroos (1990) กลาววา ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบดวยองคประกอบ 2 

ประการ คือ (1) องคประกอบดานการรับรูถึงคุณภาพของสินคา หรือการบริการคือ การที่

ผูรับบริการ จะรับรูไดวาสินคา หรือการบริการที่ไดรับมีลักษณะตามคํามั่นสัญญาของกิจกรรม หรือ

การบริการแต ละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด จึงจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

ในสิ่งที่ลูกคา ตองการ และ (2) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการคือ 

ผูรับบริการจะรับรูวา วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสม

มากนอยเพียงใด ในการที่จะสงมอบบริการใหกับลูกคา สิ่งเหลาน้ีจึงเกี่ยวของกับการสรางความพึง

พอใจใหกับผูบริโภคไดอยาง แทจริง Rust &  

Oliver (1994) กลาววา ความพึงพอใจสามารถสะทอนใหเห็นไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน เชื่อ

วาประสบการณเปนตัวทําใหเกิดความรูสึกที่ดี ดังน้ันความพึงพอใจจึงเปนการตอบสนองของ 

อารมณโดยรวม ที่เกิดจากการใชสินคา หรือบริการ 

 Patrick (2002) กลาววา ความพึงพอใจเปนตัวบงชี้ที่ยอดเยี่ยมของการตัดสินใจซื้อซา หรือ 

กลับมาใชบริการซา 

เมนารด ดับบริล เชลลี่ (Maynard W.Shelly.1975:9) ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ซึ่งสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสึกในทางบวกและ

ความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดความสุข

ความสุขน้ีเปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบ

ยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ ความรูสึกทางลบ

ความรูสึกทางบวกและความรูสึกที่มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธ

ของความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวา ระบบความพึงพอใจ 

เชลลี (Shelly, 1975, p. 119) ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความพึง

พอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ

ความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ

ความสุขเปนความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่

สลับซับซอน และความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆความรูสึกทางลบ 
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ความรูสึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของ

ความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวาระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึง

พอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยไดแก

ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเรา (Stimuli) ทั้งน้ีการวิเคราะหระบบความพึงพอใจคือการศึกษาวา

ทรัพยากร หรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการที่จะใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษยซึ่ง

ความพึงพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอยางที่เปนที่ตองการครบถวน 

โวลแมน (Wolman) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling) มี

ความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการหรือตามแรงจูงใจ 

วรูม (Vroom) ไดกลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใชแทนกันไดเพราะ

ทั้งสองคําน้ีหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนทคติดานบวกจะแสดง

ใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ันและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึง

พอใจ  

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานประสบ 

ผลสําเร็จ ธุรกิจตางๆ จําเปนตองสรางความพึงพอใจในสินคาและ/หรือบริการใหแกลูกคา โดยหาก 

พิจารณาความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” ตามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 

พุทธศักราช 2542 จะพบวา “พึงพอใจ” หมายถึง รัก หรือชอบใจ และ “พึงใจ” หมายถึง พอใจ หรือ

ชอบใจ (Gotoknow, 2555) นอกจากน้ียังมีบุคคลอีกจํานวนมากที่ไดใหความหมายของคําวา ความ

พึงพอใจ ซึ่งสามารถสรุปมาได ดังน้ี  

วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541, น. 754) ไดใหความหมายของคําวา ความพึงพอใจ ใน 

พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ ไววา หมายถึง ความพอใจ การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความเห็น 

ใจ ความจุใจ ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการแกแคนสิ่งที่ชดเชย ในสวนของ  

Gillmer (1965, pp. 254-255, อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี, 2544) ก็ไดใหความหมายไววา 

ความพึงพอใจ คือ ผลของเจตคติ ความคิด และความรูสึกตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคกร 

องคประกอบของแรงงาน การมีความสัมพันธ กับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจ

น้ัน ไดแก ความรูสึกวาประสบความสําเร็จในผลงาน ความรูสึกวาไดรับการยกยองนับถือ และ

ความรูสึกวามีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ ความรูสึกที่เปนไปในทางบวก  

เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540, น. 48) ที่ ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปน

ภาวะทางจิตใจ หรือภาวะที่มีอารมณในทางบวก ซึ่งเกิดขึ้น เน่ืองมาจาก การประเมินตาม

ประสบการณของบุคคลหน่ึงๆ ซึ่งขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ  

นภารัตน เสือจงพรู (2544, น. 15) ที่กลาววา ความพึงพอใจ เปนไดทั้งความรูสึกทางบวก 

และ ความรูสึกทางลบ หรืออาจหมายความถึง ความสุขที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความ

พึง พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ และความพึงพอใจ ยังเปนความรูสึก
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ภายในที่ แตละบุคคลจะเปรียบเทียบระหวาง เหตุการณจริงกับความคิดเห็นตอสภาพการณที่อยาก

ใหเปน ที่ คาดหวังไว หรือที่รูสึกวาตนเองสมควรจะไดรับ โดยผลที่ไดน้ัน จะเปนความพึงพอใจ 

หรือไมพึงพอใจ ก็ถือวาเปนการตัดสินของแตละบุคคล ดังที่ Carnpbell (1976, น. 117-124, อางถึง

ใน วาณี ทองเสวต, 2548) ไดกลาวไวเชนกัน  

Shelly (อางถึงใน ประกายดาว (2536, น. 204) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไววา 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย น่ันคือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ 

โดยความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ซึ่งความสุขเปนความรูสึกที่ 

ซับซอน ขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับ 

ความตองการของมนุษย  

กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับ การตอบสนอง ซึ่ง

มนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการขั้นพื้นฐานไมตางกัน และความตองการ น้ันจะเพิ่มมาก

ขึ้นเปนล าดับไปตามธรรมชาติของมนุษย ดังทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s 

hierarchy of human needs) มีลําดับความตองการอยู 5 ขั้น ไดแก   

ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) ความตองการในขั้นน้ีเปน

ความตองการพื้นฐานของมนุษย เปนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุด

เพราะเปนความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ตัวอยางเชน ความตองการอากาศ อาหาร ยารักษา

โรค หากความตองการขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูขั้นอ่ืนๆ ได 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความตองการใน

ขั้นน้ีจะเกิดเมื่อขั้นแรกไดรับการตอบสนอง ความตองการในขั้นน้ีเปนความตองการที่จะรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง หากไมไดรับการตอบสนองหากไมไดรับการตอบสนอง

จะเกิดความรูสึกหวาดกลัว ผวา รูสึกไมมั่นคง 

ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก และความเปนเจาของ (Belonging and love needs) เมื่อ 2 ขั้น

แรกไดรับการสนองความตองการแลว มนุษยจะสรางความรักและความผูกพันกับผูอ่ืน 

ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs) แบงออกเปน 2 ลักษณะ 

ไดแก  

4.1 ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นใน 

ตนเอง มีความสามารถและความสําเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง  

4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem from others) คือ ความตองการชื่อเสียง 

เกียรติยศ การยอมรับยกยองจากผูอ่ืน 

ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจประจักษตนเองอยางแทจริง (Self-actualization needs) เปน

ความตองการเพื่อตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ และสุด

ความสามารถ โดยเพงเล็งประโยชนของคนอ่ืนและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ 



38 
 

สรุปไดวา ทฤษฎีความตองการของ Maslow น้ีผูบังคับบัญชาจะตองพยายามศึกษาความ

ตองการของผูรวมงาน อยูสมอวา แตละคนมีความตองการสิ่งใด เพื่อวา จะสามารถสนองความ

ตองการของ เขาไดในระดับที่พึงพอใจ  

จากความหมายที่ไดกลาวในขางตน สามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา เปน 

ความรูสึกทางบวกซึ่งเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการของบุคคลน้ันๆ ในระดับที่ 

คาดหวังหรือสูงกวาที่คาดหวังน่ันเอง 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความพึงพอใจของมนุษยในดานความรูสึก ความคิดเห็นตอ

อารมณตอบสนองตอสภาพการณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานมี 3 ทฤษฎีดังน้ี 

1. Existence-growth Theory ไดแบงระดับความตองการของมนุษยอออกเปน 3 ขั้น คือ 

(สมพงษ เกษมสิน, 2530, หนา 89-96) 

1.1 ความตองการดํารงอยู (Existence Needs) เปนความตองการจะดํารงชีวิตไดแก ความ 

ตองการทางดานรางกายและดานความปลอดภัย 

1.2 ความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness Needs) เปนความตองการจะมีสัมพันธ 

กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 

1.3 ความตองการดานความกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการขั้นสูงสุดเปน 

ความตองการที่จะไดรับความยกยอง ในสังคม และไดรับความสําเร็จในชีวิต 

2. ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮริทซเบริก ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานโดยใช 

ทฤษฎีสององคประกอบของ (Herzberg’s Two Factor Theory) หรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เชน 

Motivation Maintenance Theory, Dual Factor Theory หรือ Motivation Hygiene Theory เปน

ทฤษฎีที่กลาวถึงความพึงพอใจ  และไมพึงพอใจในการทํางาน เฮริทซเบริกและคณะไดทําการ

ทดลองโดยการสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีประมาณ 200 คน จากอุตสาหกรรม 11 แหง ใน

บริเวณเมืองฟตสเบอร (Pittsburg) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ

