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Chapter 3 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

1.  ความสําคัญของปญหาและวัตถุประสงค (Problem statement and Objective) 

 1.1 ความสําคญัของปญหา (Problem statement) 

 ในปจจุบนัโลกเรามีการพัฒนาเทคโนโลยใีหมๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยังมกีารแขงขันระหวางผู
ใหบริการสูงมากขึ้นอยางเหน็ไดชัด ในชวงสามปที่ผานมาแวดวงของการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนอยางมาก 
เชนในเรื่องของใชโทรศัพทซ่ึงแตเดิมมีเพยีงเพื่อการสื่อสารผานเสียง การสงขอความสั้น การสงรูปภาพแต
ในระยะหลังมานี้ โทรศัพทเปนยิ่งกวาโทรศัพท บริษัทชั้นนําตางๆไดพฒันาระบบใหสามารถรองรับการ
ทํางานตางๆมากขึ้นโดยเฉพาะ การเขาใชบริการ Internet ซ่ึงจะเหน็ไดวาบรรดานกัธุรกิจตลอดจนพนักงาน
ออฟฟตปจจุบนัมักจะมีโทรศัพท ที่สามารถใชบริการInternet ไดส่ิงเหลานี้เปนเครื่องบงชี้พฤติกรรม 
ผูบริโภความีการเปลี่ยนแปลงไป  

เปนที่ยอมรับแลววา หวัใจสําคัญของการจัดการการตลาดในยุคปจจบุันอยูที่ผูบริโภค  เนน
ความสําคัญเริ่มตั้งแตการวางแผนทางการตลาด การใชกลยุทธการตลาด ตลอดจนการควบคุมและ
ประเมนิผลทางการตลาด  ตางก็มุงหวังที่ไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อใชในการปรับปรุงแกไขกิจกรรม
การตลาดตาง ๆ โดยมีจดุมุงหมายที่สําคัญที่สุด ก็คือ สามารถเขาใจความตองการและตอบสนองความ
ตองการนั้นโดยมุงหวังใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได 

   แนวทางประการหนึ่งที่นกัการตลาดจะสามารถเขาใจในความตองการของผูบริโภคไดคือ  
การศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภค  ซ่ึงเปนแนวทางการหาความรูเกี่ยวกับผูบริโภคอยางมีระบบ  มีขั้นตอน  และมี
การศึกษาหาความรูและมกีารทําวิจัยกันเปนลําดับอยางกวางขวาง  ทัง้นี้  ผลลัพธจากการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคดังกลาวจะสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคญัเพื่อกําหนดกิจกรรมการตลาดตาง ๆ  เชน การ
วางแผนการตลาด  การจัดองคกรการตลาด  การจัดสรรทรัพยากรการตลาด  การประสานงานการตลาด  การ
รายงานทางการตลาด  ตลอดจนมีการประเมินผลและควบคุมกิจกรรมการตลาด ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคจะทําใหคุณสามารถสรางกลยุทธทางการตลาด ที่สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและ
ความสามารถในการคนหาทางแกไขพฤตกิรรมในการตดัสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตอง



และสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพฒันาตลาด
และพัฒนาผลติภัณฑของคุณใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง  

 1.2 วัตถุประสงค (Objective) 

 -  ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

 -  ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใน
สังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ขึ้น 

   -  ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น 

  -  เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรงกับ
ชนิดของสินคาที่ตองการ  

-  ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขนั  

 

2. พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การ
เลือกซื้อ การใช การประเมนิผล หรือจัดการกับสินคาและบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนอง
ความตองการของตนเองได การกระทาํของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคา
และหรือบริการทางเศรษฐกจิ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจที่เกิดขึ้นกอนระหวาง และหลัง และที่เปนตวั
กําหนดใหเกิดการกระทําตาง ๆ ขึ้น  

 

 

 

 

 



กระบวนการตัดสินใจซื้อและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปจจัยทางดานสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค (Social Influences on Consumer 
Decision Making)   

 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย (Culture and Subculture Factors) เปนปจจยัพื้นฐานมีอิทธิพลตอ
ความตองการและพฤติกรรมของคน และถือเปนปจจยัที่มีความสําคญัที่สุด เพราะมนุษยเปนสตัวสังคม 
ดังนั้นวัฒนธรรมแตละสังคมจึงมีผลตอพฤติกรรมในการใชชีวิตประจาํวันของ แตละบุคคล โดยเด็กที่กําลัง
เตบิโต จะไดรับอิทธิพลของคานิยม (Values), การรับรู (Perceptions), ความชอบ (Preferences) และ
พฤติกรรม (Behaviors) มาจากครอบครัว และสถาบันที่สําคัญ ๆ เชน โรงเรียน เปนตน ซ่ึงปจจัยวฒันธรรม
ยังสามารถแบงยอยๆไดอีกดงันี้ 

1. วัฒนธรรม (Culture) เปน การคํานึงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยโดยรวมของกลุมคน ณ สถานที่หนึ่ง 
ในแตละประเทศก็จะมีลักษณะนิสัยตางๆ กันไป เชน ประเทศไทยเรากจ็ะมีลักษณะเดนๆ ดวยรอยยิม้สยาม 
ความเกรงอกเกรงใจ เปนตน 

2. วัฒนธรรมยอย (Subculture)  แมวาเราจะรูพื้นฐานของพฤติกรรมโดยรวมแลว ตองพิจารณาให
ลึกลงไปถึง เชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว, พื้นที่ ภูมิศาสตร เพราะสิ่งเหลานี้เปนสวนที่กอใหเกดิความแตกตางกัน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

