
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ประวัต ิบริษัท ใบธง จํากัด 
 บริษัท ใบธง จํากัด  กอตั้งเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและ
จําหนายปุยอินทรีย ภายใตเครื่องหมายการคา “ตราใบธง” สินคาหลักที่จําหนายในเวลานั้นคือ ปุย
อินทรีย (ชนิดเม็ด) ปุยอินทรีย (ชนิดน้ํา) สารปรับสภาพดิน (ชนิดผง) และสมุนไพรกําจัดแมลง และ
ศัตรูพืช  และในป พ.ศ. 2546 ไดเปดตัวสินคากลุมชีวภัณฑปองกันกําจัดโรค-แมลงศัตรูพืชอีกหลาย
ชนิดซ่ึงเปนผลิตภัณฑปลอดสารพิษ 

 รูปแบบบริหารงานบริษัท ใบธง จํากัด มีโครงสรางลักษณะการบริหารงานที่ไมซับซอน 
เนื่องจากเปนองคกรขนาดเล็ก และมีบุคลากรไมมาก มีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบ 2 สวน ไดแก งาน
ขาย (สํานักงาน) และงานผลิต (โรงงาน)   

 ป 2548 ทางบริษัทฯ ไดมองเห็นชองทางการตลาดในการผลิตผลไมท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง
และเนื่องจากการที่บริษัทไดมีการสงเสริมการปลูกพืชไรตางๆ ดังนั้นจึงเริ่มตั้งโรงงานผลิตน้ํา
เสาวรสขึ้น  โดยวัตถุดิบเสาวรสที่ใชในการผลิตมาจากการรับซ้ือจากเกษตรกรที่ทางบริษัทไดเขาไป
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกโดยใชปุยอินทรียของบริษัท  น้ําเสาวรสตราใบธงมท่ีีมีกรรมวิธีการผลิตท่ี
สะอาด ไมเจือสี  ไมแตงกล่ินสังเคราะหและไมมีวัตถุกันเสีย ไดรับการรับรองเครื่องหมาย อย. จาก
สาธารณสุข จังหวัดพะเยา ตอมาในป พ.ศ. 2550 พัฒนาเขาสูมาตรฐานสากล (Good Manufacturing 

Practice, GMP) ของทางกระทรวงสาธารณะสุข และโรงงานผลิตน้ําเสาวรสไดรับคัดเลือกเขารวม
โครงการ One province One agro-industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรม จังหวัด
พะเยา และไดรับเครื่องหมาย GMP และ Pre-HACCP โดย SGS  
 ปจจุบันผลิตภัณฑหลักของทางบริษัทฯ ไดแก น้ําเสาวรส  40% บรรจุขวดขนาด 500 

มิลลิลิตร น้ําเสาวรสปนพรอมเมล็ด 40% บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร และน้ําเสาวรสแชแข็ง โดย
กลุมลูกคาหลักในปจจุบันอยูในเขตจังหวัดเชียงใหม เชียงรายและ พะเยา โดยมีชองทางการจัด
จําหนาย คือ ฝากขายตามหางสรรสินคา รานอาหาร และรานสะดวกซ้ือ 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎี 
2.2.1 แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) กลาวถึง การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (analyzing 

consumer behavior) วาในการศึกษาและทําความเขาใจกับพฤติกรรมผูบริโภค จะใชโมเดลที่เรียกวา 
7 O’s Model หรือท่ีเรียกวา 6Ws 1H ในการคนหาคําตอบเกี่ยวกับผูบริโภค โดยท้ัง 7 O’s Model 

และโมเดล 6 Ws 1H มีลักษณะเปนคําถามและคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีตองคนหา
คําตอบใหได คือ 

• ใครอยูในตลาดเปาหมาย (who) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึงตลาดเปาหมาย (target 

market) หรือลักษณะกลุมเปาหมาย (occupants) ทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา หรือ
จิตวิเคราะห พฤติกรรมศาสตร 

• ผูบริโภคซ้ืออะไร (what) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึงส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือและ
ตองการไดจากผลิตภัณฑ (objects) คือ ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (product 

component) และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน (competitive differentiation) 

• ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  (why) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึงวัตถุประสงคซ้ือ 

(objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดานรางกายและดานจิตวิทยา ซ่ึงตอง
ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคือปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทาง
สังคม และวัฒนธรรม ปจจัยเฉพาะบุคคล 

• ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (whom) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึงบทบาทของ
กลุมตางๆ  (organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย ผูริเริ่ม ผูท่ีมีอิทธิพล               
ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ และ ผูใช 

• ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด (when) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึงโอกาสในการซื้อ (occasions) 

เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน โอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ เปนตน 

• ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (where) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึง สถานที ่ชองทางหรือแหลง 

(outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา  เปนตน 

• ผูบริโภคซ้ืออยางไร (how) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 

(operations) ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูลการประเมินผลทางเลือก ตัดสินใจซ้ือ 

และ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
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2.2.2  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 (ปณิศา ลัญชานนท, 2548) กลาวถึง โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (consumer behavior model) 

เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดส่ิง
กระตุน (stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ  ซ่ึงประกอบดวย ส่ิงกระตุนทางการตลาดและสิ่ง
กระตุนอ่ืนๆ ส่ิงกระตุนทีผ่านเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (buyer’s black box) เปรียบเสมือน
กลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดวามีอะไรซอนอยูในกลองดําของผูซ้ือ ผูซ้ือมี
ความรูสึกอยางไร มีพฤติกรรมในการซ้ือสินคาอยางไร ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพล
จากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ ซ่ึงจะนําไปสูการตอบสนองของผูซ้ือ (buyer’s response) หรือการ
ตัดสินใจของผูซ้ือ (buyer’s purchase decision) ดังภาพที่ 2.1 

 
  ภาพที่ 2.1  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  
  ที่มา : ปณิศา   ลัญชานนท (2548) 
 

จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูท่ีส่ิงกระตุน (stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวจึงทําใหเกิด
การตอบสนอง (response)โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory (ปณิศา ลัญชานนท, 2548) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ 

2.2.2.1 ส่ิงกระตุน (stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดขึ้นเองภายในรางกาย (inside stimulus) 

และส่ิงกระตุนจากภายนอก (outside stimulus) นักการตลาดใหความสนใจ และจัดส่ิงกระตุน
ภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ  ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหซ้ือดาน
จิตวิทยาอารมณก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบไปดวย 2 สวน คือ 

• ส่ิงกระตุนทางการตลาด (marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนที่สามารถควบคุมและ
ตองจัดใหมีขึ้น เปนส่ิงกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด  (marketing mix)

ประกอบดวยตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได 4 ประการ ซ่ึงจําเปนตองนํามาใชรวมกัน

สิ่งกระตุนทาง 
การตลาด  

สิ่งกระตุน 
อ่ืน ๆ 

-  ผลิตภัณฑ 
-  ราคา 
-  การจัดจําหนาย 
-  การสงเสริม
การตลาด 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี
การเมือง 
วัฒนธรรม 

การตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค 
 -เลือกผลิตภัณฑ 
-เลือกตราสินคา 
-เลือกผูจําหนาย 
-เวลาซื้อ 

-ปริมาณซื้อ 

ลักษณะของผูซ้ือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค 

-  ปจจัยวัฒนธรรม 

-  ปจจัยสังคม 
-  ปจจัยเฉพาะบุคคล 
-  ปจจัยจิตวิทยา 

- กระบวนการรับรูปญหา 
- กระบวนการคนหาขอมูล 

- กระบวนการกําหนด 

   ทางเลือก 

- กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
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เพื่อความตองการของตลาดเปาหมาย (target marketing) ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน สวน
ประสมทางการตลาดประกอบดวย 
  -  ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อ
กระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภค  
  -  ดานราคา (price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ หรือลอ
ใจกลุมเปาหมาย 
  -  ดานชองทางการจัดจําหนาย (distribution หรือ place) เชน การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหท่ัวถึงเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริโภค 
  -  ดานการสงเสริมการตลาด (promotion) เชน การโฆษณาอยางสม่ําเสมอ การใช
ความพยายามทางการขาย  การลด  แลก แจก แถม  เพื่อกระตุนความตองการซ้ือ 

• ส่ิงกระตุนอื่นๆ (other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภคท่ีอยู
ภายนอกองคกร ผูผลิตไมสามารถควบคุมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ 
(economic stimulus), ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (technology stimulus), ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม 
(cultural stimulus), ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (legal and political) เชน กฎหมายเพิ่มหรือ
ลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูบริโภค 