สอบถามจากคนงานแตละคนเพื่อหาคําตอบวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหเขารูสึกชอบหรือไมชอบ

ตลอดจนหาสาเหตุจากการวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณเฮริทซเบริกและคณะไดสรุปวามีปจจัย

สําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบงานของแตละบุคคล ปจจัยดังกลาวเรียกวา 

ปจจัยจูงใจ (Motivator) และปจจัยค้ําจุน(Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปจจัย

สุขภาพอนามัย (Hygiene Factor) 

3. ทฤษฎีลําดับความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) มีแนวคามคิดวา 

3.1 มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด  

3.2 ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับขั้นความ 

ตองการพื้นฐาน  
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3.3 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ันๆ ตอไป 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  

การวัดความพึงพอใจในการใหบริการ  

Millet (2012) กลาววา ความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfactory Service) หรือ 

ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการพิจารณาจากองคประกอบ 5 

ดาน ดังน้ี  

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการ 

งานของที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ันผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา 

เทียมกัน ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่

เปน ปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน  

2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการ 

ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ถาไมมีการตรงเวลาจะนํามาซึ่งการสรางความไมพึงพอใจ

ใหแก ผูใชบริการ  

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี 

จํานวนการใหบริการ และสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the geographical) 

ซึ่ง Millet เห็นวาความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามี จํานวนการใหบริการ

ที่ไมเพียงพอ และสถานที่ต้ังที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก ผูใชบริการ  

4. การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่ 

เปนไปอยางสมาเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจขององคกรที่ 

ใหบริการวาจะให หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได  

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มี 

การปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหน่ึง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ 

ความสามารถที่ทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

จากความหมายของความพึงพอใจในการบริการที่กลาวมาแลวพอจะสรุปไดวา การบริการ 

หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ เพื่อเปนการใหความสะดวกแกบุคคลอ่ืนซึ่งกิจกรรมน้ัน

ไมสามารถจับตองได แตสามารถตอบสนองความตองการของผูรับได และสามารถทําใหเกิดความ 

ประทับใจ หรือความพึงพอใจกับผูใชบริการได ซึ่งหลักการใหบริการประกอบไปดวยการ

ใหบริการ อยางเสมอภาค การใหบริการอยางทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการ

อยางตอเน่ือง การใหบริการอยางกาวหนา 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 4P’s 

ความเปนมาและความหมาย 
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แนวคิดทางการตลาดของ ฟลลิป คอตเลอร ความสําสคญของฟลลิป คอตเลอรในศาสตร

การตลาดฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) เกิดเมื่อปค.ศ.1931 จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก

มหาวิทยาแหงชิคาโก (University of Chicago) และปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมท

ซาจูเซทท (MIT) ทางดานเศรษฐศาสตรและการศึกษาขั้นสูงกวาปริญญาเอกทางดานคณิตศาสตรที่

มหาวิทยาลัยฮาวารด และทางดานวิทยาศาสตรทางพฤติกรรม (Behavioural Science) ที่

มหาวิทยาลัยแหงรัฐชิคาโกขณะน้ีเปนอาจารยประจําที่มหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน (Kellogg 

Graduate School of Management) ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) ไดนําเสนอการนําหลักการ

ตลาดทั้งหลายไปประยุกตใชในโลกปจจุบัน ทั้งทางดานธุรกิจทางระบบอิเล็กทรอนิกส (E-

Business) รูปแบบทางการตลาดขององคกรและคุณคาตอลูกคาและเปนที่ปรึกษาในดานของการ

วางแผนและกลยุทธทางการตลาด การวางผังองคกรทางดานการตลาดและการตลาดระหวาง

ประเทศ ใหกับบริษัทเชน ไอบีเอ็ม (IBM) เจนเนอรัลอิเล็กทริก(General Electric) เอทีแอนดที 

(AT&T) ฮันนีเวลล (Honeywell) ธนาคารแหงชาติอเมริกา (Bankof America) สายการบินสวิสแอร 

(SAS Airlines) บริษัทมิชลิน (Michelin) โมโตโรลลา (Motorola)และบริษัทรถยนตฟอรด (Ford) 

ประการแรก ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) เขาเปนผูที่เปลี่ยนการอธิบายทางดาน 

การตลาด จากกิจกรรม(activity)ไปสูการใหความสําคัญที่การสรางความเขาใจวาการตลาดคืองาน

ทางดานการผลิต (work of production) ประการที่สอง ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) ไดตอยอด

ความคิดของ ปเตอรเอฟ. ดรัคเกอร (Peter F. Drucker) ในการเปลี่ยนความคิดทางการตลาดจากเดิม 

มุงเนนที่ราคา และการกระจายสินคา (price and distribution) ไปสูการเนนที่พบความตองการของ

ลูกคา(meeting customers’s need) และประโยชนที่จะไดรับจากผลิตภัณฑและบริการ (benefits 

receivesfrom a product or service) และ ประการสุดทาย ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) เปนผู

ขยายขอบเขตของการตลาดใหกวางขึ้น จากการรับรูเดิมในมิติของการตลาดวา เกี่ยวของสัมพันธ

ขบวนการสื่อสารและแลกเปลี่ยน (process of communication and exchange) หากแต ฟลลิป คอต

เลอร (Philip Kotler) ไดขยายกรอบความคิดเหลาน้ีใหไดเห็นวาการตลาดน้ัน สามารถเกี่ยวของ

สัมพันธกับเร่ืองอ่ืนใดที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจไดเชนกัน อาทิเชน การกุศล พรรคการเมือง เปนตน 

 

ความหมายและขอบเขตของการตลาดตลาด (Market) 

ในความหมายของ ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) หมายถึง ที่ใดก็ตาม ทั้งที่เปนสถานที่

หรือไมมีสถานที่ ที่มีอุปสงคและอุปทาน ในสินคา หรือบริการมาพบกัน จนทําใหเกิดราคาที่มาจาก

กลไกตลาด โดยเศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปลี่ยนแปลงของราคา เชน การที่ราคาลดลง

โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเสนอขายสินคาเปนตน ทางดานทฤษฏีน้ัน เห็นวา เศรษฐกิจในระบบตลาดที่

แทจริงน้ัน จําเปนตองประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ ดังน้ีคือ ผูผลิตสินคาที่มีขนาดเล็ก ผูบริโภค

จํานวนมากรวมถึง มาตรการในการกีดกันการเขาตลาดที่นอย เงื่อนไขเหลาน้ีถามีครบทั้งหมดจะถือ
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วาเปนตลาดที่สมบูรณซึ่งพบไดมากในโลกปจจุบัน (Kotler, 2003a, p.11) คําตลาด จึงมีความหมาย

ครอบคลุมถึงลูกคาหลายกลุม รวมทั้งตลาดที่มีตัวตนโดยลักษณะทางกายภาพ และตลาดที่ไมมี

ตัวตนในกายภาพ (ตลาด Digital) ตลอดจนตลาดขนาดใหญที่มีหลายๆตลาดยอยซึ่งมีความเกี่ยวของ

สัมพันธอยูในธุรกิจน้ันขอบเขตของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาดเปนงานที่

เกี่ยวของกับการสรางสรรค การสงเสริม และการสงมอบสินคา หรือบริการใหกับผูบริโภคและ

องคกรการธุรกิจตางๆ นักการตลาดมีหนาที่กระตุนความตองการ ซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัท

ตลอดจนรับผิดชอบตอ 

แนวคิดทฤษฎีทางการตลาดของผูบริโภคสินคาและบริการน้ัน เปนการตลาดที่มุงขายสินคา

และบริการ แตที่จริงแลวการตลาดไมจําเปนตองมุงไปทางทํากําไรเพียงอยางเดียว อันที่จริงแลว

องคกรใดๆ ที่ตองเกี่ยวของกับสาธารณะก็ลวนจําเปนตองใชการตลาดเขาชวยทั้งน้ัน แมแตองคกร

ศาสนาซึ่งตองการเผยแพรธรรมะใหถึงชาวบาน แต ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) เรียกสิ่งวาเปน

การตลาดอยางหน่ึงเชนกัน ดังน้ันสามารถกลาวไดอีกอยางหน่ึงวา การตลาดน้ัน สามารถนําไปใช

ในการเผยแพรอะไรก็ได นับต้ังแตสินคาไปจนถึงความคิด ซึ่งเรียกกันวาการตลาดเชิงสังคม (social 

marketing) เปนการตลาดที่ไมไดมุงหวังกําไรแตอยากปลูกฝงความคิดหรือพฤติกรรมบางอยางที่

เห็นวาดีใหแกผูบริโภค ประกอบดวย 6 แนวคิดดังน้ี 

1. แนวคิดการผลิต (The Production Concept) นับเปนแนวคิดที่เกาแกที่สุดในการ 

ดําเนินธุรกิจ ซึ่งใชไดดีเมื่อมีความตองการซื้อ มากกวาความตองการขาย และเนนการปรับปรุง

คุณภาพการผลิตใหตนทุนตํ่าลง เพื่อขายสินคาในราคาตํ่ากวาคูแขง แนวคิดน้ีถือวา ผูบริโภคนิยม

สินคาที่หาซื้อไดแพรหลายทั่วไป และราคาถูก แนวคิดเชนน้ีมักถูกนําไปใชในประเทศที่กําลัง

