
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอ

ฝาง จังหวัดเชียงใหม มีทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ มาประกอบการศึกษา
ดังนี้ 
 
แนวคิด และทฤษฎี 

แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546) 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ

วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุม หรือองคการ เพื่อให
ทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนด      
กลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสม 

คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws1H ซ่ึงประกอบดวย 
ใครอยูในตลาดเปาหมาย(Who)  ผูบริโภคซ้ืออะไร(What)  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ(Why)  ใครมีสวน
รวมในการตัดสินใจ (Who)  ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด(When)  ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน(Where) และผูบริโภค
ซ้ืออยางไร(How) เพื่อคนหาคําตอบ 7 คําตอบ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย กลุมเปาหมาย 
(Occupants) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) บทบาทของ
กลุมตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ (Organizations)  โอกาสในการซ้ือ (Occasions) ชองทาง
หรือแหลงท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ (Outlets) และข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงแสดง
ถึงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตรา
เฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี้ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who?)  เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึงตลาด
เปาหมาย(Target Market) หรือลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) วาเปนกลุมไหน โดยการแบง
ตามเพศ อายุ รายได  การศึกษาและถ่ินท่ีอาศัย เปนตน 



 6 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What?)  เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึงส่ิงท่ีผูบริโภค
ตองการซ้ือและตองการไดจากผลิตภัณฑ ซ่ึงอาจจะไดแก คุณสมบัติ หรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง (Competitive Differentiation) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why?)  คําถามนี้เกี่ยวของกับการระบุถึงประโยชนของ
ผลิตภัณฑในดานการตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพอใจ รวมถึงประโยชนของ
ผลิตภัณฑไปสามารถตอบสนองความตองการไดรับความพอใจหรือไม ความตองการของลูกคาท่ี
แทจริงในปจจุบันเปนอยางไร และ ความตองการของลูกคาในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร ซ่ึง
ตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงไดแก   

3.1 ปจจัยสวนบุคคล เชน รูปแบบการดํารงชีวิต ลักษณะทางประชากรศาสตร 
และปจจัยสถานการณ 

3.2 ปจจัยดานจิตวิทยา เชน การรับรู และแรงจูงใจ เปนตน 
3.3 ปจจัยดานสังคม เชน บทบาทและครอบครัว เปนตน 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom?)  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ เชน เพื่อนฝูง คนในครอบครัว เปนตน 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When?)  เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 
และเกี่ยวของกับอิทธิพลอันเกิดจากสถานการณ (Situational Influences) ซ่ึงเปนเหตุทําใหกิจกรรม
การซ้ือของลูกคาเปล่ียนแปลงไปตามเวลา เชน การซ้ือผลิตภัณฑตามฤดูกาล การซ้ืออันเกิดจากการ
สงเสริมการขาย หรือตามขอจํากัดดานงบประมาณ ทุกคนจะสังเกตเห็นไดวา กิจกรรมการซ้ือของ
ลูกคาจะเพิ่มข้ึนภายหลังจากวันจายเงินเดือน ในตลาดธุรกิจการซ้ือจะถูกกําหนดตามขอจํากัดดาน
งบประมาณ และจังหวะเวลาของปงบประมาณ ตัวอยางเชน โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
จํานวนมากจะซ้ือวัสดุส้ินเปลือง อุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชตางๆ จํานวนมากกอนส้ิน
ปงบประมาณ เปนตน นอกจากนน้ัน การซ้ือของลูกคาอาจเกิดจากอิทธิพลท่ีซอนเรนบางอยาง ท่ีมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือ เชน สภาพแวดลอมทางสังคม เวลา และวัตถุประสงคของการซ้ือ 
เปนตน 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where?)  เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึงสถานท่ี ชองทาง
หรือแหลงจําหนาย ในอดีตบริษัทจะมองชองทางจําหนายเพียงแบบดั้งเดิมเทานั้น เชน ผานตัวแทน 
ผูคาปลีก ผูคาสง ผูจัดการสวนใหญจะมุงเนนการจัดจําหนายใหมากข้ึน และเลือกประเภทของผูคา
ปลีกท่ีลูกคาใหการสนับสนุน อยางไรก็ตามในปจจุบันไดเกิดรูปแบบของการจัดจําหนายหลาย
รูปแบบท่ีใหเลือกใชไดมากมาย รูปแบบของการจัดจําหนายท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมากท่ีสุด คือ 
การคาปลีกท่ีไมตองอาศัยรานคา (Nonstore to-Door Selling) การตลาดเจาะจง (Direct Marketing) 
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โดยผานแคตตาล็อก หรือการเสนอขาวสารเชิงโฆษณา (Informercials) และการจําหนายสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกส ผานอินเทอรเน็ต และทางโทรทัศนท่ีสามารถโตตอบกันได (Interactive Television) 
และการใชเคร่ืองจักรเพ่ือการส่ังซ้ือ (Video Kiosks) เปนตน 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How?)  เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึงข้ันตอนหรือ   
กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค รวมถึงอิทธิพลตาง ๆ ซ่ึงจูงใจใหตัดสินใจซ้ือ  
เชน เวลาท่ีจะซ้ือ  สถานการณตาง ๆ เปนตน  
 
