บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จาเป็ นต้องทาความเข้าใจกับแนวคิดและทฤษฎี
ที่ใช้เป็ นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ในที่น้ ี ได้มีนกั วิชาการหลายท่านกล่าวถึง
ความหมายของคาว่าพฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) ไว้หลาย
ความหมาย แต่จะนาเสนอเป็ นบางส่วนเท่านั้น ดังนี้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์
และการบริ การซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาและยังกล่าวอีกว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง การตัดสินใจและการกระทาของคนที่เกี่ยวกับการซื้อ และการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2538:106)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาให้ได้มาและการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีอยูก่ ่อนแล้ว
และมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ประเด็นสาคัญของคาจากัดความข้างต้นคือ กระบวนการตัดสินใจที่มีมาก่อนแล้ว กล่าวคือ
ลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในขณะใดขณะหนึ่งนั้นผูบ้ ริ โภคอาจจะมี
กระบวนการทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่างๆที่มีส่วนในการสร้างสมและขัดเกลาทัศนคติและ

ค่านิยมของเขาอยูก่ ่อนแล้ว สิ่งที่มีมาอยูก่ ่อนแล้วนี้จะมีส่วนและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและ
จากการศึกษาเรื่ องราวโดยทั้งหมดของกระบวนการของพฤติกรรมนั้น จะทาให้เราทราบว่าทาไม
ผูบ้ ริ โภคจึงปฏิบตั ิเช่นนั้น
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท้งั ปวงที่มีอิทธิพลทาให้ผบู้ ริ โภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ
ซึ่งการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆที่มีผลในการจูงใจหรื อกากับการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคนัน่ เองที่จะทาให้นกั การตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้สาเร็ จผล
ด้วยการสามารถชักนาและหว่านล้อมให้ลกู ค้าซื้อสินค้า และมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ าในครั้ง
ต่อไปเรื่ อยๆ(ธงชัย สันติวงศ์, 2537:107)
รู ปแบบพฤติกรรมผูซ้ ้ือ (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ง
กระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ
ซึ่งเปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผผู้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ ้ือแล้วจะมี
การตอบสนองของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Purchase
Decision) หรื อเรี ยกโมเดลนี้ว่า S-R Theory (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2539:110-112) ซึ่งทฤษฎี
นี้ประกอบด้วย
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นเองภายในร่ างกาย (Inside Stimulus) และสิ่ง
กระตุน้ จากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุน้ ภายนอก
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
สิ่งกระตุน้ ถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า
(Buying Motive) สิ่งกระต้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.1 สิ่งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่งกระตุน้ ที่นกั การตลาดสามารถ
ควบคุมและต้องจัดให้มีข้ ึนเป็ นสิ่งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 สิ่งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุน้ ความต้องการ
1.1.2 สิ่งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุน้ ด้านการจัดช่องทางการจาหน่าย (Place) เช่น การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้ทวั่ ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผบู้ ริ โภค ถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้อ

1.1.4 สิ่งกระตุน้ ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่าเสมอ
การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับบุคคลทัว่ ไป เหล่านี้ถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุน้ อื่นๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่งกระตุน้ ความต้องการผูบ้ ริ โภคที่อยูภ่ ายนอก
องค์การซึ่งบริ ษทั ควบคุมไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ได้แก่
1.2.1 สิ่งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผูบ้ ริ โภค เหล่านี้มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้ นถอนเงิน