พัฒนา ซึ่งผูบริโภคมักจะสนใจตัวสินคามากกวารูปแบบ 

2. แนวคิดผลิตภัณฑ (The Product Concept) ผูบริโภคจะใหความสําคัญตอคุณภาพ 

มากกวาราคา และในขณะเดียวกัน ผูผลิตเองก็เนนไปที่การปรับปรุงพัฒนา ผลิตภัณฑอยูเสมอ

แนวคิดน้ีถือวาผูบริโภคชอบสินคาที่มีคุณภาพดีที่สุด อยางไรก็ตามผูผลิตสินคา หรือ บริการที่ใช

แนวความคิดน้ีมักจะหลงใหลไปกับสินคาของตน จนอาจมองขามความตองการที่แทจริงของ

ผูบริโภค 

3. แนวคิดการขาย (The Selling Concept) ตองมีการกระตุนการขายดวยวิธีการลักษณะ 

ตางๆ เชน ลดแลกแจกแถม เพื่อใหซื้อมากขึ้น ปจจุบันแนวคิดเชนน้ีมักจะถูกใชในสินคาที่ขายยาก 

หรือไมไดอยูในความคิดที่จะซื้อเลย (unsought goods) ดังน้ันแนวความคิดน้ีจึงมุงไปที่การขายเชิง

รุก และความพยายามในการสงเสริมการตลาด แนวความคิดน้ีต้ังขอสันนิฐานวา ลูกคามีความเฉื่อย

ในการซื้อ หรือบางคร้ังอาจรูสึกตอตานการซื้อ ดังน้ันฝายการตลาดจึงมีหนาที่ตองเกลี้ยงกลอมให

ซื้อ และเชื่อวาบริษัท มีเคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่สามารถใชกระตุนใหเกิดการซื้อ บริษัทที่
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ใชแนวความคิดน้ียกตัวอยางเชน บริษัท coca-cola โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขายสินคาไดมากขึ้น 

ขายใหผูคนจํานวนมากขึ้น ใหบอยขึ้น และใหไดเงินมากขึ้น เพื่อใหไดกําไรมากขึ้น 

4. แนวคิดมุงตลาด (The Marketing concept) แนวคิดน้ีเกิดขึ้นเมื่อกลางป 1950 แนวคิด 

ตางๆที่ผานมาน้ันจะเปนการผลิตแลวขาย แตแนวคิดมุงตลาดน้ียึดหลัก มุงเนนลูกคาและแสวงหา

กําไรจากความพึงพอใจของลูกคา มิใชเปนการตามลาหาลูกคา หรือการหาลูกคาใหเหมาะกับ

ผลิตภัณฑแนวคิดการผลิตแนวคิดผลิตภัณฑและ แนวคิดการขาย น้ัน มีขอจํากัดสําหรับการใช ใน

ปจจุบัน กลาวคือ แนวคิดการตลาดใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร เร่ิมตนจากการตรวจสอบความ

จําเปน และความตองการตางๆของกลุมลูกคาเปาหมาย และนําเสนอสิ่งที่ตองการน้ัน โดยพยายาม

สรางความพึงพอใจใหกลุมลูกคาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพกวาคูแขง ประสานกิจกรรมตางๆที่

จะกระทบตอลูกคากลุมน้ันเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด 

5. แนวคิดทางดานลูกคา(The Customer concept) สวนแนวคิดทางดานลูกคาจะมุงเนน 

ความตองการสวนตัวเฉพาะลูกคาแตละราย เพื่อเสริมสรางความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท

ตลอดจนสรางคุณคาที่ลูกคาไดรับใหตลอดชีพถาเปนไปได 

6. แนวคดทางการตลาดเพื่อสังคม (The Societal marketing concept)แนวคิดการตลาด 

เพื่อสังคม มีจุดเร่ิมตนเชนเดียวกันกับแนวคิดการตลาดในรูปแบบอ่ืน 

 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler)  ไดมีการแบงระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

ตลาดออกเปน (Kotler, 1984) ระดับแรก การตลาดแบบด้ังเดิม (Traditional Marketing) โดย

การตลาดแบบน้ีมีจุดมุงหมายหลักคือ การสรางความตระหนักในตราสินคา(brands)แบบที่เคย

มุงเนนกันมา โดยการตลาดที่อยูในระดับขั้นน้ีจะมุงใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเร่ือง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด 

(4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออก

ไดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Products) ที่ตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของ 

ลูกคาหรือสินคาหรือบริการที่บุคคลและองคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืนๆ หรือ

ในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซื้อสินคาหรือบริการที่ผูซื้อไปเพื่อ

ใชในการผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการ(ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554)หรือ แม

ผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียวในสวนประสมของการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญที่มี

รายละเอียดที่จะตองพิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce 

Variety) ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ (Quality) การรับระกัน

ผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ (Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
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2. ราคา (Pricing) ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและสรางกําไรใน 

อัตราที่เหมาะสมสูกิจการหรือจํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรืผลรวมของมูล

คาที่ผูซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคาหรือ

บริการหรือนโยบายการต้ังราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554)หรือมูลคาของสินคา

และบริการที่วัดออกมาเปนตัวเงิน การกําหนดรามีความสําคัญตอกิจการมาก กิจการไมสามารถ

กําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการผลิต สภาพการ

แขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคูแขงขัน ดังน้ันกิจการจะตองเลือกกลยุทธที่เหมาะสมในการกํา

กําหนดราคาสินคาและบริการ  ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกับราคาไดแก ราคาสินคาที่ระบุ

ในรายการหรือราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ใหสวนลด (Discounts) ราคาที่มีสวนยอมให 

(Allowances) ราคาที่มีชวงระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขใหสินเชื่อ 

(Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่ครอบคลุมและ 

ทั่วถึง สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนายเปน

เสนทางเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ใน

ชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 

หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกสทาง

การตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาจากจุดเร่ิมตน

ไปยงจุดที่ตองการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554) 

หรือกลยุทธทางการตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบ

ผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมิน

ประเภทของชองทางที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ (ชีวรรณ เจริญ

สุข 2547)หรือ ชองทางการจัดจําหนายที่เกี่ยวของกับ หนวยเศรษฐกิจตางๆ ที่มีสวนรวมใน

กระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายที่

เหมาะสม มีความ สําคัญตอกําไรของหนวยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบตอการกําหนดสวนผสม

ทางการตลาดที่เกี่ยวของอ่ืนๆเชน การต้ังราคา การโฆษณา เกรดสินคา (ภูดินันท อดิทิพยางกูร 

2555) หรือ การกระจายสินคาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคา จากผูผลิตไปยัง

ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคา ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง

และระบบชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจน้ัน (ชานนท รุงเรือง 2555) 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่เนนทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการ 

ขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกวา 4P ซึ่งนําไปสูการไดครอบครองสวนแบงทาง

การตลาดที่เพิ่มขึ้นตามเปาหมายของกิจการน่ันเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุงเนนทางดานของ

การสรางประสบการณที่ดีนาประทับใจใหกับลูกคา ก็จะนําไปสูการสรางความผูกพันทางดาน

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_8
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_8
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_2
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อารมณที่แนบแนน ตอผูบริโภคแบบสนิทแนบแนน โดยผลลัพธที่คาดหวังจากกิจการในการดําเนิน

กลยุทธทางการตลาดระดับที่สองน้ี คือกิจการจะสามารถมีสวนแบงการตลาดในจิตใจของลูกคา

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคูแขงขัน(ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554)หรือ เปนกิจกรรมติตอสื่อสารไปยังตลาด

เปาหมายเพื่อเปนการใหคามรู ชักจูง หรือเปนการเตือน ความจําเปนของตลาดเปาหมายที่มีตอตรา

สินคาและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ การโฆษณา การสงเสริมการขาย (ชานนท รุงเรือง 2555) 

หรือเปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการความคิด ตอบุคคล

โดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความตองการเพื่อเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอ

ความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

 

4. ประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑมันฝร่ังทอดย่ีหอเลยรสโนริสาหราย 

 เลย (อังกฤษ: Lay's) เปนชื่อผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว มันฝร่ังทอดกรอบ ของบริษัทฟริโต-

เลยประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับในประเทศไทย มีบริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด           

(ฟ ริโต  - เล ย )  เป นผู ผ ลิ ตแล ะตัวแท นจํา หน าย  ซึ่ ง นับ เป นผู นํ า ใ นตลา ดข นมข บ เคี้ ย ว                      

ของประเทศไทย โดยมีสวนแบงทางการตลาดถึง 70% มีฐานการผลิตอยูที่  เลขที่99/9-10                                                  

ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง หมูที่11 ตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51150                                                      

( ขอมูลเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548[1]) นาย เฮอรแมน เลย เร่ิมทําธุรกิจมันฝร่ังแผนทอด

กรอบที่เมืองแนชวิลล รัฐเทสเนสซี ในป 1961 ดูลิน และ เลย ไดตกลงที่จะรวมกิจการระหวางธุรกิจ

ของพวกเขาเพื่อจัดต้ัง บริษัท Frito – Lay ตอมาหนวย ธุรกิจ Frito-Lay North America ทํารายไดรวม 

