
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
 ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทํางานในอําเภอ
เมืองเชียงใหม มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของคือ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสม
การตลาดบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546: 193) เปนการคนหา
หรือวิจัย เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค 
คําตอบหรือผลที่ไดจะสามารถนําไปจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) ท่ีสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคสามารถใชคําถาม 
6Ws และ 1H ชวยในการวิเคราะห เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os ดังนี้ 
 1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึง
ตลาดเปาหมาย (Target Market) หรือลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) วาเปนกลุมไหน โดยการ
แบงตามเพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพ เขตท่ีพักอาศัย เปนตน 
 2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึงส่ิงท่ี
ผูบริโภคตองการซ้ือและตองการไดจากผลิตภัณฑ (Objects) ซ่ึงไดแกคุณสมบัติหรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ (Product Component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง (Competitive 
Differentiation) 
 3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึง
วัตถุประสงค (Objectives) ในการซ้ือสินคา เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคทางดานรางกาย
และดานจิตวิทยาซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ ปจจัยภายใน หรือปจจัย
ทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล 
 4. ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบ
ถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและกลุมตางๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใช
บริการของผูบริโภคซ่ึงประกอบดวย ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ และผูใช 
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 5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) สินคานั้นๆ เชน ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลา
เทศกาลหรือโอกาสพิเศษตาง ๆ 
   6. ผูบริโภคซื้อท่ีใด (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อตองการทราบถึง
สถานท่ี (Outlets) ท่ีผูบริโภคจะไป ซ่ึงนักการตลาดจะตองศึกษาเพื่อจัดชองทางการจัดจําหนายท่ี
เหมาะสมเชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด รานขายของชํา เปนตน 
 7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบถึง
ข้ันตอนหรือกระบวนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดวย การรับรูปญหาหรือความ
ตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และความรูสึกภายหลังการซ้ือ  

 
สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
 สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546: 34-36, 395) หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกผูบริโภคและ
กลุมเปาหมาย สวนประสมการตลาดบริการประกอบดวยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา 7Ps ดังตอไปนี้  

  1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได คือส่ิง
ท่ีผูขายตองมอบใหแกลูกคา และลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ 
โดยท่ัวไปแลว ผลิตภัณฑจะแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑท่ีจับตองไดและผลิตภัณฑท่ีจับ
ตองไมได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคการหรือบุคคล 
 2. ราคา (Price) หมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของ
ลูกคา คุณคา (Value) เปนส่ิงท่ีกําหนดในการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการในรูปแบบของเงินตรา 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา ถาคุณคาสูงกวาราคา 
ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ จึงตองคํานึงถึงคุณคาท่ีรับรูในสายตาของลูกคา 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบัน
และกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา 
ประกอบดวย ทําเลที่ต้ัง การขนสง  
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญในการติดตอส่ือสาร
เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Communication)
และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non-Personal Communication) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารท่ี
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สําคัญเชน การโฆษณา (Advertising), การสงเสริมการขาย (Sales Promotion), การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) ท้ังนี้ตองเลือกใชใหเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน 
 5. กระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบวิธี และข้ันตอนการใหบริการเพื่อสงมอบ
คุณภาพการบริการใหแกลูกคา จะพิจารณาใน 2 ดานคือ ความซับซอน (Complexity) และความ
หลากหลาย (Divergence) 
 6. บุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในการนําเสนอบริการซ่ึงมมีอิทธิพลตอ
การรับรูของลูกคาไดแก พนักงาน (Employees) ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ 
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีทักษะ
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี มีความสามารถในการแกไขปญหา และสามารถสรางคานิยมใหแก
องคการ 
 7. ปจจัยดานกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ
และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคาและทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการ
ไดอยางชัดเจน เชนการตกแตงรานท้ังภายในและภายนอก บริเวณรานสะอาด ท่ีนั่งกวางขวางไมคับ
แคบ เปนตน 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 กานตชนิต วงศแคะหลา (2548) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเย็นนอกบาน
ของคนทํางานในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม พบวา มีจํานวนผูที่เคยรับประทานอาหารเย็นนอกบาน
ถึงรอยละ 84 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญคือระดับปริญญาตรี และพบวามีอาชีพสวนใหญคือพนักงานหรือลูกจางเอกชน 
โดยคนท่ีมีรายไดอยูในชวง 5,001-10,000 บาทตอเดือนเปนกลุมคนท่ีเคยรับประทานอาหารเย็นนอก
บานมากท่ีสุด สําหรับประเภทอาหารท่ีชอบทานมากท่ีสุดคือ อาหารไทย โดยเปนรานอาหาร
ประเภทรานตามส่ังหรือรานอาหารทั่วไป สวนใหญจะไปใชบริการรานท่ีมีทําเลที่ต้ังอยูใกลบาน
หรือท่ีทํางาน ผูท่ีพาไปดวยบอยท่ีสุดคือบุคคลในครอบครัว มีผูรวมรับประทานประมาณ 3-6 คน 
สวนวันและจํานวนคร้ังท่ีออกไปรับประทานมักไมแนนอน และคาใชจายในการบริโภคตอคร้ัง
ประมาณ 101-500 บาทตอคน ดานปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกรับประทานอาหารเย็น
นอกบานพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับทุกปจจัยในระดับมากคือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคืออาหารมีความสะอาดนารับประทาน ปจจัยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือคาบริการสมเหตุสมผล ปจจัยดานสถานท่ีคือการมีท่ีจอดรถกวางขวางเพียงพอ ปจจัยดาน
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สงเสริมการตลาดคือมีปายรานท่ีแสดงการใหบริการอยางชัดเจน ดานกระบวนการคือเวลาเปดปด
ของรานเหมาะแกการมาใชบริการ ดานลักษณะทางกายภาพคือความสะอาดและความเรียบรอยของ
ราน และดานบุคลากรคือ พนักงานมีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส 
 ทรงกลด อัศวมงคลพันธุ (2549) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบริโภคในการรับประทาน
อาหารญ่ีปุน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 
21-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท ดานขอมูลพฤติกรรมการบริโภค
พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญนิยมไปบริโภคท่ีรานตามศูนยการคา ความถี่ในการบริโภคคือ 
เดือนละ 1 คร้ัง มีวันและชวงเวลาท่ีนิยมไปบริโภคไมแนนอน ผูริเร่ิมชักชวนใหไปรับประทานคือ
เพื่อน บุคคลท่ีมักจะไปรับประทานดวยกันคือเพื่อน ไปรวมรับประทานคร้ังละ 2-3 คนโดยเหตุผล
ในการเลือกรับประทานคือช่ืนชอบในรสชาติอาหาร รานท่ีนิยมไปประจําคือภัตตาคารอาหารญ่ีปุนฟู
จิ (Fuji Restaurant) มีอาหารท่ีนิยมบริโภคเปนประจําคือขาวหอสาหราย คาใชจายในการรับประ
มานแตละคร้ังตอคนคือ 181-240 บาท โดยรสชาติอาหารเปนปจจัยสําคัญท่ีใชเลือกรานอาหาร ดาน
ปจจัยทางการตลาดพบวา กระบวนการเปนปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ปจจัยดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานกายภาพและดานการ
สงเสริมการตลาด ตามลําดับ ดานปญหาท่ีพบคืออาหารญ่ีปุนมีราคาแพงเกินไป 
 


