
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  

การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงระหวางผูบริโภคในจังหวัด

เชียงใหม และกรุงเทพมหานครในบทนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และทบทวน

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้ 

 
แนวคิด และทฤษฎี 

 
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model)  

 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจตางๆท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑโดยเริ่มจากการมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการจะผานเขาไปในกลองดํา 

(Black Box) ในความรูสึกของผูบริโภค ซ่ึงเปนความคิดการตัดสินใจของผูบริโภค ซ่ึงผูผลิตหรือ

ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติตางๆ 

ของผูบริโภค แลวจึงเกิดการตอบสนองของผูบริโภค (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค (Buyer’s Purchase Decision) ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1  โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค 

 ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.2539.การบริหารตลาดยุคใหม.กรุงเทพฯ.พัฒนศึกษา. 

สิ่งกระตุนจากภายนอก 

สิ่งกระตุนทาง 
การตลาด 

สิ่งกระตุนจาก

ดานอื่น 

-เศรษฐกิจ 
-เทคโนโลยี

ดานการ

ติดตอสื่อสาร 
-การเมือง 

-ผลิตภัณฑ 
-ราคา 
-ชองทาง

จําหนาย 
-การสงเสริม

การตลาด 

กลองดํา 
(Buyer’s Black Box) 

กระบวนการ

ตัดสินใจ

ของผูซื้อ 

คุณสมบัติ

ของผูซื้อ 

-การเลือกผลิตภัณฑ 
-การเลือกตรายี่หอ 
-การเลือกผูขาย 
-เวลาในการซื้อ 
-ปริมาณในการซื้อ 

การตอบสนองของผูซื้อ 
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กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  
 จากกลองดํา (Black Box) ในแผนภาพท่ี 1 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค สามารถจําแนก

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคได 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปญหา 2) การแสวงหา

ขอมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การซ้ือ 5) การประเมินหลังการซ้ือ ดังนี้ (พัชรา ตันติประภา, 

2548) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก. พัชรา ตันติประภา. 2548. พฤติกรรมผูบริโภค. ในเอก บุญเจือ และ          

ปยพรรณ กลั่นกลิ่น, (บรรณาธิการ) หลักการตลาด. พิมพครั้งท่ี 2. เชียงใหม: ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548. 
  

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหา  (Problem Recognition) 
เกิดขึ้นเม่ือผูซ้ือตระหนักถึงความแตกตางระหวางสถานะท่ีปรารถนาและสถานะท่ี

เปนจริง เชน อัมพร เปนนักศึกษาตองการเครื่องคิดเลขท่ีเช่ือถือไดเพ่ือใชในการเรียนวิชาการเงิน 

เม่ือเครื่องคิดเลขอันเกาของอัมพรเสีย เธอจึงตระหนักวามีความแตกตางระหวางสถานะท่ีปรารถนา 

(เครื่องคิดเลขท่ีเช่ือถือได) และสถานะท่ีแทจริง (เครื่องคิดเลขท่ีเสีย) ดังนั้นอัมพรจึงตัดสินใจซ้ือ

เครื่องคิดเลขใหม 

ในบางครั้งบุคคลจะมีปญหาหรือความตองการแตไมไดตระหนักถึง นักการตลาดอาจ

ใชพนักงานขาย การโฆษณาและบรรจุภัณฑ เพ่ือชวยกระตุนการตระหนักถึงความตองการหรือ

ปจจัยสวนบุคคล 
-ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร 
-รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ปจจัยดานสังคม 
-บทบาทแลครอบครัว 
-กลุมอางอิงและผูนําความคิด 
-ช้ันทางสังคม 
-วัฒนธรรมหลักและ

วัฒนธรรมยอย 

 
ตระหนักถึงปญหา 

การแสวงหาขอมูล 

การประเมินทางเลือก 

การซื้อ 

การประเมินหลังการ

้

ความไมความพอใจ 

ปจจัยดานจิตวิทยา 
-การรับรู 
-การจูงใจ 
-การเรียนรู 
-ทัศนคติ 
-บุคคลิกภาพและแนวคิด

เก่ียวกับตนเอง 
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ปญหา เชน ศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัย อาจโฆษณาเครื่องคิดเลขในหนังสือพิมพอางแกวในชวง

เปดภาคเรียน นักศึกษาท่ีเห็นโฆษณาดังกลาวอาจตระหนักวาเขาตองการเครื่องคิดเลขสําหรับการ

เรียน 

 
ขั้นที่ 2 การแสวงหาขอมูล  (Information Search) 
การแสวงหาขอมูลสามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ 

1) การแสวงหาขอมูลภายใน (Internal Search) คือ การท่ีผูซ้ือคนหาขอมูลจากความ

ทรงจําของตนเองเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑท่ีอาจชวยในการแกปญหา และหากผูซ้ือนั้น