อัตโนมัติ สามารถกระตุน้ ความต้องการให้บริ การธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Low’s Black Political) เช่น กฎหมาย
เพิ่มลดภาษีสินค้า กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม หรื อลด
ความต้องการของผูซ้ ้ือ
1.2.4 สิ่งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ในไทย
เทศกาลต่างๆจะมีผลกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้น
2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือเปรี ยบเทียบ
เหมือนกล่องดา (Black Box) ซึ่งผูผ้ ลิตและผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ ้ือ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้ือมีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆคือ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา
2.1.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็ นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็ นที่
ยอมรับจากรุ่ นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง เป็ นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
หนึ่ง ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของ
สังคมหนึ่งจากสังคมอื่นของวัฒนธรรม และนาลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้
กาหนดโปรแกรมการตลาด ซึ่งแต่ละอย่างมีอิทธิพลต่อผูซ้ ้ือ ดังนี้
(1) วัฒนธรรมพื้นฐาน หมายถึง รู ปแบบหรื อวิถีทางในการดาเนินชีวิตที่สามารถ
เรี ยนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรม และขัดเกลาทางสังคม ดังนั้น
วัฒนธรรมจึงเป็ นสิ่งพื้นฐานในการกาหนดความต้องการพฤติกรรมของบุคคล ทาให้มี
ลักษณะพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน

(2) วัฒนธรรมย่อย หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ซึ่งมี
อยูภ่ ายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อมเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ วัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนากลุ่ม
สีผวิ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรื อท้องถิน่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่อยด้านอายุ กลุ่มย่อยด้านเพศ
(3) ชั้นทางสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็ นระดับฐานะที่
แตกต่างกันโดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกัน และสมาชิกในชั้น
สังคมที่แตกต่างกันจะมีลกั ษณะที่แตกต่าง การแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ ไปถือเกณฑ์รายได้
ทรัพย์สินหรื ออาชีพชั้นทางสังคมเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภค แต่ละชั้นสังคมจะมีลกั ษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริ โภคเฉพาะอย่าง ชั้นทาง
สังคมแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ได้ 3 ระดับและแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้ 6 ระดับ
2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย
(1) กลุ่มอ้างอิง เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ
ก. กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
ข. กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพื่อนร่ วมอาชีพและร่ วม
สถาบัน บุคคลต่างๆในสังคม
(2) ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็น และค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การ
ขายสินค้าอุปโภคบริ โภคจะต้องคานึงถึงลักษณะการบริ โภคของครอบครัวคนไทย จีน
ญี่ปุ่น หรื อยุโรป
ซึ่งจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน
(3) บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม
อ้างอิง องค์การและสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
เช่น ในการซื้อรถยนต์ของครอบครัวหนึ่ง จะต้องวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ผู้
ตัดสินใจซื้อ ผูม้ ีอิทธิพล ผูซ้ ้ือ ผูใ้ ช้
2.1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
(1) อายุ กลุ่มอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
วัยรุ่ นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชัน่ และรายการพักผ่อนหย่อน
ใจ

(2) วงจรชีวิตครอบครัว เป็ นขั้นตอนการดาเนินชีวิตของบุคคลในลักษณะของการ
มีครอบครัว การดาเนินชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคล ทาให้เกิดความต้องการในลักษณะและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่าง
กัน
(3) อาชีพ อาชีพที่แตกต่างกันจะนาไปสู่ความจาเป็ น และความต้องการใช้สินค้า
และบริ การที่แตกต่างกัน
