
 
บทท่ี  2  

แนวคิด  ทฤษฎี และ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
    การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือขาวกลอง ในอําเภอเมือง
เชียงใหม  ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงได
รวบรวมเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1  แนวคิด และทฤษฎี 

   2.1.1  พฤติกรรมผูบริโภค 
 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) หมายถึงการ
คนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะ       
ความตองการ  และพฤติกรรมการซ้ือ  และการใชของผูบริโภค  ซ่ึงคําตอบท่ีไดจะชวยให          
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนอง  
ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ, 2546)  
   คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Wsและ1H ซ่ึงประกอบดวย 
Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How?  เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os  
ซ่ึงประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ 
Operations (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ คณะ, 2546)  ตามที่ไดกลาวมาขางตน Kotler ไดเสนอ
ขอคิดเห็นไววาในการต้ังคําถาม 7 คําถาม เรียกวา “Seven Os” กอนท่ีจะพิจารณากําหนด “Four Ps”  
หรือ “Marketing mix”  ดังนี้  
  คําตอบตอคําถามท้ัง 7 ประการ ดังกลาวขางตน จะเปนขอมูลทางการตลาดสําหรับ
ตลาดเปาหมายน้ัน ซ่ึงผูบริหารการตลาดจะนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสวนประสมทาง
การตลาด(4Ps)  เพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายมากท่ีสุดตอ (พิบูล ทีปะปาล, 2545) 
 
 
 



 5 
 
แสดงคําถาม 7 ประการ (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤติกรรมผูบริโภค (7Os) 
 

คําถาม คําตอบ 
1. ตลาดประกอบดวยใคร 
(Who constitutes in market?) 

ผูซ้ือท่ีอยูในตลาด ไดแก ผูบริโภค  
อันประกอบดวยบุคคลและครอบครัวท้ังหมดท่ี
ซ้ือสินคา และ บริการ เพื่อการบริโภคสวนตัว 
(Occupants) 

2. ตลาดตองการซ้ือสินคา และ บริการอะไร 
(What does the market buy?) 

ตัวสินคาและบริการที่ตลาดตองการ (Objects) 

3. ตลาดซ้ือเม่ือไร 
(When does the market buy?) 

 โอกาสในการซ้ือของผูบริโภค  ซ่ึงข้ึนอยูกับ
อัตราการใชหรือ การบริโภคสินคา(Occasions) 

4. ใครมีสวนเกี่ยวของในการซ้ือ 
(Who participates in the buying?) 

ผูซ้ือ ซ่ึงอาจเปนบุคคล หนวยงาน หรือ สถาบัน
ตางๆ รวมท้ังผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
(Organizations) 

5. ทําไมตลาด(ผูบริโภค) จึงซ้ือ 
(Why does the market buy?) 

จุดประสงค หรือ แรงจูงใจในการซ้ือ 
(Objectives) 

6. ตลาด(ผูบริโภค) ซ้ืออยางไร 
(How does the market buy?) 

 กรรมวิธีในการซ้ือรวมตลอดถึงอิทธิพลตางๆ 
ซ่ึงจูงใจผูซ้ือใหตัดสินใจซ้ือ (Operations) 

7. ตลาด (ผูบริโภค) ซ้ือท่ีไหน 
(Where does the market buy?) 

สถานท่ีจําหนายสินคา 
(Outlets) 
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     2.1.2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

  สวนประสมทางการตลาด เปนส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 
ซ่ึงประกอบดวยทุกส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการสรางความตองการซ้ือในตัวผลิตภัณฑ  แบงออกเปน             
4  ประการ ดังท่ี ศิริวรรณ   เสรีรัตนและคณะ(2546)  ไดเขียนไวดังตอไปนี้ 

-  ผลิตภัณฑ (Product)  เปนส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือ ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และ สัมผัส
ไมได  เชน บรรจุภัณฑ  สี  ราคา  คุณภาพ ตรายี่หอสินคา บริการ และ ช่ือเสียงของผูขาย 