ไมสามารถหาขอมูลจากความทรงจําไดเพียงพอตอการตัดสินใจ เขาก็จะแสวงหาขอมูลภายนอก

เพ่ิมเติม 

2) การแสวงหาขอมูลภายนอก (External Search) ผูซ้ือสามารถคนหาขอมูลจาก

แหลงขอมูลภายนอก โดยแบงออกเปน 4 แหลงไดแก 

ก. แหลงบุคคล (Personal Source) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน คนรูจัก 

ข. แหลงพาณิชย (Commercial Source) ไดแก โฆษณา พนักงาน ตัวแทนขาย 

บรรจุภัณฑ การจัดแสดงผลิตภัณฑ 

ค. แหลงสาธารณะ (Public Source) ไดแก ส่ือมวลชน องคการเกี่ยวกับ

ผูบริโภค 

ง. แหลงทดลอง (Experiment Source) ไดแก การจับตอง การพิจารณาตรวจ

ตรา การทดลองใชผลิตภัณฑของผูซ้ือ 

โดยท่ีแหลงบุคคลจะเปนแหลงท่ีไดรับความเช่ือถือมากท่ีสุด จากการศึกษาผูบริโภค

พบวาการส่ือสารแบบปากตอปากจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากกวาการ

ส่ือสารทางส่ือส่ิงพิมพ 

การแสวงหาขอมูลจะทําใหผูบริโภคไดกลุมของตรายี่หอผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคถือเปน

ทางเลือกท่ีจะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงกลุมตรายี่หอนี้เราเรียกวา กลุมทางเลือกท่ีพิจารณา (Evoke Set) 

ตัวอยางเชนกลุมทางเลือกท่ีพิจารณาของเครื่องคิดเลขจะประกอบดวยตรายี่หอตางๆ เชน Sharp, 

Citizen, และ Casio เปนตน 

 

ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation and Selection) 
ในการประเมินผลิตภัณฑท่ีอยูในกลุมทางเลือกท่ีพิจารณา ผูบริโภคจะตั้งเกณฑท่ีใช

ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ โดยเกณฑเหลานี้จะประกอบดวยลักษณะท่ีผูบริโภคตองการ (หรือไม
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ตองการ) เชน ผูซ้ือเครื่องคิดเลข อาจตองการเครื่องคิดเลขท่ีใชพลังงานแสง หรือตองการเครื่องคิด

เลขท่ีมีหนาจอขนาดใหญ หรือมีปุมกดตัวเลขขนาดใหญ ผูบริโภคจะใหระดับความสําคัญตอเกณฑ

แตละขอ โดยท่ีลักษณะบางอยางอาจมีความสําคัญมากกวาลักษณะอ่ืนๆ ผูบริโภคจะใชเกณฑ

ดังกลาวในการจัดลําดับตรายี่หอตางๆในกลุมทางเลือกท่ีพิจารณา อยางไรก็ตาม ในบางครั้งการใช

เกณฑดังกลาวก็อาจทําใหผูบริโภคไมสามารถตัดสินใจเลือกตราย่ีหอท่ีจะซ้ือได ซ่ึงถาเกิดเหตุการณ

เชนนี้ขึ้น ผูบริโภคก็ตองแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม  

ถาการประเมินทางเลือกนําไปสูการไดตรายี่หอท่ีผูบริโภคเต็มใจท่ีจะซ้ือ ผูบริโภคก็จะ

เขาสูขั้นตอนถัดไปในกระบวนการตัดสินใจอันไดแกการซ้ือ 

 

ขั้นที่ 4 การซ้ือ  (Purchase) 
ในขั้นตอนนี้ผูบริโภคจะเลือกผลิตภัณฑหรือตราย่ีหอท่ีจะซ้ือ การเลือกจะขึ้นอยูกับผล

การพิจารณาท่ีไดในขั้นตอนการประเมินและปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย การท่ีผลิตภัณฑท่ีจําหนาย

อาจมีอิทธิพลตอตรายี่หอท่ีจะซ้ือ เชน ถาตราย่ีหอท่ีไดรับการจัดอันดับสูงสุดในขั้นการประเมินไมมี

จําหนายผูบริโภคก็อาจเลือกตรายี่หอท่ีอยูในลําดับถัดมา 

นอกจากนี้ผูบริโภคจะมีการเลือกผูขายดวย การตัดสินใจเลือกผูขายอาจมีผลกระทบ

ตอการเลือกผลิตภัณฑในขั้นสุดทาย นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ยังมีการกําหนดถึงเง่ือนไขการขาย 

ราคา การจัดสงสินคา สัญญาการซอมแซม การติดตั้ง และการใหสินเช่ือ และทายท่ีสุดจะมีการซ้ือ

