
   

สวนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 

ผลิตภัณฑ 
(Product) 

ราคา 

(Price) 

การจัดจําหนาย 

(Place) 

การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 
ในศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูปของ

ผูบริโภคอําเภอเมืองเชียงใหม เปนการศึกษาปจจัยการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อ น้ําผลไม
สําเร็จรูปของผูบริโภค ซ่ึงมีการใชแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด(Marketing Mix     Fac-
tors) พฤติกรรมผูบริโภค (Buying behavior) และมาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังราย 
 
แนวคิด และทฤษฎี 

ธนวรรณ และคณะ(2547) กลาววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนเครื่องมือ
กิจกรรมทางการตลาดที่ใชดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมาย จําแนกเครื่องมือ
นี้ออกเปน 4 กลุมใหญๆ ซ่ึงอาจเรียก อีกชื่อหนึ่งวา 4Ps ของการตลาด ซ่ึงประกอบดวยผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดัง (ภาพที่1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 

การสงเสริมการขาย 

(Sale Promotion) 
ขายโดยบุคคล 

(Personal Selling) 
ประชาสัมพันธ 
(Public Relations 

Publicity) 

โฆษณา 

(Advertising) 
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สวนประสมการตลาด(4Ps) แสดงถึงมุมมองจากผูขายซึ่งใชเปนเครือ่งมือเพื่อกระตุน ผูซ้ือ 
สวนทางดานมุมมองของผูซ้ือ เครื่องมือทางการตลาดถูกออกแบบเพื่อสงมอบประโยชนใหแกลูกคา  
Robert Lauterborn แนะนําวา 4Ps ในมุมมองของผูขายจะสะทอนถึงมมุมองของผูซ้ือ 

 
            4Ps                               4Cs 
Product (ผลิตภัณฑ)                          Customer Solution (การแกปญหาใหลูกคา) 
Price (ราคา)                                      Customer Cost (ตนทุนของลูกคา) 
Place (การจัดจําหนาย)                      Convenience (ความสะดวก) 
Promotion (การสงเสริมการตลาด)   Communication (การติดตอส่ือสาร) 

 
บริษัทที่ไดรับชัยชนะเปนบริษัทที่สามารถเขาถึงความตองการของลูกคาดวยความประหยัด 

สะดวก และมีการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิผล 
จากสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ขางตน จะสังเกตไดถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

ใหสวนประสมตางๆ เหลานี้ มีความสอดคลองไปในทิศทางการดําเนินงานเดียวกัน จึงมีโอกาส
สรางความนาเชื่อถือและชักจูงใจผูบริโภคใหเกิดความตองการและสนใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ
นั้นๆ ในที่สุด แตหากนักการตลาดไมสามารถที่จะจัดวางสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ใหมี
ความกลมกลืนกันในแผนงานทางการตลาดยอมจะเปนเหตุใหการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของ
องคกรตองประสบกับความลมเหลวไดในที่สุด (วิทวัส รุงเรืองผล,2546) 
 
สวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ 

ผลิตภัณฑ  (Product) ในที่นี้  จะมีความหมายที่รวมถึงสินคาและการบริการ  รวมถึง
แนวความคิด บุคคล องคกร และอื่นๆ โดยนักการตลาดและมุงจัดหาผลิตภัณฑเพื่อการตอบสนอง
ตอความตองการของผูบริโภคในลักษณะตางๆ กิจกรรมของสวนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ อาทิ ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ ตราสินคา  บรรจุภัณฑ บริการ รับประกัน 

 
สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) กลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาและบริการที่กิจการนําเสนอ