-  ราคา (Price)  หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความจําเปนตองจาย
เพื่อใหได ผลิตภัณฑ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา 
โดยเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value)  ของผลิตภัณฑกับราคา (Price)  ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูง
กวาราคา ลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง  การกําหนดราคาขาย  
สวนลด (Discount)  สวนยอมให (Allowance)  ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment Period)  และ
ระยะเวลาการใหสินเช่ือ (Credit Term)  เปนตน  

-  การจัดจําหนาย (PlaceหรือDistribution) เปนกิจกรรมการนําผลิตภัณฑท่ี
กําหนดออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัวของสินคา
ประกอบดวย  การขนสง (Transportation)  การเก็บรักษาคลังสินคา (Storage)  และ การบริหาร
สินคาคงเหลือ (Inventory Management) ซ่ึงการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนาย 
(Channel of Distribution) และ การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) 

-  การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับ
ขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใช
พนักงานขายทําการขาย (Personal selling)  เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจ
เลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน 
(Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ 
คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองสงเสริมท่ีสําคัญดังนี้ 

การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
องคการและ(หรือ)ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการกลยุทธ
ในการโฆษณา 

การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล 
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การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมการสงเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจของผูบริโภคและกลุมผูรับสารเปาหมายได 

การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงินใหกับเจาของส่ือโฆษณา 
สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ี
ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่งการใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 
 
2.2  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

  อภิเชษฐ  ศรีจันทร (2543) ไดทําการศึกษาเร่ืองการตลาดอุตสาหกรรมขาวกลอง
ตามทรรศนะของผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคขาวกลอง         
และศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผูบริโภคท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดขาวกลอง จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคลกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั คือผูบริโภคท่ีมีอาย ุ 20 ปข้ึนไป มีภูมิลําเนาใน
กรุงเทพมหานครและเคยบริโภคขาวกลอง   ผลการวิจัยดานพฤติกรรมในการซ้ือและการบริโภค
ขาวกลอง พบวาขาวกลองท่ีผูบริโภคสวนใหญซ้ือคือ ขาวกลองหอมมะลิบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม
โดยซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง ซ้ือคร้ังละ 1 ถุงและสวนใหญจะซ้ือจากรานซุปเปอรมารเก็ต ดานการบริโภค 
พบวา สวนใหญบริโภคขาวกลองมาเปนเวลานอยกวา 3 ป บริโภคทุกสัปดาหๆ ละ 1-2 คร้ัง        
โดยนํามาหุงปนกับขาวขาว สาเหตุของการบริโภคมาจากการแนะนาํของบุคคลอ่ืน ส่ิงท่ีคาดหวัง
จากการบริโภค คือตองการมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ส่ิงท่ีทําใหม่ันใจในคุณภาพของขาวกลอง         
คือ เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานจากหนวยงานของรัฐ สวนผลการศึกษาทัศนคตขิองผูบริโภคท่ีมี
ตอสวนทางการตลาดขาวกลอง พบวาผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคตติอสวนผสมทางการตลาดขาว
กลอโดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
  สุนันท  รัตนเมธาโกศล (2546)        ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตออุปสงค
ขาวกลองของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผูบริโภค  และศึกษาทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอขาวกลองหอมมะลิ  ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคขาวกลองหอมมะลิ และศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคการบริโภคขาวกลองหอมมะลิของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร โดย
ผลการวิจัยสรุปไดวากลุมตัวอยางสวนใหญท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาในระดับ     
ปริญญาตรี โดยเพศหญิงบริโภคขาวกลองหอมมะลิ เพราะเห็นคุณคาทางโภชนาการมากกวา      
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เพศชาย        สวนเพศชายซ้ือขาวกลองหอมมะลิในราคาสูงกวาเพศหญิง และนิยมซ้ือจาก    
ซุปเปอรมารเก็ตเชนเดียวกับผูมีการศึกษาสูงและรายไดสูง แตเพศหญิงและผูมีรายไดนอยนิยมซ้ือ
จากตลาด ทางดานส่ือโฆษณามีอิทธิพลตอเพศชายมากกวาเพศหญิง แตอยางไรก็ตามส่ือโฆษณา
ตลอดจนคําแนะนําจากแพทยมีอิทธิพลตอการบริโภคขาวกลองหอมมะลินอยมาก สวนปจจัยท่ีมีผล
ตออุปสงคขาวกลองหอมมะลิของผูบริโภคข้ึนอยูกับราคาขาวกลองหอมมะลิและราคาขาวขาว 