เกิดขึ้นจริงในขั้นนี้ เวนแตในกรณีท่ีผูบริโภคยกเลิกกระบวนการตัดสินใจซ้ือกอนจะถึงจุดนี ้

 

ขั้นที่ 5 การประเมินหลังการซ้ือ  (Postpurchase Evaluation) 
หลังการซ้ือผูบริโภคจะเริ่มทําการประเมินผลิตภัณฑวาผลิตภัณฑสามารถทําหนาท่ีได

ตามระดับท่ีคาดหวังไวหรือไม เกณฑตางๆ ท่ีใชในขั้นประเมินทางเลือกถูกนํามาใชอีกครั้งในขั้นนี้ 

ผลท่ีไดในขั้นนี้อาจเปนไดท้ังความพอใจ (Satisfaction) และความไมพอใจ (Dissatisfaction) 

กลาวคือ ถาผลิตภัณฑทําหนาท่ีไดตามระดับท่ีคาดหวังไวก็จะเกิดความพอใจ แตถาผลิตภัณฑทํา

หนาท่ีไดต่ํากวาระดับท่ีคาดหวังไวก็จะเกิดความไมพอใจ ความพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภคจะ

เปนส่ิงกําหนดการรองเรียน การส่ือสารไปยังผูซ้ือรายอ่ืนๆ และการซ้ือผลิตภัณฑซํ้าในอนาคต โดย

ผูบริโภคท่ีไดรับประสบการณท่ีดีเสมอจากการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑหนึ่งๆ ก็อาจมีการพัฒนาเกิด

ความซ่ือสัตยในตรายี่หอ (Brand Loyalty) แตในหลายกรณีผูบริโภคมักจะบอกครอบครัว เพ่ือน 

และคนรูจักเกี่ยวกับประสบการณในการซ้ือและการใชผลิตภัณฑ โดยเฉพาะเมื่อประสบการณนั้น

เปนในดานลบ ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปล่ียนตรายี่หอ (Brand Switching) ในท่ีสุด 



 8

หลังการซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีราคาแพง การประเมินหลังการซ้ือจะนําไปสูส่ิงท่ีเรียกวา 

ความสงสัยในใจ (Cognitive Dissonance) ซ่ึงเกิดขึ้นในใจของผูบริโภควาตนเองไดตัดสินใจถูกตอง

หรือไมในการซ้ือผลิตภัณฑนั้นมา เชน หลังจากท่ีนักศึกษาไดซ้ือเครื่องคิดเลขท่ีมีราคาแพง 

นักศึกษาคนนั้นเริ่มรูสึกผิดในการซ้ือผลิตภัณฑนั้น หรือเริ่มสงสัยวาตนเองไดเลือกตราย่ีหอและ

คุณภาพท่ีถูกตองหรือไม ความสงสัยในใจมักจะเกิดเม่ือบุคคลเพ่ิงจะซ้ือผลิตภัณฑราคาแพง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑท่ีมีการทุมเทความพยายามในการซ้ือสูง และผลิตภัณฑนั้นขาดลักษณะบางอยางท่ี

ผลิตภัณฑของคูแขงท่ีผูบริโภคไมไดซ้ือมีอยู เม่ือส่ิงนี้เกิดขึ้นกับผูบริโภค ผูบริโภคจะพยายามคืน

ผลิตภัณฑนั้น หรือหาขอมูลดานบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นเพ่ิมเติม 

 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
แนวคิดสวนประสมการตลาด ประกอบดวยปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการสรางความ

ตองการในการซ้ือผลิตภัณฑ โดยแบงออกเปน ผลิตภัณฑ, ราคา, การจัดจําหนาย และการสงเสริม

การตลาด ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดนี้เรียกวา 4’Ps (The four Ps of the Marketing Mix) ซ่ึง

ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ (สุวัชชา วิวัฒนชาติและคณะ, 2531) 

ผลิตภัณฑ: เปนส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูบริโภค

ได  ซ่ึงผลิตภัณฑอาจมีคุณสมบัติท่ีจับตองไดและจับตองไมได กลาวคือเปนไดท้ังสินคาและบริการ 

ราคา: เปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนสินคา หรือบริการในรูปของเงินตรา 

ซ่ึงเปนสวนท่ีเกี่ยวกับวิธีการกําหนดเวลา, นโยบายและกลยุทธตางๆ ของผลิตภัณฑ 

การจัดจําหนาย: เปนการเคล่ือนยายสินคาจากจุดเริ่มตนไปสูผูบริโภคสุดทาย (End 

User) โดยผานกลุมของสถาบันหรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ีจะนําผลิตภัณฑไปสูผูบริโภค

หรือผูใชสุดทาย (End User) ซ่ึงพิจารณาลักษณะของชองทางการจัดจําหนาย ในรูปแบบตาง ๆ  เชน 

