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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ น
ร้ านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้อง เพื่ อนํา มาประกอบการนํา เสนอผลการวิจ ัย ไปใช้ใ ห้เกิ ด ประโยชน์ และเพื่ อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาํ หนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 6 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer Behavior)
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix)
ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 5 ประวัติบริ ษทั สเวนเซ่นส์(ไทย) จํากัด
ส่ วนที่ 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)
ในตลาดปั จจุบนั ถือว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นใหญ่ และมีความสําคัญที่สุดของนักธุ รกิจ จึงจําเป็ น
อย่างยิ่งที่ผบู ้ ริ หารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่ มผูบ้ ริ โภคให้ละเอี ยดถึ งสาเหตุ ของการซื้ อ การ
เปลี่ยนแปลงการซื้ อ การตัดสิ นใจซื้ อ ฯลฯ ซึ่ งถ้าผูบ้ ริ หารศึกษาถึงสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้
ผูบ้ ริ หารทายใจหรื อเดาใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคของกิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่านั้นต้องการอะไร
มีพฤติกรรมการซื้ ออย่างไร แรงจูงใจในการซื้ อเกิดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคนํามาตัดสิ นใจ
ซื้ อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนทาง
การตลาด ซึ่ งจะขอกล่าวเป็ นตอน ๆ ดังนี้
1.1 ความหมายและประเภทของผู้บริ โภค
1.1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภค
1) พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงกิริยาอาการที่เกี่ยวกับการซื้ อ การใช้ การประเมินผล
การค้นหาข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การตามความต้องการหรื อตามการคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
2) พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ การแสดงปฏิกิริยาของบุคคลที่เป็ นกระบวนการเพื่อให้ได้รับ
สิ นค้าหรื อบริ การตามความต้องการของตน
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3) พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล การซื้ อ การใช้การ
ประเมินผลในสิ นค้าหรื อบริ การ
จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนี้ สามารถแยกได้เป็ นข้อๆ ได้ดงั นี้
(1) มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ด้วยการเดินทางไปจับจ่ายหาซื้ อและใช้สินค้าหรื อ
บริ การตามความต้องการของบุคคล
(2) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อ การพิสูจน์ความต้องการ
การตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจับจ่าย และการพูดคุยเพื่อค้นหาคํายืนยัน
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายที่เป็ นครอบครัวแม่บา้ น หรื อซื้ อไป
เป็ นของขวัญให้บุคคลอื่น
1.1.2 ประเภทของผู้บริโภค สามารถจําแนกได้ 4 กลุ่มดังนี้
1) ผู้บริโภคทีเ่ ป็ นบุคคลและองค์ กร
(1) ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นบุคคลมักจะซื้ อสิ นค้าไปใช้ในครัวเรื อนของเขา เช่น ซื้ อแป้ ง สบู่ ยาสี
ฟัน ผงซักฟอก หรื อซื้ อไปเป็ นของขวัญให้กบั คนรัก การซื้ อและใช้น้ ี ตอ้ งเป็ นบุคคลสุ ดท้าย มิได้
นําไปผลิตหรื อขายต่อ
(2) องค์กรในที่น้ ี คือ นิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งโดยมี วตั ถุ ประสงค์มุ่งแสวงหากําไรหรื อไม่
แสวงหากําไร จัดซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การไว้ใช้ในกิจการของตนเอง เช่น ซื้ อเครื่ องใช้สํานักงาน หรื อซื้ อ
เครื่ องจักรไว้ผลิตสิ นค้า ซื้ อวัตถุดิบไว้ผลิตสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป
2) ผู้บริโภคทีเ่ ป็ นบุคคลทีแ่ ท้จริง ผู้บริโภคทีม่ ีศักยภาพและผู้บริโภคทีไ่ ม่ แท้ จริง
(1) ผู้บริ โภคที่เป็ นบุคคลที่แท้ จริ ง หมายถึง บุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การจากร้านค้าใด
ร้านค้าหนึ่งเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
(2) ผู้บริ โภคมีศักยภาพในการซื้อ หมายถึง บุคคลที่พร้อมจะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การแต่ยงั
ได้รับการจูงใจหรื อข้อมูลในสิ นค้าหรื อบริ การยังไม่เพียงพอ
(3) ผู้บริ โภคไม่ แท้ จริ ง หมายถึง บุคคลที่ไม่มีความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคต เช่น ชาวมุสลิมไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อหมู
3) ผู้บริโภคทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมและเป็ นครัวเรือน
(1) ผู้บริ โภคที่เป็ นอุตสาหกรรม หมายถึง ธุ รกิจที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การไปขายต่อหรื อ
ผลิตต่ออีกทอดหนึ่งประกอบด้วยพ่อค้าส่ ง พ่อค้าปลีก ตัวแทนจัดจําหน่ายหรื อเป็ นหน่วยงานรัฐบาล
ธุ รกิจที่ผลิตต่อประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม ซื้ อวัตถุดิบนําไปผลิตเป็ นสิ นค้า
สําเร็ จรู ปอีกทอดหนึ่ง
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(2) ผู้บริโภคทีเ่ ป็ นครัวเรือน หมายถึง บุคคลที่มีอาํ นาจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การไว้ให้สมาชิ ก
ในครอบครัวใช้ เช่น แม่บา้ น
4) ผู้บริ โภคที่เป็ นผู้คาดหวัง ในที่น้ ี คือบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่นกั การตลาดต้องการจะ
เข้าถึง ทั้งนี้ เพราะมีปัจจัยหลายประการที่สอดคล้องกับสิ นค้าของเขา เช่น ผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยว
ขนมอบกรอบ เด็กมักชอบรับประทาน นักการตลาดจึงมุ่งโฆษณาไปยังกลุ่มเด็กเพื่อสร้างแรงกระตุน้
ในการซื้ อ บางธุ รกิจมุ่งที่ผมู ้ ีอาํ นาจซื้ อ คือแม่บา้ นมากกว่า ทั้งเด็กและแม่บา้ นอาจมีอาํ นาจซื้ อพอๆ
กัน นักการตลาดควรมุ่งบุคคลทั้ง 2 มากกว่าเพราะเราอาจไม่แน่ใจว่าใครมีอาํ นาจซื้ อมากกว่ากัน
1.2 ลักษณะการประเมินการซื้อ การแลกเปลี่ยนทรั พยากรของผู้บริ โภค และ พฤติกรรมผู้บริ โภค
เกีย่ วพันกับศาสตร์ อนื่ ๆ
1.2.1 ลักษณะการประเมินการซื้อของผู้บริ โภค ผูบ้ ริ โภคที่นกั การตลาดต้องประเมินในที่น้ ี
คือ พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งมีพ้นื ฐานอยู่ 5 ข้อดังนี้
1) ผู้บริ โภคจะซื้อหรื อไม่ ซื้อ ก่อนทําการผลิตและจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ นักธุ รกิ จ
ต้องสํารวจตลาดก่อนว่าผูบ้ ริ โภคต้องการมากน้อยเพียงใดก่อนผลิ ต การจัดจําหน่ายต้องสร้ างแรง
กระตุ น้ ในการซื้ อ ทั้งนี้ อาจใช้การโฆษณาถึ งเหตุ ผลของความจําเป็ นต้องใช้ คุณภาพและราคา
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด สิ นค้าที่เสนอควรเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่เฉพาะตัวของลูกค้าเท่านั้นจะ
ช่วยกระตุน้ ได้ดีกว่า เช่น แชมพูสาํ หรับผมมีรังแค
2) ผู้บริ โภคซื้อสิ นค้ าหรื อบริ การอะไร นักการตลาดจะต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแต่
ละกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงปั ญหา ความต้องการให้แน่ ชดั ว่ามันคืออะไร พร้ อมกับผลิตหรื อสรรหา
สิ นค้าหรื อบริ การมาเสนอขายให้ เพื่อใช้แก้ไขปั ญหาหรื อตอบสนองความต้องการนั้นๆ สิ่ งที่นกั การ
ตลาดต้องการทําคือ สร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับให้มากที่สุด
3) ผู้บริ โภคซื้อสิ นค้ าหรื อบริ การจากที่ไหน นักการตลาดต้องทราบพฤติกรรมของลูกค้า
แต่ละประเภท มี พฤติ กรรมการเลื อกหาซื้ อสิ นค้าอย่างไร โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะหาซื้ อสิ นค้า
Convenience Goods ในบริ เวณใกล้ที่พกั อาศัย เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สิ นค้า Shopping Goods
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบในคุณภาพ ราคา ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ นักการตลาดควรตั้งร้านค้าอยูใ่ กล้ ๆ กัน
เป็ นกลุ่ม ส่ วนสิ นค้า Special Goods นักการตลาดควรเน้นที่ความหายากหรื อมีลกั ษณะที่ พิเศษไป
จากสิ นค้าอื่นๆ โดยทัว่ ๆ ไป จนผูบ้ ริ โภคยอมเสี ยเวลาแสวงหาสถานที่ซ้ื อเอง
4) ผู้บริโภคซื้อสิ นค้ าหรือบริการเมื่อไร สิ่ งที่นกั การตลาดจะต้องตัดสิ นใจให้ได้วา่ สิ นค้า
ที่ขายอยู่ผบู ้ ริ โภคซื้ อและใช้เมื่อไร ทั้งนี้ อาจเป็ นเทศกาล ฤดูกาล และตามโอกาสซื้ อ เช่น การซื้ อ
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ดอกไม้ ธูป เทียน ในวันเข้าพรรษา การซื้ อเสื้ อกันหนาวในฤดูหนาว ซื้ อเสื้ อกันฝนในฤดูฝน หรื อซื้ อ
ของฝากเมื่อมีโอกาสไปเที่ยวที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี เป็ นต้น
5) ผู้บริโภคซื้อสิ นค้ าหรือบริการโดยวิธีใด การซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมักขึ้นอยูก่ บั สภาพ
เศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย ความใหม่สดในสิ นค้า เช่น สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ผูบ้ ริ โภคมักซื้ อด้วย
เงินผ่อนมากกว่าเงินสด ส่ วนความสะดวกสบายผูบ้ ริ โภคมักซื้ อสิ นค้าด้วยเงินสด และซื้ อในปริ มาณ