(4) โอกาสทางเศรษฐกิจหรื อรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลจะ
กระทบต่อสินค้าและบริ การที่เขาตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อานาจ
การซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
(5) การศึกษา ผูท้ ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่า
ผูม้ ีการศึกษาต่า
(6) ค่านิยมหรื อคุณค่าและรู ปแบบการดาเนินชีวิต หมายถึง ความนิยมในสิ่งของ
หรื อบุคคล หรื อความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อหมายถึงอัตราส่วนของผลประโยชน์ที่
รับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรู ปแบบการดาเนินชีวิต หมายถึง รู ปแบบของการดาเนินชีวิตใน
โลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรู ปของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
2.1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา ถือว่าเป็ นปัจจัยในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อและการใช้สินค้า
(1) การจูงใจ หมายถึง พลังสิ่งกระตุน้ ที่อยูใ่ นตัวบุคคลซึ่งกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ
การจูงใจภายในตัวบุคคลอาจจะถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชั้นทาง
สังคม
หรื อสิ่งกระตุน้ ที่นกั การตลาดใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการที่ได้รับการ
กระตุน้ จากภายในตัวบุคคล ที่ตอ้ งการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้ าหมาย
(2) การรับรู้ เป็ นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัดระเบียบ และ
ตีความหมายข้อมูล เพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรื อหมายถึงกระบวนการของแต่ละ
บุคคลซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการด้านอารมณ์
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุน้ การรับรู้ จะพิจารณากระบวนการกลัน่ กรอง
การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยนิ
และได้รู้สึก
(3) การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ(หรื อ)ความโน้มเอียง
ของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา การเรี ยนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่ง

กระตุน้ และเกิดการตอบสนอง ซึ่งก็คือ ทฤษฎีสิ่งกระตุน้ -ตอบสนอง (Stimulus-Response
(SR) Theory)
(4) ความเชื่อถือ เป็ นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต
(5) ทัศนคติ เป็ นการประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึก
ด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบตั ิที่มีผลต่อความคิด หรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(6) บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคล ซึ่งนาไปสู่
การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน
(7) แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง หรื อความคิด
ที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่น (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้คือ
2.2.1 การรับรู้ความต้องการ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นได้จากสิ่ง
กระตุน้ ทั้งภายในและภายนอกร่ างกาย สิ่งกระตุน้ ภายในได้แก่ ความต้องการทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจ สิ่งกระตุน้ ภายนอกได้แก่ ความต้องการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะกลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลมี
พฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งบุคคลสามารถเรี ยนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุน้ เหล่านี้
โดยอาศัยการเรี ยนรู้และประสบการณ์ในอดีต
2.2.2 การค้นหาข้อมูลเพื่อสนองความต้องการ ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ
และสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่ กล้ตวั
ผูบ้ ริ โภคจะดาเนินการตอบสนอง
ความต้องการของเขาทันที ถ้าความต้องการนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการ
นั้นจะถูกสะสมเอาไว้เพื่อการตอบสนองภายหลัง เมื่อความต้องการที่ถกู กระตุน้ ได้สะสม
ไว้มากจะทาให้เกิดภาวะอย่างหนึ่งคือ ความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ
โดยผูบ้ ริ โภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อสนองความต้องการที่สะสมไว้ ปริ มาณของข้อมูล
ที่ผบู้ ริ โภคค้นหาขึ้นอยูก่ บั บุคคลเผชิญกับการแก้ไขปัญหามากหรื อน้อย ข้อมูลที่ผบู้ ริ โภค
ต้องการถือเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก เมื่อผูบ้ ริ โภครับข้อมูลเข้ามาแล้วจากขั้นที่ 2 ก็จะ