1. ปจจัยทางดานสังคม 

2. ปจจัยทางดานการตลาด 

3. ปจจัยทางดานสถานการณ 

4. ปจจัยทางดานจิตวิทยา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

การตัดสินใจซือ้ของผูบริโภค (Consumer Decision Making)    

1.  ยอมรับความตองการ (Need Recognition) 

2.  แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) 

3.  ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

4.  ตัดสินใจซื้อ (Purchase and Related Decisions) 

5.  พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post‐purchase Behavior) 



เพิ่มขึ้นไปอีก เชนประเทศไทยเปนประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาต ิ และในแตละเชื้อชาติกจ็ะมีวัฒนธรรม
ยอยลงไปอีกหรือแมกระทัง่เชื้อชาติเดียว กันแตตางศาสนาก็จะมีรูปแบบการใชชีวิตไมเหมือนกันในแตละ
วัฒนธรรมจะประกอบไปดวยวัฒนธรรมยอย ๆ ซ่ึงจะมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงจะนําไปสูการแบงสวน
ตลาด และการออกแบบกลยทุธสวนประสมการตลาด (4 P's) ที่แตกตางกันออกไป ประกอบดวย  

                      - เชื้อชาติ สัญชาติ เชน ไทย จีน อเมริกา อังกฤษ ลาว เปนตน  

                      - ศาสนา เชน พุทธ อิสลาม คริสต ซิกข เปนตน  

                      - พื้นที่ทางภูมศิาสตร เชน ภาคเหนือ ภาคอสีาน ภาคกลาง ภาคใต เปนตน 

ชั้นทางสังคม (Social Class) เปนการแบงสมาชิกในสังคมออกเปนลําดับขั้นที่แตกตางกัน โดยอาศยั
ตัวแปรตางๆ อาทิ รายได ฐานะ อาชีพ การศึกษา ความมัง่คั่ง แหลงที่พกัอาศัย  เปนตนซึ่งโดยทั่วไปสามารถ
แบงชั้นทางสังคมออกเปน 6 ระดับชั้นดวยกัน คือ  

ขั้นที่ 1 กลุมชนชั้นสูงระดับบน (Upper-Upper Class) คนชนชั้นสูงในสังคมที่มีทรัพย
สมบัติสืบทอดกันมานาน และมักเปนครอบครัวที่มีช่ือเสียงเกาแก  

ช้ันที่ 2 กลุมชนชั้นสูงระดับลาง (Lower –Upper Class) เปนคนที่มีรายไดสูงหรือรายได
มั่นคงจากการความสามารถในการอาชีพการดําเนินธุรกจิ มักจะมาจากพื้นฐานที่เคยเปนชนชั้นกลาง
มากอน ชนชัน้ของคนรวยหนาใหม บุคคลเหลานี้เปนผูยิ่งใหญในวงการบริหาร เปนผูที่มีรายได
สูงสุดในจํานวนชั้นทั้งหมด  

ช้ันที่ 3 กลุมชนชั้นกลางระดบับน (Upper-Middle Class) ผูประสบความสําเร็จจากการ
ประกอบอาชพีพอสมควร มีระดับการศึกษาสูงที่ตองการประสบความสําเร็จจากอาชีพและมีรายได
สูง กลุมนี้ไมรํ่ารวยมากแตกต็องการชีวิตความเปนอยูที่ด ีเรียกกนัวาเปนตาเปนสมองของสังคม 

ช้ันที่ 4 กลุมชนชั้นกลาง (Lower-Middle Class) กลุมคนทํางานเปนพนกังานในสํานักงาน
ซ่ึงมีรายไดปานกลางอยูอาศยัในยานที่อยูอาศัยในยานที่อยูอาศัยทัว่ไป 

ช้ันที่ 5 กลุมชนชั้นลางระดบับน (Upper-Lower Class) สวนใหญเปนคนมีความรูนอยเปน
พวก จนแตซ่ือสัตย ไดแกชนชั้นแรงงานเปนชั้นที่ใหญที่สุดในชั้นทางสังคม 



ช้ันที่ 6 กลุมชนชั้นลางระดบัลาง (Lower-Lower Class) กลุมผูที่มีความเปนอยูอยางยากจน 
รายไดต่ําที่สุด ประกอบดวยคนงานที่ไมมคีวามชํานาญ กลุมชาวนาที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง ชน
กลุมนอย 

กลุมอางอิงและครอบครัว (Reference Groups and Families) 

              กลุมอางอิง  (Reference Groups) หมายถึง กลุมใด ๆ ที่มีการเกี่ยวของกัน ระหวางคนในกลุม 
แบงเปน 2 ระดับ 

-  กลุมปฐมภมูิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีขอจํากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทาง
สังคมและชวงอายุ 

-  กลุมทุติยภูม ิเปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบตัวตอตัว แตไมบอย มีความเหนยีว
แนนนอยกวากลุมปฐมภูมิ  

         ครอบครัว (Families)  เปนสถาบันที่ทําการซื้อเพื่อการบริโภคที่สําคัญที่สุด นักการตลาดจะพิจารณา
ครอบครัวมากกวาพจิารณาเปนรายบุคคล 

  บทบาทของผูมีสวนรวมตอการตัดสินใจซือ้ของครอบครัว 

- ใคร  เปนผูริเร่ิมการซื้อ? 

- ใคร  เปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ? 

- ใคร  เปนผูทําการตัดสินใจซือ้? 

- ใคร  เปนผูซ้ือ? 

- ใคร  เปนผูใช? 