มาก ๆ เพื่อให้ได้ส่วนลดและประหยัดค่าขนส่ ง อีกทั้งไม่ตอ้ งทําสัญญาให้ยงุ่ ยาก การซื้ อเพื่อ ให้ได้
ของใหม่สดมักซื้ อจากแหล่งผลิตโดยตรง อีกทั้งราคามักจะถูกกว่าผ่านพ่อค้าคนกลางอีกด้วย
1.2.2 การแลกเปลี่ยนทรั พยากรของผู้บริ โภค การแลกเปลี่ยนเกิดจากนักธุ รกิจต้องการจะ
ขายสิ นค้าหรื อบริ การของตน ส่ วนผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งการสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อมาใช้แก้ปัญหาหรื อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเอง การแลกเปลี่ยนของผูบ้ ริ โภคไม่ใช่ใช้เงิ นเพียงแต่อย่าง
เดียว แต่จะใช้เวลา ความรู ้ความเข้าใจดังต่อไปนี้
1) เงินที่นามาใช้ จ่าย เพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคนี้ รวมถึงรายได้ ทรัพย์สมบัติ
เครดิต ความมัน่ ใจในรายได้ของผูบ้ ริ โภคด้วย ดังต่อไปนี้
(1) ความมัน่ ใจในรายได้ของผูบ้ ริ โภค เกิดจากความคาดหมายในรายได้อนั มาจากความ
มัน่ คงในอาชี พ เช่น มีอาชีพเป็ นพนักงานประจํา ในกิจการแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง ที่มนั่ คง มีเงินเดือนที่
มัน่ คงไม่ถูกไล่ออกจากงานง่ายๆ ความมัน่ คงนี้ จะเป็ นตัวกําหนดการก่อหนี้ สินของผูบ้ ริ โภคในที่น้ ี
คือ เกิดการวางแผนระยะยาวในการซื้ อสิ นค้าเงินผ่อน ไม่วา่ จะเป็ นบ้านรถยนต์ จะเห็นได้จากในช่วง
เศรษฐกิจตกตํ่า ในปี พ.ศ. 2543 กิจการต่างๆ ต้องเลิกกิจการ เพราะผลแห่ งภัยเศรษฐกิจยุคฟองสบู่
พนักงานต้องตกงานไม่มีเงินผ่อนบ้านและรถยนต์ ต้องถูกเจ้าหนี้ยดึ ทรัพย์จาํ นวนมาก
(2) รายได้เป็ นตัวกําหนดอํานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ถ้ามีรายได้มากต้องการสิ่ งอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น และถ้ามีรายได้นอ้ ย ผูบ้ ริ โภคต้องการเฉพาะสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิตเท่านั้น เช่น
ปั จจัยสี่ รายได้ที่นกั การตลาดสนใจมาก คือ รายได้ต่อบุคคล (Per capita) เกิดจากรายได้ประชาชาติ
หารด้วยจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ซึ่ งนักการตลาดสามารถ ประเมินสถานการณ์ในการ
จับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคได้ รายได้น้ ี อาจประเมินได้จากอาชีพ อายุ ประเภทของอาคารบ้านเรื อน
การศึกษา เช่น พนักงานที่มีอายุงานมากขึ้นจะมีรายได้มากขึ้น คนที่มีอาชีพเป็ นวิศวกร แพทย์ หา
รายได้ง่าย คนที่มีการศึกษาสู งมักมีรายได้สูงเช่นเดียวกัน
(3) ทรัพย์สมบัติ เกิดจากทรัพย์สิน หักด้วยหนี้ สินทั้งหมด ส่ วนที่เหลือเป็ นทรัพย์สมบัติ
สามารถนําไปใช้จ่ายในการแสวงหาดอกเบี้ย หรื อใช้จ่ายไปกับเครื่ องตกแต่งบ้าน เครื่ องมือ เครื่ องใช้
อุปกรณ์การบันเทิง การท่องเที่ยว การใช้จ่ายประเภทนี้จะมีมากกว่าบุคคลที่มีฐานะตํ่ากว่า
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(4) เครดิต เป็ นหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่ใช้ทางการเงิน มักประกอบด้วยความที่มีชื่อเสี ยง มี
เกียรติยศ มีบุญบารมี มีตาํ แหน่งที่สูงศักดิ์ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ สามารถนํามาใช้ในการซื้ อหาสิ นค้า หรื อ
บริ การได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เครดิตจึงมีตน้ ทุนที่จะต้องนํามาหักกับทรัพยากรของผูบ้ ริ โภค ที่มี
อยู่ท้ งั หมดในภายหลัง การใช้เครดิตจึงเป็ นเพียงการขยายทรัพยากรของผูบ้ ริ โภค เพียงชัว่ คราว
เท่านั้น
2) เวลา มีความสําคัญต่อการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะเวลาส่ วน
ใหญ่ของผูบ้ ริ โภคต้องไปใช้กบั การทํางาน การเดินทาง ในครอบครัวปั จจุบนั สมาชิ กทั้งครอบครัว
ต้องออกไปทํางาน การมีเวลาจับจ่ายใช้สอยก็ลดลงตามไปด้วย ถ้าพิจารณาเรื่ องเวลาแล้ว สามารถ
วิเคราะห์ได้วา่ บุคคลต้องใช้เวลาไปกับการทํางาน การนอน การพักผ่อน เช่น การดูหนังฟังเพลง
ท่องเที่ยว ฯลฯ การใช้ชีวิตนี้ เรี ยกว่า การดําเนินชีวิตของมนุษย์ Life Style ปั จจุบนั ค่าครองชี พสู งขึ้น
ผูบ้ ริ โภคต้องทํางานมากขึ้น เวลาพักผ่อนจึงน้อยลง นักธุ รกิจจึงหาโอกาสขายสิ นค้าหรื อบริ การใน
ช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยการปรับกลยุทธ์การให้ข่าวสาร หรื อการโฆษณา ให้เป็ นเสมือนการให้ความ
บันเทิงแก่ผบู ้ ริ โภคไปในตัวด้วย สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องใช้เวลาในการซื้ อประกอบด้วย
(1) ใช้เวลามากหรื อใช้ตลอดเวลา กับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ส่ วนใหญ่เป็ นการ
ซื้ อบริ การเพื่อการพักผ่อนมากกว่า เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา ท่องเที่ยว ฯลฯ มักเป็ นไปตามความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคล
(2) ใช้เวลาน้อยกับการซื้ อสิ นค้า เพื่อเพิ่มเวลาพักผ่อนของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ด้วยการซื้ อ
สิ นค้าจากพนักงานขายที่ขายตามบ้าน ขายทางอินเตอร์ เน็ต ขายทางจดหมายขาย หรื อซื้ อสิ นค้าที่อยู่
ใกล้บา้ น
3) ความรู้ ความเข้ าใจ มักเกี่ยวข้องกับข่าวสารของผูบ้ ริ โภคที่เก็บไว้ในความทรงจํา หรื อ
ความเข้าใจที่บรรจุไว้ในความทรงจํา ความรู ้ จึงประกอบด้วยข้อเท็จจริ งกับความเข้าใจที่ จะนํา
ข้อเท็จจริ งไปใช้ ข้อเท็จจริ งเกิดจากความเชื่อของบุคคลในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่น เชื่ อว่า คนที่มีการศึกษา
สู งต้องเป็ นคนดี จากความเชื่อนี้นกั การตลาด นําไปใช้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การวิเคราะห์ภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อบริ การ ความเชื่อ (Beliefs) ของผูบ้ ริ โภคเป็ น
ตัวกําหนดภาพพจน์ของกิจการและสิ นค้า นักการตลาดจะวางตําแหน่งสิ นค้าหรื อบริ การ มักทําการ
ตรวจสอบความเชื่อของผูบ้ ริ โภค เป็ นไปตามการวางตําแหน่งสิ นค้าหรื อบริ การของกิ จการหรื อไม่
การตรวจสอบมักตรวจสอบความรู้ในด้านคุณสมบัติทางวัตถุของผูบ้ ริ โภค การตรวจสอบและให้
ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามในคุณสมบัติที่ผบู้ ริ โภคสนใจ ทั้งนี้ อาจเป็ นการตรวจสอบการ
ให้บริ การหรื อเกี่ยวกับตัวสิ นค้าก็ได้ เช่น ถามถึงทําเลที่ต้ งั การให้บริ การสิ นค้าถูกใจ ฯลฯ
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(2) วิเคราะห์ความรู้ตวั ของผูบ้ ริ โภค โดยการสอบถามถึงการให้ผบู้ ริ โภคหวนระลึกถึง
สิ นค้าหรื อตรายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง ที่ผบู้ ริ โภคจําได้ เช่น ขอให้ท่านช่วยระบุตรายี่ห้อสิ นค้า ที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันของท่านมีอะไรบ้าง
(3) วิเคราะห์การนึกเห็นภาพสิ นค้าผิดของผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาข้อบกพร่ องของกิจการ
ในการให้ข่าวสารข้อมูล จนทําให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริ ง โดยหาทางแก้ไขเพื่อ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(4) การวิเคราะห์ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและราคาของผูบ้ ริ โภคดังที่กล่าวมาแล้วว่าความรู ้
ความเชื่อกับภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อบริ การ มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ความรู้ที่
นักการตลาดควรตรวจสอบคือ คําศัพท์ที่เกี่ยวกับ สิ นค้า ตราสิ นค้า ลักษณะจําพวก ขนาด และราคา
ของสิ นค้า โดยเฉพาะการตัดสิ นใจที่จะใช้ราคาแบบใดนั้น จะมีผลต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคมีความรู ้เรื่ องราคา
ของสิ นค้าในตรานั้นๆ เป็ นอย่างดี การเปลี่ยนแปลงราคาของนักการตลาดจึงจะเกิดผล
(5) วิเคราะห์ความรู ้ เกี่ ยวกับการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะต้องทราบว่า
ผูบ้ ริ โภคของตนซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ไหนและซื้ อเมื่อใด ทั้งนี้ กิจการจะได้วางแผนในการหาทําเล
ที่ต้ งั จําหน่ายสิ นค้าได้ หรื อสามารถกําหนดการส่ งเสริ มการตลาดได้ ในช่วงที่มีการซื้ อกันมาก ๆ เช่น
ในช่วงเทศกาล หรื อฤดูกาล
(6) วิเคราะห์ความรู ้เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค ความรู้ที่นกั การตลาด
ควรทราบ คือใช้สินค้าอย่างไร มีอุปกรณ์เสริ มอะไรบ้าง ที่จะทําให้สินค้าทํางานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การมีความรู ้น้ ีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
ก. ผูบ้ ริ โภคจะไม่เห็นความสําคัญ หรื อไม่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าที่มีความรู ้ไม่เพียงพอหรื อขาด
ข่าวสารที่สาํ คัญ
ข. ผูบ้ ริ โภคจะไม่ซ้ื อสิ นค้าที่มีข่าวสารไม่ครบถ้วนบริ บูรณ์ ทั้งนี้ เพราะการตัดสิ นใจซื้ อใน 2
ข้อ ดังกล่าว จะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นนัน่ เอง
1.2.3 พฤติกรรมผู้บริโภคเกีย่ วพันกับศาสตร์ อนื่ ๆ ดังนี้
1) จิตวิทยา เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ การเรี ยนรู้ การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ
สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ นกั การตลาดนํามาใช้สร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในสิ นค้าหรื อบริ การของตนเอง
ในอนาคต
2) เศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่าย การประเมินทางเลือก การ
ตัดสิ นใจซื้ อเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
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3) มนุษยวิทยา เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม มีการเลียนแบบ มี
ค่านิ ยม มีวฒั นธรรมสื บทอดจากบุคคลหนึ่ งไปสู่ บุคคลหนึ่ ง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค
4) สั งคมวิทยา เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของครอบครัว อิทธิ พลของสมาชิ ก
ภายในกลุ่ม ชั้นทางสังคม
5) จิตวิทยาสั งคม เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในกลุ่มเป็ น
อย่างไร ได้รับอิทธิพลจากใคร เช่น กลุ่มอ้างอิง ผูน้ าํ ทางความคิด ผูท้ ี่ได้รับการยกย่องนับถือ
1.3 ลักษณะของการเกิดพฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.3.1 ลักษณะของการเกิดพฤติกรรมผู้บริโภค มีลกั ษณะดังนี้
1) เกิดจากการจูงใจ การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มักมีจุดมุ่งหมายคือ ตอบ สนอง
ความต้องการและความพึงพอใจสู งสุ ดของตนเอง เช่น แรงจูงใจเกิดจากความสะดวกสบายในการ
เดินทางไปทํางานด้วยการซื้ อรถยนต์นงั่ จะแสดงพฤติกรรมด้วยการขยันทํางานเก็บเงินหรื อสรรหา
แหล่ งเงิ นผ่อนมาซื้ อ เพื่อให้ได้สิ่งของที่ ตอ้ งการ ลักษณะการแสดงพฤติกรรมอาจมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันดังนี้
(1) ทาหน้ าที่ให้ เสร็ จ เช่ น ต้องการซื้ อช่ อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เมื่ อเพื่อนสําเร็ จ
การศึกษา หรื อซื้ อสิ่ งของบํารุ งสุ ขภาพให้คนไข้ เพื่อแสดงให้รู้วา่ เป็ นห่วงเป็ นใยเมื่อไปเยีย่ ม
(2) มีจุดมุ่งหมายมากกว่ าหนึ่ง เช่น ต้องการซื้ อรถยนต์อเนกประสงค์ที่สามารถปรับเป็ น
ห้องสํานักงานและใช้บรรทุกสิ่ งของได้ หรื อต้องการเครื่ องปั่ นอาหารที่สามารถใช้ได้ในหลายๆ
ลักษณะ
(3) มีจุดมุ่งหมายสลับซั บซ้ อน เช่น นักศึกษาต้องการขอเงินผูป้ กครองไปเที่ยวด้วยการช่วย
ผูป้ กครองทํางานบ้านแทน เพื่อให้ผปู ้ กครองเห็นใจและยินดีจ่ายเงินให้หรื อร้านค้าหาบเร่ แผงลอย
ยอมจ่าย เงินค่าคุม้ ครอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํามาหากิน
2) เกิดจากบทบาทของผู้บริโภคในหลาย ๆ ลักษณะดังนี้
(1) เป็ นผู้ซื้อ ในที่น้ ี อาจซื้ อจากคําสั่งจากคนอื่น หรื อซื้ อเพื่อใช้เอง หรื อซื้ อเพื่อใช้เป็ น
ของขวัญให้แก่คนรัก
(2) เป็ นผู้ใช้ ในที่น้ ี คือมีบุคคลอื่นซื้ อมาให้ เช่น พ่อ-แม่ ซื้ อของมาให้ลูกใช้ ซึ่ งผูใ้ ช้อาจ
ไม่มีอาํ นาจซื้ อก็ได้
(3) ผู้ริเริ่ ม คือ ผูส้ ร้างแนวคิดในสิ นค้าหรื อบริ การให้ตลาดยอมรับ โดยให้คาํ แนะนํา
หรื อทําให้เกิดความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
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(4) ผู้นาหรือผู้มีอทิ ธิพลในการชั กจูงใจให้ มีการตัดสิ นใจซื้อ คือ ผูม้ ีอาํ นาจหรื อมีอิทธิ พล
จูงใจให้ผอู้ ื่นได้ปฏิบตั ิในการซื้ อตามผูน้ าํ โดยการแนะนําหรื อใช้ขอ้ ความข่าวสาร หรื อสร้างแรง
กระตุน้ ชักจูงให้ผตู ้ ามกลุ่มมีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ เช่น การใช้ดาราภาพยนตร์ เป็ นผูน้ าํ ใน
การใช้สินค้าประเภทสบู่ แชมพูสระผม หรื อทันตแพทย์แนะนําให้คนไข้ซ้ื อยาสี ฟันชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
มาใช้
(5) ผู้ตัดสิ นใจซื้อในระบบครอบครัว ผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ใช้ในบ้านมัก
เป็ นแม่บา้ น ไม่วา่ จะเป็ นของใช้ในครัว ของใช้สําหรับเด็กเล็กหรื อแม้แต่เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายของ
พ่อบ้านด้วยก็มี แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าใหญ่ๆ ราคาแพง เช่น รถยนต์ มักจะตัดสิ นใจซื้ อร่ วมกันระหว่าง
พ่อบ้านกับแม่บา้ น ถ้าเป็ นของเล่นเด็กแม่กบั ลูกมักตัดสิ นใจซื้ อร่ วมกันเช่นนี้ เป็ นต้น
3) เกิดจากกิจกรรมหลายอย่างจากการซื้อดังนี้
(1) เกิดความสนใจจากการดูภาพยนตร์ โฆษณา หรื อการจัดแสดงสิ นค้า หรื อเพื่อน
แนะนําให้ซ้ื อและใช้
(2) สรรหาข้อมูลจากการเยี่ยมร้านค้าด้วยการพูดคุย หรื อถกปั ญหากับพนักงานขายใน
ร้านค้า หรื อพูดคุยในครอบครัว หรื อถกปั ญหากับเพื่อนๆ
(3) ประเมินทางเลือกโดยตอบปั ญหาในหัวข้อต่อไปนี้ คือ ซื้ อสิ นค้าอะไร ที่ไหน เมื่อใด
วิธีใด ใช้ตราอะไร สิ นค้าชนิดไหน จากผูข้ ายรายใด และต้องจ่ายเงินอย่างไร
(4) ตัดสิ นใจซื้ อด้วยการตกลงในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การชําระเงิน สถานที่ส่งมอบ
สิ นค้าหรื อบริ การ
(5) ปฏิบตั ิหลังการซื้ อ ทดลองใช้สินค้า จัดการเกี่ยวกับที่เก็บรักษาสิ นค้า การบํารุ งรักษา
จัดการเตรี ยมซื้ อในครั้งต่อๆ ไป การจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากการใช้สินค้า
4) เกิดจากปัจจัยทีช่ ่ วยในการตัดสิ นใจซื้อให้ ง่ายขึน้ ดังนี้
(1) เลือกสิ นค้าหรื อบริ การที่น่าพอใจมากกว่าเลือกสิ่ งที่ดีที่สุด
(2) เชื่อในคําแนะนําในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากศูนย์อิทธิ พล
(3) เชื่ อถื อในตรายี่ห้อหรื อซื่ อสัตย์ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในตรายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง
โดยเฉพาะ
5) เกิดจากความแตกต่ างระหว่ างบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ
ลักษณะ เช่น บุคลิกภาพ วิถีการดําเนินชีวิต สถานภาพ เพศ อายุ ฯลฯ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ จะมีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันด้วย เช่ น บุคคลที่มีความทะเยอทะยานจะใฝ่ หาความ
สะดวกสบาย ที่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนมากกว่าบุคคลอื่นๆ
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6) เกิดจากการลงทุน การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะคล้าย ๆ กับนักธุ รกิจคือ มี
วัตถุประสงค์มุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากการลงทุน ดังนี้
(1) ลักษณะการลงทุนจากการซื้อประกอบด้ วย
ก. ต้องใช้เวลาในการเสาะแสวงหาสิ นค้าที่ตอ้ งการ
ข. ต้องใช้แรงกายในการเดินทาง
ค. ต้องการให้สังคมรับรู ้วา่ ซื้ อสิ นค้าจากร้านที่มีระดับ เช่น ซื้ อสิ นค้าในร้านค้าที่หรู หรา
หรื อมีชื่อเสี ยงมากกว่าร้านหาบเร่ แผงลอย (ราคาแพงกว่าทั้งๆ ที่สินค้าเหมือนกัน)
ง. ต้องใช้จิตใจ เช่น ความอดทนในการเดินทาง ความอดทนในการเสาะแสวงหา ความ
อดกลั้นในการรอคอยสิ นค้า
(2) มีวตั ถุประสงค์ ม่ ุงแสวงหาผลประโยชน์ ดังนี้
ก. ความพึงพอใจที่ได้รับสู งสุ ดจากการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ข. ความคุม้ ค่า คุม้ ราคาจากการตัดสิ นใจซื้ อ
ค. ความสะดวกสบายหลังจากใช้สินค้า หรื อเป็ นที่น่าพึงพอใจมากกว่าสิ่ งที่คาดหวังไว้
ง. ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม จากการเลือกซื้ อสิ นค้าให้ห้างที่มีความหรู หราและมี
ระดับ การลงทุนในภาคธุ รกิจอาจมีการขาดทุนได้ คือลงทุนไปแล้ว แต่ได้ผลตอบแทน จากการ
ลงทุนไม่คุม้ ค่า การบริ โภคของผูบ้ ริ โภคก็เหมือนกัน อาจได้รับการขาดทุนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
ก) ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การมาแล้วได้ประโยชน์นอ้ ย หรื อไม่ได้ประโยชน์เลย ทําให้เสี ยเงิน
โดยเปล่าประโยชน์
ข) ได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ เช่ น มีสารพิษตกค้างในร่ างกายจากการ
บริ โภคสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรื อได้รับบรรจุภณั ฑ์ที่ยากต่อการทําลาย หรื อเป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
ค) ได้รับการประนามจากสังคม หรื อถูกสังคมเหยียดหยามจากการใช้สินค้า หรื อบริ การ
เช่น การซื้ อยาเสพติด หรื อซื้ อบริ การทางเพศกับเด็ก ๆ
ง) เกิดความวิตกกังวลในการใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เช่นซื้ อบ้านมาหลังหนึ่ งมารู ้ภายหลังว่า
โครงสร้างฐานที่เป็ นเสาเข็มไม่มีคุณภาพ ต้องวิตกกังวลกลัวว่าหลังคาจะหล่นมาทับเมื่อไรก็ตายเมื่อ
นั้น
1.3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพ้ืนฐานมา
จากพฤติกรรมส่ วนบุคคล ในการตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ การตัดสิ นใจซื้ อจะต้องมีขอ้ มูลมาก
เพียงพอสําหรับใช้พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม และเป็ นไปอย่างรอบคอบของผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้
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1) ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเหตุผล การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค มักขึ้นอยูก่ บั
ประโยชน์ ผลดี ผลเสี ยที่ได้รับ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะต้องตัดสิ นใจให้ได้ก่อนการซื้ อ ทฤษฎี ที่นาํ มา
ประกอบด้วย
(1) ความประหยัด การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคจะ
ได้รับเป็ นเกณฑ์ เช่น ซื้ อรถยนต์ที่ประหยัดนํ้ามัน ซื้ อเครื่ องปรับอากาศที่เป็ นเบอร์ 5 จะได้ประหยัด
ค่าไฟฟ้ า
(2) การแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึน้ โดยเลือกใช้สินค้าหรื อบริ การที่ถูกต้องและเหมาะสม การ