ขายตอผูบริโภคหรือลูกคา นับเปนปจจัยสําคัญสําคัญที่มองเห็นไดชัดเจนเปนอันดับแรกของ
สวนผสมทางการตลาดเพราะโดยสวนใหญแลวมีความเปนธรรม มองเห็นและจับตองได เชน 
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เสื้อผา กระเปา เฟอรนิเจอร หรือการใหบริการทําผม หรือแมกระทั่งการใหคําปรึกษาผลิตภัณฑจึง
เปนจุดแรกที่ผูบริหารการตลาดใหความสําคัญ เนื่องจากตัวผลิตภัณฑทําหนาที่ดึงดูดลอใจผูบริโภค
ใหหันมาพิจารณาเลือกซื้อ ดังนั้นนักการตลาดจึงตองมีสวนในการพัฒนาผลิตภัณฑ และตองทราบ
ความตองการที่แทจริงของผูบริโภคดวย เชน ผูบริโภคชาวไทยนิยมบะหมี่สําเร็จรูปที่มีรสชาติเผ็ด 
ในขณะผูบริโภคประเทศญี่ปุนชอบบะหมี่สําเร็จรูปที่มีรสจืด ดังนั้นการนําเสนอผลิตภัณฑที่ไม
เหมาะสมกับผูบริโภคแตละประเทศ อาจสงผลใหเกิดความลมเหลวทางการตลาดได ผลิตภัณฑแบง
ออกเพื่อการศึกษาเปนมิติ(dimension) ไดดังตอไปนี้ 

แกนแทของผลิตภัณฑ (core products) หรือ (generic product) หมายถึงสภาพที่จับตองได 
(tangible) เชนรถยนตนั่ง เสื้อผา หรือจับตองไมได(intangible) เชนการบริการตางๆการพิจารณาใน
ระดับนี้มุงที่แกนแทของผลิตภัณฑ เชน เสื้อผาหมายถึงสิ่งที่ใชสวมใสเพื่อปกปดรางกายและเพื่อ
ความสวยงาม โทรศัพทมือถือ หมายถึง ส่ิงที่ทําใหสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได การพิจารณาในระดับ
นี้ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆที่ยังไมมีในโลกขึ้นมา เชน การกําหนดแนวคิดพัฒนา
ผลิตภัณฑชวยจํา ชวยคิด และชวยคํานวณ จึงเกิดเปนคอมพิวเตอรขึ้นมา หรือการพัฒนา โพส อิท
โนตของ 3M 

ยี่หอผลิตภัณฑ (Branded Products) หมายถึง การกําหนดที่ทําใหผลิตภัณฑของกิจกรรม
หนึ่งตางจากผลิตภัณฑของอีกกิจการหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งใหผูบริโภคเห็นความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ (identified product)ชนิดใดๆได ผูผลิตพยายามเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของตนจากแกนของ
ผลิตภัณฑ เพื่อใหผูบริโภคจดจํา ประทับใจและเลือกใชผลิตภัณฑของกิจการอยางตอเนื่อง เชน การ
ที่เสื้อผาเปนแกนในการพิจารณา เวซาเช อาจออกแบบสีสันของผลิตภัณฑใหเปนเอกลักษณเฉพาะ
ยี่หอ ทําใหผูบริโภคบางสวนที่นิยมสีสันฉูดฉาดจําไดและเลือกใช หรือเครื่องสําอางคลินิกสราง
ความแตกตางใหกับผลิตภัณฑในลักษณะความนาเชื่อถือของคุณภาพสินคา รูปลักษณสีสันของ
ผลิตภัณฑ ดังนั้นเมื่อพูดเครื่องสําอางในแงของแกนของสินคาคือทําหนาที่เสริมความงาม แตใน
ระดับยี่หอผลิตภัณฑความนาเชื่อถือ นาใชและมีราคาแพงเปนปจจัยแยกความแตกตางของคลินิก
ออกจากเครื่องยี่หอกวนอิมเปนตน 