 วัฏจักรชีวติครอบครัว (Family Life Cycle) ซ่ึงประกอบไปดวยลําดับขั้นตอนตางๆ ทัง้หมด 9 ขั้นคือ 
ขั้นตอนคนโสด คูแตงงานใหม ครอบครัวที่มีบุตรอายุต่ํากวา 6 ป ครอบครัวที่มีบุตรอายุตั้งแต 6 ป ขึ้นไป 
ครอบครัวที่มีบุตรโตแลวอาศัยอยูดวยกัน ครอบครัวที่ไมมีบุตรอาศัยอยูดวยและหวัหนาครอบครัวยังคง
ทํางาน  ครอบครัวที่ไมมีบุตรอาศัยอยูดวยและหวัหนาครอบครัวเกษยีณแลว การมีชีวิตอยางสันโดษในวัย
ทํางาน การมีชีวิตอยางสันโดษที่ปลดเกษียณแลว รวมถึงสมาชิกครอบครัวแบบอื่นๆ ที่อยูอาศัยรวมกัน



ภายในบานเดยีวกันดวย นักการตลาดจึงใหความสนใจตอสถานการณชีวิตทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เชน การหยา
ราง การเปนหมาย การสมรสใหม รวมทั้งการศึกษาถึงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคดวย 

ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) กอน หนานี้เปนการกลาวถึงปจจยัที่เกี่ยวกับกลุมคนแตใน
หัวขอนีจ้ะเปนการลง ลึกถึงแตละบุคคลลงไปวาอะไรบางที่เปนปจจยัที่สงผลตอการพฤติกรรมของผู 
บริโภค 

1. อายุ (Age) ใน แตละชวงอายุของแตละบุคคลจะมีการบริโภคที่ไมเหมือนกันในวยัเด็ก เดก็จะ
สนใจแตเร่ืองของความสนุก ของเลน เครื่องเลน เกมส ฯลฯ แตเมื่อเขาสูวัยทํางานกจ็ะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม
มาบริโภคขาวสารหรือส่ิง ที่มีประโยชนมากขึ้นแตอยางไรก็ดีมียังมหีลายส่ิงหลายอยางที่ทุกวยัตอง การเชน 
ความสะดวกสบายนั่นเอง 

2. อาชีพ (Occupation) อาชีพ ก็เปนอกีสิ่งหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอยางมากตัวอยางที่
เห็นขอ แตกตางไดชัดเชน อาชีพนักธุรกิจกับอาชีพพอคาแมคาสองอาชีพนี้ สองอาชีพนี้แตกตางอยางไร
แมวาทั้งสองอาชีพตองการในสิ่งเดียวกนัคือราย ไดจากการทํางานแตการใชชีวิตการทํางานแตกตาง นัก
ธุรกิจมักจะมีการดูแลตัวเองใหดูภูมฐิานอยูเสมอแตกลับกนัพอคาแมคา จะสนใจในเรื่องนี้นอยกวากนัมาก 

3. โอกาส (Opportunity) โอกาส ในชวีติของเราๆทานๆโอกาสเปนสิ่งที่ผานมาแลวกผ็านไปแตผูที่
ไขวควา โอกาสเหลานั้นไวยอมไดอะไรมากกวาคนอื่นดงันั้นผูที่ไดรับบางสิ่ง บางอยางอาทิเชน หากคนๆ
หนึ่งไดมีโอกาสไปใชชีวิตในประเทศที่พฒันาแลวเมื่อเขากลับมายัง ประเทศตนเองก็จะนําพฤติกรรมที่
บริโภคสินคาหรือบริการที่ดีมีมาตรฐานกวากลับ มาดวย และมกัจะคงพฤติกรรมนั้นๆไวอยูตลอดไป 

4. การศึกษา (Education) ปจจัย นี้เปนสิ่งสําคญัมากผูที่มีการศึกษาทีด่กี็ยอมที่จะพิจารณาเลือกเฟน
ส่ิง ที่ดีสําหรับตนเพื่อบริโภคเพื่อใหเห็นภาพมากขึ้นขอยกตัวอยางเชน หมอหรือพยาบาลที่รูจักโรคภัยไข
เจ็บเปนอยางดรูีถึงสาเหตุของมันก็ยอม ตองระมัดระวังและหาทางปองกันในการบริโภคอาหารดีกวาผูอ่ืน 

5. รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) จาก ที่ไดกลาวมาขางตนไมวาจะเปนอายุ อาชีพ โอกาส หรือ
การศึกษาก็ยังตองอยูภายใตรูปแบบการดํารงชีวิตของแตละบุคคลวามีความ พิถีพิถัน ระมัดระวัง ละเอียด 
และรอบคอบขนาดไหน ยิ่งมีส่ิงเหลานี้มากการเลือกบรโิภคผลิตภัณฑหรือบริการก็จะมีขั้นตอนมาก ขึ้นตาม
ไป 

 



ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค (Marketing Influences on 
Consumer Decision Making)   

 กิจกรรมทางการตลาดจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การ
ใชสวนผสมทางการตลาด (4P’s) ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
(ส่ือสารการตลาด) ตางกก็ระทบตอกระบวนการซื้อในขั้นตางๆ ดวยในฐานะที่เปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product Influences) 

  รูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก  สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของ
ผูบริโภค หีบหอที่สะดุดตา อาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพือ่พิจารณา ประเมิน เพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลาก
ที่แสดงใหผูบริโภคเห็นคณุประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินเชนกนั 

 ปจจัยดานราคา (Price Influences) 

. ราคาเปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยเฉพาะในชวงการ
ประเมินทางเลอืกและตดัสินใจซื้อ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงพยายามที่จะลด
ตนทุนการซื้อและเสนอขายในราคาที่ไมแพง  