เลือกสรรที่ดีจะต้องมีขอ้ มูลพร้อมเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ เพราะการตัดสิ นใจแต่ละครั้งมักมี
ความเสี่ ยงเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจคือ ได้รับผลประโยชน์นอ้ ยกว่าเงินที่จ่ายไปและเสี่ ยง
ทางด้านจิตใจ คือการเสี ยรู้ ถูกหลอก จําใจต้องใช้สินค้าที่มีคุณภาพตํ่าด้วยการลงโทษตัวเองที่ไม่รู้
เล่ห์เหลี่ยมของผูอ้ ื่น ดังนั้นการตัดสิ นใจแต่ละครั้งจึงต้องใช้ขอ้ มูลมากเพียงพอ เพื่อลดปั ญหาความ
เสี่ ยงให้นอ้ ยลง
(3) การเรี ยนรู้ ของผู้บริ โภค ทฤษฎีที่นาํ มาใช้ส่วนใหญ่เป็ นของ Skinner และ Pavlov ได้
กล่ าวไว้ว่าการวางเงื่ อนไขในการเรี ยนรู ้ เป็ นสาเหตุ ที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม เช่ น
Pavlov ได้ทาํ การทดลองวางเงื่อนไขให้สุนขั นํ้าลายไหลด้วยการใช้เสี ยงกระดิ่งและผงเนื้ อเป็ นตัวล่อ
Skinner ได้ทดลองวางเงื่อนไขให้หนูกดคานกระดกให้อาหารตกเป็ นรางวัลหรื อเป็ นตัวเสริ มแรงการ
เรี ยนรู้ นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีของวัตสันได้วางเงื่อนไขให้เด็กกลัวหนูสีขาว โดยใช้เสี ยงดังที่น่ากลัว
เป็ นเงื่อนไข จากทฤษฎีดงั กล่าว นักการตลาดได้นาํ มาใช้กบั ลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
ซื้ อจากประสบการณ์จริ ง ด้วยการเสนอสิ่ งจูงใจในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ลดราคา ให้รางวัล ของแจก
ของแถม จนลูกค้าคุน้ เคยสถานที่ซ้ื อ จนกลายเป็ นการซื้ อแบบเป็ นนิ สัย จะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
การรับรู้ และแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงของผู้บริ โภค ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคมัก จะสรรหา
ข้อมูลในตัวสิ นค้าหรื อบริ การให้มากเพียงพอก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อลดความเสี่ ยง บางครั้งได้
ข้อมูลน้อยไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะใช้ความพยายามหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้
แต่ก็ยงั ต้องเผชิ ญกับผลลัพธ์ จากความไม่แน่ นอนอยู่ดี พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคดังกล่ าวข้างต้นนี้
เรี ยกว่า พฤติกรรมการปฏิบตั ิตอบ หรื อพฤติกรรมการแสดงออกในการตัดสิ นใจซื้ อภายใต้ความเสี่ ยง
นักการตลาดนําทฤษฎี น้ ี มาใช้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยโฆษณาให้ลูกค้าเห็ นคุ ณค่าและความน่ าเชื่ อถื อใน
ชื่อเสี ยงของกิจการ และตราสิ นค้าให้มากขึ้น
2) ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ เป็ นทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อภายใต้
เงื่อนไขที่วา่ “ไม่ตอ้ งการเสี ยเวลาประเมินผล หรื อเปรี ยบเทียบทางเลือกในความแตกต่างของสิ นค้า

19

และตราที่มองไม่เห็น และจับต้องไม่ได้” การตัดสิ นใจด้วยอารมณ์ เป็ นการแสดงความรู้สึกที่ ไม่เป็ น
จริ งตรงกับความต้องการที่ แท้จริ งของตัวผูบ้ ริ โภคเอง การนําเอาทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับอารมณ์ มาใช้
ประกอบด้วย
(1) จิตวิเคราะห์ เป็ นทฤษฎีที่ศึกษาค้นหาพฤติกรรมของบุคคลที่ซ่อนเร้นในการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ SIGMUND FREUD ได้กล่าวว่าพฤติกรรมของคนที่แสดงออกนั้น ส่ วนมาก
กระทําไปเพื่อสนองความต้องการที่เก็บกดไว้ในจิตไร้สํานึ ก คือกระทําสิ่ งต่างๆ โดยไม่เข้าใจความ
ต้องการที่แท้จริ ง เพราะความต้องการถูกแอบแฝงไว้ในจิตไร้สาํ นึก เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถระลึกได้ ซิ ก
มันต์ ฟรอยด์ ได้แบ่งจิตไว้ 3 ระดับ คือ
ก. จิตสานึก คือ การกระทําที่บุคคลมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
ข. จิตใต้ สานึก คือ จิตที่อยูร่ ะหว่างจิตสํานึกกับจิตไร้สาํ นึกทั้งนี้ ความคิดและความปรารถนา
ของจิตใต้สาํ นึกอาจกลับคืนมาสู่ จิตสํานึกได้เมื่อนึกคิดออก
ค. จิตไร้ สานึก คือ ศูนย์รวมความคิด ความปรารถนา หรื อประสบการณ์ที่ไม่ตอ้ งการจดจํา
หรื อถูกเก็บกดเอาไว้ แต่ยงั มีอาํ นาจที่จะแสดงพลังทุกเมื่อ เมื่อนึ กคิดออกหรื อแสดงออกโดยไม่
รู ้สึกตัวหรื อไม่ได้ต้ งั ใจได้ นักการตลาดนําทฤษฎีน้ ี มาใช้คน้ หาเหตุผลที่แท้จริ งของการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคด้วยการวิจยั โดยให้ผบู้ ริ โภคอธิ บายแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง
ๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นอย่างไร เพื่อนํามาใช้กาํ หนดกลยุธย์ทางการตลาดต่อไป
(2) การกระทาโดยไม่ ได้ ต้ังใจ ในที่น้ ี คือ การตัดสิ นใจโดยไม่ต้ งั ใจมาก่อน (Impulse)
หรื อการตัดสิ นใจซื้ อแบบฉับพลัน โดยปราศจากการไตร่ ตรองหรื อมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า นักการ
ตลาดนํามาใช้ดว้ ยการจัดแสดงสิ นค้า ณ แหล่งขายให้สวยงาม มีป้ายบอกสิ นค้าที่ชดั เจน
(3) การกระทาทางสั งคมทีส่ ่ งผลต่ อตัวผู้บริโภค คือ มนุษย์เป็ นสัตว์สังคมต้อปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นอยูต่ ลอดเวลา จึงทําให้ได้รับอิทธิ พลต่อกันจากบุคคล กลุ่มบุคคลหรื อกลุ่มอ้างอิงต่างๆ
ซึ่ งมีผลต่อการเลียนแบบการใช้สินค้าหรื อบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งด้วย จึงทําให้สินค้าหรื อบริ การ
บางอย่าง เป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงสถานภาพของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี เช่น การซื้ อเสื้ อผ้าที่มี Brand
Name แสดงถึงรสนิยมของผูบ้ ริ โภค
(4) การสุ่ มเลือกในการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภค เกิดจากความพอใจในการได้เลือกซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การตามที่ตนเองต้องการหรื อตามความพึงพอใจ นักการตลาดนําทฤษฎีการเลือกซื้ อมา
ใช้ทดสอบจําลองสถานการณ์จริ ง เพื่อใช้คาดคะเนพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การตราใด
ตราหนึ่งของผูบ้ ริ โภคเป็ นเช่นไร ทั้งนี้อาจมีการคาดคะเนในพฤติกรรมการเปลี่ยนตรายี่ห้อไปใช้ตรา
อื่นของลูกค้าด้วย

20

1.4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อพฤติกรรมผู้บริ โภค ในที่น้ ี คือ สิ่ งที่มีผลทําให้ผบู ้ ริ โภคมี พฤติ กรรม
เปลี่ยนไปในทางใดทางหนึ่ง ประกอบด้วย
1.4.1 ปัจจัยพืน้ ฐานของผู้บริโภค ที่เป็ นตัวควบคุมกระบวนความคิดของผูบ้ ริ โภคไปใน ทาง
ใดทางหนึ่งประกอบด้วย
1) ความต้ องการ เกิดจากการเติมให้เต็มในสิ่ งที่ขาดโดยเฉพาะสิ่ งที่จาํ เป็ นและมี
ประโยชน์ต่อตัวผูบ้ ริ โภค เช่น ความต้องการทางกาย คือ ปัจจัย 4 ต้องการความปลอดภัย ต้องการ
ความรัก ต้องการได้รับการยกย่องและนับถือ
2) การรั บรู้ คือ การตีความหมายสิ่ งต่างๆ จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ได้รับเข้ามาด้วย
ความสนใจ
3) การเรี ยนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงความนึกคิด หรื อแนวการปฏิบตั ิ หรื อพฤติกรรม ให้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเกิดจากการปฏิบตั ิจริ งจากประสบการณ์ หรื อจากสัญชาติญาณ
1.4.2 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งแวดล้อม การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมักได้รับอิทธิ พลจาก
ครอบครัว วัฒนธรรม รายได้ สังคม และสภาพเศรษฐกิจ ดังนี้
1) ครอบครัว มีอิทธิ พลต่อผูเ้ ป็ นสมาชิก ให้มีพฤติกรรมในการซื้ อไปในทางเดียวกัน
2) วัฒนธรรม มีอิทธิ พลต่อบุคคลในสังคมแต่ละสังคม ให้มีแนวทางประพฤติปฏิบตั ิไปใน
แนวเดียวกัน เช่น วัฒนธรรมไทยเคารพนับถือผูใ้ หญ่ มีการกราบไหว้บุคคลที่สูงศักดิ์กว่า หรื อผูท้ ี่มี
อายุมากกว่า
3) สั งคม มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคมมีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันมีการ
เลียนแบบซึ่ งกันและกัน
4) รายได้ เป็ นตัวกําหนดอํานาจซื้ อของแต่ละบุคคลมีมากหรื อมีนอ้ ยอย่างไรถ้ามีรายได้มาก
ซื้ อของฟุ่ มเฟื อยมาก มีรายได้นอ้ ยจะซื้ อเฉพาะสิ่ งของที่จาํ เป็ น เช่น ปัจจัย 4 เป็ นต้น
5) การเข้ าถึงของธุ รกิจ โดยการส่ งเสริ มการตลาดไม่ว่าจะเป็ นการโฆษณา การขายโดย
พนักงาน การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ก็ตาม ย่อมมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ได้เร็ วหรื อช้า
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ภาพที่ 2-1 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ประกอบไปด้วยปั จจัยพื้นฐานและ
ปั จจัยที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กนั
ที่มา : เซนอิทอาร์เอ็มยูทีอาร์
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ความต้ องการและการรับรู้ ของผู้บริโภค
มนุ ษย์เมื่อเกิดมาในระยะแรกสิ่ งที่ตอ้ งการ คือ อากาศ อาหาร นํ้า ความอบอุ่นจากพ่อ-แม่
นอกจากนั้นยังมีเครื่ องนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ต้องการพักผ่อนต้องการความปลอดภัย
ต้องการชื่ อเสี ยงและสิ่ งอื่น ๆ ที่เกิดจากความบกพร่ องทางร่ างกายของบุคคล เช่น สายตาสั้นต้องซื้ อ
แว่นมาใส่ สมองจดจําไม่ดีตอ้ งจดในสมุดบันทึก ฯลฯ สิ่ งดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ มีความจําเป็ นต่อ