การจัดจําหนายผานคนกลาง และการจัดจําหนายโดยไมผานคนกลาง เปนตน 

การสงเสริมการตลาด: เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูจําหนายและตลาดเปาหมาย

ของผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวหรือชักจูงใหเกิดทัศนะคติท่ีดี และการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑของผูจําหนาย 

  

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ฉัตรชนก  วองไว (2546) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานอุตสาหกรรม

สมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม  การศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจาก ผูประกอบการสวน
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สมเขียวหวานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม และผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมท่ีบริโภค

สมจากอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา 

ในแตละปจจัยท่ีผูบริโภคใหควมสําคัญมากท่ีสุดมีดังนี้   ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคคํานึงถึง

รสชาติของสมสายน้ําผ้ึง  ปจจัยดานราคา ผูบริโภคคํานึงถึงราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของสม  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคคํานึงถึงสถานท่ีท่ีสะดวกในการซ้ือ  ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ผูบริโภคคํานึงถึงผูบริโภคสามารถชิมกอนซ้ือได 

วาสนา  สิทธิรังสรรค (2547)  ศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดของผูประกอบการสวนสม

สายน้ําผ้ึงในจังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธการตลาดของผูประกอบการท่ีเขา

มาลงทุนทําสวนสมสายน้ําผ้ึงในอําเภอไชยปราการ, อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

การศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการสวนสม ในอําเภอไชยปราการ, อําเภอฝาง และ

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ท้ังหมด 40 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผล

การศึกษาพบวา  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการจะมีการคัดเกรดสมกอน และมีการตั้งช่ือย่ีหอสม 

รวมทั้งติดสติกเกอรลงบนผลสม โดยผูประกอบการจะคํานึงถึงความหวานของสมเปนอันดับแรก 

และอายุการเก็บเกี่ยวเปนอันดับรอง  ดานราคา ผูประกอบการจะพิจารณาปริมาณความตองการสม

ในทองตลาดเปนหลัก  ดานการจัดจําหนาย ผูประกอบการนิยมจัดจําหนายสมโดยผานคนกลางเปน

หลัก  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการนิยมใชปายผาในการโฆษณา และจัดงบประมาณ

ตามความสามารถที่จะจายได การจายคาตอบแทนนิยมจายคาตอบแทนในรูปแบบคาคอมมิชช่ัน 

รสรินทร  คํามารุณ (2547) ศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซ้ือลําไยสด: กรณีศึกษา

เปรียบเทียบผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค เพ่ือศึกษากระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือลําไยสดของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร  การศึกษาไดทําการเก็บ

ขอมูลจาก ผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมและผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยกําหนดตัวอยาง 400 ตัวอยาง ใชวิธีสุมตามสะดวก 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน  ในขั้นการรับตระหนักถึงปญหา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม

จะซ้ือลําไยก็ตอเม่ือตองการบริโภค ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครจะซ้ือลําไย

เม่ือพบเห็น  ในขั้นแสวงหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมจะคนหาขอมูลเรื่องความ

ปลอดภัยจากสารเคมีเม่ือจะซ้ือลําไย ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครจะคนหา

ขอมูลเรื่องขนาดของผลเม่ือจะซ้ือลําไย  ในขั้นประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัด

เชียงใหมจะใหความสําคัญในเรื่องรสชาติ ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครจะให

ความสําคัญในเรื่องขนาดของผล  ในขั้นการซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมจะไดรับ
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อิทธิพลจากเพ่ือนและผูขายในการตัดสินใจซ้ือมากกวาท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร  

ในขั้นการประเมินหลังการซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมมีความพอใจ และแนะนําให

บุคคลอ่ืนซ้ือลําไย ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครคอนขางพอใจ และอาจจะ

แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือลําไย  

จาตุรงค จิรังวรพจน (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภค

ในการเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวน

ประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

การศึกษาไดเก็บขอมูลจาก ผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 150 ตัวอยาง และผูบริโภคท่ีมา

จากตางจังหวัด 150 ตัวอยาง รวม 300 ตัวอยาง โดยใชวิธีสุมตามสะดวก ผลการศึกษาพบวา ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่อง รสชาติ  ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญใน

เรื่องการมีปายราคาท่ีชัดเจน ปจจัยดานสถานท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องการมีท่ีจอดรถ

สะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องพนักงานหรือผูจําหนายมี

อัธยาศัยดี สําหรับปญหาจากการเลือกซ้ือสมสายน้ําผ้ึง พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคให

ความสําคัญในเรื่องสมสายน้ําผ้ึงท่ีจําหนายไมสด ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่อง 

ราคาขายไมเทากันในแหลงตางๆ ปจจัยดานสถานท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องท่ีจอดรถไม

สะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องพนักงานหรือผูจําหนายมี

อัธยาศัยไมด ี