29 % ของรายไดทั้งหมดของ PepsiCo และเปน 36% ของกําไรบริษัท มีสวนแบงการตลาด 70% 

ของธุรกิจขนมขบเคี้ยวในอเมริกาแตในระยะหลังมียอดการจําหนายที่ลดลงธุรกิจ เคร่ืองด่ืมอัดลม

ของเปปซี่ เล็งเห็น แนวโนมหลักของธุรกิจน้ีคือ การหันมาใหความสําคัญกับคุณคาของขนมขบ

เค้ียวที่เพิ่มมากขึ้น โดยเชื่อวาเปนการรางวัลกับตัวเองดวยของกินที่มีคุณคาและมีรสชาติดีผู ผลิต

หลายรายมีการพัฒนารสชาติใหม ขึ้นมาโดยใชนํ้ามันที่ดีตอสุขภาพ มากขึ้น มีการปรับรสชาติให

ตรงกับความตองการของผูบริโภค มีการจัดทํา package ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อใหคํานึงถึงปริมาณที่คน

บริโภคมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง การกินในปริมาณที่มากเกินไปและยังสามารถพกพาไดสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น Frito-Lay เปนขนมที่ครองตลาดไดมากที่สุดในอเมริกาที่วางจําหนายของอุปโภคสะดวกซื้อ 

โดยอาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุหอเพื่อใหรับประทานไดสะดวก และใชเวลาเตรียมเพียงเล็กนอย รวม

ไปถึง ขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็ม และหวาน เชน มันฝร่ังทอด เพรซเซิ้ล ขาวโพดคั่ว แครกเกอร ถั่ว 

ธัญพืช คุกกี้ เปนตน ในป 2008 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพขนมขบเคี้ยวใหดีตอสุขภาพ เปนการ

ริเร่ิมกลยุทธใหมใหเปนกลยุทธหลัก โดยพยายามลดสวนประกอบที่เปนไขมันออกจากขนม

ทั้งหมดของบริษัท เชน Frito-Lay, Ruffles, Cheetos, Toritos, Doritos และมีความพยายามที่จะมอง

หานวัตกรรมใหมๆ ที่จะทําใหขนมขบเคี้ยวใหดีตอสุขภาพมากขึ้น โดยเปดตัวมันฝร่ังทอด Lay’s 

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_2
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
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รสคลาสสิกที่ทอดดวยนํ้ามันดอกทานตะวัน และรสโนริสาหราย แตยังคงรักษารสชาติเดิมไวไดแต

สามารถลดไขมันชนิดอ่ิมตัวลงไดถึง 50% 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษาคนควาไดพบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูบริโภค ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวของใกลเคียง และสามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย

ไดดังน้ี 

ปรีชา  รอดอําพันธ  (2555)  ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมของวัยรุนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหมในการซื้อขนมขบเขี้ยว” ประชากรที่ศึกษา คือกลุมวัยรุนที่มีอายุ 15-24 ป โดยกําหนดกลุม

ตัวอยางจํานวน 300 คน เก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถาม และประมวลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดที่ไดรับจากผูปกครองตอเดือน 3,001-6,000 บาท โดยจะ

รับประทานขนมขบเคี้ยวทุกวัน สวนใหญซื้อขนมขบเคี้ยวในแตละคร้ัง 1-2 ถุง ซื้อจากรานคา

สะดวกซื้อเปนสวนใหญ เปนการเลือกซื้อแบบคละประเภท 

 ยุธจักร  อุตเจริญ  (2552) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมขบ

เคี้ยวมันฝร่ังทอดกรอบของนักเรียนและนักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” กลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนและนักศึกษาในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามนํามาวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนาเสนอเปนความถี่ รอยละ และ

คาเฉลี่ยมัชฉิมเลขคณิต โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

ประกอบดวย เพศชาย และ หญิง รอยละ 50 เทากันแบงระดับการศึกษาที่แตกตาง 4 ระดับ คือ ระดับ 

ม.ปลาย ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 25 เทากันทุกระดับการศึกษา สวน

ใหญกําลังศึกษาสถานศึกษาเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอวันเทากับ 1-100 บาท 

 ปยะฉัตร  พรหมเพ็ชร  (2550)  ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคขนมขบ

เค้ียวของเด็กวัยเรียนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร” กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จํานวนทั้งสิ้น 120 คน เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย เลข

คณิต และการทอดสอบ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ผลการศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศชายและ

เพศหญิงเทากัน สวนใหญ มีอายุในชวง 11 – 12 ป รอยละ 52.2 กลุมตัวอยางรอยละ 42.5 ชอบ

บริโภคขนมขบเคี้ยว ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา แรงจูงใจ รายได การรับรู ความรูความเขาใจ 

ทัศนคติและความตองการบริโภค มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของเด็กวัยเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 



 
 

 

บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยเร่ือง “ พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริ

สาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ” ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ขั้นตอนตาง ๆ ในการวิจัยดังน้ี กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1-3 (รอบเชา)และนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 (รอบเชา) ที่บริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรส

โนริสาหรายของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 2,824 คน (ขอมูลจากสํานัก

ทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 ประชากรกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1-3 (รอบเชา)และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 (รอบเชา) ที่บริโภคมันฝร่ังทอด

ยี่หอเลยรสโนริสาหรายของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 150 คน  

  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับชั้น และสาขา 

ตอนท่ี 2  พฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

1. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอด

ยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

 2. สรางคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย

รสโนริสาหรายใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ อาจารยที่

ปรึกษารวมโครงการ ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการ 

4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวในขอที่ 3  มาจัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณ 

เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษากลุมตัวอยางตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีลําดับขอตอน

ดังตอไปน้ี 

1. กอนแจกแบบสอบถาม ผูที่วิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงจุดประสงคของการวิจัยแล

ชี้แจงการตอบแบบสอบถาม 

2. ขณะที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยเปดโอกาสใหแกกลุมตัวอยางสอบถามถึง

ปญหาในการตอบคําถามไดตลอดเวลา 

3. ตรวจสอบแบบสอบถามวามีขอมูลครบถวนหรือสมบูรณหรือไม 

การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และนํามาประมวลผลผาน

คอมพิวเตอรโดยโปรมแกรม SPSS หาคาสถิติ ที่อํานวยความสะดวก ถูกตองและแมนยํา โดยใช

หลักสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม หาคารอยละ 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ หาคารอยละ 

ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย ของ

นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่เปนขอมูลจากขอคําถามที่เปน Rating scale จะ

หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงแบบมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 



48 
 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตาง ๆ ใชเกณฑ ตอไปน้ี 

  คะแนน  4.50-5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 

  คะแนน  3.50-4.49 หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

  คะแนน  2.50-3.49 หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนน  1.50-2.49 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

  คะแนน  0.00-1.49 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  การตอบวัตถุประสงคการวิจัยน้ันผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเกณฑสถิติ

พื้นฐาน  คารอยละ,  คาเฉลี่ย,  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังน้ี 

   คารอยละ  โดยใชสูตร 

 

x� =
f
n

 

 

 เมื่อ     x�   แทน คารอยละ  

       f         แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ  

       n        แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด  

  

 คาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชสูตร 

 

x� =
∑𝑥
N

 

 

  เมื่อ           x�        แทนคาคะแนนเฉลี่ย 

                 ∑ x     แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                    N       แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร 

𝑠.𝑑=   
1)n(n

fX)(fXn 22

−

− ∑∑
 

   เมื่อ     S.D.      แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     f           แทน  ความถี่ของขอมูลแตละชั้น 

     X         แทน คะแนนแตละตัว 

     n           แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

     ∑         แทน  ผลรวม  

  

 



บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริ

สาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรส

โนริสาหราย ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดแจกแบบสอบถามใหแตละกลุม

ตัวอยางจํานวน 150 คน และในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

  x แทน  คาเฉลี่ย 

   SD  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  จํานวนและรอยละเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อาย ุ

ระดับชั้น และสาขาวิชา 

 ตอนท่ี 2  จํานวนและรอยละเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริ

สาหราย ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตอนท่ี 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ัง

ทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ  

เพศ จํานวน ( คน ) รอยละ  

    1.1 ชาย 65 43.3 

    1.2 หญิง 85 56.7 

รวม 150 100.0 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 56.7 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปน

รอยละ 43.3 

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับอายุ  

 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา นักศึกษาสวนใหญอายุ 15-18 ป คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาเปนอายุ 19-21 ป 

คิดเปนรอยละ 31.3 และอายุที่มีคารอยละตํ่าที่สุดคือ อายุ 22-24 ป คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ จํานวน ( คน ) รอยละ 

   2.1 อายุ 15-18 ป 100 66.7 

   2.2 อายุ 19-22 ป 47 31.3 

   2.3 อายุ 23-25 ป 3 2.0 

รวม 150 100.0 
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ตารางท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้น 
 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนปวช.2  คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมาเปนปวช.3 คิดเปน

รอยละ 28.7 และระดับชั้นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ปวส. คิดเปนรอยละ 8.7 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวสาขาวิชา 
 

 