มนุษย์ ที่จะทําให้มนุ ษย์ปฏิบตั ิการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลในการดําเนิ นวิถีชีวิต
ส่ วนการรั บรู ้ เป็ นเรื่ องของวิธี การของบุคคล ในการมองหรื อพิ จารณาตนเองกับ บุ ค คล หรื อ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวของเขาว่าเป็ นอย่างไร การรับรู ้ของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับความต้องการและแรงจูงใจ ซึ่ งจะขอกล่าวเป็ นเรื่ องๆ ดังนี้
2.1 ความต้ องการ
2.1.1 ความหมาย สาเหตุและลักษณะของความต้ องการ
1) ความหมายของความต้ องการ
(1) ความต้องการในความหมายของโมเวนและไมเนอร์ คือ สภาวะภายในของร่ างกาย
ได้รับการกระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางหรื อมีเป้ าหมาย
(2) ความต้องการในความหมายของโฮเยอร์ และแม็คอินดีส คือ แรงผลักดันภายในที่
กระตุน้ ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางหรื อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ
(3) ความต้องการคือ การที่ร่างกายของมนุ ษย์ขาดความสมดุล เช่น ต้องการนํ้า ต้องการ
พักผ่อน เมื่อร่ างกายได้รับนํ้าหรื อได้รับการพักผ่อนจะทําให้ร่างกายกลับสู่ สภาพความสมดุล
(4) ความต้องการคือ การกระทําใด ๆ ของมนุ ษย์ที่เกิ ดจากความจําเป็ นหรื อเกิ ดจาก
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งการ
(5) ความต้องการของมนุษย์มี 2 ประเภท คือ
ก. ความต้องการขั้นพื้นฐานเป็ นสิ่ งที่ร่างกายจะต้องใช้เพื่อให้ดาํ รงชี วิตอยู่ได้เมื่ อร่ างกาย
ต้องการจะต้องได้รับการตอบสนองทันที เช่น ต้องการอากาศหายใจ ต้องการดื่มนํ้า
ข. ความต้องการทัว่ ๆ ไป เป็ นความต้องการที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ หรื อเป็ นความต้องการ
มากกว่าความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น ต้องการอาหารราคาแพง ๆ ต้องการดื่มนํ้าแร่ ที่มีความพิเศษ
กว่านํ้าธรรมดา ต้องการให้สังคมยอมรับและยกย่อง
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2) สาเหตุของการเกิดความต้ องการ
(1) ความต้องการทางกาย ประกอบด้วย
ก. การกระหายนํ้า เกิดจาก
ก) ปริ มาณของเลือดในร่ างกายลดน้อยลง
ข) รับประทานอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป
ค) ความเข้มของเกลือในร่ างกายเปลี่ยนแปลงไป
ข. ความหิวอาหาร เกิดจาก
ก) ร่ างกายย่อยและเผาผลาญอาหาร เพื่อเปลี่ยนเป็ นพลังงานนําไปใช้ในร่ างกายหมด
ข) ร่ างกายขาดสารอาหาร เช่น วิตามิน A, B, C, D แคลเซี ยม แม็กนีเซี ยม ธาตุเหล็กและ
เกลือแร่ จึงทําให้เกิดโรคต่าง ๆ ถ้าร่ างกายได้รับสารอาหารครบร่ างกายจะเข้าสู่ สภาวะปกติ
ค. ความต้องการทางเพศเกิดจากระดับฮอร์ โมนทางเพศในร่ างกายมีสูงเกินไป
(2) ความต้องการทางจิตและความต้องการทางบุคลิกภาพเกิดจาก
ก. สภาวะภายในของบุคคลได้รับการกระตุน้
ข. เกิดแรงผลักดันภายในร่ างกายของบุคคล
ค. เกิดความเครี ยดในระบบประสาทสัมผัส

ภาพที่ 2-2 แผนภูมิแสดงความต้องการที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ที่มา : Leon G Schiffman and Leslie Lanzar Kanuk. Consumer Behavior. P64
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จะเห็นได้วา่ ความต้องการร่ วมกับแรงจูงใจทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตึงเครี ยด เกิดแรงขับให้
แสดงพฤติกรรม ภายใต้ของการเรี ยนรู้และกระบวนการรับรู้ เพื่อให้ไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีทิศทาง เมื่อ
ได้แสดงพฤติกรรมแล้วทําให้ผบู ้ ริ โภคกลับสู่ สภาพปกติ หรื อร่ างกายกลับอยูใ่ นสภาวะความสมดุล
ในที่น้ ีคือลดความตึงเครี ยดลงนัน่ เอง และจะเกิดขึ้นใหม่เมื่อเกิดความต้องการและแรงจูงใจอีก
3) ลักษณะของความต้ องการทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมของผู้บริ โภค ดังนี้
(1) ความต้ องการเป็ นรากฐานของการกระทาคือความต้องการเป็ นตัวกําหนดกรอบของ
ปั จจัยอื่นๆที่เป็ นองค์ประกอบของพฤติกรรมของบุคคลในที่น้ ีคือความต้องการเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ บื้องหลัง
ของการกระทํา หรื อการแสดงพฤติกรรมไปในทางใดทางหนึ่ง ความต้องการของผูบ้ ริ โภคนี้นกั การ
ตลาดต้องเข้าใจเพื่อนําไปวางกลยุทธ์ ในการกําหนดจุดขาย กําหนดรู ปแบบราคา และสถานที่
จําหน่ายได้
(2) ความต้ องการไม่ ใช่ การขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง แต่ความต้องการเป็ นเรื่ องที่ไม่สิ้นสุ ดที่ตอ้ ง
อยูก่ บั ตัวมนุ ษย์ตลอดไป คือ มนุษย์มีความต้องการหลากหลาย ถึงแม้วา่ ความต้องการที่ได้รับจะมี
ความพึงพอใจหรื อไม่ก็ตามความต้องการเกิ ดจากความจําเป็ นของมนุ ษย์เมื่อได้รับสิ่ งนั้นเพียงพอ
แล้ว ก็ยงั ต้องการต่อไป เช่น ต้องการอาหาร อากาศ นํ้า แต่การขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งทําให้บุคคลเริ่ มรู ้ ถึง
ความต้องการ ถ้าได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นก็จะหมดไป เช่น สายตาสั้นจึงหาซื้ อแว่นมา
ใส่
(3) ความต้ องการมีระดับแตกต่ างกัน การขาดบางสิ่ งบางอย่างของมนุ ษย์จึงทําให้เกิ ด
ความต้องการ ส่ วนระดับของความต้องการเกิดจากสิ่ งที่มนุ ษย์ยงั ขาดอยูห่ รื อมีความสําคัญมากหรื อ
น้อย ความแตกต่างในระดับของความต้องการของบุคคลไม่เหมือนกัน เช่ น เด็กวัยรุ่ นมีสิวขึ้นที่
ใบหน้า บางคนซื้ อยามาทาเอง บางคนต้องไปพบแพทย์อย่างเดียว เพราะคิดว่าใบหน้าของตนสําคัญ
ต่ออาชี พการเป็ นนายแบบ นางแบบ จากตัวอย่างทั้งสองจะเห็นได้วา่ วัยรุ่ นที่ซ้ื อยามาทาเอง ระดับ
ความสําคัญของความต้องการอาจน้อยกว่าบุคคลที่สองก็ได้
(4) ความต้ องการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะแวดล้อมและปั ญหาความต้องการของ
บุคคล ลักษณะความต้องการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสิ่ งแวดล้อม เช่น บุคคลเปลี่ยนที่อยูใ่ หม่ ต้อง
เปลี่ยนสังคมใหม่ตอ้ งใช้สิ่งของที่เปลี่ยนไป เช่น อยูบ่ า้ นเช่า อยูบ่ า้ นผ่อนส่ ง ได้รับเครดิต ได้เข้า
สังคมใหม่ ส่ วนความต้องการเปลี่ยนแปลงตามปั ญหาและความต้องการของบุคคล เช่น เมื่อมีอายุ
มากขึ้น ความต้องการเปลี่ยนไป เช่น ต้องการแว่นตา ต้องการอาหารเสริ ม ต้องการแพทย์ที่ปรึ กษา
ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วยไข้ง่าย
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(5) ความต้ องการเป็ นได้ ท้งั ทางร่ างกายและจิตใจ ความต้องการทางด้านร่ างกาย เช่ น
ต้องการอาหาร อากาศ นํ้า เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค ส่ วนความต้องการทางด้านจิตใจ เช่น ต้องการ
ความปลอดภัย ต้องการความสุ ขสบาย ต้องการความรัก และต้องการความเป็ นตัวของตัวเอง
2.1.2 ทฤษฎีความต้ องการของ Gearge Katona และความต้ องการทางจิตวิทยาของ W.J.
Mcguire
1) ทฤษฎีความต้ องการของ Gearge Katona ได้ กล่าวว่า
(1) ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีไม่คงที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆ เมื่อร่ างกายขาด
ความสมดุล
(2) ความต้องการของผูบ้ ริ โภคจะมีมากขึ้น เมื่อบรรลุถึงความสําเร็ จทุก ๆ ครั้ง ในทาง
ตรงกันข้ามจะลดลงเมื่อเกิดความผิดหวัง
(3) ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ได้รับอิทธิ พลมาจากมวลสมาชิกในสังคม ที่ผบู้ ริ โภค
สังกัดอยู่
2) ความต้ องการทางจิตวิทยาของ W.J. Mcguire ได้จาํ แนกความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคไว้
ดังนี้
(1) ต้องการสอดคล้องกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมที่ตนสังกัดอยู่ ความต้องการของสมาชิก
ในสังคมจะมีความสอดคล้องซึ่ งกันและกันในเรื่ อง ทัศนคติ ความคิด ภาพพจน์ พฤติกรรม และการ
มองบุคคลอื่นๆ
(2) ต้องการให้เหตุผลกับสิ่ งที่เกิดขึ้นกับตนเอง และบุคคลอื่นว่า เกิดผลดีหรื อผลเสี ยต่อ
ตนเองและบุคคลอื่น ๆ อย่างไร
(3) ต้องการจําแนกประสบการณ์ และ ข่าวสารให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตัดสิ นใจ ภายใต้ข่าวสารข้อมูลที่มากมาย
(4) ต้องการใช้สัญลักษณ์บ่งบอกถึงชนชั้น หรื อบ่งบอกถึงความเป็ นสมาชิ กขององค์กร
ใดองค์กรหนึ่ ง เช่ น รถยนต์เบ็นซ์เป็ นสัญลักษณ์ของคนรวย การใช้ตราครุ ฑเป็ นสัญลักษณ์ของ
องค์กรรัฐบาล
(5) ต้องการความมีอิสระ พึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาบุคคลอื่น เช่น รักความเป็ นตัวของ
ตัวเอง
(6) ต้องการสิ่ งแปลกใหม่ มนุ ษย์ตอ้ งการแสวงหาสิ่ งที่ดีที่สุดของตนเองตลอดเวลา เพื่อ
การดํารงชีวติ ที่ดีกว่า
(7) ต้องการแสดงตนให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั ว่าเป็ นอย่างไร และเป็ นใคร มาจากไหน ทั้งนี้ เพราะ
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม ที่ตอ้ งการคบค้าสมาคมกับผูอ้ ื่นอยูต่ ลอดเวลา
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(8) ต้องการป้ องกันตนเอง ถ้าเมื่อใดมนุ ษย์รู้สึกว่าถูกคุกคามจากบุคคลอื่น จะปกป้ อง
ศักดิ์ศรี และภาพพจน์ของตนเอง ด้วยทัศนคติและพฤติกรรมที่อยูใ่ นทางบวกหรื อทางลบก็ได้
(9) ต้องการผูกพันกับบุคคลอื่น มนุษย์ตอ้ งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เพื่อให้เกิด
ความพอใจของอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยเฉพาะบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือ หรื อคนรัก