เกิดความเข้าใจแล้วทาการประเมินผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกต่อไป ซึ่งอาศัย
หลักเกณฑ์หลายประการ คือ
(1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรณี น้ ีผบู้ ริ โภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติ

อย่างไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกของผูซ้ ้ือสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น
เบียร์มีคุณสมบัติคือรสกลมกล่อม มีแอลกอฮอล์สูงหรื อต่า ความขม ปริ มาณการ
บรรจุ และราคา
(2) ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
นักการตลาดต้องพยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
(3) ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้า เนื่องจากความเชื่อถือของ
ผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค
และความเชื่อถือเกี่ยวกับตรา
ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
(4) ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผล
เริ่ มต้นด้วยการกาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ
แล้วเปรี ยบเทียบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
2.2.4 การตัดสินใจซื้อ เมื่อทาการประเมินผลแล้ว จะช่วยให้ผบู้ ริ โภคสามารถ
กาหนดความพอใจระหว่างสินค้าต่างๆที่เป็ นทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่เขา
ชอบที่สุด ซึ่งก่อนตัดสินใจซื้อผูบ้ ริ โภคจะต้องพิจารณาปัจจัย 3 ประการคือ
(1) ทัศนคติของบุคคลอื่น ที่มีผลต่อสินค้าที่ผบู้ ริ โภคต้องการซื้อจะมีท้งั ทัศนคติ
ด้านบวกและด้านลบ ถ้าเป็ นทัศนคติดา้ นบวก เช่น เห็นว่าสิ่งนั้นมีคุณภาพดีก็จะยิง่
เสริ มให้ผบู้ ริ โภคตัดสินใจซื้อเร็ วขึ้น หากเป็ นทัศนคติดา้ นลบ เช่น เห็นว่าสินค้า
นั้นมีคุณภาพไม่ดีราคาแพงเกินไป
ก็จะทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความลังเลและอาจ
ยกเลิกการซื้อได้
(2) ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ ความตั้งใจซื้อจะได้รับอิทธิพลจากระดับ
รายได้ ขนาดของครอบครัว ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนต้นทุน และการ
คาดคะเนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้า
(3) ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผบู้ ริ โภคกาลังจะซื้ออาจมีปัจจัย
บางอย่างมากระทบกระเทือนต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ความไม่พอใจในลักษณะของ
พนักงานขายหรื อความกังวลใจเกี่ยวกับรายได้
2.2.5 ความรู้สึกหลังการซื้อ หลังการซื้อหรื อทดลองใช้สินค้า ผูบ้ ริ โภคจะมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจสินค้า โดยที่ความพอใจภายหลังการซื้อจะ
เป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ าและการบอกต่อผูอ้ ื่น หากไม่ได้รับความพอใจหลังการซื้อ

หรื อใช้สินค้าก็จะหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ อื่น และจะบอกกล่าวต่อไปยังผูบ้ ริ โภครายอื่นๆ
ในทางลบ
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ือ
(Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น ถ้าผูบ้ ริ โภคเลือกรถยนต์นงั่ จะเลือกยีห่ อ้
ฮอนด้า โตโยต้า และมิตซูบิชิ เป็ นต้น
3.3 การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice) เช่น ผูบ้ ริ โภคจะเลือกโชว์รูมในเขตที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อ
โชว์รูมจังหวัดใกล้เคียง
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) เช่น ผูบ้ ริ โภคจะเลือกเวลาเช้า กลางวัน
หรื อเย็นในการเลือกซื้อ
3.5 การเลือกปริ มาณการซื้อ (Purchase Amount) เช่น ผูบ้ ริ โภคจะเลือกว่าจะซื้อรถจานวนกี่
คัน
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
การตลาด (Marketing) คือ กิจกรรมของธุรกิจที่กาหนดขึ้นเพื่อที่จะวางแผนราคา ส่งเสริ ม
การตลาด การจัดจาหน่าย คุณค่าผลิตภัณฑ์ การบริ หาร และความคิดไปยังตลาดเป้ าหมาย เพื่อที่จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบไปด้วยส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ซึ่งเป็ นตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ที่องค์การจะต้องนามาใช้ร่วมกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย (Target Market)
ในการกาหนดส่วนประสมทางการตลาดนั้น
องค์การต้องคานึงถึงความจาเป็ นและความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไปแล้วนิยมแบ่งออกเป็ นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (The Four Ps