 2.2.2.2  กลองดําหรือความรูสึกของผูบริโภค (buyers  black box) เปนความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภค เปรียบเสมือนกลองดํา (black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหา ความนึกคิดของผูซ้ือท่ีไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ
ลักษณะของผูบริโภคมีอิทธิพลจากปจจัยตางๆ   

• ลักษณะของผูซ้ือ ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ คือ ปจจยัดานวัฒนธรรม  
ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

• กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคประกอบดวยขึ้นตอน ดังนี้ 
  - การตระหนักถึงความตองการ (need recognition) หมายถึง การที่ผูบริโภครับรู
ความจําเปนและความตองการของตนเอง  
  - การคนหาขอมูล (information search) ผูบริโภคก็จะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ ไดแก แหลงบุคคล แหลงการคา แหลงทดลอง แหลงประสบการณ 
  - การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) ผูบริโภคจะนําขอมูลท่ีไดมา
พิจารณาความสําคัญและประโยชนท่ีจะไดรับกอนการตัดสินใจซ้ือ 
 - การตัดสินใจซ้ือ  (purchase decision) การตัดสินใจซ้ือหลังจากประเมินผล
ทางเลือก โดยตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีชอบมากที่สุด 
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  - พฤติกรรมหลังการซ้ือ (post purchase behavior) หลังจากทําการซ้ือสินคาผูบริโภค
อาจรูสึกพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑนั้นและทําใหเกิดพฤติกรรมหลังการซ้ือ เชนการซ้ือผลิตภัณฑ
ตราเดิมซํ้าอีก  มีความภักดยีาวนาน เมื่อพอใจในการซ้ือสินคาครั้งนั้น และหากไมไดรับความพอใจ
ผูบริโภคอาจตัดสินใจเปล่ียนไปซ้ือสินคาตราอ่ืนๆแทนได 

• การตอบสนองของผูซ้ือ (buying response) ผูบริโภคจะเขาสูกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
โดยทําการเปรียบเทียบระหวางส่ิงกระตุนทางการตลาดวา ส่ิงท่ีผูประกอบการสรางขึ้นนั้น สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือไม  และถามีการซ้ือเกิดขึ้น จะมีพฤติกรรมอยางไร
ตอบสนองการซื้อนั้นการตอบสนองของผูซ้ือ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

- การเลือกผลิตภัณฑ (product choice)  

  - การเลือกตราสินคา (brand choice) 

  - การเลือกผูขาย (dealer choice) 
  - การเลือกวันในการซ้ือ (purchase timing) 
  - การเลือกปริมาณในการซ้ือ (purchase amount)  

 

2.2.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมซ้ือของผูบริโภค  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันของผูบริโภคแตละคน มีท้ัง

ปจจัยท่ีเกิดจากตัวผูบริโภคเอง และปจจัยท่ีมาจากความสัมพันธระหวางบุคคล 
2.2.3.1 ปจจัยสวนบุคคล (personal  factors) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะสวนบุคคล ดังนี้ (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2540) 
• อายุ (age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

เชน กลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน   

• วัฏจักรชีวิตครอบครัว (family life cycle) หมายถึง รอบแหงชีวิตครอบครัว นับตั้งแต
การเริ่มตนชีวิตครอบครัวไปจบลงที่การส้ินสุดชีวิตครอบครัว แตละชวงของวัฏจักรชีวิตครอบครัว
ผูบริโภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันออกไป  

• อาชีพ (occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
สินคาท่ีแตกตางกัน เชน ขาราชการจะซ้ือสินคาท่ีจําเปน  

• รายได (income) สถานะภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่
เขาตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือ 

• รูปแบบการดําเนินชีวิต (life styles) บุคคลที่มาจากวัฒนธรรมยอย ช้ันทางสังคม และ
อาชีพเดียวกันอาจมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีตางกัน   
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• การศึกษา (education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี
มากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดสูงกวาผูท่ีมี
การศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวา 

2.2.3.2 ปจจัยดานจิตวิทยา (psychological factors) ท่ีสงอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภค (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2540) 

• ความตองการและแรงจูงใจ (need and motives) คือ พลังผลักดันภายในที่ทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมในการสรางความพึงพอใจใหแกความจําเปน (needs) หรือบรรลุถึงเปาหมาย  

• การรับรู (perception) คือ กระบวนการที่บุคคลเลือกรับเอาสารสนเทศหรือส่ิงเราเขามา
จัดระเบียบและทําความเขาใจ โดยอาศัยประสบการณเปนเครื่องมือ  