ตารางท่ี 3-1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับการ

วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6 Ws 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) 
1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target market?) 
 
 
 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน 
(1) ประชากรศาสตร 
(2) ภูมิศาสตร 
(3) จิตวิทยาหรือจติวิเคราะห 
(4) พฤติกรรมศาสตร 

2.  ผูบริโภคซ้ืออะไร 
(What does the consumer buy?) 
 
 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภค
ตองการจากผลิตภัณฑก็คือ ตองการ 
คุณสมบัติผลิตภัณฑหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ 
(Product Component) และความตางท่ีเหนอืกวา
คูแขง (Competitive Differentiation) 

3.  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 
 
 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือ
สินคา เพื่อตอบสนองความตองการของเขาทางดาน
รางกาย และดานจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ 

(1) ปจจัยภายใน หรือปจจัยทางจิตวิทยา 
(2) ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม 
(3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกีย่วกับการ
วิเคราะหพฤตกิรรมผูบริโภค 

 
คําถาม (6 Ws 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) 

4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
(Who participates in the buying?) 
 

บทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 
(1)  ผูริเร่ิม                      (2)  ผูมีอิทธิพล 
(3)  ผูตัดสินใจซ้ือ          (4)  ผูซ้ือ 
(5)  ผูใช 

5.  ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) 
 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดอืนใดของป
หรือชวงฤดูใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

6.  ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer buy?) 
 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ 
เชน หางสรรพสินคา  ซุปเปอรมารเก็ต  รานขายของ
ชํา บางลําพู  พาหุรัต  สยามสแควร ฯลฯ 

7.  ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the consumer buy?) 
 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operation) 
ประกอบดวย 

(1) การรับรูปญหา 
(2) การคนหาขอมูล 
(3) การประเมินผลทางเลือก 
(4) ตัดสินใจซ้ือ 
(5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 193 – 194 
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แนวคิดปจจัยสวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546)  
ไดกลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัว

แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product)  ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความจําเปนหรือความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได เชน บรรจุ
ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ 
สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา  จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้  

1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ/หรือ ความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

1.2. องคประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน
ประโยชนพื้นฐาน รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย  

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะ
ใหม และปรับปรุงใหดีข้ึน  

1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 
(Product Line)  

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพื่อใหได
ผลิตภัณฑ หรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนมาถัดจาก Product 
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา 
ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตอง
คํานึงถึง 

2.1 คุณคาท่ีรับรูในสายตาลูกคา (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึง
ตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น  

2.2 ตนทุนสินคา และคาใชจายท่ีเกี่ยวของ  

2.3 การแขงขัน 



 10 

2.4 ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคาประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้คือ  

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ Distribution 
Channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายกรรมสิทธใน
ผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคคือผูใชทางธุรกิจ หรือ
หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด 