of The Marketing Mix ) ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Product ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งที่สามารถสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้ มีท้งั
คุณสมบัติที่แตะต้องได้ (Tangible Product) และแตะต้องไม่ได้ (Intangible Product) ส่วนประกอบ
หลักของผลิตภัณฑ์ได้แก่ ตัวผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การบรรจุหีบห่อ และความเชื่อถือในตราสินค้า
2. Price ราคาเป็ นสิ่งที่กาหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยเป็ นส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการ
กาหนดราคา นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆในการกาหนดราคา

3. Place or Distribution Channel ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง วิธีการหรื อกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมในการนาผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดนัด
หรื อหมายถึงการกาหนดช่องทางในการจัด
จาหน่าย การจัดจาหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ถกู
เปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจะประกอบไปด้วยผูผ้ ลิต คนกลาง
ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ช่องทางการจัดจาหน่ายอาจผ่านคนกลางหรื อไม่ก็ได้
3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการ
เคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัว
สินค้าจึงประกอบไปด้วยงานที่สาคัญดังต่อไปนี้
3.2.1 การขนส่ง (Transportation)
3.2.2 การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing)
3.2.3 การบริ หารสินค้าคงเหลือ (Inventory Management)
4. Promotion การส่งเสริ มการตลาด เป็ นการติดต่อสื่อสารระหว่างผูจ้ าหน่ายและตลาดเป้ าหมาย
เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ ประเภทของการส่งเสริ มการขายมีดงั นี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติดต่อสื่อสารแบบ Non-Personal โดยผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณา เป็ นต้น โดยที่การโฆษณาจะเป็ น
การให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ เพื่อจูงใจให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการใน
ตัวสินค้าหรื อบริ การ
4.2 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เป็ นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้า
ระหว่างผูข้ ายและลูกค้าเป้ าหมาย ทาให้สามารถจูงใจลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อและทราบปฏิกิริยา
ตอบสนองจากลูกค้าเป้ าหมาย โดยจะใช้พนักงานขายในกรณี ต่อไปนี้
4.2.1 เมื่อสินค้านั้นเหมาะสมกับการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่น สินค้าที่ขายตาม
บ้าน (Door to Door Selling) ไม่ว่าจะเป็ นประกันชีวิต เครื่ องใช้ไฟฟ้ า หรื อเครื่ องสาอาง
เป็ นต้น
4.2.2
เมื่อลักษณะของสินค้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product
Knowledge) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนไม่สามารถขายผ่านสื่อมวลชนได้ ได้แก่
เครื่ องดูดฝุ่ น เครื่ องทาน้ าแข็ง เครื่ องจักร รถยนต์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆจึงต้องอาศัย
พนักงานขายช่วยอธิบาย เพราะไม่สามารถใช้สื่อโฆษณาอธิบายได้อย่างชัดเจน

4.2.3 หน่วยงานขายจาเป็ นต้องใช้ในกรณี ที่สินค้านั้นต้องการบริ การที่ดี (Good
Sales Services) ซึ่งจาเป็ นต้องใช้คนให้บริ การประกอบการขายสินค้านั้นด้วย โดยพนักงาน
ขายจะเป็ นผูบ้ ริ การแนะนา ติดตั้ง ซ่อมบารุ ง ซึ่งพนักงานขายมีบทบาทสาคัญมากขึ้น
4.2.4 หน่วยงานขายมีความสาคัญในกรณี ที่ธุรกิจนั้นต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี (Good Relationship) ระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย ดังนั้นธุรกิจที่ตอ้ งผ่านคนกลางจึงต้องอาศัย
หน่วยงานขาย ซึ่งถ้าคนกลางไม่ให้ความร่ วมมือก็จะไม่สามารถจัดวางสินค้าให้โดดเด่น
หรื อไม่สามารถนาสินค้าออกวางในชั้น คนกลางถือว่าเป็ นสะพานที่หนึ่ง ส่วนผูบ้ ริ โภคถือ
ว่าเป็ นสะพานที่สองซึ่งเป็ นสะพานที่นาไปสู่ความสาเร็ จในการขาย
4.3 การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่นอกเหนือจากการ
ขายโดยใช้บุคคล การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุน้ การซื้อของผูบ้ ริ โภคและ
ประสิทธิภาพของผูข้ ายเป็ นการประกาศลดราคาสินค้า การแจกของแถม การส่งชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อจับฉลากชิงรางวัล เป็ นต้น