• การเรียนรู  (learning) คือ  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดมี
ประสบการณ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

• ความเชื่อและทัศนคติ (beliefs and Attitudes)เปนลักษณะที่แสดงถึงความรูสึกนึกคิดท่ี
จะเปนไปได อันเปนจุดมุงหมายที่มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงจะเปนความจริงหรือไมจริงก็ไดและนําไปสู
แนวโนมท่ีจะกระทําการในวิถีทางหนึ่งๆ 

2.2.3.3 ปจจัยดานสังคม (social factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอตอพฤติกรรมการซ้ือ (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2540) 

• ครอบครัว (family) หมายถึง บุคคลคลซ่ึงเกี่ยวของกันทางสายเลือด การแตงงาน หรือ
การรับอุปการะใหเขามาอยูรวมกัน ประกอบดวย บิดามารดา และพ่ีนอง สมาชิกแตละคนใน
ครอบครัวมีอิทธิพลอยางสําคัญในพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  

• กลุมอางอิง (reference group) กลุมบุคคลที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากครอบครัว ไดแก 
เพ่ือน เพื่อนรวมงาน เพื่อนบาน  เปนตน ซ่ึงมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอทัศนคติ ความ
คิดเห็น และคานิยมของบุคคล 

• วัฒนธรรม (cultural) เปนสัญลักษณและส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น เปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่ง
ไปสูรุนหนึ่ง วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล เชน ลักษณะนิสัย
ของคนไทย เกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ประกอบดวย กลุมเชื้อ
ชาติ กลุมศาสนา กลุมผิวสี พ้ีนทีทางภูมิศาสตรหรือทองถ่ิน กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ กลุมยอย
ดานเพศ และชั้นทางสังคม ซ่ึงหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะพฤติกรรมที่
คลายคลึงกัน  
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 ดังนั้น จะเห็นไดวาทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคเปนทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหพฤติกรรมที่
ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซ้ือ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ 
และแนวคิดตางๆ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดและเปน
การศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ท้ังเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภค
สินคาและบริการตาง ๆ ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ ผูศึกษาได
ใชทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อศึกษาและวิเคราะหวากลุมเปาหมายมีพฤติกรรมในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอยางไรและเพราะเหตุใด เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม และชวยในการพัฒนาตลาด  พัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

2.2.4  แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix หรือ 4Ps)  
             เปนส่ิงกระตุนที่สามารถควบคุมได ซ่ึงใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (product) ราคา (price) การจัดจําหนาย/ สถานที่ (place หรือ distribution) 
และการสงเสริมการตลาด (promotion) หรือ 4Ps ของสวนประสมการตลาดที่ตองนํามาเกี่ยวของ
สัมพันธกนัมีความหมายและรายละเอียดดังนี้ (ปณิศา ลัญชานนท, 2548)   

2.2.4.1 ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย ส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน
บรรจุภัณฑ  สี ราคา คุณภาพ  ตราสินคา  บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะ
มีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคการ 
หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (utility) และมีมูลคา (value) ในสายตาของลูกคา จึงมีผล
ทําใหผลิตภัณฑขายได  การกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้   
(ปณิศา  ลัญชานนท, 2548)  

•  ความแตกตางของผลิตภัณฑ (product differentiation) หรือความแตกตางทางการ
แขงขัน หมายถึง คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอ่ืนๆที่เหนือกวาคูแขงขัน  

• พิจารณาองคประกอบของผลิตภัณฑ (product component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน  
รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

  - ประโยชนหลัก (core benefit) หมายถึง ผลประโยชนหลักหรือบริการพื้นฐานที่

ลูกคาตองการอยางแทจริงจาการซ้ือผลิตภัณฑ 

  - รูปลักษณผลิตภัณฑ (tangible product) หมายถึงลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภค

สามารถสัมผัสหรือรับรูได ซ่ึงเปนสวนที่เสริมผลิตภัณฑใหทําหนาท่ีสมบูรณขึ้นหรือจูงใจใหใชมาก

ขึ้น ประกอบดวย 
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  - คุณภาพ (quality) เปนระดับการทํางานพื้นฐานของผลิตภัณฑ เชน มีรสชาติดี 