ระดับชั้น จํานวน ( คน ) รอยละ 

   3.1 ปวช. 1 26 17.3 

   3.2 ปวช. 2 42 28.0 

   3.3 ปวช. 3 40 26.7 

   3.4 ปวส. 1 13 8.7 

   3.5 ปวส. 2 29 19.3 

รวม 150 100.0 

สถานภาพ จํานวน ( คน ) รอยละ 

4.สาขาวิชา   

   4.1 สาขาวิชาการบัญชี 28 18.7 

   4.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 51 34.0 

   4.3 สาขาวิชาการตลาด 27 18.0 

   4.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 17 11.3 

   4.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 10 6.7 

   4.6 สาขาวิชา English Program 15 10.0 

   4.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.3 

รวม 150 100.0 
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จากตารางท่ี 4 พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  คิดเปนรอยละ 34.0 

รองลงมาเปนสาขาวิชาการบัญชีคิดเปนรอยละ 18.7 และสาขาวิชาที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ัง

ทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

พฤติกรรมท่ีมีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดย่ีหอเลยรสโนริสาหราย จํานวน ( คน ) รอยละ 

1.เหตุผลของการเลือกซื้อมันฝร่ังทอดย่ีหอเลยรสโนริสาหราย   

   1.1 อยากทดลองสินคาใหม ๆ 21 14.0 

   1.2 มั่นใจในคุณภาพ 23 15.3 

   1.3 กําลังเปนที่นิยม 27 18.0 

   1.4 เพื่อนแนะนํา 21 14.0 

   1.5 หาซื้องาย 28 18.7 

   1.6 ราคา 29 19.3 

   1.7 โฆษณาทางสื่อตาง ๆ 1 0.7 

2.การบริโภคมันฝร่ังทอดย่ีหอเลยรสโนริสาหราย จํานวน ( คน ) รอยละ  

   2.1 วันละ 1 หอ 66 44.0 

   2.2 วันละ 2 หอ 47 31.3 

   2.3 วันละ 3 หอ 29 19.3 

   2.4 มากกวา 3 หอตอวัน 8 5.3 

 

 

พฤติกรรมท่ีมีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดย่ีหอเลยรสโนริสาหราย 
จํานวน ( คน ) รอยละ  
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3.ขนาดของผลิตภัณฑมันฝร่ังทอดย่ีหอเลยรสโนริสาหรายท่ี

นักศึกษาเลือกบริโภคในแตละคร้ัง   

  3.1 ขนาด 27   กรัม 40 26.7 

  3.2 ขนาด 105 กรัม 23 15.3 

  3.3 ขนาด 52   กรัม 29 19.3 

  3.4 ขนาด 107 กรัม 38 25.3 

  3.5 ขนาด 65   กรัม 16 10.7 

  3.6 ขนาด 75   กรัม 4 2.7 

4.สถานท่ีท่ีนักศึกษาเลือกซื้อมันฝร่ังทอดย่ีหอเลยรสโนริสาหราย จํานวน ( คน ) รอยละ  

   4.1 หางสรรพสินคา 24 16.0 

   4.2 รานสะดวกซื้อทั่วไป 100 66.7 

   4.3 รานขายของชํา 18 12.0 

   4.4 อ่ืน ๆ 2 1.3 

   4.5 ซุปเปอรมารเก็ต ไดแก Foodland , Tops , Big C , Tesco Lotus 6 4.0 

5.ทานรูจักมันฝร่ังย่ีหอเลยรสโนริสาหรายจากสิ่งใด   

   5.1 โทรทัศน 28 18.7 

   5.2 นิตยสาร 14 9.3 

   5.3 ปายโฆษณากลางแจง 13 8.7 

   5.4 สื่อ Social Media เชน Website , Facebook 92 61.3 

   5.5 วิทยุ  3 2.0 

   5.6 หนังสือพิมพ - - 

   5.7 อ่ืน ๆ - - 
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จากตารางท่ี 5 พบวาพฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

1. เหตุผลของการเลือกซื้อมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานราคาคิดเปนรอยละ 19.3 รองลงมาเปนหาซื้องาย 18.7 และขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดดานโฆษณา 0.7  

2. ดานการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ วันละ 1 หอ คิดเปนรอยละ 44.0 วันละ 2 หอ คิดเปนรอยละ 31.3 และ

ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มากกวา 3 หอ คิดเปนรอยละ 5.3 

3. ขนาดของผลิตภัณฑมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายที่นักศึกษาเลือกบริโภคในแตละคร้ัง 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขนาด 27 กรัม คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมาเปนขนาด 107 กรัม คิด 

เปนรอยละ 25.3 และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขนาด 75 กรัม คิดเปนรอยละ 2.7  

4. สถานที่ที่นักศึกษาเลือกซื้อมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย  

ขอที่มีคา เฉลี่ยสูงสุดคือ รานสะดวกซื้อทั่วไป คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาเปน

หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 16.0 และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 1.3 

5.  ทานรูจักมันฝร่ังยี่หอเลยรสโนริสาหรายจากสิ่งใด  

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสื่อ Social Media เชน Website , Facebook คิดเปนรอยละ 61.3 

รองลงเปนดานโทรทัศน คิดเปนรอยละ 18.7 และขอที่มีคาตํ่าสุด คือ ดานวิทยุ คิดเปนรอยละ 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ      

1. รสชาติของมันฝร่ังทอด

ก ร อ บ ยี่ ห อ เ ล ย ร ส โ น ริ

สาหราย 

147 

(98%) 

3 

(2%) 

- - - 4.98 0.14 

มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของ

ปริมาณกับขนาดของบรรจุ

ภัณฑ 

115 

(76.7%) 

34 

(22.7%) 

1 

(0.7%) 

- - 4.76 0.44 

 

มากที่สุด 

3. ความสวยงามของบรรจุ

ภัณฑ 

87 

(58.0%) 

61 

(40.7%) 

2 

(1.3%) 

- - 4.57 0.52 มากที่สุด 

4. ความหลากหลายของ

ขนาดและปริมาณที่มี ให

เลือกซื้อ 

107 

(71.3%) 

39 

(26.0%) 

4 

(2.7%) 

  4.69 0.52 มากที่สุด 

5. ตรายี่หอ 101 

(67.3%) 

45 

(30.0%) 

3 

(2.0%) 

- 1 

(0.7

%) 

4.63 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.27 มากท่ีสุด 

ดานราคา 

1.  ร า ค า เ ห ม า ะ ส ม เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ

ยี่หออ่ืน ๆ 

77 

(51.3%) 

58 

(38.7%) 

 

14 

(9.3%) 

- 1 

(0.7

%) 

4.40 0.14 มากที่สุด 

2. ราคาเหมาะสมเมื่อ

เปรียบเทียบคุณภาพ 

77 

(51.3%) 

60 

(40.0%) 

12 

(8.0%) 

- 1 

(0.7

%) 

4.41 0.71 มากที่สุด 
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รายการ 

ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ดานราคา (ตอ)      

3. ราคาเหมาะสมกับขนาด

และปริมาณ 

84 

(56.0%) 

49 

(32.7%) 

15 

(10.0%) 

1 

(0.7%) 

 

- 

4.43 

 

0.75 มากที่สุด 

4. มีหลายราคาใหเลือก 84 

(56.0%) 

48 

(32.0%) 

15 

(10.0%) 

3 

(2.0%) 

- 
4.42 

 

0.75 
มากที่สุด 

รวม      4.41 0.57 มากที่สุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

1. มีการจัดจําหนายในราน

สะดวกซื้อทั่วไป 

94 

(62.7%) 

47 

(31.3%) 

8 

(5.3%) 

1 

(0.7%) 

- 
4.56 

 

0.62 
มากที่สุด 

2. มีการวางจําหนายใน

หางสรรพสินคา 

92 

(61.3%) 

50 

(33.3%) 

7 

(4.7%) 

1 

(0.7%) 

- 
4.55 

0.61 
มากที่สุด 

3. มีการวางจําหนายในราน

โชวหวย และรานเบ็ดเตล็ด 

105 

(70.0%) 

39 

(26.0%) 

4 

(2.7%) 

2 

(1.3%) 

- 
4.63 

0.75 
มากที่สุด 

รวม 4.58 0.51 มากที่สุด 
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รายการ 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด คาเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ดานการสงเสริมการตลาด 

1.มีการโฆษณาผานสื่อ 

เ ช น  สื่ อ โ ท ร ทั ศ น ,สื่ อ

อ อ น ไ ล น ,             

ห นั ง สื อ พิ ม พ  ป า ย

โฆษณา 

ตาง ๆ เปนตน 

 

140 

(93.3%) 

 

10 

(6.7%) 

 

- 

 

- 

 

- 

4.93 0.25 มากที่สุด 

2.มีกิจกรรมการสงเสริม

การตลาด ลด แลก แจก 

แถม 

 

97 

(64.7%) 

 

 

51 

(34.0%) 

 

2 

(1.3%) 

 

- 

 

- 

 
4.63 0.51 มากที่สุด 

3.มีการประชาสัมพันธ

ผานทาง Internet เชน 

Facebook ,                         

เว็บไซต เปนตน 

 

99 

(66.0%) 

 

48 

(32.0%) 

 

3 

(2.0%) 

 

- 

 

- 
4.64 0.52 มากที่สุด 

4.การจัดกิจกรรมทางการ

ต ล า ด ผ า น Facebook, 

Instagram   

 

103 

(68.7%) 

 

 

43 

(28.7%) 

 

4 

(2.7%) 

 

- 

 

- 
4.66 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.29 มากท่ีสุด 

สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.61 0.28 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มี

ตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 

ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ( x� = 4.61 , SD = 0.28 )  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ  มีความ  พึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด ( x� 

= 4.72, SD = 0.72 ) รองลงมา คือ ดาน ดานการสงเสริมการตลาด ( x� = 4.71 , SD = 0.29 ) และดาน

ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ราคา ( x� = 4.41 , SD = 0.57 ) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 

ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x� = 4.72 , SD = 0.27 ) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รสชาติของมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายอยูในระดับดีมาก             

( x�= 4.98 , SD = 0.14 ) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของปริมาณกับขนาดของบรรจุภัณฑอยูใน

ระดับดีมาก ( x� = 4.76 , SD = 0.44 ) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความความสวยงามของบรรจุ

ภัณฑอยูในระดับดีมาก ( x�= 4.57 , SD = 0.52 )  

ดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x�= 4.41 , SD = 0.57 ) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับขนาดและปริมาณ อยูในระดับดีมาก ( x� = 4.43 , SD = 

0.75 ) รองลงมา คือ มีหลายราคาใหเลือกอยูในระดับดีมาก ( x� = 4.42 , SD = 0.75 ) และขอมีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด คือ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยี่หออ่ืน ๆ อยูในระดับมาก ( x�= 4.40 , SD = 

0.71 )  

ดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x�= 4.58 , SD = 0.51 ) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดจําหนายในรานโชวหวย และรานเบ็ดเตล็ดอยูในระดับดีมาก ( 

x�= 4.63 , SD = 0.67 ) รองลงมา คือ มีการวางจําหนายในรานสะดวกซื้อทั่วไป อยูในระดับดีมาก ( 

x�= 4.56 , SD = 0.62 ) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการวางจําหนายในหางสรรพสินคาอยูใน

ระดับดีมาก ( x�= 4.55 , SD = 0.61 )  

ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.71 , SD = 0.29 ) เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการโฆษณาผานสื่อ เชน สื่อโทรทัศน , สื่อออนไลน , 

หนังสือพิมพ , ปายโฆษณาตาง ๆ เปนตน อยูในระดับดีมาก ( x�= 4.93 , SD = 0.25 ) รองลงมา คือ 

การจัดกิจกรรมทางการตลาดผาน Facebook , Instagram อยูในระดับดีมาก ( x�= 4.66 , SD = 0.52 )  
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และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด มีกิจกรรมการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม อยูในระดับดีมาก                                    

( x�= 4.63 , SD = 0.51 ) 

 



 

 บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดที่หอเลยรสโนริ

สาหราย ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ 

เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดที่หอเลยรสโนริสาหรายที่

มีผลตอผลิตภัณฑการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของประชากรที่ใชในการศึกษา

คร้ังน้ีเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชั้นปที่ 1-3 (รอบเชา) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปที่ 1-2  (รอบ

เชา) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 (รอบเชา) ) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2  (รอบเชา) สถิติที่ใชวิเคราะห 

โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก          

    คารอยละ คาเฉลี่ย สวนที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีเน้ือหาแบงออกเปน 3 สวน

คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 พฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ัง

ทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ สวนที่ 3 ความ

ถึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ  

 สรุปผล 

ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ  มีความ  พึงพอใจ อยูในระดับมาก

ที่สุด รองลงมา คือ ดาน ดานการสงเสริมการตลาด และดานที่มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ราคา  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รสชาติของมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายอยูในระดับดี

มาก             รองลงมา คือ ความเหมาะสมของปริมาณกับขนาดของบรรจุภัณฑอยูในระดับดีมาก 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความความสวยงามของบรรจุภัณฑอยูในระดับดีมาก  

ดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ราคาเหมาะสมกับขนาดและปริมาณ อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ มีหลายราคาใหเลือกอยูใน
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ระดับดีมาก และขอมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยี่หออ่ืน ๆ อยู

ในระดับมาก  

ดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดจําหนายในรานโชวหวย และรานเบ็ดเตล็ดอยูในระดับดีมาก รองลงมา 

คือ มีการวางจําหนายในรานสะดวกซื้อทั่วไป อยูในระดับดีมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มี

การวางจําหนายในหางสรรพสินคาอยูในระดับดีมาก  

ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการโฆษณาผานสื่อ เชน สื่อโทรทัศน , สื่อออนไลน , หนังสือพิมพ , ปาย

โฆษณาตาง ๆ เปนตน อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมทางการตลาดผาน Facebook 

, Instagram อยูในระดับดีมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด มีกิจกรรมการสงเสริมการขาย ลด แลก 

แจก แถม อยูในระดับดีมาก         

2. พฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่มีตอการบริโภคมัน

ฝร่ังทอดกรอบยี่หอเลยรสโนริสาหรายพบวา  

2.1  เหตุผลของการเลือกซื้อมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย ขอที่มีคาเฉลี่ย 

สูงสุดคือ ดานราคา รองลงมาเปนหาซื้องาย และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดดานโฆษณา  

2.2 ดานการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  

วันละ 1 หอ รองลงมาวันละ 2 หอ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มากกวา 3 หอ  

2.3 ขนาดของผลิตภัณฑมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายที่นักศึกษาเลือก 

บริโภคในแตละคร้ังขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขนาด 27 กรัม  รองลงมาเปนขนาด 107 กรัม และขอที่

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขนาด 75 กรัม  

2.4 สถานที่ที่นักศึกษาเลือกซื้อมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย ขอที่มีคาเฉลี่ย 

สูงสุดคือ รานสะดวกซื้อทั่วไป รองลงมาเปนหางสรรพสินคา และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อ่ืน ๆ  

2.5 ทานรูจักมันฝร่ังยี่หอเลยรสโนริสาหรายจากสิ่งใด ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน 

สื่อ Social Media เชน Website , Facebook รองลงเปนดานโทรทัศน และขอที่มีคาตํ่าสุด คือ ดาน

วิทยุ  
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดที่หอเลยรสโนริ

สาหราย ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมัน

ฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานผลิตภัณฑ  มีความ  พึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน ดานการสงเสริม

การตลาด และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ราคา  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุธจักร  อุตเจริญ  

(2552) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวมันฝร่ังทอดกรอบของ

นักเรียนและนักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” กลุมตัวอยางเปนนักเรียนและนักศึกษา

ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามนํามาวิเคราะห

ขอมูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนาเสนอเปนความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยมัชฉิมเลขคณิต โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศชาย และ หญิง 

รอยละ 50 เทากันแบงระดับการศึกษาที่แตกตาง 4 ระดับ คือ ระดับ ม.ปลาย ระดับ ปวช. ปวส. และ

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 25 เทากันทุกระดับการศึกษา สวนใหญกําลังศึกษาสถานศึกษา

เอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอวันเทากับ 1-100 บาท 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในนําผลการวิจัยไปใช 

1. จากการวิจัยพบวา ควรมีการ สงเสริมการขาย มากขึ้น เชนการลด การชิงโชค และการ

เพิ่มปริมาณ เพื่อทําให ผูบริโภค หันมาสนใจและมีความตองการบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคขนบขบคี้ยวยี่หอเลย 

ดังน้ันในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคขนบขบคี้ยวยี่หอเลย  

2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาปริมาณ ดังน้ันในการวิจัยคร้ังตอไปควรมี การศึกษาดวย

การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะไดขอสรุปในภาพรวม ของแตละกลุมเปาหมาย 
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 บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 
                                โครงการ พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย  

รสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

(Behavior and Satisfactions has effect on Lay Potato Chip,Nori 

Seaweed Flavor of Attawit Commercial Technology College Students) 

                                 ที่ปรึกษาโครงการ           อาจารย กันตชาติ เมธาโชติมณีกุล             
                                 ที่ปรึกษารวมโครงการ     อาจารย อุดมพร   เปตานนท 

               ผูรับผิดชอบโครงการ        นางสาวทิพธัญญา  เศรษฐพัฒนากิจ     ปวช. 3/5  เลขที่ 34 
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  นายปยะพงษ ชัยพัตร       ปวช 3/3   เลขที่ 14          
ลําดับ

ท่ี 
รายการ วันท่ี 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 25-30 มิ.ย. 62   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา) 25-30 มิ.ย. 62   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2  

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

16 ก.ค. 62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

แบบสอบถาม 

20 ส. ค. 62   

5 สง PowerPoint (โครงการ + บทที่1-3 

กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียมPresent งาน) 

10 ก.ย. 62   

6 นําเสนอโครงการวิจัย (Present) คร้ังที่ 1 15 ก.ย. 62   

7 แจกแบบสอบถามและวิเคราะหแปลผล 1-31 ต.ค. 62   

8 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน เตรียม Present 

คร้ังที่ 2 (แปลผลและสรุป) 

19 พ.ย. 62   

9 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 2 24 พ.ย. 62   

10 งาน ATC นิทรรศน 14 ธ.ค. 62   

11 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 14 ม.ค. 63   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5  21 ม.ค. 63   

13 กําหนดสง บรรณานุกรม  28 ม.ค. 63   

14 กําหนดสง 11 ก.พ. 63   



        

 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ วันท่ี 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

 ภาคผนวก ก    

 ภาคผนวก ข    

 ภาคผนวก ค    

 ภาคผนวก ง    

15 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ และ

บทคัดยอ 

18 ก.พ. 63   

16 ตรวจรูปเลมโครงการ 22 ก.พ. 63   

17 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 22 ก.พ. 63   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ใบอนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 

ชื่อโครงการ   พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย  

รสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

(Behavior and Satisfactions has effect on Lay Potato Chip,                

Nori Seaweed Flavor of Attawit Commercial Technology College 

Students) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 

ประมาณการคาใชจาย 3,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวทิพธัญญา เศรษฐพัฒนากิจ รหัสประจําตัว  39962 ปวช.3/5 

2.  นายอาชาไนย  พุฒิเสถียร รหัสประจําตัว 39951 ปวช.3/5 

3.  นายปวุช  ไพเราะห รหัสประจําตัว    39986 ปวช.3/5  

 

   ลงชื่อ..........................................................ประธานโครงการ 

   (นางสาวทิพธัญญา  เศรษฐพัฒนากิจ)   ........./........./....... 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

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

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

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

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

ลงชื่อ............................................................... ลงชื่อ................................................................. 

(อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)....../......./........ (อาจารยอุดมพร เปตานนท)....../......./............. 

   

ลงชื่อ.............................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

                     (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) ......./......./....... 



 
 

ชื่อโครงการ พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย 

  รสโนริสาหราย ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 (Behavior and Satisfactions has effect on Lay Potato Chip, Nori 

Seaweed Flavor of Attawit Commercial Technology College Students) 

แผนงาน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดโครงการกลุมงานวิจัย 

อาจารยท่ีปรึกษา               อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม        อาจารยอุดมพร   เปตานนท 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวทิพธัญญา เศรษฐพัฒนากิจ  

2. นายอาชาไนย  พุฒิเสถียร  

3. นายปวุช  ไพเราะห  

 

หลักการและเหตุผล 

 ขนมขบเคี้ยวถือเปนอาหารสําเร็จรูปประเภทของกินเลนหรืออาหารวางที่ไดรับความนิยม

เปนอยางสูงในทุกโอกาสและสถานที่  โดยมีเด็กและลูกคาที่เปนมีเด็กและลูกคาที่เปนวัยรุนหนุม

สาวเปนกลุมเปาหมายหลักของสินคาประเภทน้ี โดยมีพฤติกรรมในการบริโภคแทนอาหารมื้อหลัก

มากขึ้นในทัศนะของผูบริโภคแลวมันฝร่ังทอดกรอบเปนขนมขบเคี้ยวที่ไดรับความนิยมจาก

ผูบริโภคมากที่สุดถึง68% ในปจจุบันมันฝร่ังทอดจึงกลายเปนขนมขบเคี้ยวยอดฮิตไปยังทั่วโลก   

มันฝร่ังทอดไดออกมาหลายรูปแบบ นอกเหนือจากมันฝร่ังแทงแลวยังมีมันฝร่ังชนิดแผนบางกรอบ 

ชนิดเปนเกลียว นอกจากน้ียังไดใชการจําหนายหลากหลายรูปแบบ หลายยี่หอ จนถึงทุกวันน้ี      

ขนมมันฝร่ังทอดกรอบที่คนไทยคุนเคย ไดรับความนิยมแพรหลายก็คือขนมมันฝร่ังทอดกรอบ  

ยี่หอเลย เปนเจาแหงขนมมันฝร่ังทอดกรอบมาอยางยาวนานหลายสิบป ธุรกิจไดเติบโตขึ้นมาจน

ไดรับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆและดวยปจจัยหลายดานทําใหมันฝร่ังทอดยี่หอเลยยังคงเปนขนม   

ขบเคี้ยวที่สามารถเจริญเติบโตมาไดจนถึงปจจุบัน 

ดังน้ัน คณะผูจัดทําจึงไดจัดทําโครงการวิจัยเพื่อใหทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มี

ตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย รสโนริสาหราย ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ เพื่อนําผลวิจัยมาเปนการศึกษาดานสวนผสมทางการตลาด (4P’s) รวมทั้งรูถึงพฤติกรรม

และความพึงพอใจในการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยของลูกคา 

 



 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่มีตอการ

บริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย รสโนริสาหราย 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่มีตอ

การบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย รสโนริสาหราย 

 

เปาหมาย 

1. ผลการวิจัยมีคุณภาพถูกตองขอมูลครบถวนตามระเบียบแบบแผน 

2. ดําเนินการวิจัยไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. การประชุมวางแผน เพื่อเสนอโครงการหัวของานวิจัยตออาจารยที่ปรึกษา 

2. เขียนแผนงานโครงการวิจัยเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 

3. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน งบประมาณ และมอบหมายความรับผิดชอบ 

4. หาขอมูลจัดพิมพเอกสารตามคูมือและจัดทําเอกสารแบบสอบถามงานวิจัยใหอาจารย 

ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. สัปดาหที่ 1 หาขอมูลสาเหตุและปญหาพรอมคํานิยาม 

2. สัปดาหที่ 2 หาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ัง

ทอดยี่หอเลย รสโนริสาหราย 

3. สัปดาหที่ 3 หาขอมูลแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

4. สัปดาหที่ 4 หาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5. สัปดาหที่ 5 กําหนดกลุมตัวอยาง 

6. สัปดาหที่ 6 รวบรวมขอมูล 

7. สัปดาหที่ 7 จัดทําและออกแบบแบบสอบถาม 

8. สัปดาหที่ 8 แจกแบบสอบถาม 

9. สัปดาหที่ 9 วิเคราะห แปรผล สรุป 



 
 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการวิจัยและการปฏิบัติงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.  คิดหัวขอเร่ืองที่จะทําการวิจัย         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน

และจัดสรรงบประมาณ 

        

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่

จะทําโครงการวิจัย 

        

5. จัดทําแผนการวิจัยและ 

จัดสรรงบประมาณ 

        

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

      

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน         

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

เ ร่ิม ดํา เ นินงานต้ังแต  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 – กุมภาพันธ  พ .ศ.  2563สถานที่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 280 ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 



 
 

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 1,000 บาท จํานวน 3 คน เปนเงิน 3,000บาท 

1. ดินสอ    25 บาท 

2. ปากกา    25 บาท 

3. กระดาษ    700 บาท 

4. แม็กและลูกแม็ก   150 บาท 

5. คาปร้ินเอกสาร             1,500 บาท 

6. คาถายเอกสาร                 600 บาท 

รวม    3,000 บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. รายงานสรุปผลการวิจัยและการดําเนินงานโครงการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. ไดทราบถึงพฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่มีตอการ

บริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย รสโนริสาหราย 

3. ไดทราบถึงความถึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่มีตอ

การบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลย รสโนริสาหราย 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. ผูตอบแบบสอบถามกลุมเปาหมายอาจไมใหความรวมมือ 

2. อาจเกิดความผิดพลาดดานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติของแบบสอบถาม 

 

 

 

 



 
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถาม 

 2.    การแปรผลขอมูลจากแบบสอบถามควรไดรับการตรวจจากผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยที่ 

  ศูนยวิจัย 

 

ลงชื่อ.............................................     ลงชื่อ.............................................   

(อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)                      (อาจารยอุดมพร เปตานนท)             

       อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                          อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 

 

ลงชื่อ............................................. 

      (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

      หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

- ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังยี่หอเลยรสโนริสาหราของ 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอที่ตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ  

   ชาย 

  หญิง 

2. อายุ 

  อายุ 15-18 ป  

  อายุ 19-22 ป   

  อายุ 23-25 ป 

3. ระดับชั้น  

  ปวช.1                   ปวส.1 

  ปวช.2                 ปวส.2 

  ปวช.3 

4. สาขาวิชา 

  สาขาวิชาการบัญชี                            สาขาวิชาการตลาด 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก           สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

  สาขาวิชา English Program 

 

 



ตอนท่ี 2  พฤติกรรมที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

คําชี้แจง  กรุณาใสเคร่ืองหมาย ลงในชอง  หลังขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงหรือ

ความคิดเห็น ของทาน 

1. เหตุผลของการเลือกซื้อมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 อยากทดลองสินคาใหม ๆ  มั่นใจคุณภาพ 

 กําลังเปนที่นิยม   เพื่อนแนะนํา 

 หาซื้องาย    ราคา 

 โฆษณาทางสื่อตาง ๆ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........  

2. การบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

 วันละ 1 หอ                              วันละ 3 หอ                                                                    

 วันละ 2 หอ                               มากกวา 3 หอตอวัน                                             

3. ขนาดของผลิตภัณฑมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายที่นักศึกษาเลือกบริโภค ในแตละคร้ัง 

 ขนาด 27 กรัม                            ขนาด 105 กรัม    

 ขนาด 52 กรัม                            ขนาด 107 กรัม                                     

 ขนาด 65 กรัม                            อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......... 

 ขนาด 75 กรัม                                            

4. สถานที่ที่นักศึกษาเลือกซื้อมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย 

 หางสรรพสินคา                 รานสะดวกซื้อทั่วไป 

 รานขายของชํา                 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................ 

 ซุปเปอรมารเก็ต ไดแก Foodland , Tops , Big C , Tesco Lotus    

5. ทานรูจักมันฝร่ังยี่หอเลยรสโนริสาหรายจากสิ่งใด 

 โทรทัศน    นิตยสาร         

 ปายโฆษณากลางแจง   สื่อ Social Media เชน Website , Facebook 

 วิทยุ       อ่ืน ๆ โปรดระบุ................. 