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) เป็ นการเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ โดยที่องค์การเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เป็ นความพยายามชักจูงกลุ่มสาธารณะผ่านทางสื่อมวลชนให้เกิดความคิดเห็นหรื อทัศนคติที่ดีต่อ
องค์การ
4.5 การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) เป็ นวิธีการต่างๆที่ใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรง
และสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีทนั ใดประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ จดหมายตรง แคต
ตาล็อก โทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสือพิมพ์ที่จูงใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคตอบกลับเพื่อการซื้อ เพื่อการรับของ
ตัวอย่าง หรื อการนาคูปองจากสื่อไปใช้
4.6 การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Marketing) เป็ นวิธีการที่ใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ใน
โอกาสพิเศษหรื อทากิจกรรมร่ วมกันในวันสาคัญต่างๆเช่น วันนักขัตฤกษ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษแต่มกั นิยมใช้การลดราคาสินค้าร่ วมกับการโฆษณา เช่น การ
ลดราคาตามเทศกาลต่างๆ การแจกของขวัญฉลองครบรอบวันจัดตั้งของร้านค้า เป็ นต้น กิจกรรม
ประกอบไปด้วย
4.6.1 การจัดประกวด (Contest) เช่น ประกวดสุนขั ประกวดนางงาม ฯลฯ
4.6.2 การจัดการแข่งขัน (Competition) เช่น แข่งขันวิ่ง แข่งขันเดิน
4.6.3 การฉลอง (Celebration) เช่น ฉลองครบรอบปี ฉลองรางวัลยอดขาย
4.6.4 การเปิ ดตัวสินค้า (Launching)

งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ณัฐเชษฐ์ เหมทานนท์ (2552) ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ :กรณี ศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านเบเกอรี่ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือก ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ดว้ ยตนเอง ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ คือ ขนมปังชิ้นเหตุผลที่ซ้ือ เพราะราคาถูก ใช้ จานวน
เงินที่ซ้ือต่อครั้ง 51-100 บาท ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก โดยซื้อ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ซื้อในช่วงเวลา 15.0118.00 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มากที่สุด รองลงมา ด้าน
บุคลากร ถัดมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดให้
ความสาคัญน้อยที่สุด โดยด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ให้ความสาคัญในระดับมาก เรื่ องรสชาดความ
อร่ อย ด้านราคา ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง เรื่ องการติดป้ ายแสดงราคาสินค้าไว้ชดั เจน ด้าน
สถานที่/ ช่องทางการจาหน่าย ให้ความสาคัญในระดับมาก เรื่ องสถานที่จาหน่ายใกล้ที่พกั หรื อที่
ทางาน ด้านการส่งเสริ มการตลาด ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง เรื่ องการ จัดรายการลดราคา
สินค้า ด้านพนักงานบริ การ ให้ความสาคัญในระดับมาก เรื่ องพนักงานมีความสุภาพ
ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ให้ความสาคัญในระดับมาก เรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ให้ความสาคัญในระดับมาก เรื่ องการตกแต่งร้านสวยงาม
เฉลิมพล นิรมล (2549) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมบริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มี
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันอันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พบว่า ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ ทุกด้าน ยกเว้นส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริ ม
การตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในด้านสาเหตุในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์
เบ-เกอรี่ ที่นิยมซื้อและรับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อเป็ นของขวัญ / ของฝากเนื่องในโอกาส
ต่างๆวิธีในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ส่วนพฤติกรรมในการซื้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อและ

รับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทขนมปังชนิดของขนมปังจืด (ขนมปังปอนด์ ขนมปัง
แซนด์วิช) มากที่สุด ซื้อเพื่อรับประทานเอง ในกรณี ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อเป็ นของขวัญ/ของ
ฝาก นิยมซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภท เค้ก มากที่สุด เนื่องในโอกาสวันเกิดมากที่สุด มีคนใน