จตุพล  ชูเกยีรติขจร (2547)  ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพอใจตอคุณลักษณะ
ขาวสารเจาของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประการคือ    
1) เพื่อทราบลักษณะการซ้ือและคุณลักษณะตางๆของขาวสารเจาท่ีผูบริโภคตองการ 2) เพื่อทราบ
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูบริโภคกับคุณลักษณะและปจจัยตางๆ ของขาวสารเจา
และ        3) เพื่อทราบสวนแบงตลาดของผูบริโภคขาวสารเจาลักษณะตางๆ  โดยทําการสัมภาษณ
จากกลุมตัวอยางท่ีซ้ือจํานวน 400 ตัวอยาง   ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนผูบริโภคซ้ือขาวสารเจา
เดือนละคร้ัง  ในแตละคร้ังจะซ้ือ 3-5 กิโลกรัม นิยมซ้ือขาวหอมมะลิแท  สถานท่ีท่ีนยิมซ้ือมากท่ีสุด
คือซุปเปอรมารเก็ต  หลักเกณฑในการเลือกซ้ือจะพิจารณาจาก พนัธุขาว ลักษณะของเมล็ดและ      
สีของเมล็ด ราคา ความสะอาดและส่ิงเจือปนในขาว  ตรารับประกันคุณภาพ  ตรายีห่อ  การบริการ
หรือความสะดวกในการซ้ือและการสงเสริมการขายตามลําดับ  และพบวาขาวสารเจาท่ีมีศักยภาพ
ทางการตลาดสูงเปนขาวหอมมะลิแท 100% และมีบรรจภุัณฑเปนแบบบรรจุถุง 
  ศุภวัชร  ยาวิสิทธ์ิ (2549)  ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีเคย
ซ้ือและบริโภคขาวสารบรรจุถุงในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหมจํานวน 400  ราย พบวาชนิดของ
ขาวสารบรรจุถุงท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือมากท่ีสุดคือ ขาวหอมมะลิ รองลงมาคือ ขาวกลอง    
ขนาดบรรจุท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ ขนาด  5  กโิลกรัมและขนาด 1 กิโลกรัม  ตราสินคาท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ 
ตราหงสทอง  รองลงมาคือตรานกคู เหตุผลในการเลือกซ้ือ3 อันดับแรกคือ ความสะอาด  ความเคย
ชินและรสชาติโดยส่ิงกระตุนท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดบัมากคือ สถานท่ีสะดวกใกลบาน
หรือท่ีทํางานและพิจารณาวาราคาถูกกวาท่ีอ่ืน บุคคลท่ีมีสวนในการตดัสินใจซ้ือคือครอบครัว  โดย
ทําการซ้ือทุกเดือนมากท่ีสุด    ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญโดยรวมอยูในระดบัมาก  
ปจจัยยอยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญท่ีสุดในดานผลิตภณัฑคือ ความสะอาดและความปลอดภัย  ดาน
ราคาเห็นวาราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ปจจัยดานการจดัจําหนายคือ หาซ้ืองาย สวนปจจยัดานการ
สงเสริมการตลาดเห็นวาการซ้ือ 1  แถม 1 มีความสําคัญมากท่ีสุด 
   