สะอาด ปลอดภัย ไดรับการรองรับจากกระทรวงสาธารณสุข 

  - รูปรางลักษณะ (feature) เปนลักษณะทางกายภาพที่สามรถมองเห็นได เชน 

รูปราง การบรรจุ เปนตน 

  - บรรจุภัณฑ (packaging)เปนกิจกรรมในการออกแบบและผลิตภาชนะบรรจุหรือ

ส่ิงหอหุมสินคา มีความสําคัญทางการตลาดคือ (1) ใชการบรรจุและปองกันผลิตภัณฑไมใหเกิด

ความเสียหายงาย (2) เพื่อสะดวกตอการใชงาน เชน การเปด การถือ การจับ การเคล่ือนยาย (3) เพื่อ

เปนการติดตอส่ือสารไปยังผูบริโภค คือ เปนการนําขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตัวสินคาไปยัง

ผูบริโภคโดยระบุถึงตราสินคาหรือยี่หอ น้ําหนักบรรจุ มาตรฐาน แหลงผลิต ช่ือผูผลิต เปนตน (4) 

การออกแบบบรรจุภัณฑท่ีดีจะชวยใหผูบริโภครูจักและทราบถึงภาพพจนของบริษัทและตรายี่หอ 

(5) เปนกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การทําบรรจุภัณฑใหแปลกใหมหรือมีประโยชนใชสอย

ท่ีดีขึ้นกวาเดิม เพื่อตอบสนองความตองการแกลูกคาไดอยางจําเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น จะทําใหเจาของ

สินคาไดเปรียบคูแขงขันและชวยใหเกอดการรับรูในตราทันท ี

  - ตรายี่หอ (brand) คือ ช่ือสัญลักษณ เครื่องหมาย รูปแบบ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

ท้ังหมดรวมกันที่ใชในการบงบอกสินคาและบริการหนึ่งๆเปนของใคร และใชในการบอกถึงความ

แตกตางระหวางสินคาและบริการของผูผลิตหนึ่งจากผูผลิตอ่ืน ท่ีเปนคูแขงขัน ตรายี่หอควรมี

ลักษณะ (1) งายตอการจดจํา (2) งายตอการออกเสียง (3) มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สามารถแยก

ออกจากผลิตภัณฑอ่ืนอยางเห็นไดชัด 

• ผลิตภัณฑท่ีควบ (augmented product) หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติมหรือบริการที่ผูซ้ือ

จะไดรับควบคูกับการซ้ือสินคา ประกอบดวย บริการกอนและหลังการขาย เชน การติดตั้ง การ
ขนสง 

• ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (expected product) หมายถึงกลุมของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผูซ้ือ

คาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา เชน ความสะอาด ความอรอย และเกิด

ความคิดวาเปนคนทันสมัย เปนตน 

2.2.4.2 ราคา (price) ตองมีการกําหนดใหถูกตองเหมาะสม เพื่อใหเปนกลไกที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจที่เกิดขึ้นมาได  ในการกําหนดราคา จะตองพิจารณาทั้งลักษณะของการแขงขันใน
ตลาดเปาหมาย และปฏิกิริยาของลูกคาของลูกคาตอราคาแตกตางกัน วิธีการที่เกี่ยวของในการ
กําหนดสวนเพิ่ม สวนลด และเงื่อนไขในการขาย  จะตองพิจารณากําหนดใหถูกตอง หากลูกคาไม
ยอมรับในเรื่องราคาขึ้นมา ปญหาก็จะเกิดขึ้นโดยแผนงานตางๆที่กําหนดไวแลวจะเสียหายหมด
นําไปใชปฏิบัตไิมได (ธงชัย  สันติวงศ, 2531) 
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       การเลือกวิธีตั้งราคา อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันจากวิธีตางๆมี 3 หลักเกณฑ

ตอไปนี้ คือ (1) วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีตนทุน เปนวิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีตนทุน เปนวิธีการตั้งราคา 

โดยยึดถือตนทุนเปนหลักแลวบวกสวนเพิ่มหรือกําไร (2) วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีความตองการ

สินคา (demand) เปนการตั้งราคาโดยคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือหรือความตองการของผูซ้ือ

ตอราคาสินคา (3) วิธีการตั้งราคาโดยมุงท่ีการแขงขัน เปนการตั้งราคาเพื่อเอาชนะคูแขง ปจจัยธุรกิจ

จะตองคํานึงถึงใน “การกําหนดราคาขั้นสุดทาย” คือ (1) การตั้งราคาตามจิตวิทยา (2) อิทธิพลของ