สวนควบผลิตภัณฑ(Augmented Products) หมายถึงการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ
นอกเหนือจากความแตกตางทั่วๆไป เชน การเสริมการใหบริการของเครื่องเสียงที่มีบริการติดตั้งให
ถึงบาน พรอมทั้งบริการเงินผอนทําใหผูซ้ือเห็นคุณคาของเครื่องเสียงชนิดนี้และตัดสินใจซื้อ หรือ
การนําเสนอในลักษณะเปนชุด (bundling) เชน การที่เครื่องเสียงหลายยี่หอนําเสนอสินคาเปนชุด 
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ตั้งแต ดีวีดี เครื่องขยายเสียงและลําโพง ทําใหสามารถขายไดมากกกวาแยกขายเปนชิ้นๆ เนื่องจาก
กอใหเกิดความสะดวกตอผูบริโภคบางสวนที่ไมมีความรูลึกซึ้งถึงขนาดที่เลือกเปนยี่หอ   

ราคา (Price) วิทวัส รุงเรืองผล (2546) กลาววา หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑหรือบริการที่
แสดงคาออกมาในรูปหนวยเงิน หรือหนวยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ โดยคําวา (Value) นั้น นักการตลาด
ใหความหมายวา คือ “ความสามารถของผลิตภัณฑหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑอ่ืน” เชน 
ไขไก 5 ฟอง แลกน้ําตาลทรายได 1 กิโลกรัม เปนตน ซ่ึงทั้งราคาและมูลคานั้นมีความเปลี่ยนแปลง
ตามปจจัยดานเวลาและสถานที่ ผลิตภัณฑหนึ่งอาจเคยมีราคาและมูลคามากในสถานที่หนึ่ง หรือ
ในชวงเวลาหนึ่ง แตในอีกสถานที่หนึ่ง หรือในอีกชวงเวลาหนึ่งราคาและมูลคาของผลิตภัณฑนั้น
อาจสูงขึ้นหรือต่ําก็ได เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑปกติสะทอนตนทุนตางๆของผลิตภัณฑไว ซ่ึง
สถานที่จําหนายผลิตภัณฑปกติจะมีตนทุนของสถานที่และตนทุนคาขนสงแฝงอยูดวย จึงมีสวน
สําคัญที่คาใหราคามีความแตกตางกัน 

ในโลกของธุรกิจนั้น “ราคา” อาจแฝงอยูในความหมายของคําเรียกอื่นๆ ตามประเภทและ
ความยอมรับในธุรกิจนั้น  เชน  คาเชา  คาจาง  เงินเดือน  คาปรับ  คานายหนา  คาหนวยกิต 
คาธรรมเนียม หรือดอกเบี้ย เปนตน 

สุวัฒน ศิรินิรันดร และคณะ(2550) กลาววา ราคา หมายถึง ส่ิงที่ลูกคาไดจายไป (ตนทุนของ
ลูกคา) เพื่อไดมาซึ่งสินคา หรือบริการที่ตองการ ลูกคาหรือผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบมูลคา
(Value) ของสินคาในความรูสึกของตน กับราคา(Price) สินคานั้น ถาคิดวาคุมคาก็จะทําการซื้อ
สินคา ดังนั้น ในการกําหนดกลยุทธดานราคาควรคํานึงถึง การยอมรับของลูกคาดวยวาสินคานั้นมี
มูลคาสูงกวาราคาที่กําหนดไวหรือไม นอกเหนือจากการคํานึงถึง ตนทุนสินคาของบริษัท รวมถึง
คาใชจายที่เกี่ยวของอื่นๆในการแขงขันทางการตลาด 

วิธีการตั้งราคา (Pricing Method)  
วิธีการตั้งราคามีดวยกันหลายวิธี โดยพิจารณาจาก 3หลักเกณฑดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจ

เลือกใชเพียงวิธี หรือหลายวิธีรวมกันก็ได 
- วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีตนทุน (Cost Oriented Pricing) เปนวิธีที่ยึด

เอาตนทุนเปนหลัก แลวบวกสวนเพิ่ม (Mark up) หรือกําไร(Profit) ที่ตองการ เขา
ไปเปนราคา วิธีนี้มีขอเสียคือ เปนวิธีที่ไมสนใจตอความออนไหวของลูกคาที่มีตอ
ราคา ไมสนใจวาคูแขงมีวิธีการตั้งราคาอยางไร 
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- วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีดีมานด (Demand Oriented Pricing) เปนวิธี
ที่คํานึงถึงความรูสึก ความตองการของลูกคาที่มีตอราคาสินคา อาจพิจารณาถึง
ความยืดหยุนของดีมานดตอราคา (Price elasticity of demand) หรือจุดคุมทุน
(Break even point) เปนเกณฑ 

- วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีการแขงขัน (Competition Oriented Pricing)  
เปนที่นักการตลาดมองการแขงขันวามีความสําคัญมากกวาตนทุน หรือความ
ตองการของลูกคา มักใชกําหนดราคาในชวงใดชวงหนึ่งเพื่อเอาชนะคูแขงขัน 
ราคาที่กําหนดอาจสูงกวา ต่ํากวา หรือเทากับคูแขงขันก็ได 

 
ธนวรรณ และคณะ(2547) กลาววาผลิตภัณฑที่นักการตลาดไดจัดหา เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภค ดังที่ไดกลาวถึงขางตนนั้น จะตองอยูภายใตระดับราคาที่ผูบริโภคจะเกิดความ
พึงพอใจและยินดีที่จะจับจาย  เพื่อซ้ือหาผลิตภัณฑนั้น ๆ ดวยเหตุนี้ การกําหนดราคาขายใหกับ
ผลิตภัณฑโดยนักการตลาด จึงควรคํานึงถึงความคุมคาและความคาดหวังที่ผูบริโภคตองการจะ
ไดรับจากผลิตภัณฑนั้นๆ และตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับภาพลักษณของผลิตภัณฑนั้นๆ 
ดวย กิจกรรมของสวนประสมทางการตลาดของราคา อาทิ สวนลด สวนใหเพิ่ม การชําระเงิน 
เงื่อนไข เครดิต 

การจัดจําหนาย (Place) สุวัฒน ศิรินิรันดร และคณะ(2550) กลาววา ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place/Distribution) เกี่ยวของกับกระบวนการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย
หนาที่ของชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การผลิต(manufacturing) การขนสง (transportaion) การ
คลังสินคา(warehousing) การคาสง (wholesaling) การคาปลีก(retailing) 

จะเห็นวาหนาที่ของชองทางการจัดจําหนายมีดวยกันหลายหนาที่ ดังนั้น ถาบริษัท
ตองการควบคุมชองทางการจัดจําหนายของตนไวทั้งหมด อาจตองมีรวมตัวกันทางธุรกิจ ไมวาจะ
เปนการรวมตัวในแนวดิ่ง (vertical integration) โดยการเขาไปซื้อกิจการของผูจําหนายวัตถุดิบ หรือ 
การคาปลีก เพื่อขยายรูปแบบการจัดจําหนาย 

รูปแบบจัดจําหนายมี 3 รูปแบบ คือ 
1.รูปแบบหนาแนน (Intensive) เพื่อกระจายสินคาใหออกไปในวงกวางมากที่สุด 

เหมาะสําหรับสินคาสะดวกซื้อ (convenience goods) ที่ลูกคาสามารถซื้อไดที่จุดขายทั่วไป เชน 
ขนมขบเคี้ยว ลูกอม 
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2. รูปแบบคัดเลือก (Elective) เพื่อกระจายสินคาออกไปในปริมาณที่เหมาะสม 
เหมาะสําหรับสินคาเจาะจงซื้อ (specialty goods) หรือ สินคาที่มีราคาคอนขางแพง เชนรถยนต 

3. รูปแบบเลือกสรรเฉพาะ (Selective) เพื่อกระจายสินคาออกไปในปริมาณที่จํากัด 
เหมาะกับสินคาเจาะจงซื้อที่มีความแตกตางอยางมากกับสินคาทั่วไปมักเปนสินคาฟุมเฟอย 