3.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด 
(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน การ
ปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จาก
จุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมุงหวังกําไร
หรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสรางความพึง
พอใจตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชจูงใจเพื่อใหเกิดความตองการ 
เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ  และ
พฤติกรรมการซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการ
ติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non - Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ 
ซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ  ตองใชหลักการใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสม
ประสานกัน (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ
มีดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสาร เกี่ยวกับ
องคการ ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ การโฆษณาเปน
การติดตอส่ือสารท่ีมีลักษณะเปนการเชิญชวน มีลักษณะไมเปนกลาง และคอนขางมีอคติ เชน ส่ิง
ตีพิมพและส่ือกระจายเสียง ปายโฆษณาเปนตน 
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4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการส่ือสารระหวาง
บุคคลกับบุคลเพ่ือพยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการมีปฏิกิริยาตอ
ความคิด   

4.3 การสงเสริมการขาย (Sell Promotion) เปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษท่ี
กระตุนหนวยงานขาย (Sales Force) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Untimate 
Consumer) โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดการขายในทันทีทันใด  

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations (PR) 
มีความหมายดังนี้ (1) การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวกับผลิตภัณฑหรือบริการหรือตรา
สินคาหรือบริษัทท่ีไมตองมีการจายเงิน (2) การประชาสัมพันธ (Public Relations (PR))หมายถึง
ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองคกรหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการ 
ผลิตภัณฑ หรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 
การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising)เปนการติดตอส่ือสาร
กับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง และการตลาดเช่ือมตรง หรือการโฆษณาเช่ือม
ตรง (Online Advertising) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเนต เพื่อ
ส่ือสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวังผลกําไรและการคา 

 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ทวีเดช  ดวงวิจิตร (2545) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคา
ของลูกคาในไฮเปอรมารเก็ต ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จากการวิจัยพบวาสวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18 – 25 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีมี
มากท่ีสุด มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน และมี     
อาชีพนักเรียน นักศึกษา จํานวนคร้ังในการมาใชบริการที่ไฮเปอรมารเก็ต 1 – 2 คร้ังตอสัปดาห 
ไฮเปอรมารเก็ตท่ีเปนท่ีนิยมคือ คารฟูร ใชเงินซ้ือสินคาในแตละคร้ัง เฉล่ีย 500 – 1,000 บาท 
ชวงเวลาท่ีซ้ือคือหลัง 19.00 น. และสินคาท่ีนิยมไปซ้ือ คือ อาหาร เคร่ืองดื่ม และรูจัก                   
ไฮเปอรมารเก็ต จากแผนพับ โบรชัวร 

จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาในไฮเปอรมารเก็ต ไดแกปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับ
สําคัญมาก ในดานการโฆษณา การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ ตามลําดับ โดยปจจัย
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ดานการสงเสริมการขาย ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับท่ีมีผลมาก ไดแก การลดราคา ซ้ือสินคา 1 แถม
สินคา 2 ลดราคาสินคาตามเทศกาลและโอกาสพิเศษ การบริการที่ดีของพนักงาน มีสินคาทดลองใช 
ชิม ซ้ือครบจํานวนแถมสินคาฟรี 1 ช้ิน  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับท่ีมีผลมาก ไดแก มีสินคาสดใหม สะอาด ถูกอนามัย สินคามีคุณภาพ มีสินคาครบทุก
ประเภทตามท่ีตองการ  

ปจจัยดานราคาสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับท่ีมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด ไดแก ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ  ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก เรียงลําดับ ไดแก สินคามีราคา
คุมคาเงิน ราคาสมเหตุผลสมผล มีปายราคาท่ีเห็นไดชัดเจน มีสินคาจําหนายแบบยกแพ็คท่ีมีราคาถูก
กวา และสามารถตรวจสอบราคาไดจากเคร่ืองตรวจสอบราคา  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับท่ี
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก การเดินทางสะดวก ใหความสําคัญในระดับท่ีมีคาเฉล่ียมากเรียงลําดับ 
ไดแก ความสะอาดของหาง มีท่ีจอดรถสะดวก พื้นท่ีกวางขวาง มีการปรับปรุงพื้นท่ีภายในอยาง
สมํ่าเสมอ ใกลบาน เวลาเปด – ปด ไมมีเสียงรบกวนท่ีนารําคาญ มีหองลองเส้ือผา มีการจัดเรียง
สินคาเปนหมวดหมู เลือกซ้ือไดสะดวก มีตะกราและรถเข็นใหบริการ ศูนยบริการอาหาร และชอง
บริการชําระเงินหลายชอง  

ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับท่ีมีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุด เรียงลําดับ ไดแก มีความนาเช่ือถือ มีใบกํากับภาษีถูกตอง มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก และมีธนาคาร
มาเปดใหบริการ และมีตูเบิกเงินอัตโนมัติ มีการรับฟงขอเสนอแนะของผูใชบริการ มีการนําภาษีสู
ทองถ่ิน มีโครงการชวยเหลือและตอบแทนสังคมอยางตอเนื่อง 

 
ปทมา  กิมสุวรรณ (2545) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส จาก
การศึกษาพบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอซุปเปอรเซฟ โดยรูจักตรา
สินคาจากการเห็นตราสินคาบนช้ันวาง โดยมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือตามลําดับดังนี้ คือปจจัย
ราคาตํ่ากวายี่หออ่ืนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการลดราคา ปจจัยคุณภาพ
ของสินคา ปจจัยดานระบุวันท่ีผลิตและหมดอายุชัดเจน ปจจัยดานสถานที่สะดวกในการเดินทาง 
บรรยากาศดี สะอาด มีปายแสดงราคาท่ีชัดเจน เวลาเปดปดของหางสะดวกตอการใชบริการ และ
หางต้ังอยูท่ีใกลบานและที่ทํางาน ตามลําดับ โดยรวมแลวปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาตราเฉพาะสูงที่สุด คือ ปจจัยดานราคา 
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ในสวนของผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบ
แบบสอบถามซ้ือสินคาตราเฉพาะเปนคร้ังคราว เหตุผลสวนใหญในการเลือกซ้ือสินคาตราเฉพาะ
ของผูตอบแบบสอบถามเน่ืองจากสินคาตราเฉพาะมีราคาถูกกวาสินคาท่ัวไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ไดรับเครื่องหมายแสดงมาตรฐานสินคา คุณภาพสินคาตราเฉพาะใกลเคียงกับสินคาท่ัวไป              
มี วัน/เดือน/ป ผลิตและหมดอายุชัดเจน มีโปรโมช่ันลด แลก แจก แถม ผลิตจากโรงงานเดียวกับ
ยี่หอดัง ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบสินคาตราเฉพาะกับสินคาตรายี่หอของผูผลิต พบวาปจจัยท่ี
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด คือ สินคาตราเฉพาะมีราคาถูกกวา รองลงมาคือ สินคาตรา
เฉพาะมีตําแหนงบนชั้นท่ีหยิบงาย สินคาท้ังสองผลิตจากผูผลิตรายเดียวกัน และสินคาตราเฉพาะมี
บรรจุภัณฑคลายสินคาตรายี่หอของผูผลิต ตามลําดับ 

จากผลการศึกษา พบวาหลักเกณฑในการเลือกซ้ือสินคาตราเฉพาะของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ พิจารณาจากราคาของสินคามากท่ีสุด รองลงมาคือ พิจารณาจากคุณภาพ
ของสินคา และพิจารณาจากการไดรับเครื่องหมายแสดงมาตรฐานสินคา ตามลําดับ โดยประเภท
สินคาตราเฉพาะท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมมากท่ีสุดคือ อุปกรณเคร่ืองใชในครัวเรือนรองลงมาเปน
อาหารแหง และอุปกรณสํานักงาน ตามลําดับ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชแลว มักจะ
กลับมาซ้ืออีก และสวนใหญจะซ้ือไปใชเอง 
 

ดลชัย  บุณยะรัตเวช (2545) ไดนําเสนอบทความเร่ืองความสัมพันธกับทัศนคติของคน
ท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะ โดยเปรียบเทียบคนอเมริกากับคนไทย และศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีมีตอ
ตราเฉพาะ มี 3 ปจจัยดังนี้ 