ครอบครัวและตัวเองมีส่วนในการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
นิยมรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในช่วงเวลาอาหารเช้า
ประเภทของร้านที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ใน
ห้างสรรพสินค้ามากที่สุด รับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่บา้ นบ่อยที่สุด ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2 - 3
ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อต่ากว่า 50 บาทต่อครั้งมากที่สุดโดยไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ ที่ร้านมากที่สุด นิยมดื่มกาแฟและรับประทานควบคู่กบั ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทางหนังสือพิมพ์มากที่สุด
ส่วนปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากในทุกด้าน
นพรัตน์ บุญเพียรผล (2548) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการซื้อและคุณลักษณะขนมหวานใน
จังหวัดเพชรบุรี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อขนมหวานเมืองเพชรของผูบ้ ริ โภค
คุณลักษณะของขนมหวานเมืองเพชรที่ผบู้ ริ โภคต้องการ และข้อมูลการผลิตและการจาหน่ายขนม
หวานเมืองเพชรของผูป้ ระกอบการ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้อขนมหวานเมืองเพชรของ
ผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลการ
จาหน่ายขนมหวานเมืองเพชรของร้านต่างๆ จากการแนะนาจากลุกค้าเดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อ
รับประทานเอง โดยขนมหม้อแกงเป็ นสินค้าที่ผบู้ ริ โภคส่วนใหญ่นิยมซื้อและตัดสินใจซื้อด้วย
ตนเอง สาหรับความถี่ในการซื้อขนมหวานเมืองเพชรนั้นส่วนใหญ่ประมาณ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน และ
นิยมซื้อในช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งอยูร่ ะหว่าง 200 - 300 บาท
สาหรับคุณลักษณะของขนมหวานเมืองเพชรที่ผบู้ ริ โภคต้องการ ได้แก่ดา้ นรสชาติ ความหลากหลาย
ของสินค้า การตกแต่งร้าน ที่จอดรถ ทาเลที่ต้งั และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ตามลาดับ
ผกามาศ ภาทรัพย์เจริญ (2545) ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสินใจเลือกร้านเบ
เกอรี่ ในเขต อาเภอเมืองอุดรธานี ” มีวตั ถุประสงเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
และพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ รวมถึงลักษณะร้านเบเกอรี่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชากรในเขตอาเภอเมืองอุดรธานี จากการศึกษาพบว่า ผูซ้ ้ือเบเกอรี่ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 15 -24 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน/รับจ้าง มีรายได้ต่ากว่า 5,001 บาทต่อเดือน ตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่ ดว้ ยตนเอง ซื้อจากร้านเบเกอรี่ ที่สะดวกซื้อ เพื่อนามารับประทาน ซึ่งช่วงเวลาที่ซ้ือก็คือ
15.01 - 20.00 น. โดยมีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ อยูท่ ี่ 1 - 3 ครั้ง ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยูท่ ี่ 51 100 บาท นิยมซื้อมากที่สุดคือ ขนมปัง รองลงมาคือเค้ก ร้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ ร้านเบ

เกอรี่ ในบิ๊กซี โดยมีเหตุผลในการเลือกร้านคือ สินค้าในร้านมีคุณภาพ รองลงมาคือมีสินค้าให้เลือก
มาก ผูซ้ ้ือเบเกอรี่ เห็นว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย มีความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจเลือกร้านเบเกอรี่ อยูใ่ นระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด และสังคมมี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกร้านเบเกอรี่ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยผูซ้ ้ือเบเกอรี่ ให้ระดับ
ความสาคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกรเลือกดังนี้ ความสดใหม่ของสินค้า ราคาสินค้าเหมาะสมกับ
คุณภาพเบเกอรี่ ทาเลที่ต้งั สะดวกในการเดินทาง และมีการบริ การที่เป็ นกันเองกับลูกค้า พูดจาสุภาพ
อ่อนน้อม ผูซ้ ้ือเบเกอรี่ ที่มีเพศต่างกัน เห็นว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้านมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านเบ
เกอรี่ ไม่แตกต่างกัน แต่ผซู้ ้ือเบเกอรี่ ที่มีอายุต่างกัน เห็นว่า ปัจจัยด้านด้านการจัดจาหน่ายและด้นการ
ส่งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านเบเกอรี่ ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