(10) ต้องการเลียนแบบบุคคลอื่น โดยเฉพาะบุคคลที่เป็ นกลุ่มอ้างอิง เช่น ดาราภาพยนตร์
นายแบบ นางแบบ หรื อบุคคลที่ผเู้ ลียนแบบให้ความเชื่อถือ เช่น พ่อ แม่ นักการเมือง ฯลฯ
2.1.3 ประเภทของความต้ องการของผู้บริโภค มีอยู่ 6 ประเภทดังต่อไปนี้
1) ความจาเป็ นและความฟุ่ มเฟื อย ความจําเป็ นในที่น้ ี คือ ความต้องการในสิ่ งต่างๆ เพื่อ
การยังชีพ เช่น ต้องการอาหาร อากาศ นํ้า ยารักษาโรค ฯลฯ ส่ วนความฟุ่ มเฟื อยคือ ความต้องการใน
สิ่ งต่างๆ มากกว่าการยังชี พปกติ เช่น ต้องการรถยนต์ที่หรู หรา มากกว่าใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่ ง
ต้องการบ้านที่ใหญ่โต มีเครื่ องประดับที่หรู หรา มากกว่าใช้ประโยชน์เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย
2) ความต้ องการมีท้งั ทางบวกและทางลบ ทางบวกในที่น้ ีคือ ความสุ ข ความสบายทั้งกาย
และจิตใจ หรื อเกิดความรู ้สึกที่ดี เช่น ต้องการนํ้าหอมเพื่อความสดชื่ น ต้องการทําศัลยกรรมตกแต่ง
ร่ างกายให้สวยงาม ต้องการรถยนต์ที่หรู หราให้บุคคลในสังคมยอมรับ ส่ วนความต้องการในด้านลบ
คือ ต้องการหลีกเลี่ยง ปั ญหาหรื อความเจ็บปวดหรื อความไม่สะดวกสบายทั้งร่ างกายและจิตใจ เช่น
ต้องการประกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการขจัด
ความรําคาญ ต้องการลดความเสี่ ยงภัยให้นอ้ ยลงหรื อไม่ให้เกิดขึ้นเลย
3) ความต้ องการเกิดจากแรงจู งใจโดยปกติความต้องการเป็ นเรื่ องของความอยากได้
เพื่อให้การดําเนิ นวิถีชีวิตที่ดีข้ ึน แต่ถา้ ไม่ได้หรื อมีปัญหา ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ก็
ไม่เป็ นไร เสมือนว่า ไม่มีก็ได้ ถ้ามีก็ดี ส่ วนความต้องการเกิดจากแรงจงใจ จะเกิดแรงขับที่มีผลทําให้
เกิดความเครี ยดทางระบบประสาท ความเครี ยดในที่น้ ี คือ ความไม่สบายทั้งร่ างกายและจิตใจ เช่ น
ความต้องการเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองจะรู ้สึกหงุดหงิด โมโหร้าย ส่ วนความต้องการธรรมดา เช่น
ต้องการเสื้ อผ้าสวย ๆ ไว้ไปเที่ยว ถ้าไม่มีก็ไม่เป็ นไร ความเครี ยดไม่เกิดขึ้น แต่ถา้ ไม่มีเสื้ อผ้าสวย ๆ
ไปงานรับเชิญที่สาํ คัญ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเครี ยดเช่นนี้ เป็ นต้น
4) ความต้ องการขั้นพืน้ ฐานและมากกว่ า ความต้องการขั้นพื้นฐานในที่น้ ี คือ ต้องการ
ปั จจัย 4 เช่น อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรคและความปลอดภัย ส่ วนความต้องการที่
มากกว่า เช่น ต้องการความรัก ต้องการได้รับการยกย่องนับถือ และต้องการประสบความสําเร็ จใน
ชีวติ
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5) ความต้ องการทางสรีระและความต้ องการทางจิตใจ ความต้องการทางสรี ระ คือ ความ
ต้องปั จจัย 4 หรื อความต้องการขั้นพื้นฐาน ส่ วนความต้องการทางจิตใจประกอบด้วย ต้องการความ
รัก ความสบายใจ ความภาคภูมิใจในตัวเอง ความสนใจและความสะใจ
6) ความต้ องการทางชีววิทยาและความต้ องการทางสั งคม ความต้องการทางชีววิทยา คือ
ความต้องการที่ทาํ ให้ร่างกายอยูไ่ ด้อย่างปกติ เช่น อาหาร นํ้า อากาศ การพักผ่อน ส่ วนความต้องการ
ทางด้านสังคมประกอบด้วย ต้องการยอมรับทางสังคม ต้องการความรัก ต้องการมีหน้ามีตาในสังคม
2.1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้ องการ มนุ ษย์ไม่วา่ จะยากดีมีจน สิ่ งที่เหมือนกันทุกคนคือ
ความต้องการปั จจัย 4 ความต้องการความปลอดภัย ซึ่ งเรี ยกรวม ๆ ว่าปั จจัยขั้นพื้นฐาน เมื่อมนุษย์
ตอบสนองปั จจัยขั้นพื้นฐานครบ ความต้องการด้านจิตใจจะเกิดขึ้นตามมา ซึ่ ง Abraham H. Malow
ได้ลาํ ดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ไว้ดงั นี้
1) ความต้ องการด้ านกายภาพ เป็ นความต้องการในระดับแรกของบุคคลที่จะขาดเสี ย
มิได้ คือความต้องการให้มีชีวิตอยูไ่ ด้ ในที่น้ ี คือปั จจัย 4 เช่น อาหาร ที่อยู่ เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค
ต้องการพักผ่อน ฯลฯ ถึงแม้วา่ เศรษฐกิจมีผลทําให้รายได้ของผูบ้ ริ โภคลดลงผูบ้ ริ โภคก็คงต้องหาซื้ อ
หรื อใช้ปัจจัย 4 อยูด่ ี แต่ไปตัดความฟุ่ มเฟื อยทางด้านอื่นแทน หรื อใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนเป็ นสิ่ งแรก ก่อนที่จะนึ กถึงเรื่ องอื่น เช่น เรื่ องความ
ปลอดภัย
2) ความต้ องการด้ านความปลอดภัย เมื่อมนุษย์มีเงินเหลือจาก ข้อ 1) แล้วเขาจะนึกถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมา ซึ่ งความปลอดภัยอาจแสดงออกมาในรู ปการประกัน
ชีวติ การประกันภัย หรื อการเลือกบริ โภคอาหารที่สะอาด เพื่อให้พน้ จากโรคภัยไข้เจ็บ หรื อต้องการ
หลีกหนีความกลัว ความเจ็บปวด ความไม่สะดวกสบาย ทั้งนี้อาจแสดงออกในรู ปของการออมทรัพย์
ไว้บริ โภคเมื่อยามแก่เฒ่าก็ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั คือ ยามเมื่อไม่มีเงินใช้จ่ายในช่วงกระหายนํ้า นํ้า
ธรรมดาก็ดื่มได้ แต่พอมีเงินมากขึ้นจะเลือกรับประทานนํ้าที่สะอาดที่สุด หรื อมีความมัน่ ใจว่าสะอาด
มากที่สุดจึงดื่ม เช่น นํ้าดื่มตราสิ งห์
3) ความต้ องการด้ านความรั กและเป็ นส่ วนหนึ่งของสั งคม เป็ นความต้องการที่ขยับ
ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง คือ ต้องการเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ๆ ในสังคม หรื อให้บุคคลอื่นในสังคมยอม
รับเข้าอยู่ในสังคมด้วย การเข้าอยู่ในสังคมดังกล่าว จะมีการเลี ยนแบบหรื อมีการกระทําในสิ่ งที่
เหมือนหรื อคล้าย ๆ กัน และไม่ตอ้ งการทําอะไรที่แปลกแยกกว่ากลุ่ม อันจะทําให้มองดูเป็ นบุคคล
แปลกประหลาด หรื อสร้างความไม่พอใจแก่บุคคลในกลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่ ส่ วนการแสดงออกถึง
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ความต้องการความรักนี้ อาจแสดงในรู ปของการเอื้ออาทรต่อเพื่อน คนรัก ครอบครัว คนยากไร้
เพื่อให้คนเหล่านี้รักตนเองและเป็ นที่ยอมรับ
4) ความต้ องการด้ านเกียรติยศชื่ อเสี ยง หรือความนิยมนับถือ ในขั้นนี้ เป็ นความต้องการ
ให้บุคคลอื่นมองดูตนเองว่ามีคุณค่าสู ง และเป็ นที่เคารพยกย่องของสังคม มีเกียรติ มีฐานะทางสังคม
การแสดงออกที่เห็นได้ชดั คือ การเข้ามารับใช้สังคมในรู ปของ ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี หรื อผูน้ าํ ของ
สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ ที่ทาํ งานเพื่อสังคม ผลที่ได้รับของตัวผูก้ ระทําคือ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความ
ภูมิใจ ความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลที่แสดงออกในขั้นที่สูงขึ้นนี้ จะใช้สิ่งของต่าง ๆ ค่อนข้างดี
เมื่ออยูใ่ นสายตาของบุคคลอื่น ถ้าอยูต่ ามลําพังอาจใช้สิ่งของที่มีคุณภาพปานกลางหรื อตํ่าก็ได้
5) ความต้ องการประสบความสาเร็จ หรือความสมหวังในชี วิต ความต้องการนี้ เป็ นความ
ต้องการความสมบูรณ์ ในสิ่ งที่ตนเองคิดว่ามีความสามารถที่จะทําได้ ผลที่ได้รับคือ ความพึงพอใจ
สู งสุ ด หรื อมีความสุ ขจากความสามารถของตนที่ทาํ ได้ เช่น ในชี วิตนี้ ตอ้ งการมีบา้ นของตนเองสัก
หนึ่งหลัง หรื อต้องการเป็ นผูน้ าํ ชุนชม หรื อต้องการเป็ นนายกรัฐมนตรี และทําได้ตามที่คิดไว้ สิ่ งที่
ได้ตามมาคือความสุ ข ความสมหวัง และความภาคภูมิใจในตนเอง ความต้องการของ Malow ทั้ง 5
ขั้นนี้ ในความเป็ นจริ งอาจไม่ได้เรี ยงตามลําดับก็ได้ ทั้งนี้ เพราะความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจ
เกิดขึ้นพร้อมกันหรื อสลับกันก็ได้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคนี้อาจมีเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ขั้นดังนี้ คือ
6) ความอยากรู้ อยากเห็นในสิ่ งที่ตนเองไม่ เคยทราบ จะแสดงออกในรู ปของการทดลอง
การค้นคว้า การเรี ยนรู้ การสอบถาม ฯลฯ ตัวอย่างที่ เห็ นได้ชดั คือ การบอกรับนิ ตยสารและ
หนังสื อพิมพ์มาอ่านเป็ นประจํา การติดตามรายการทางวิทยุ โทรทัศน์เพื่อไม่ให้เป็ นคนตกข่าว
นักการตลาดนําจุดนี้ไปใช้สร้างความแปลกใหม่ในเรื่ อง ตรายี่ห้อ คุณภาพ สี กลิ่น ชื่อของผลิตภัณฑ์
เพื่อกระตุน้ ความอยากรู ้อยากเห็นของผูบ้ ริ โภคนัน่ เอง
7) ความต้ องการด้ านสุ นทรียภาพ คือต้องการความสวยงาม ต้องการเสี ยงดนตรี ที่ไพเราะ
ต้องการสบายหู สบายใจ สบายกาย สบายตา การแสดงออกที่เห็นได้ชดั คือ ต้องการใส่ เสื้ อผ้าที่
สวยงาม ใช้อุปกรณ์เครื่ องใช้ที่มีสีสดสวย หรื อมีศิลปะที่ล้ าํ ยุค ใช้เครื่ องสําอางลบรอยด่างดําที่ไม่
สวยบนใบหน้า ซื้ อแผ่น CD เพลงที่ไพเราะมาฟัง
2.1.5 ความขัดแย้ งของความต้ องการ โดยปกติ มนุ ษย์มีความต้องการที่ ไม่สิ้นสุ ดและ
หลากหลาย บางครั้งความต้องการมีความสอดคล้องซึ่ งกันและกัน บางอย่างมีการขัดแย้งกัน ซึ่ ง
มนุษย์ตอ้ งใช้วิธีการประนีประนอมในหลายรู ปแบบ ในที่น้ ี จะกล่าวถึงสาเหตุและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
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1) สาเหตุของความขัดแย้ งของความต้ องการ เกิดจากสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เกิ ดจากการจัดลําดับความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน ซึ่ งจะจัดลําดับความ
ต้องการผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแตกต่างกัน เช่น ต้องการเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ตนเองมีความ