 ปจจัยดานชองทางการจําหนาย (Place Influences) 

 เนื่องจากการแพรหลายและระดับความสะดอกในการซื้อส้ินคาเปนปจจยัหนึ่งที่ผูบริโภคนําไป
พิจารณาเมื่อมคีวามตองการสินคา  นอกจากนี้ประเภทของชองทางการจําหนายสนิคา ยังกออิทธิพลตอ
ภาพพจนของผลิตภัณฑในสายตาผูบริโภคอีกดวย เชน ยาสระผมและครีมนวดนําเขาจากตางประเทศ มักจะ
นิยมจดัจําหนายตามรานเสรมิความงามชั้นน้ําที่มีช่ือเสียงมากกวาจะใชการจัดจําหนายโดยวางตามชั้นวาง
ของในรานคาทั่วไป 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Influences)  

 การสงเสริมตลาดสามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ขาวสารที่นักการตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักกานตลาดสามารถแกไข
หาไดและมันสามารถสงมอบคุณคาใหไดมากกวาสนิคาของคูแขง เมือ่ไดขาวสารหลกัการซื้อเปนการยืนยัน
วาการตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตอง 



 

ปจจัยทางดานสถานการณท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค (Situational influences on 
Consumer Decision Making)     

สถานการณ คอื ปจจยัทั้งหลายโดยเฉพาะทางเลือกในแงเวลาและสถานที่ที่เกิดจากการสังเกตไมได
เกิดจากความรูของบุคคล แตเกดิจากตวักระตุนที่เปนทางเลือกที่มีผลตอพฤติกรรมในปจจุบัน การเลือก
สินคาตราสินคาเปนชวงของการพิจารณาสถานการณในการตัดสินใจซื้อ เชน จะซื้อเนื้อผักดี เปนตน 
สถานการณทีท่ําใหเกดิการตัดสินใจซื้อมอียู 5 ประการ คือ 

1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical features) เปนสถานการณที่เห็นไดวามีความสําคัญที่สุด มี
ลักษณะที่ประกอบดวย ภูมศิาสตรและสถาบัน เชน ทําเล ที่ตั้ง การตกแตงภายใน กล่ิน เสียง แสง อากาศ  
และโครงสรางภายนอกที่สามารถมองเห็นไดของสินคาหรือส่ิงตางๆโดยรอบที่เปนตัวกระตุนวัตถุประสงค 

2.  ลักษณะสังคม (Social features) การอธิบายที่ลึกลงไปเพิ่มขึ้นของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
สถานการณ ซ้ือคร้ังสุดทายเมื่อไหร ซ้ือในชวงเวลาอะไร เวลาเลิกงาน หรือสุดสัปดาห 

3. ระยะเวลา (Time) ที่ใชในการตัดสินใจ ปจจัยอีกตวัที่เกี่ยวของกับการตดัสินใจก็คือ เร่ืองของ
เวลาที่จะใชไปสําหรับการตัดสินใจเปนสิ่งสุดทายที่ตองตัดสินใจ การเลือกซื้อสินคาอาจใชเวลาเปนป หรือ
ตัดสินใจเลือกซื้อยางฉับพลันก็ได ปกติระยะเวลาที่ใชจะพิจารณาปจจัยเชนเดยีวกบัการแสวงหาขอมลู 

4. ลักษณะงาน (Task Features) เปนสถานการณควบคูกับการตั้งใจ จงใจ เจตนา หรือความ
ตองการเลือกซื้อ  

5. สภาวะปจจุบนั (Current conditions) จัดเปนลักษณะสุดทายเพราะวาเปนสถานการณพิเศษ
ขึ้นอยูกับสภาพของอารมณในชั่วขณะ เงนิสดที่มี สภาพความพรอมทางรางกาย เชน สบายดหีรือเจ็บปวย 
เปนตน 

 

 

 



ปจจัยทางดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Psychological influences on 
Consumer Decision Making)    

ปจจัยทางดานจิตวิทยา  การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงจัดปจจยัใจ
ตัวผูบริโภคทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสินคา ปจจัยทางจิตวทิยาประกอบดวย 

- แรงจูงใจ (Motivation) 

- การรับรู (Perception)  

- การเรียนรู (Leaning)  

- บุคลิกภาพ (Personality) 

- ทัศนคติ ความเชื่อและเจตคต ิ(Beliefs & Attitude) 

แรงจูงใจ (Motivation) บคุคลหนึ่งๆ มีความตองการในสิ่งตางๆ ไดหลายประการ ความตองการ
บางอยางเปนความตองการเพื่อการดํารงชวีิตและเกิดขึน้จากภาวะตึงเครียดทางรางกาย เชน ความหิว ความ
กระหาย ความรูสึกไมสบาย เปนตน ความตองการบางอยางเปนความตองการของสิ่งจําเปนทางจิตใจที่เกิด
จากภาวะตึงเครียดทางจิตเกดิขึ้นจากแรงจงูใจที่มีความรนุแรงมากพอที่จะกระตุนใหความตองการออกมา
เปนพฤติกรรรมได 

นักจิตวิทยาไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยขึน้มาหลายทฤษฎีดวยกนั และมีอยู 3 ทฤษฎีที่
เปนที่รูจักมากที่สุดไดแก 

ทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด (Freud’s Theory) ไดตั้งสมมติฐานไววาแรงผลักดันทางจิตอันเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษยนั้นสวนใหญเปนจิตไรสํานกึ จึงทําใหมนุษยไมสามารถเขาใจแรงจูงใจของ
ตัวเองอยางดีนกั ซ่ึงมีเทคนิคที่เรียกวา ขั้นบันไดหรือเรียงกันเปนลําดับขั้นที่ใชสําหรับเชื่อมโยงแรงจูงใจของ
บุคคลจากขั้นแรกๆ จนถึงขัน้สุดทาย 

ทฤษฎีการจัดลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow’s Heerarchy of Needs) ความตองการ
ของมนุษยมกีารจัดเปนลําดบัขั้นโดยตนเอง ตั้งแตส่ิงที่มีความกดดนัมากที่สุดจนนอยที่สุด โดยเรียงจาก
ลําดับความสําคัญไดแก 

 



ลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow’s Heerarchy of Needs) 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีของเฮอรซเบิรก (Herzberg’s Theory) ไดสรางทฤษฎีแรงจูงใจแบบสองปจจยั ซ่ึงแยก
ปจจัยที่เรียกวาสิ่งที่สรางความไมพอใจ (ปจจัยทีก่อใหเกดิความไมพอใจ) และสิ่งที่สรางความพอใจ (ปจจัยที่
กอใหเกิดความพอใจ) ทฤษฎีนี้มีส่ิงที่เกี่ยวของกัน 2 ประการ คือ ประการแรก ผูขายควรทําใหควรทําใหดี
ที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความไมพอใจ เชน คูมอืการใชที่ไมสมบูรณหรือนโยบายทางดานบริการที่ไมดี ถึงแมส่ิง
เหลานี้ไมใชผลิตภัณฑแตมนัก็อาจจะชายยาก ประการที่สอง ผูผลิตควรจะจําแนกความพอใจหลักหรือ
แรงจูงใจในการซื้อของตลาดเพื่อที่ผูผลิตจะไดอยางถูกตอง ความพอใจนี้จะสรางความแตกตางอยางเดนชัด
ในตราสินคาทีผู่บริโภคจะซื้อ 

 การรับรู (Perception) บุคคลที่ถูกจูงใจพรอมที่จะแสดงออกมาหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการรับรูของ
บุคคลเหลานั้นในสถานการณตางๆ การรับรูเปนกระบวนการทีแ่ตละบุคคลเลือก จัดการ และแปล
ความหมายขอมูลขาวสารออกมา การที่บุคคลสามารถรับรูของสิ่งเดียวกันแตกตางกันไปนัน้เปนผลจาก
กระบวนการ 3 กระบวนการ คือ 

- การเลือกที่จะสนใจ (Selective Attention) 

- การเลือกที่จะบิดเบือน เลือกตีความ (Selective Distortion) 

- การเลือกที่จะเก็บรักษา เลือกที่จะจดจําในสิ่งที่ดี (Selective Retention) 

ระดับ 5 ความตองการบรรลุเปาหมายในชีวิต (Self‐development and realization) 

ระดับ 4 ความตองการการยกยอง (Esteem needs) 

ระดับ 3 ความตองการทางสังคม (Social needs) 

ระดับ 2 ความตองการความปลอดภัย และมั่นคง (Safety needs) 

ระดับ 1 ความตองการขั้นพื้นฐาน  ปจจัย 4 (Physiological needs) 



การเรียนรู (Learning) เมื่อบุคคลไดแสดงออกมานั้น แสดงวาบุคคลนั้นไดเกิดการเรียนรู การเรียนรู
คือ การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของแตละบุคคลจากประสบการณ นักทฤษฎีการเรียนรูเชื่อวาการเรียนรู
เกิดขึ้นจากการที่แสดงบทบาทที่มีอิทธิพลตอกันระหวาง  

      ทฤษฎีแรงกระตุนและการตอบสนอง 

- แรงขับ (Drive) เปนสิ่งกระตุนภายในที่ผลักดันใหเกิดการแสดงออกมากที่สุด 

- ส่ิงกระตุน (Stimuli)  

- สัญญาณ (Cues)  

- การตอบสนอง (Responses)  

- การตอกย้ํา (Reinforcement)   

บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะเฉพาะบุคคลที่บงบอกความแตกตางระหวางบุคคล ความ
แตกตางเฉพาะนี้เรียกวา ปจเจกชน คือมนษุยทุกคนไมเหมือนกนั 

ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) นักจิตวทิยาที่มีช่ือเสียงมาก ไดอธิบายถึงความหมายของคําวา  
"อีโก (Ego)" ซ่ึงเปนสวนสําคัญของ บุคลิกภาพ ที่ทําหนาที่ตัดสินใจ แตการตัดสินใจขึน้อยูกับอํานาจภายใน
รางกาย หรือความตองการ ความปรารถนาของคนคนนั้น ซ่ึงอาจจะเปนความเหน็แกตวั (id) กับความรูสึก
ผิดชอบชั่วดี ความจริงจากสิ่งแวดลอมภายนอก จริยธรรม ความเปนเหตุเปนผล (superego) และเมือ่มีการชั่ง
น้ําหนกัระหวางปจจัย 2 ปจจัยนีแ้ลวกจ็ะเกิดการตัดสินใจขึ้น 

ความเชื่อและทัศนคติ เจตคติ (Beliefs & Attitudes) เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกนัระหวาง
ความรูสึก และความเชื่อ หรือการรูของบุคคล กับแนวโนมที่จะมี พฤตกิรรมโตตอบ ในทางใดทางหนึ่งตอ
เปาหมายของ ทัศนคติ นั้น 

ทัศนคติ เปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคล ที่มีตอขอมูล
ขาวสาร และการเปดรับ รายการกรองสถานการณ ที่ไดรับมา ซ่ึงเปนไปไดทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มี
ผลใหมีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเหน็ไดวา ทัศนคติ ประกอบดวย ความคิดที่มผีลตออารมณ และ
ความรูสึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม 