 หนังสือพิมพ 

  

  

  
 



ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

คําชี้แจงโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวาง  ที่ตองการ 

5  พึงพอใจมากที่สุด 4  พึงพอใจมาก 

3  พึงพอใจปานกลาง 2  พึงพอใจนอย 

1  พึงพอใจนอยที่สุด 

ขอ รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 

1 รสชาติของมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหราย      

2 ความเหมาะสมของปริมาณกับขนาดของบรรจุภัณฑ      

3 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ      

4 ความหลากหลายของขนาดและปริมาณที่มีใหเลือกซื้อ      

5 ตรายี่หอ      

ดานราคา (Price) 

1 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยี่หออ่ืน ๆ      

2 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ      

3 ราคาเหมาะสมกับขนาดและปริมาณ      

4 มีหลายราคาใหเลือก      

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

1 มีการจัดจําหนายในรานสะดวกซื้อทั่วไป      

2 มีการวางจําหนายในหางสรรพสินคา      

3 มีการวางจําหนายในรานโชวหวย และรานเบ็ดเตล็ด      

 

 

 



 

ขอ รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานการสงเสริมการตลาด 

1 มีการโฆษณาผานสื่อ เชน สื่อโทรทัศน,สื่อออนไลน,หนังสือพิมพ 

ปายโฆษณาตาง ๆ เปนตน 

     

2 มีกิจกรรมการสงเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม      

3 มีการประชาสัมพันธผานทาง Internet เชน Facebook, เว็บไซต 

 เปนตน 

     

4 การจัดกิจกรรมทางการตลาดผาน Facebook, Instagram      

 

ขอเสนอแนะ  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

- ประมวลภาพการดําเนินโครงการ 

- รูปข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

- รายงานปฏิบัติงานรายบุคคล 

- บัญชีรายรับ – รายจาย 
 

 



ประมวลผลภาพการดําเนินโครงการ 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ วันท่ี 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 

กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 

25 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 61 

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 16 ก.ค. 61 

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3 20 ส.ค. 61 

4 สง PowerPoint (โครงการ+ แผนการดําเนินงาน  เพื่อ

นําเสนอ) 

 10 ก.ย. 61 

5 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present  งาน 10 ก.ย. 61 

6 Present โครงการ คร้ังที่ 1 15 ก.ย. 61 

7 ปฏิบัติการภาคสนามและอ่ืน ๆ (ระยะเวลาประมาณ 3 

เดือน) 

1 ต.ค. - 31 ต.ค. 61 

8 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present  งาน 19 พ.ย. 61 

9 Present โครงการ คร้ังที่ 2 24 พ.ย. 61 

10 งานนิทรรศการ AT.C.นิทรรศน 14 ธ.ค.61 

11 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4-5 (เนื้อหารูปเลมโครงการ) 14 ม.ค. – 18 ก.พ. 62 

12 ตรวจรูปเลมโครงการ 22 ก.พ. 62 

13 สงรูปเลม (200 บาท) 

รูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 2 แผน 

22 ก.พ. 62 



รายงานปฏิบัติรายงานบุคคล 

นางสาวทิพธัญญา เศรษฐพัฒนากิจ 

วัน / เดือน / ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 มิ.ย. 62 ประชุมหาหัวขอการวิจัย  

13 มิ.ย. 62 แบงหนาที่รับผิดชอบในการหาขอมูล  

18 มิ.ย. 62 รางโครงการวิจัยเสนออาจารยที่ปรึกษา  

20 มิ.ย. 62 ทําใบอนุมัติโครงการ  

25 มิ.ย. 62 สงใบอนุมัติโครงการ  

27 มิ.ย. 62 ทําบทที่ 1  

3 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

8 ก.ค. 61 แกบทที่ 1  

11 ก.ค. 61 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

12 ก.ค. 61 ทําแบบสอบถาม  

15 ก.ค. 61 สงแบบสอบถาม  

22 ก.ค. 61 แกแบบสอบถาม  

30 ก.ค. 61 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

3 ก.ย. 61 สงงานบทที่ 1-3 และแบบสอบถาม  

16 ก.ย. 61 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

21 ก.ย. 61 Present โครงการคร้ังที่ 1  

25 ก.ย. 61 แจกแบบสอบถาม  

8 ต.ค. 61 ทําบทที่ 4-5  

6 พ.ย. 61 สงบทที่ 4-5  

13 พ.ย. 62 สง PowerPoint บทที ่4-5  

16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 2  

11 ก.พ. 63 
สงบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

สงกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

12 ก.พ. 63 
แกบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

แกกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

24 ก.พ. 63 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน  



รายงานปฏิบัติรายงานบุคคล 

นายอาชาไนย พุฒิเสถียร 

วัน / เดือน / ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 มิ.ย. 62 ประชุมหาหัวขอการวิจัย  

13 มิ.ย. 62 แบงหนาที่รับผิดชอบในการหาขอมูล  

18 มิ.ย. 62 รางโครงการวิจัยเสนออาจารยที่ปรึกษา  

20 มิ.ย. 62 ทําใบอนุมัติโครงการ  

25 มิ.ย. 62 สงใบอนุมัติโครงการ  

27 มิ.ย. 62 ทําบทที่ 1  

3 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

8 ก.ค. 62 แกบทที่ 1  

11 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

12 ก.ค. 62 ทําแบบสอบถาม  

15 ก.ค. 62 สงแบบสอบถาม  

22 ก.ค. 62 แกแบบสอบถาม  

30 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

3 ก.ย. 62 สงงานบทที่ 1-3 และแบบสอบถาม  

16 ก.ย. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

25 ก.ย. 62 แจกแบบสอบถาม  

8 ต.ค. 62 ทําบทที่ 4-5  

6 พ.ย. 62 สงบทที่ 4-5  

13 พ.ย. 62 สง PowerPoint บทที ่4-5  

16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 2  

11 ก.พ. 63 
สงบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

สงกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

12 ก.พ. 63 
แกบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

แกกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

24 ก.พ. 63 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน  



รายงานปฏิบัติรายงานบุคคล 

 

 

 

  

 

 

นายปวุช ไพเราะห 

วัน / เดือน / ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 มิ.ย. 62 ประชุมหาหัวขอการวิจัย  

11 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

12 ก.ค. 62 ทําแบบสอบถาม  

15 ก.ค. 62 สงแบบสอบถาม  

22 ก.ค. 62 แกแบบสอบถาม  

30 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

3 ก.ย. 62 สงงานบทที่ 1-3 และแบบสอบถาม  

16 ก.ย. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

25 ก.ย. 62 แจกแบบสอบถาม  

8 ต.ค. 62 ทําบทที่ 4-5  

6 พ.ย. 62 สงบทที่ 4-5  

11 พ.ย. 62 ทํา PowerPoint บทที่ 4-5  

13 พ.ย. 62 สง PowerPoint บทที ่4-5  

16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 2  

11 ก.พ. 63 
สงบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

สงกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

12 ก.พ. 63 
แกบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

แกกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

24 ก.พ. 63 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน  



บัญชีรายรับ-รายจาย 

การสํารวจ พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการบริโภคมันฝร่ังทอดยี่หอเลยรสโนริสาหรายของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

คน

ละ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

หนวย 

คน

ละ 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

10 ก.ค. 62 เก็บเงินสมาชิกใน

กลุม 

3 คน 1,000 3,000    3,000 

15 ก.ค. 62  คากระดาษ  

ปากกาและดินสอ 

   5 รีม  750 2,250 

17 ก.ย. 62 แม็กและลูกแม็ก    2 ตัว  150 2,100 

18 ก.พ 63 คาเขาเลม    1 เลม  200 1,900 

18 ก.พ. 63 คาปร้ินเอกสาร    50 ชุด  1,500 400 

18 ก.พ. 63 คาถายเอกสาร    100 ชุด  400 0 

รวม 3,000   0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

- ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     :     นางสาวทิพธัญญา  เศรษฐพัฒนากิจ 

เกิดเมื่อวันที่   :    วันจันทรที่ 10 กันยายน 2544 

ประวัติการศึกษา   :   สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตนโรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม 

   และกําลังศึกษาหลกัสูตรอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

                                         วิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

ที่อยู      :  83/39 คอนโดลุมพินีมิกซ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

เบอรโทรศัพท     :  096-856-0212 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     :     นายอาชาไนย พุฒิเสถียร 

เกิดเมื่อวันที่   :    วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2544 

ประวัติการศึกษา   :   สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตนโรงเรียนลาซาล   

   และกําลังศึกษาหลกัสูตรอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

   วิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

ที่อยู      :  91/16 รามคําแหง 2 23 เขตประเวศ แขวงดอกไม  

   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 

เบอรโทรศัพท     :    085-223-9930



 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     :     นายปวุช ไพเราะห 

เกิดเมื่อวันที่   :    วันเสารที่ 18 เดือนเมษายน 2544 

ประวัติการศึกษา   :   สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตนโรงเรียนบุรารักษ   

                และกําลังศึกษาหลักสูตรอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

                วิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

ที่อยู      :  236/30 หมูที่ 6 ตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ  

   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10270 

เบอรโทรศัพท     :    097-020-5803 
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