พึงพอใจมากที่สุดก่อน และเรี ยงลําดับลงมาเรื่ อย ๆ จนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด แต่
บุคคลอีกกลุ่มหนึ่ งอาจจะไม่ได้เลือกตามรู ปแบบดังกล่าว คือ จะเลือกตอบสนองความต้องการใน
หลาย ๆ อย่างไปพร้อมกัน ตัวอย่าง เช่น บุคคลกลุ่มที่หนึ่ง เลือกซื้ อเสื้ อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยมาก่อน
บุคคลกลุ่มที่สองเลือกความสวยงาม ความประหยัด ความเข้ากันได้ในทุกโอกาสก่อน การพิจารณา
ของบุคคลกลุ่มที่สองนี้จะเลือกหลายๆ อย่างไปพร้อมกันมากกว่าคนกลุ่มแรก
(2) เกิดจากความขัดแย้งของความต้องการตามแนวคิดของเลวิน ( Lewin ) ซึ่ งได้กล่าวไว้
ว่า
ก. ความขัดแย้งในทางบวก เป็ นการเลือกการตัดสิ นใจที่ ดีท้ งั สองทางเลือก แต่ผบู ้ ริ โภคจะ
เลือกตัดสิ นใจในทางเลือกที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองมากกว่า อีกทางเลือกหนึ่ง เช่น วันสุ ดสัปดาห์
ออกไปเที่ยวตามชายหาด เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจที่ทาํ ให้จิตใจสดชื่น มากกว่าอีกทางเลือกหนึ่ ง คือ
เลือกพักผ่อนหย่อนใจด้วยการดูทีวีอยูใ่ นบ้าน จะช่วยทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย มากกว่า จะเห็นได้วา่
ทั้งสองทางเลือกจะให้ผลดีท้ งั คู่
ข. ความขัดแย้งในทางลบ ผูบ้ ริ โภคจะเลื อกตัดสิ นใจในทางเลือกที่มีผลลบน้อยกว่า เช่ น
การเดินทาง ไปพักผ่อนหย่อนใจตามชายหาดด้วยรถยนต์ส่วนตัว กับการเดินทางด้วยรถรับจ้าง ทั้ง
สองทางเลือกจะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นคือ อุบตั ิเหตุ ค่าใช้จ่ายและอุปสรรคในการเดินทาง ถ้าผูบ้ ริ โภค
ไม่มนั่ ใจในตัวพนักงานขับรถรับจ้าง เขาจะไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากกว่า
ค. ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างทางเลือกที่เป็ นทางบวกและลบในเวลาเดียวกัน เช่น วันสุ ด
สัปดาห์ออกไปเที่ยวตามชายหาด เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจที่ทาํ ให้จิตใจสดชื่ นมากกว่าอยู่ในบ้าน
แต่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายมาก การเดินทางต้องเสี่ ยงภัยอันตรายจากการเดินทางและหวัดมรณะ (โรค
ซาร์ ส) ผูบ้ ริ โภคจะชัง่ นํ้าหนักระหว่างพักผ่อนนอกบ้านกับในบ้าน ทางเลือกใดมีผลดีมากกว่าก็จะ
เลือกทางนั้น
2) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งในความต้ องการ มีมากหรื อน้อยขึ้ นอยู่กบั ปั จจัย
ดังต่อไปนี้
(1) การทํางานกับการพักผ่อน ความเกี่ยวพันระหว่างการทํางานกับการพักผ่อน คือ ถ้า
ต้องการรายได้มากต้องทํางานมากขึ้น เวลาพักผ่อนก็นอ้ ยลง ถ้าต้องการเวลาพักผ่อนมากขึ้น จะต้อง
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สะสมรายได้ไว้ให้มากจึงต้องเหนื่อยมาก ผูบ้ ริ โภคจะต้องเลือกทั้งสองทางเลือกให้มีความเหมาะสม
หรื อเกิดความสมดุลซึ่ งกันและกัน
(2) รายได้กบั ค่าใช้จ่าย ทั้งสองอย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กนั คือ ถ้ามีรายได้มากก็จะใช้จ่าย
ได้มาก โดยปกติการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคจะลําดับการใช้จ่ายดังนี้ เมื่อมีรายได้จะกันเงินส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นค่าใช้จ่ายประจําก่อน ที่เหลือจะเป็ นเงินออมกับการใช้จ่ายในรายการพิเศษ ถ้าผูบ้ ริ โภคมีรายได้
น้อย การใช้จ่ายก็จะถูกจํากัดลง ดังนั้นการเลื อกรายการพิเศษใด ๆ จะถูกจํากัดด้วยรายได้ของ
ผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้ น
(3) เวลากับเงิ นที่ใช้จ่ายไป ทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กนั คือ สิ นค้าที่ดีราคาแพง
ผูบ้ ริ โภคมักต้องใช้เวลาในการตัดสิ นใจซื้ อค่อนข้างมาก เพราะมีความเสี่ ยงต่อการซื้ อมาก กิจกรรม
บางอย่างเวลามีความสัมพันธ์กบั เงินที่ใช้จ่ายไปในทางเดียวกันคือ สหรัฐฯ ใช้เวลาในการทําสงคราม
มากก็ตอ้ งใช้ค่าใช้จ่ายมาก กิจกรรมบางอย่างเวลากับเงินที่ใช้จ่ายไปไม่สมดุลกัน เช่น การซื้ อสิ นค้า
ราคาถูก ผูบ้ ริ โภคจะไม่เสี ยเวลากับการซื้ อมาก มักจะซื้ อสิ นค้าใกล้บา้ นมากกว่า
3) วิธีการลดความขัดแย้ งในความต้ องการของผู้บริโภค มีดงั ต่อไปนี้
(1) เรี ย งลํา ดับ ความต้องการจากมากไปหาน้อย หรื อจากความสําคัญมากไปหา
ความสําคัญน้อย และเลือกทางเลือกที่มีความสําคัญมาก หรื อเลือกสิ่ งที่สนองความต้องการได้สูงสุ ด
ก่อน เช่น ผูบ้ ริ โภคออกครอบครัวใหม่ตอ้ งการบ้าน รถยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ การลําดับความสําคัญถ้า
ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าบ้านมีความสําคัญมากกว่าจะตัดสิ นใจซื้ อบ้านก่อน แต่ถา้ มีเงินไม่พอจ่ายอาจจะลด
ขั้นความต้องการ มาเป็ นการเช่าบ้านแทนการซื้ อก็ได้
(2) ตอบสนองความต้องการหลายอย่าง เป็ นการประนีประนอมเป้ าหมายของการบริ โภค
ด้วยการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณประโยชน์หลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น การซื้ อรถยนต์
ต้องการความแข็งแรงทนทาน ความสวยงาม ความประหยัดนํ้ามัน ซึ่ งจะพิจารณาตัดสิ นใจซื้ อไป
พร้อม ๆ กัน
(3) ตอบสนองความต้องการเพียงบางส่ วน ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถลดความขัดแย้ง
ของความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การได้ ผูบ้ ริ โภคจะเลือกตอบสนองทุกอย่าง แต่ลดส่ วนลงมา
หรื อตอบสนองเพียงบางส่ วน เช่น ผูบ้ ริ โภคต้องการบ้าน รถยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ แต่เงินไม่พอ จึงซื้ อ
บ้านเล็ก ๆ รถยนต์มือสอง เฟอร์นิเจอร์คุณภาพพอใช้ได้แทน
(4) นิ่ งเฉยไม่ตอบสนอง ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคไม่มีเงินจะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่มากระตุน้
ให้ซ้ื อ ผูบ้ ริ โภคจะลดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้ตอ้ งชํ้าใจ หรื อเสี ยใจไปมากกว่านี้ ด้วยการบ่ายเบี่ยง
หรื อหลีกหนีตวั กระตุน้ นั้น ๆ
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(5) ตอบสนองความต้องการโดยยืด เวลาออกไป เป็ นการลดความขัดแย้งของความ
ต้องการโดยใช้เวลาเป็ นเครื่ องพิจารณา เช่น ผูบ้ ริ โภคต้องการมีบา้ นเป็ นของตนเองแต่ไม่มีเงิ นจึง
ผลัดไว้ซ้ื อในครั้งต่อ ๆ ไป
2.2 การรับรู้ ของผู้บริโภค
2.2.1 ความหมาย ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ และกระบวนการรับรู้
1) ความหมายของการรับรู้
(1) การรับรู้ คือ กระบวนการเลือก การตีความ และการประมวลผลของตัวกระตุน้
ออกมาเป็ นความหมายในรู ปแบบต่าง ๆ
(2) การรับรู้ คือ กระบวนการเปิ ดรับข่าวสารด้วยความตั้งใจ จนเข้าใจในความหมายของ
ตัวกระตุน้ นั้น
(3) การรั บ รู้ คื อ กระบวนการเลื อกการจัด องค์ประกอบและแปลความหมายของ
ตัวกระตุน้ ให้เกิดความเข้าใจในความหมายของตัวกระตุน้ นั้น
(4) การรับรู้ คือ กระบวนการเลือก การตีความ การสรุ ป เพื่อให้สมองสามารถสร้างภาพ
ที่มีความหมาย และมีความกลมกลืนได้ จากความหมายของการรับรู้ ทั้งหมดนี้ สามารถแยกประเด็น
เป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
- มีกระบวนการเลือกที่จะเปิ ดรับข่าวสาร
- มีการตีความของข่าวสาร โดยใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม
- มีการประมวลผลให้สมองสร้างภาพให้มีความหมายที่กลมกลืนกัน
(5) การรับรู้ของผูบ้ ริ โภค จึงเป็ นกระบวนการเลือกสรร การจัดรู ปแบบ การจัดการ การ
ตีความ การให้ความหมายของตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผูบ้ ริ โภค
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กบั ความแตกต่างของประสาทสัมผัสทั้ง 5
และความต้องการ ความคาดหวังและค่านิ ยมของแต่ละบุคคลเป็ นเช่นไร โดยปกติการรับรู้เป็ นตัว
แปรของความนึกคิดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคด้วย
(6) การรับรู ้กบั ความหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
ก. การรับรู้ กับความรู ้ สึกจากการสัมผัส ทั้งสองนี้ มีความหมายแตกต่างกันคือ การรับรู้
จะต้องเอาความคิดเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย เช่ น เห็ นภาพแล้ว สามารถประเมินคุ ณค่าได้ แต่ถา้ เป็ น
ความรู ้สึกจากการสัมผัสจะได้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนที่จะนํามาประเมินค่าได้ เช่น คนตาบอดคลําช้าง จะ
ให้ความหมายของช้างไปแตกต่างกัน
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ข. การรับรู ้กบั การตอบสนอง มีความเกี่ยวพันกันคือ การตอบสนองมีรากฐานมาจากการ
รับรู้
ค. การรับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการ ทั้งสามอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกัน
ง. การรับรู ้กบั การเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นเสมอ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
2) ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ ของมนุษย์ แตกต่ างกัน ดังนี้
(1) ความพร้อมของสมองแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันคือ
ก. ความยึดมัน่ หรื อความฝังใจในสิ่ งที่ผิด ๆ ที่เกิดขึ้นในความนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคที่พบ
เห็นในครั้งแรก และมีผลต่อครั้งต่อ ๆ ไป เช่น ผูบ้ ริ โภคพบเห็นข้อบกพร่ องในการออกตัวผลิตภัณฑ์