นอกจากผลิตภัณฑและราคา ที่จะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความ
พึงพอใจของผูบริโภคกลุมเปาหมายแลว นักการตลาดยังตองตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารชองทางการจัดจําหนาย อันหมายถึงการดําเนินการเพื่อใหผลิตภัณฑนั้นๆ สามารถไปสู
ผูบริโภคไดภายใตเงื่อนไขดานเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกตอการซื้อหาของ
ผูบริโภคและที่สําคัญ คือ ชองทางการจัดจําหนายนั้นตองมีความสอดคลองกับการบริหารดาน
ผลิตภัณฑ และราคาที่ไดกําหนดขึ้นดวย ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่จัดจําหนาย จะมีผลกระทบตอความ
นาเชื่อถือในดานคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑอยางมากนั่นเอง กิจกรรมของสวนประสมทาง
การตลาดของชองทางการจัดจําหนาย อาทิ พื้นที่ครอบคลุม ชนิดของสินคา คลังสินคา ระบบขนสง 

การสงเสริมการตลาด (Promotion)  วิทวัส รุงเรืองผล(2546)  กลาววา แมองคประกอบทั้ง 3 
ประการขางตน จะเปนสวนสําคัญในการตอบสนองตอความตองการและกอใหเกิดความพึงพอใจ 
ในผลิตภัณฑแกผูบริโภค แตหากขาดซึ่งการติดตอส่ือสารถึงองคประกอบตางๆ เหลานั้นและ
กระตุนความตองการผลิตภัณฑนั้นๆ  ไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดรับทราบถึง
คุณประโยชนและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ รวมถึงระดับราคาและการจัดจําหนายตางๆ แลว ยอมไม
สามารถชักจูงและกอใหเกิดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคขึ้นได ดังนั้น การสื่อสารใหผูบริโภคเกิด
การรับรูและกระตุนความตองการซื้อใหกับผูบริโภคดวยกิจกรรมการสงเสริมการตลาด เชน การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ รวมถึงการสงเสริมการขายดวยกิจกรรมตางๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม 
เปนตน จึงนับเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในสวนประสมทางการตลาด  

กลาวโดยสรุป การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง “กระบวนงานทางดานการ
ส่ือสารการตลาดระหวางผูซ้ือ ผูขาย และผูเกี่ยวของในกระบวนการซื้อ เพื่อใหขอมูล ชักจูงใจ หรือ
ตอกย้ําเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและตรายี่หอ รวมทั้งเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ 
ทัศนคติ ความรูสึกและพฤติกรรม การสื่อสารไปยังผูบริโภคเปาหมาย ตามกระบวนการสงเสริม
การตลาดนั้นประกอบดวย เครื่องมือหลักๆในการสื่อสาร 5 กลุม รวมเรียกวา สวนประสมการ
สงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ซ่ึงประกอบดวย 
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1. การโฆษณา (Advertising) เปนการสื่อสารของผูขายผานสื่อสาธารณะ (Mass Medias)  
เพื่อใหขอมูลขาวสารจูงใจหรือตอกย้ําในตรายี่หอของผลิตภัณฑ โดยผูที่ตองการสื่อสารเปนผู
ตองการสื่อสารเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทางดานโฆษณา 

2. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนการสื่อสารเพื่อกระตุนใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อสินคาในชวงเวลาที่จํากัด ซ่ึงตางจากโฆษณาที่อาจมุงเนนใหเกิดการซื้อสินคาทันที 
ปกติการสงเสริมการขายมักใชการโฆษณาเขามาชวยในการกระจายขาวสารในรายการสงเสริมการ
ขาย เชน รายการลดราคา แจกสินคาตัวอยาง 

3. การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการสื่อสารที่ไมไดมุงเนนในการขายสินคา
อยางการโฆษณาหรือการสงเสริมการขาย แตมุงที่การสรางภาพพจนและทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 
ตรายี่หอหรือองคกรเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ แลวเขาก็มีแนวโนมที่จะซื้อสินคาและบริการภายใตตรา
ยี่หอหรือองคกรนั้น 