 



การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer Decision Making)    

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ขั้นท่ี 1 ยอมรับความตองการ (Need recognition) กระบวนการซือ้จะเกดิขึ้นเมือ่ผูซ้ือ
ตระหนกัถึงปญหาหรือความตองการของตนเอง การตระหนกัถึงความตองการความแตกตางระหวางสถานะ
จริงและสถานะที่ปรารถนา 

- ส่ิงกระตุนภายใน  ไดแก ความหิว  ความกระหาย ความจําเปนพื้นฐานของบุคคล 

- ส่ิงกระตุนภายนอก ไดแก โฆษณาทางโทรทัศน โฆษณาในนิตยสาร  คําขวัญทางวิทยุ
ส่ิงกระตุนในสิ่งแวดลอม 

ขั้นท่ี 2 แสวงหาทางเลือก (Alternative search) ในขั้นนี้ผูบริโภคจะแสวงหาขอมลูขาวสาร
เพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะคนหาขอมูลจากแหลงภายในกอน เพื่อนาํมาใชในการประเมินทางเลอืก หากยัง
ขอมูลไมเพียงพอก็ตองหาขอมูลเพิ่มจากแหลงภายนอก  

        ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ได
รวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมูและวิเคราะหขอดี ขอเสยี ทั้งในลักษณะการเปรียบเทยีบหาทางเลือกและ
ความคุมคามากที่สุด 

- คุณลักษณะสนิคา การประเมินคุณภาพ, ราคา, & รูปแบบ 

- ระดับความสําคัญ คุณลักษณะใดที่สําคัญทีสุ่ด  

- ความเชื่อในตราสินคา  ความเชื่อมั่นที่มีตอตรายี่หอ 

- ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวม  ขึน้อยูกับสิ่งที่แสวงหา วามีความพึงพอใจ
เพียงใดตอสินคาแตละอยาง 

- วิธีการประเมนิผล  เลือกสินคา (และตรายีห่อ) โดยมีฐานการพิจารณาจากคุณลักษณะ
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง 



        ขั้นท่ี 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เลือกทางเลอืกที่ดีที่สุด หลังการประเมนิ ผู
ประเมินจะทราบขอดี ขอเสีย หลังจากนัน้บคุคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหา มัก
ใชประสบการณในอดีตเปนเกณฑ ทั้งประสบการณของตนเองและผูอ่ืน 

        ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลังการซื้อ (Post purchase evaluation) เปนขั้นสุดทายหลังจาก
การซื้อ ผูบริโภคจะนําผลิตภัณฑที่ซ้ือนั้นมาใช และในขณะเดียวกนักจ็ะทําการประเมินผลิตภัณฑนั้นไปดวย 
หลังจากที่ลูกคาไดทําการตดัสินใจซื้อสินคาหรือบริการไปแลวนัน้ นักการตลาดจะตองทําการตรวจสอบ
ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซ่ึงความพึงพอใจนัน้เกดิขึ้นจากการที่ลูกคาทําการเปรยีบเทียบส่ิงที่เกิด ขึ้น
จริง กับสิ่งที่คาดหวังถาคณุคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่คาดหวัง คาดหวังหรือสูงกวาที่ได
คาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกดิความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้น โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมในการซื้อซํ้า หรือบอกตอ เปนตน แตเมือ่ใดก็ตามที่คณุคาที่ไดรับจริงต่ํากวาที่คาดหวังเอาไว 
ลูกคาก็จะเกิดความไมพึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คอื ลูกคาจะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของคูแขงขันและมี
การบอกตอไปยังผูบริโภคคนอื่นๆ ดวย 

            ดวยเหตนุี้นักการตลาดจึงตองทําการตรวจสอบความพงึพอใจของลูกคาหลังจากที่ ลูกคาซื้อ
สินคาหรือบริการไปแลว โดยอาจจะทําผานการใชแบบสํารวจความพงึพอใจ หรือจดัตั้งศูนยรับขอรองเรียน
ของลูกคา (Call Center) เปนตน  ซ่ึงจะเหน็ไดวา กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการ
ตอเนื่อง  ไมไดหยดุตรงที่การซื้อ 

การตัดสินใจซือ้ของผูบริโภค มีความสําคัญตอความพอใจของผูบริโภคที่ไดรับมาก เพราะ
การตัดสินใจแตละครั้งที่เกิดขึ้นจะหมายถึงการยอมรับในรานใดรานหนึง่หรือตราสินคาใดสินคาหนึ่ง
โดยเฉพาะ ฉะนั้นการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพจึงหวัใจสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค ดวย
เหตุนีก้ารตัดสนิใจของผูบริโภคจึงปรากฏอยูตรงกลางแบบจําลอง ปจจัยฐานของบุคคลทั้งหมด อันไดแก 
ความตองการ แรงจูงใจ บคุลิกภาพ และการรู จะนํามาใชพิจารณารวมกัน เพื่อใหการเลือกซื้อเกิดขึ้นใน
ตลาด และอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกผูบริโภคกจ็ะนํามาใชพิจารณาและใชประโยชนดวยเชนกัน จาก
ขอมูลความเปนมาของพฤติกรรมผูบริโภคที่ไดกลาวมาจะสามารถเริ่มศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคได อันจะทําใหเราเห็นและเขาใจถึงพฤติกรรมการซื้อหรือไมซ้ือของผูบริโภควา
เกิดขึ้นไดอยางไร  

 