สวนประสมการตลาดอื่นๆที่มีตอราคา (3) นโยบายการตั้งราคาของกลุมธุรกิจ (4) ผลกระทบของ

ราคาฝายตางๆที่เกี่ยวของ 

2.2.4.3  การจัดจําหนาย (place หรือ  distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ซ่ึงการจัด
จําหนายประกอบดวย ประกอบดวย 2 สวน คือ (วิทวัส รุงเรืองผล, 2552) 

• ชองทางการจัดจําหนาย (channel of distribution) กระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับ
การเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปจนถึงผูบริโภค โดยมีตัวกลางเปนตัวเช่ือมระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภค  ในระบบชองทางในการจัดจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภคหรือผูใช
ทางอุตสาหกรรม 

• การกระจายตัวสินคา (physical distribution) กิจกรรมที่เปนการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑ
จากผูผลิตไปยังผูบริโภคใหถูกตอง ท้ังชนิดของผลิตภัณฑ ปริมาณ สถานที่และเวลาที่เหมาะสม มี
ความสะดวกตอการซ้ือของผูบริโภค ในการกระจายสินคาจะมีองคประกอบที่เกี่ยวของ  ไดแก การ
ขนสง การเก็บรักษาสินคา คลังสินคา การบริหารสินคาคงเหลือ 

 2.2.4.4  การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนเครื่องมือส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผู
ซ้ือและผูขาย เพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคา บริการ ความคิด หรือบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ 
(persuade) ใหเกิดความตองการและเตือนความทรงจํา (remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมี
อิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซ้ือ ของผูบริโภค ซ่ึงการติดตอส่ือสารอาจใช
พนักงานขาย (personel selling) และการขายที่ไมใชคน (nonpersonel selling) โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ (ปณิศา  ลัญชานนท, 2548) มีดังนี้   

• การโฆษณา  (advertising) เปนรูปแบบการเสนอขายโดยไมใชบุคคล ซ่ึงเปนเรื่อง

เกี่ยวกับความคิด สินคา หรือบริการ  โดยเปนการส่ือสารของผูขายผานส่ือสาธารณะ เพื่อใหขอมูล

ขาวสารจูงใจหรือตอกย้ําในตรายี่หอของผลิตภัณฑ  
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• การขายโดยใชพนักงานขาย (personel selling) เปนรูปแบบการติดตอส่ือสารจากผูสง
ขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล การขายโดยใช
พนักงานขายมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) แสวงหาลูกคา (2) ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกลูกคา (3) เพื่อ
กระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซ้ือและตัดสินใจซ้ือในที่สุดและ (4) เพื่อใหบริการกอนและหลัง
การขายแกลูกคา 

• การสงเสริมการขาย (sales promotion) กิจกรรมสงเสริมการตลาดที่นอกเหนือจากการ
โฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวสารประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถกระตุนความ
สนใจ การทดลองใชหรือการซ้ือโดยลูกคาขึ้นสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง (1) การกระตุน
ผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค (2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการ
ขายมุงสูคนกลาง (3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย 

• การใหขาวและประชาสัมพันธ (publicity and public relation) เปนการประชาสัมพันธ

วิธีหนึ่ง ซ่ึงเกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับองคการ ผลิตภัณฑหรือนโยบายของบริษัท โดย

ผานส่ือซ่ึงอาจไมตองเสียเงินหรือเสียเงินก็ได สวนประชาสัมพันธ  (public relation) เปนความ

พยายามในการส่ือสารเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการหรือผลิตภัณฑ เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ชุมชนตางๆเพื่อเผยแพรขาวสารที่ดี สรางภาพลักษณท่ีด ี