4. การตลาดตรง (Direct Marketing) เปนการสื่อสารโดยตรงจากผูสงสารไปยังผูรับสาร
ในลักษณะการสื่อสารสองทางที่ผูรับสารสามารถพูดคุย สอบถามหรือส่ังซื้อสินคาไดโดยตรงกับผู
สงสาร ซ่ึงการสื่อสารในอดีตนิยมทําผานสื่อตรง เชน พนักงานขาย จดหมาย แตปจจุบันเริ่มมีการใช
ส่ือสาธารณะ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ เขามาชวย โดยแจงเบอรโทรศัพทของผูสงสารเพื่อให
ผูรับสารสามารถติดตอกลับได 

5. กิจกรรมพิเศษทางการตลาด(Event Marketing) เปนการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย
โดยการสรางกิจกรรมพิเศษขึ้น เพื่อสรางความนาสนใจในการสื่อสาร โดยใชเครื่องมือส่ือสารอื่นๆ 
เชน การประชาสัมพันธ การโฆษณาเขามาชวย เชน บริษัท  คอลเกต ปาลมโอลีฟ  สนับสนุนการจัด
ประกวดนางสาวไทย หรือบริษัท ไทยน้ําทิพย จัดการแขงขันฟุตบอลโคกคัพ เปนตน 

พฤติกรรมการซื้อ (Buying behavior) ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ(2547) กลาววา การ

ตัดสินใจของผูบริโภคจะแตกตางกันไปตามประเภทของการตัดสินใจซื้อ ในการตัดสินใจซื้อยาสี
ฟน ไมเทนนิส คอมพิวเตอรสวนบุคคล และรถยนตคันใหมนั้นมีความแตกตางกันอยางมาก สินคา
ราคาแพงและมีความซับซอนผูซ้ือมีความผูกพัน จึงตรึกตรองและพิจารณาในการตัดสินใจซื้อมาก
ขึ้น 

รูปภาพจําแนกพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคออกเปน 4 ประเภท ตามระดับความ
ผูกพันและระดับของความแตกตางระหวางตราสินคาตางๆ 
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ระดับความผูกพัน 
  สูง ต่ํา 
ความ 
แตกตาง 

มาก 
 

พฤติกรรมการซื้อซับซอน พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหา
ความหลากหลาย 

ของตรา 
สินคา 

นอย 
 

พฤติกรรมผูซ้ือที่ลดการไมลง
รอยกัน 

พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย 

ที่มา : Kotler อางในธนวรรณ และคณะ(2547) 
 
  พฤติกรรมการซื้อท่ีซับซอน (Complex buying behavior) พฤติกรรมการซื้อที่
ซับซอนเกี่ยวของกับกระบวนการ 3 ขั้นตอน 

1. ผูซ้ือพัฒนาความเชื่อของเขากับผลิตภัณฑ 
2. ผูซ้ือพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
3. ผูซ้ือเลือกซื้อโดยรอบคอบ 
 ผูบริโภคที่ยึดมั่นกับพฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน เมื่อเขาไปมีความเกี่ยวพัน