3. การประยุกตใช พฤติกรรมผูบริโภค 

 Ex.  แนวโนมพฤติกรรมการบริโภคสื่อในอนาคตจะเปนอยางไร 

ในปจจุบนัโลกเรามีววิัฒนาการดานการสือ่สารชนิดที่เรียก วากาวกระโดด ในประเทศไทยคําวา 
ADSL หรือ Internet ความเร็วสูงเพิ่งจะเปนที่รูจักอยางแพรหลายในระยะเวลาไมกีป่มานี้และใน ชวงเวลา
นั้นโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถใชบริการ Internet ก็มีอยูแคไมกี่ Brand เทานั้นแถมราคาก็สูงมาก แตในป 
2552 ทุกที่ที่ใช Internet มักจะเปนชนดิความเร็วสูงหรือแมกระทั่งมอืถือก็ตองรองรับเทคโนโลยีสมัย ใหม
อยาง 3G ดังนัน้จะเห็นไดการสื่อสารไดพัฒนาไปสูการสื่อสารบนโลก Internet มาก ขึ้นอยางเหน็ไดชัด ทกุ
ธุรกิจทุกบริการตางก็พยายามสรรหาระบบที่จะตอบสนองเทคโนโลยีเหลานี้แลว การจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ธุรกิจเพื่อใหพรอมรับกับความตองการของผูบริโภค การแขงขันในดานเทคโนโลยมีีผลตอธุรกิจทั้งขนาด
ใหญและกลาง ธุรกิจเหลานีต้างเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดเพือ่รองรับความตองการหรือพฤติกรรม 
ของผูบริโภคในอนาคตซึ่งในอนาคตการบริโภคขาวสารของคนทั่วไปจะเริ่มหนัมาบริโภคขาวสารผาน
ระบบออนไลนมากขึ้นไมวาจะผาน Computer หรือ Smart Phone ก็ตาม และในทางเดียวกันผูผลิตComputer 
โทรศัพท อุปกรณส่ือสาร หรือแมกระทั่งผูใหบริการโครงขายการสื่อสารก็พยายามปรับแผนและกลยุทธ 
ตลอดจนบริการเพื่อใหพรอมบริการแกผูบริโภคและการแขงขันในอนาคตจะเห็นได วาปจจุบันผูใหบริการ
การสื่อสารไมวาจะโทรศัพทพื้นฐานหรือ เคลื่อนที่ตางก็จะมี Package สําหรับการใชบริการ Internet ออก มา
มากมายเพื่อดงึดูดใหผูบริโภคใชบริการของตนรวมทั้งผูประกอบการ ประเภทอื่นๆก็ยังเริ่มทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนมากขึ้นหรือ แมกระทัง่โลกของขาวสาร ส่ือประเภทหนังสือพิมพก็ยังเริ่ม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใหบริการขาวสารผาน Internet มากขึน้แทบทุกสํานกัขาวในปจจุบนัจะมหีนา 
Website ของตนเองและยงัมีบางสํานักขาวที่พัฒนาไปไกลยิ่งกวานัน้ บางสํานักขาวมีการผลิตโปรแกรม
สําหรับมือถือบางชนิดเพื่อความสะดวกในการบริโภค ขาวสารของผูบริโภค อาทิเชน The Nation มีการผลิต 
Apps สําหรับ I Phone เพื่อใหผูใช I Phone ติดตามขาวสารไดตลอดเวลา  

นอกจากนี้ทางศูนยวิจัยกสิกรไทยยังใหความเห็นวา “ศูนย วิจยักสิกรไทย รายงานเรื่องแนวโนม 
หนังสือพิมพออนไลน วา จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีส่ือสารในโลกปจจุบัน เปนตวัผลักดันใหการ
พัฒนาของสื่อหนังสือพิมพทั่วโลกเริ่มปรับเปลี่ยนเขา สูรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน ใหผูอาน
สามารถติดตามขาวสารไดสะดวกและรวดเร็วจากทัว่ทุกมุมโลกในรูปแบบ ส่ือหนังสือพิมพออนไลน 
นอกจากนี้บริการรับขาวสารในรูปแบบขอความสั้น (Short Message Service : SMS) และขอความมัลติมีเดีย
(Multimedia Message Service : MMS) ก็ ถือเปนชองทางที่ผูใหบริการขาวของไทยเริ่มหันมาพฒันาขยาย



ตลาดในสวนนี้ มากขึ้นเชนกันโดยเฉพาะในชวงที่มีเหตุการณสําคัญๆที่ประชาชนสนใจติดตามเปน พิเศษ” 
ขอมูลจาก http://ppnpthan.ning.com/profiles/blogs/3478912:BlogPost:9471  

ขณะ นี้ผูใหบริการขาวผานระบบออนไลนในเมืองไทยยังเปนการใหบริการฟรีโดย ที่ผูใหบริการจะ
ไดรับรายไดจากการโฆษณาตางๆ ซ่ึงในอนาคตอาจมีการเรียกเก็บคาบริการซึ่งหากธุรกิจของคุณเปนที่นิยม
คุณ อาจจะใชเปนชองทางในการสรางรายไดจากการโฆษณาเชนเดยีวกันก็ยอมเปนไป จะเหน็ไดวาโลก
ปจจบุันอะไรๆ ก็ Internet แตเดิมนั้น หากใครตองการหาบริการหรือสินคาชนิดใดกจ็ะเปดดูสมุดหนาเหลือง 
แตปจจุบนัผูคนสวนใหญใช Google ในการคนหาผลิตภณัฑหรือบริการ 