 ดังนั้น จะเห็นไดวาทฤษฎีปจจัยสวนประสมการตลาด ถือวาเปนส่ิงกระตุนทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึงจะตองนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง
ความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได พัฒนาใหเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดเปาหมาย หากหวังท่ีจะประสบความสําเร็จในการจําหนายสินคาใหกับผูบริโภค 
ตองผสมผสานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ไดอยางลงตัว ใหมีความเหมาะสม ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอการรับรูและพฤติกรรมการซ้ือของลูกคาดวย 
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2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ในปจจุบันที่ธุรกิจน้ําผลไมมีการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่ไมสามารถควบคุมได และเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผูบริโภค กุมุทินี พัววิบูลยกิจ (2542) ไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% 
บรรจุกลองของผูบริโภคในอําเภอเมือง เชียงใหม จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับส่ิงกระตุนทางดาน ผลิตภัณฑอยูในระดับมากโดยส่ิงกระตุนทางดานผลิตภัณฑท่ีอยู
ในระดับมากที่สุด ไดแก คุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค และวันหมดอายุ 
และคุณคาสารอาหาร ดานราคาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของส่ิงกระตุนทางดานราคาโดย
อยูในระดับมาก โดยส่ิงกระตุนดานราคาคือ ความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพ และราคาถูก
ท่ีสุด ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทางดานส่ิงกระตุนดาน
สถานที่โดยรวมอยูในระดับมาก โดยส่ิงกระตุนดานสถานที่ไดแก เปนสถานที่ท่ีมีสินคาครบครัน 
สะดวกใกลบาน ใกลท่ีทํางาน พนักงานขายมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ขายสินคาราคาถูก และมีท่ีจอดรถ 
ดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับส่ิงกระตุนดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงไดแกมีโฆษณาตางๆ มีการลดราคา มีของแถม มีกิจกรรม
ชวยเหลือสังคม มีการชิงโชคแจกรางวัล มีการแจกสินคาใหทดลอง มีพนักงานใหคําแนะนํา และส่ิง
กระตุนที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก มีผูนําเสนอเปนดารา 

ปรียาพร รักกิจศิริ (2546) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือน้ําผักผลไม
พรอมดื่มในอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือน้ําผักผลไมท่ีมีความ
เขมขนตั้งแต 50-100% ขนาดบรรจุ 200-400 มล.โดยทําการเลือกซ้ือจากหางสรรพสินคา และนิยม
ซ้ือยี่หอยูนิฟ มาลี  ทิปโกตามลําดับ  มีการรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือโทรทัศนมากที่ สุด  มี
วัตถุประสงคในการดื่มเพื่อความสดชื่น ดานสวนประสมทางการตลาด 4 ดาน มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลางถึงมาก และพบวาปจจัยเพศ, ระดับรายได มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ือและสาเหตุท่ีไมบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม รวมทั้งอาชีพมีความสัมพันธกับความถ่ี
และเวลาการดื่ม และพบวาปจจัยสวนบุคคลทุกปจจัยมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคในการดื่ม
ยกเวนระดับการศึกษา  

สําหรับน้ําเสาวรสถือวาเปนผลไมท่ียังเปนความตองการของตลาดอยูอยางตอเนื่อง โดย
เรืองยศ วทิวัสการเวช (2547) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ํา
เสาวรสพรอมดื่มของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปน
เพศชาย อายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
สําหรับรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทและมีสถานภาพโสด พฤติกรรมการซ้ือ
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เครื่องดื่มน้ําเสาวรส ผูบริโภคมีความถ่ีในการซ้ือ 1 ครั้งตอเดือน โดยซ้ือผลิตภัณฑครั้งละ 1 ขวด/

กระปอง ยี่หอท่ีซ้ือบอยท่ีสุด คือ สินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ และซ้ือท่ีซุปเปอรมารเก็ต เหตุผลท่ี

เลือกซ้ือ คือ มีประโยชนตอสุขภาพ ท้ังนี้จะเลือกดื่มดวยตนเอง ซ่ึงประเภทของน้ําเสาวรสพรอมดื่ม

เปนประจํา คือ น้ําเสาวรสผสมน้ําผลไมและแนวโนมการซ้ือในอนาคต คือ ซ้ือมากขึ้น  ดานสวน
ประสมทางการตลาด 4 ดาน ผูบริโภคใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ ไดแก การไดรับการรับรองจาก
องคการอาหารและยา มาเปนอันดับแรก  ดานราคาใหความสําคัญกับคุณภาพปานกลาง-ราคาต่ํา มา

เปนอันดับแรก ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับการหาซ้ือไดสะดวกมาเปนอันดับ

แรก สวนดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับการมีสินคาตัวอยางใหทดลองดื่มมาเปน

อันดับแรก   

งานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมการตลาดซึ่งเปน เครื่องมือหรือปจจัยเพื่อ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคา เปาหมายผูบริโภคนั้น อินทิรารัตน 
บุณยรัตนกลิน (2548) ท่ีไดศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํา
ผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวาผูบริโภคใหความสําคัญมากในทุกปจจัย 
ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ความสําคัญเปนอันดับแรก คอื ระบุวันหมดอายุ ปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับสําคัญ
มาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดาน
ชองทางการจําหนาย มีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญ
เปนอันดับแรก คือ สามารถหาซ้ือไดงายและเขาถึงผลิตภัณฑไดโดยสะดวก และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญเปน
อันดับแรก คือ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน 