1) ปจจัยการรับรูทางดานราคา (Consumer Price Perception) 
1.1) การตระหนักในเร่ืองของราคา (Price Consciousness) นั่นคือลูกคาจะ

ตัดสินใจซ้ือสินคาใดๆ ก็ตามจะคํานึงถึงราคาเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงผูบริโภค
กลุมนี้จะนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะมาก 

1.2) การตระหนักในเร่ืองคุณคาของสินคา (Value Consciousness) ซ่ึงโดย
ท่ัวๆ ไปลูกคาจะซ้ือสินคาโดยจะดูราคาเปนเกณฑในการเลือกซ้ือสินคา ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้นิยม
ชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะมาก แตบางคร้ังจะคํานึงถึงเร่ืองของราคาท่ีจายไปกับคุณภาพ
สินคาท่ีไดรับมาดวยเชนกัน โดยทางลูกคาจะยอมจายเงินเพิ่มข้ึนอีกนิด เพื่อส่ิงท่ีดีกวา  

1.3) การรับรูในเร่ืองของราคาโดยเช่ือมโยงกับคุณภาพสินคา (Price-Quality 
Perception) ก็คือการรับรูในเร่ืองราคาของสินคากับคุณภาพ โดยท่ีลูกคาท่ีซ้ือมีความเช่ือวาสินคา
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ราคาแพงจะมีคุณภาพดี ในขณะท่ีสินคาราคาถูกจะมีคุณภาพต่ําตามราคา ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้จะไม
คอยนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

2) ปจจัยดานโครงสรางของการตลาด (Marketing Constructs) 
2.1) ความจงรักภักดีตอตรายี่หอ (Brand Loyalty) หมายถึง คนซ้ือท่ีมีความ

จงรักภักดีตอสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งจะไมคอยเปล่ียนแปลง โดยลูกคาจะเลือกซ้ือยี่หอเดิมอยูอยาง
สมํ่าเสมอ โดยท่ีคิดวาจะซ้ือสินคายี่หอเดิมไมเปล่ียนแปลง ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้จะไมคอยนิยม
ชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

2.2) การไมชอบเส่ียง (Risk Averseness) เปนลักษณะของลูกคาท่ีมีความคิด
ท่ีไมชอบเส่ียงในการทดลองสินคาใหมๆ เชน หากมี Risk Averseness สูง แสดงวาไมคอยชอบ
ทดลองซ้ือสินคาใหม หรือในทางตรงกันขาม ถามี Risk Averseness ตํ่า ก็หมายถึงชอบลองของใหม 
ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้ไมมีความสัมพันธกับการซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

2.3) การซ้ือสินคาแบบไมต้ังใจ (Impulsiveness) หมายถึงการซ้ือสินคาโดย
ไมต้ังใจซ้ือ ท้ังๆท่ีการซื้อสินคาเหลานั้นเปนการซ้ือแบบไมไดมีการวางแผนมากอน ซ่ึงผูบริโภค
กลุมนี้จะไมคอยนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

2.4) ความภูมิใจท่ีเราสามารถซ้ือสินคาไดอยางฉลาดซ้ือไมไดถูกหลอก  
(Smart Shopper Self-Perception) ในกรณีท่ีลูกคาจะพิจารณาในทุกๆดาน ไมไดมองเพียง
ภาพลักษณของตราสินคา หรือโฆษณาชวนเช่ือโดยลูกคาจะพิจารณาอยางมีเหตุมีผลจนทําใหลูกคา
รูสึกวาลูกคาฉลาดซ้ือ ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้จะนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

3) ปจจัยของสวนประกอบท่ีทําใหเกิดการโนมเอียงในการซ้ือขาย (Deal Proneness 
Constructs) โดยปกติแลวลูกคาบางกลุมท่ีมีการตระหนักในเร่ืองราคาสินคา อาจจะมีการรับรูใน
เร่ืองสินคาราคาถูกผานรายการสงเสริมการขาย  
 