นอกจากกลุมของหนังสือพมิพแลวธุรกิจชั้นนําของไทยมีการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธมาทําการตลาดผาน 
Internet มากขึ้นซึ่งนอกจากการทํา Website แลวยังมีการใชระบบที่เรียกวา Social Network เพื่อใหผูบริโภค
สามารถเขาถึงธุรกิจของเขาและติดตามขาวสารไดตลอดเวลาและ ยังเพิ่มเครื่องมือที่จะเขาถึงลูกคาดวยการ
ทํา Email Marketing หรือสง SMS วิธี การเหลานี้เปนวธีิการที่จะชวยใหเขาถึงผูบริโภคไดงายและยังทําให 
ผูบริโภคนึกถึงบริการหรือผลิตภัณฑของเขาเปนอันดับแรกในอดีตอาจไมจําเปน แตปจจุบันมกีารแขงขันสูง
สินคาชนิดเดยีวกันอาจมีหลากหลายผูผลิตผู บริโภคก็ยอมใชเวลาและหลักเกณฑในการเลือกสินคาเพื่อ
บริโภคมากขึ้น  

ดังนั้นแนวโนมการนําเสนอขอมลูหรือขาวสารตางๆไปยังผูบริโภคในประเทศไทยจะ ปรับเปลี่ยน
ทิศทางไปใชชองทาง Internet มากขึ้น คุณพรอมแลวหรือยังที่จะตอบสนองความตองการกับพฤตกิรรมของ
ผูบริโภคที่ เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  

4. สรุป (Conclusion) 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผูบริโภคในการ คนหา ซ้ือ ใช ประเมิน และจัดการกบั
ส่ิงเหลือใช สินคาและบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถสนองความตองการของเขาได ซ่ึงมีปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้ออยู 4 ประการคือ 1) ปจจยัทางดานสังคม   2) ปจจัยทางดานการตลาด  3) ปจจัยทางดาน
สถานการณ  4) ปจจยัทางดานจิตวิทยา ซ่ึงก็จะนํามาสูการตัดสินในซือ้โดยมีกระบวนการตัดสินใจซื้ออยู 5 
ประการคือ 1) ยอมรับความตองการ  2) แสวงหาทางเลือก  3)ประเมินทางเลือก 4) ตัดสินใจซื้อ  5) 
พฤติกรรมหลังการซื้อ 



 ซ่ึงงานของนักการตลาดก็คือการทําความเขาใจพฤติกรรมผูซ้ือในแตละขั้นตอน และทราบวาเปนสิ่ง
ที่มีอิทธิพล นอกจากนี้ทัศนคติอ่ืนๆ ปจจัยดานสถานการณที่มิไดคาดการณไวและความคาดการณอาจจะมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อเชนเดียวกับระดับความพอใจหลงัการซื้อ และกิจกรรมหลังการซื้อจะเปนสวนหนึ่งใน
หนาที่ของนักการตลาดเพราะ ผูบริโภคที่พอใจจะมีการซือ้ตอไป ผูบริโภคที่ไมพอใจจะหยุดการซื้อ และยังมี
ทีทาวาจะแพรกระจายคําบอกเลาไปยังเพื่อนๆ อีกดวย ในเหตุผลนี้ บริษัทตองทํางานเพื่อสรางความพอใจ
ของผูบริโภคใหมั่นคงในทุกขั้นตอนของกระบวนการซื้อ 

 

 

5. ขอเสนอแนะ (Suggestion) 

 ในการวางแผนการตลาดสําหรับทุกกิจการ มีความจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมและความตองการ
ของกลุมลูกคาเปาหมาย กอนที่จะตดัสินใจดําเนนิการลงทุน เพราะพฤติกรรมของแตละบุคคลในการเลือก
ซ้ือ เลือกใช และการใชจายมีความแตกตางกันตามสภาพแวดลอมของแตละบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา 
และรายได  ซ่ึงมีผลทําใหความสนใจและความคิดเห็นของผูบริโภคเกิดความแตกตางกัน   

ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ถือเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผนการตลาด ที่
กิจการพึงใหความสําคัญเปนอันดับแรก และเปนตวับงชีว้าควรดําเนินกิจการตอไปหรือไม ซ่ึงควรเริ่มจาก
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับผลิตภัณฑ หรือตราสินคาที่นาสนใจ โดยกําหนด
กลุมเปาหมายใหเหมาะสมกบัผลิตภัณฑ จากนั้นตองระบุความตองการของลูกคา เปาหมาย คานยิม ระดับ
ผลิตภัณฑ ความรูเกี่ยวกับตราสินคา ทัศนคติและพฤตกิรรมผูบริโภค และดีตองมีความเขาใจถึงความหมาย
สัญลักษณตราสินคานั้นอยางลึกซึ้ง และในชวงสั้นๆ ตองพยายามทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
กลุมเปาหมายกับตราสินคา 

 หากเปนผลิตภณัฑและตราสินคาใหม ตองมีการทําวิจยัดานตลาด เพื่อเรียนรูเกีย่วกับความสัมพันธ
ระหวางผูบริโภคกับผลิตภณัฑ งานวจิัยจะประกอบดวยบทสัมภาษณ เพื่อใหรูถึงสิ่งที่มีผลตอการซื้อในขั้น
สุดทาย  อาจจะใชวิธีสัมภาษณกลุมเปาหมาย  ทดสอบแนวคดิ สํารวจทัศนคติ สําหรับผลิตภัณฑและตรา
สินคาที่มีในตลาดอยูแลว                                                                                                            
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7. คําถามเพื่ออภิปราย (Debating Points) 

 7.1  How do you think? 

 คุณคิดวา  พฤติกรรมการบริโภคสื่อในยุคปจจุบันเปนอยางไร? 

 7.2 Why? 

ทําไมถึงเปนเชนนั้น? 