อยางไรก็ตาม  ดลกร บุญติ (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปของผูบริโภคอําเภอเมืองเชียงใหม พบวาผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือน้ํา
ผลไมสําเร็จรูปที่ผลิตภายในประเทศเปนหลัก สาเหตุท่ีเลือกซ้ือมาจากการที่มีประโยชนตอสุขภาพ 
โดยทําการตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตนเอง ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดนั้นผูบริโภคให
ความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก และให
ความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง  

นอกจากนั้น งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ธัญลักษณ 
นนทวิศรุต (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญา 
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ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดแนนอน ผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมของกลุมตัวอยางพบวา มีผูท่ีเคย
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร สวนใหญเลือกบริโภคเฉพาะเครื่องดื่มสมุนไพร มีความถ่ีของ
การซ้ือนอยกวา 1 ครั้ง / เดือน สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยบริโภค มีสาเหตุมาจากรสนิยม และกลุม
ตัวอยางทั้งหมดสวนใหญไดรับการแนะนําผลิตภัณฑจากเพื่อน โดยวัตถุประสงคของการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร ก็คือเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ โดยสวนใหญจะซ้ือผลิตภัณฑจากรานคา
ท่ัวไป   สวนผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร พบวา
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมไดแก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา 
ไดแก การมีขอมูลเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  เครื่องหมายขององคการอาหารและยา การศึกษา การ
มีสวนลด ความสะดวกในการหาซื้อสินคา การมีหลายระดับราคาใหเลือก รายไดเฉล่ียตอเดือน ราคา
ของสินคาไมแพง การไดรับการแนะนําจากเพื่อน และการไดรับการแนะนําจากญาติ ซ่ึงปจจัย
เหลานี้มีผลกระทบตอโอกาสที่จะบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรในอัตราที่เพิ่มขึ้น 

และอีกทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูบริโภค นงคราญ กองเงิน (2551) ศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือน้ําผลไมพรอมดื่มบรรจุกลองของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมแลวทุกปจจัยมีผล

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกในรายละเอียดแตละดานแลว ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาก

ท่ีสุดของดานผลิตภัณฑ คือ การระบุวันผลิต/วันหมดอายุ ดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ เปนสถานที่ท่ีมีสินคาท่ีตองการซ้ือ ครบถวน และดานสงเสริม

การตลาด คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีและสามารถใหคําแนะนําได  ผลการศึกษาขอมูลดาน
พฤติกรรมของกลุมตัวอยางพบวา ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมาที่สุด คือ ส่ือโฆษณาจาก
ส่ิงพิมพตาง ขนาดของน้ําผลไมท่ีซ้ือมากที่สุด คือ ขนาด 200 มิลลิลิตร  ดานบรรจุภัณฑท่ีซ้ือมาก
ท่ีสุด คือ น้ําผลไมบรรจุกลองกระดาษ สวนปริมาณการซ้ือแตละครั้งจะซ้ือ 2-6 กลองตอครั้ง โดยจะ
ซ้ือสัปดาหละ 1 ครั้ง  โอกาสในการซื้อ คือ ซ้ือเพื่อบริโภคเองเปนประจํา ยี่หอท่ีซ้ือบอยท่ีสุด คือ 
ตรามาลีและทิปโก  ถาหากตราสินคาท่ีตั้งใจซ้ือไมมีจําหนายจะซ้ือยี่หออ่ืนแทนมากกวาท่ีจะซ้ือยี่หอ
จากราน/หางฯเดิมท่ีอยูบริเวณใกลเคียง  

ตามที่ผูศึกษาไดทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตน จะเห็นไดวาเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
เรื่องผลิตภัณฑน้ําเสาวรสและผลิตภัณฑน้ําผลไมตางๆ รวมท้ังไดใชทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคและ
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ถือวาเปนแนวทางสําหรับการนําไปใชสําหรับคนควาแบบอิสระ
ของผูศึกษาในเรื่องปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงของผูบริโภค
อําเภอเมืองเชียงใหมในการศึกษาครั้งนี ้