อยางมากกับการซื้อและตระหนักถึงความแตกตางของยี่หออยางชัดเจน มักเกิดเมื่อผลิตภัณฑมีราคา
แพง ซ้ือไมบอยนัก มีความเสี่ยงสูง ทําใหเขาเปนบุคคลซึ่งมีรสนิยมใชสินคาราคาแพง(Self-
Expensive) ตามปกติ ผูบริโภคจะไมรูจักเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑมากนักในกรณีที่นานๆซื้อที 
เปนของราคาสูง จึงมีความเสี่ยงสูง เชน ซ้ือรถยนต เปนตน 
 พฤติกรรมผูซ้ือท่ีลดการไมลงรอยกัน(Dissonance-reducing buyer behavior) 
บางครั้งผูบริโภคมีความชอบพอผูกพันอยางมากในสินคาที่จะซื้อ จึงทําใหเขาเห็นถึงความแตกตาง
เล็กๆนอยๆในตราสินคา ความชอบพอผูกพันอยางมากนี้ขึ้นอยูความจริงที่วาสินคานั้นมีราคาแพง มี
การซื้อไมบอยนัก และมีความเสี่ยงในการซื้อ ในกรณีนี้ผูซ้ือจะเดินดูสินคาดังกลาวหลายๆแหงแลว
พบวาสินคาแตละตรามีความแตกตางกันนอยเต็มที เขาก็จะตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความสะดวกหรือ
ตราที่ราคาต่ํากวา แตหากผูบริโภคพบวาสินคามีความแตกตางกันอยางชัดเจน เขาอาจตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีราคาสูงกวาก็ได 
 พฤติกรรมการซื้อท่ีเปนนิสัย (Habitual buying behavior) ผลิตภัณฑหลายอยางขาย
ภายใตเงื่อนไขความชอบพอความผูกพันต่ํา และไมเห็นความแตกตางลักษณะเดนของตราสินคา 
เชน การซื้อเกลือ มีความผูกพันนอยมาก ผูบริโภคเพียงไปที่รานและมองตราสินคาที่ตองการหาก
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เขาไดเห็นตรายี่หอที่ตองการถือวาเปนการซื้อโดยนิสัย ไมไดมีความภักดีตอตราสินคา ส่ิงบงชี้วา
ผูบริโภคมีความผูกพันต่ํา คือราคาต่ํา ซ้ือบอยมาก ผลิตภัณฑเหลานี้ผูบริโภคไมไดผานกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อตามขั้นตอนปกติ เพราะผูบริโภคไมไดแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและไมไดตัดสินใจวาจะ
ซ้ืออยางไร ทางตรงกันขามผูบริโภคไดรับขอมูลจากโทรทัศนหรือส่ิงพิมพ โฆษณาจึงสราง
ความคุนเคยตอตราสินคา มากกวาความชอบพอตอตราสินคาก็คือจะพอใจในตราที่คุนเคยมากกวา
ตราสินคาที่ไมเคยรูจักมากอน 

พฤติกรรมการซื้อท่ีแสวงหาความหลากหลาย (Variety-seeking buying behavior) 
บางครั้งการซื้อผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกันหรือความหลากหลายสูงแตระดับความผูกพันตอตรา
ยี่หอต่ําจะเปนสาเหตุทําใหผูบริโภคเปลี่ยนตรายี่หอไดบอยๆ ขึ้นอยูกับวาใครจะอํานวยความสะดวก
ใหมากกวากันหรือนําเสนอไดดีกวากัน หรือใครมีรายการสงเสริมการขาย ใครไมมีเปนตน ถึงแมวา
ผูบริโภคจะทราบวาเปนผลิตภัณฑที่แตกตางกันแตจะใชกระบวนการการประเมินนอยมากและมัก
เปนผลิตภัณฑที่มีมากมายหลายตรายี่หอ มีการแขงขันสูง ราคาสินคาต่ํา ผลิตภัณฑที่อยูในระดับ
ตนๆ หรือเปนผูนําตองใชความพยายามในการหาขอไดเปรียบเชน วางในชั้นวางสินคาที่เห็นได
ชัดเจนโดดเดนหยิบฉวยไดงาย จัดกองโชว หรือจัดรายการสงเสริมการขาย ลดแลก แจก แถม เปน
ตน  

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค สุวัฒน ศิรินิรันดร และคณะ(2550) กลาววา การ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค มีจุดประสงคเพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงในการตัดสินใจ
ซ้ือ และใชสินคาหรือบริการของผูบริโภค เพื่อนํามาใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดให
สนองความพึงพอใจของผูบริโภค โดยการผลิตสินคาที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับพฤติกรรม
ผูบริโภค เปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภคไดตรงจุด ทําในสิ่งที่ผูบริโภคอยากเห็น อยากฟง 
อยากได 

พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมคงที่ ไมแนนอน ขึ้นกับ
ปจจัยหลายอยาง ดังนั้น นักการตลาดตองทําการศึกษาถึงพฤติกรรมเหลานั้นอยางตอเนื่องไมหยดุนิง่
เชนกัน มิฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษาไวก็อาจลาสมัยได ตองทําการศึกษาถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปดวย 
เพื่อที่จะมีโอกาส ชนะคูแขงขัน และเปนผูนําอยู เสมอ มีคําถามมากมายที่จะใชในการศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคได ที่สําคัญประกอบดวย 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบ 7 Os ที่ตองการดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
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คําถาม 
( 6 Ws และ 1 H) 

คําถามที่ตองการทราบ 
(7 Os) 

กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 

1. Who? ใครอยูในตลาด
เปาหมาย 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) 

4 Ps ที่สอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย 

2. What? ผูบริโภคซื้อ
อะไร 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ
(Objects) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

3. Why? ทําไมจึงซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ         
(Objectives) 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

4. Who? ใครมีสวนรวม
ในการตัดสนิใจซื้อ 

บทบาทของกลุมตางๆ  
(Organizations) ที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซือ้ 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

5. When? ผูบริโภคซื้อ
เมื่อใด 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

6. Where? ซ้ือที่ไหน ชองทางการที่ผูบริโภคไปซื้อ 
(Outlets) 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

7. How? ซ้ืออยางไร ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ  
(Operations) 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กุมุทินี พัววิบูลยกิจ(2542) ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% บรรจุกลอง
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง เชียงใหม จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ส่ิงกระตุนทางดาน   ผลิตภัณฑอยูในระดับมากโดยสิ่งกระตุนทางดานผลิตภัณฑที่อยูในระดับมาก
ที่สุด ไดแก คุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค และวันหมดอายุ และคุณคา
สารอาหาร ดานราคาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของสิ่งกระตุนทางดานราคาโดยอยูใน
ระดับมาก โดยส่ิงกระตุนดานราคาคือ ความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพ และราคาถูกที่สุด  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทางดานสิ่งกระตุนดานสถานที่
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสิ่งกระตุนดานสถานที่ไดแก เปนสถานที่ที่มีสินคาครบครัน สะดวก 
ใกลบาน ใกลที่ทํางาน พนักงานขายมีมนุษยสัมพันธที่ดี ขายสินคาราคาถูก และมีที่จอดรถ ดานการ
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สงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงไดแกมีโฆษณาตางๆ มีการลดราคา มีของแถม มีกิจกรรมชวยเหลือ
สังคม มีการชิงโชคแจกรางวัล มีการแจกสินคาใหทดลอง มีพนักงานใหคําแนะนํา และสิ่งกระตุนที่
อยูในระดับปานกลาง ไดแก มีผูนําเสนอเปนดารา 

อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน(2548)ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซื้อน้ํา
ผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามรอย
ละ49.40 นิยมดื่มน้ําผลไมที่ผลิตภายในประเทศ และดื่มทั้งสินคาที่ผลิตในประเทศ และตางประเทศ
ถึงรอยละ34.40 โดยเปนน้ําผลไมชนิด 100 % ถึงรอยละ 81.30 นิยมดื่มน้ําสมและน้ําผักผลไมรวม 
โดยผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 20 ป ใหความสําคัญกับปจจัยสงเสริมการตลาดเปนอันดับ 2 
รองจากปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยทางดานโทรทัศน สวนผูตอบ
แบบสอบถามชวงอายุอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเปนอันดับ 2 โดยมีปจจัยยอยคือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ผูตอบแบบสอบถามที่ดื่มน้ําผลไมทุกวันใหความสําคัญกับชองทางการจัด
จําหนายเปนอันดับ 2 รองจากปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญปจจัยยอยดาน สินคาไมขาด
ตลาด และปจจัยดานราคานอยที่สุด จากการพิจารณาสวนประสมทางดานตลาดในดานตางๆ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ เรียงลําดับคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัดจําหนาย ดานราคา และ
ดานการสงเสริมทางดานการตลาด 

 
 
 
 