ของกิจการแห่ งหนึ่ ง เขาจะจดจําภาพพจน์ในทางลบไว้ในใจตลอดไป คือมีความฝังใจในทางลบกับ
สิ่ งใด มักจะลบภาพที่ฝังใจออกไปได้ยาก
ข. นิ สัยการมองของแต่ละบุคคลในเรื่ องเดียวกันแตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะการมองของ
ผูบ้ ริ โภคบางคนอาจมองเป็ นเรื่ องร้าย บางคนมองเป็ นเรื่ องดี เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ บางคนมอง
ว่าเป็ นสิ่ งที่สร้างความสะดวก บางคนมองว่าเป็ นสิ่ งอันตรายที่เกิดจากความถี่ของคลื่น มีผลกระทบ
ต่อสมอง
ค. ความเชื่ อมัน่ ของแต่ละบุ คคลแตกต่างกัน บางคนมี ความหวาดระแวงในสิ่ งเร้ า
ตลอดเวลา เช่น คนที่มีความเชื่ อมัน่ ในการตัดสิ นใจซื้ อ มักจะไม่สนใจคนทักท้วงรอบข้างผิดกับ
บุคคลที่มีความหวาดระแวงมักจะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจตามสิ่ งแวดล้อมรอบข้างมากกว่า
ง. ความใส่ ใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน บุคคลที่ใส่ ใจในการมองมักทราบรายละเอียด
ของตัวกระตุน้ มากกว่าบุคคลที่ไม่ใส่ ใจ
จ. ความคุน้ เคยของตัวกระตุน้ ถ้ามีมากก็จะได้รับความสนใจในการรับรู ้มาก แต่ถา้ ไม่มี
ความคุน้ เคยจะปฏิเสธการรับรู้
ฉ. ความคาดหวังจากตัวกระตุน้ แต่ละบุคคลแตกต่างกัน เช่ น การคาดหวังในการดู
ภาพยนตร์ โฆษณา บางคนคาดหวังว่าต้องโฆษณาเฉพาะในรายละเอียดที่จาํ เป็ น ไม่เบียดบังเวลา
สนุกของผูบ้ ริ โภค บางคนคาดหวังว่าไม่ควรมีโฆษณา เพราะทําให้ความสุ ขลดลง บุคคลกลุ่มหลังนี้
จะเปลี่ยนช่อง TV ทันทีเมื่อมีการโฆษณา
(2) ประสบการณ์ในอดีตของผูร้ ับตัวกระตุน้ มักจะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับตัวกระตุน้ ใหม่
ๆ เสมอว่า มีความเหมือนหรื อคล้ายกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร ถ้ามีความเหมือนหรื อคล้ายกัน การ
รับรู ้ก็จะง่ายขึ้น
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(3) สภาวะทางอารมณ์ มีความพร้อมในการรับรู้ตวั กระตุน้ มากน้อยเพียงใด เช่น บุคคลที่มี
อารมณ์ ดี มักพร้ อมที่ จะรับข่าวสารในทางร้ ายได้ดี ส่ วนบุ คคลที่ ไม่พร้ อมทางอารมณ์ การรั บรู ้
ตัวกระตุน้ จะไม่เกิดขึ้น หรื อเกิดผลร้ายมากกว่าผลดี
(4) สังคมและวัฒนธรรมของผูร้ ับตัวกระตุน้ แตกต่างกัน การรับรู ้ข่าวสารก็แตกต่างกัน เช่น
การเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ ผูข้ อความช่วยเหลือจะต้องนอบน้อมถ่อมตน ไปมาลาไหว้
จึงจะได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือ หมายความว่าก่อนจะเอ่ยปากของความช่วยเหลือ จะต้องทํา
ให้ผใู ้ ห้ความช่วยเหลือพร้อมใจที่จะรับข่าวสารในทางที่ดีเสี ยก่อน
3) กระบวนการรับรู้ (Perception Process)
จากความหมายของการรั บ รู ้ ที่ ว่า การรั บ รู้ เป็ นกระบวนการเลื อกที่ จ ะรั บ รู้ การจัด
องค์ประกอบ และการแปลความหมายของตัวกระตุน้ ให้เกิดความเข้าใจ ทั้งหมดนี้ คือกระบวนการ
รับรู้ ซึ่ งจะขอกล่าวเป็ นข้อ ๆ ดังนี้
(1) การเลือกที่จะรับรู ้ข่าวสาร ตามที่ตนเองสนใจ หรื อมีทศั นคติในทางที่ดีต่อตัวกระตุน้
นั้น การเลือกรับรู ้น้ ี จะมีรูปแบบกระบวนการเลือกที่จะรับรู้ ดังนี้
ก. การเปิ ดรับข่าวสารข้อมูลต่อเมื่อข่าวสารนั้นตรงกับความสนใจ และความต้องการของ
ผูร้ ับข่าวสาร ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงยอมเปิ ดรับข่าวสารที่ตนสนใจ ส่ วนข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่ตรงจะถูก
ปฏิเสธ เช่น การโฆษณาทาง TV เมื่อเห็นภาพยนตร์ โฆษณาจะเปลี่ยนช่องทันที แต่ถา้ เป็ นเรื่ องที่
สนใจจะตั้งใจฟังจนเข้าใจ
ข. เกิดความตั้งใจรับข่าวสารข้อมูล เมื่อข่าวสารนั้นตรงกับความสนใจหรื อความต้องการ
เช่น ต้องการจะซื้ อรถยนต์ใหม่ ต้องการจะซื้ อบ้านใกล้ ๆ ที่ทาํ งานใหม่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะตั้งใจฟั ง
ข่าวสารในเรื่ องที่ตนเองสนใจมากเป็ นพิเศษ นอกจากนั้นการโฆษณาที่มีรูปแบบแปลกไปจากผูอ้ ื่น
ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องใช้ความแปลกในรู ปแบบการโฆษณา การใช้
สี สัน การวางตําแหน่งที่ไม่เหมือนใคร จึงจะได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้เช่นกัน
ค. การเลื อ กที่ จ ะรั บ รู ้ ข่ า วสารข้อมู ล ที่ ตรงกับ ความต้อ งการ ตรงกับ ทัศนคติ
ประสบการณ์ และคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล ความเชื่อของบุคคลเป็ นตัวจูงใจให้บุคคลเลือกเปิ ดรับ
ข่าวสาร ทั้งนี้เพราะต้องการจัดองค์ประกอบของข่าวสารให้สอดคล้องกับความเชื่ อของเขานัน่ เอง
(2) การจัดองค์ประกอบของการรับรู้ เป็ นการจัดระเบียบการรับรู ้ข่าวสารข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ หรื อตีความหมาย เพื่อสามารถแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้อง ที่เห็น
ได้ชดั คือ ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้ สิ่งเร้ าในลักษณะรวมกลุ่ ม หรื อเป็ นภาพรวม อันจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภค
ประมวลข้อมูลได้เข้าใจในความหมายได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้
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ก. เติมส่ วนที่ขาดให้สมบูรณ์ เป็ นการรับรู ้ข่าวสารในส่ วนที่เป็ นรอยขาดของตัวอักษร
ของแต่ละคํา จนผสมออกมาได้ความหมายที่สมบูรณ์ได้ เช่น รักดี.......รักชัว่ ....... การที่จะเติมส่ วนที่
ขาดได้จะต้องอาศัยความรู้ และประสบการณ์เดิมเข้ามาใช้ร่วมด้วย
ข. การจัดกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้ข่าวสารข้อมูลที่เป็ นชุ ด หรื อเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการ
ประเมินสิ่ งเร้า การรับรู ้ข่าวสารที่เป็ นกลุ่ม เช่น ความคล้ายคลึงกัน ความต่อเนื่ องกัน การประสาน
สนิทกัน และความใกล้ชิดกัน
ค. องค์ประกอบรอบข้างผูบ้ ริ โภคจะรับรู้ในตัวกระตุน้ ที่เด่นกว่าหรื อเป็ นภาพที่เข้มกว่า
ส่ วนตัวกระตุน้ ใดเด่นน้อยกว่า หรื อมีความเข้มน้อยกว่าจะถูกจัดเป็ นภาพพื้นหลัง
(3) การแปลความหมายของการรับรู้ เป็ นกระบวนการทําความเข้าใจสิ่ งเร้า โดยอาศัย
ความรู้ และประสบการณ์เดิมที่ สะสมไว้ในอดีตมาใช้แปลความหมายว่า สิ่ งที่รับรู ้เข้ามานั้นมันคือ
อะไร ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความอคติยอ่ มมีผลต่อการแปลความหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากผูส้ ่ งข่าวสาร
ต้องการได้เช่นเดียวกับ ความเชื่ อที่แต่ละชาติแต่ละวัฒนธรรมต่างกัน การแปลความหมายก็แตกต่าง
กันด้วยเช่นกัน กระบวนการทําความเข้าใจสิ่ งเร้าของผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะดังนี้
ก. แยกประเภทการรับรู้ ในหน่วยความทรงจําของผูบ้ ริ โภคจะถูกแยกข้อมูลการรับรู ้ไว้
เป็ นหมวดหมู่ เมื่อประสาทสัมผัสได้รับรู ้ขอ้ มูลใหม่เข้ามา จะถูกกลัน่ กรองให้ไปรวมอยูใ่ นหมวดหมู่
เดิม ที่เคยรับรู้มาแล้วในอดีต การรับรู ้ใหม่จึงมักถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลเก่าเสมอ ดังนั้นการ
รับรู ้ใหม่จึงเป็ นการเพิ่มเติมข้อมูลเก่าไปด้วย
ข. การแปลความหมายการรับรู้ เป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้าใหม่กบั ข้อมูลเดิมที่มีอยู่
ในความทรงจํา โดยใช้ประสบการณ์หรื อความเชื่อเดิมมาเป็ นเกณฑ์ในการลงความเห็น หรื อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการตัดสิ นใจว่า สิ่ งที่รับรู ้เข้ามานั้นควรจะเป็ นอะไร
2.2.2 การเลือกรั บรู้ กับกลยุทธ์ การตลาดและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการรั บรู้ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะ
เลือกรับรู ้สิ่งเร้าที่มีประโยชน์ และตรงกับความเชื่อของตนเอง นําเก็บไว้ในความทรงจํา เพื่อไว้ใช้ใน
การประเมินสิ นค้าหรื อบริ การให้ตรงกับความต้องการของตนเอง และต้องการตัดข้อมูลบางประการ
ที่ไม่จาํ เป็ นออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู ้หรื อให้เกิดความประหยัดเวลา และป้ องกันการสับสนใน
ข้อมูลข่าวสารที่มีมากจนเกินไป ส่ วนปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคมีสองปั จจัยคือ ปั จจัย
ด้านลักษณะของผูบ้ ริ โภค กับปั จจัยด้านสิ่ งเร้า ซึ่ งจะขอกล่าวเป็ นข้อ ๆ ดังนี้
1) ปั จจัยด้ านลักษณะของผู้บริ โภค การเลือกรับรู ้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั
การประสมกลมกลืนระหว่างความต้องการ ประสบการณ์ ทัศนคติ และลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคลที่แตกต่างกัน การเลือกรับรู้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อ
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ก. สร้างความตื่นตัวให้กบั ผูบ้ ริ โภค ให้เกิดความแน่ใจว่าข่าวสารข้อมูลที่เลือกมีความ
สัมพันธ์กบั ความต้องการของเขา เป็ นการกลัน่ กรองเอาเฉพาะข้อมูลที่จาํ เป็ นเท่านั้น
ข. ต่อต้านการรับรู ้ ผูบ้ ริ โภคจะต่อต้านการรับรู ้สิ่งเร้าที่ขดั แย้งกับความเชื่ อและทัศนคติ
ของตนเอง โดยการบิดเบือนข้อมูลบางประการให้สอดคล้องกับความเชื่ อและทัศนคติของตัวเอง
เช่น ผูบ้ ริ โภคชอบรับดื่มเหล้า มักไม่ชอบดูคาํ เตือนว่ามีอนั ตรายต่อโรคตับแข็งและการขับขี่รถยนต์
ทั้งนี้เพราะตนเองชอบ
การเลือกรับรู้ กบั กลยุทธ์ ทางการตลาด
นักการตลาดนําการเลือกรับรู ้มาใช้กบั สิ นค้าและบริ การดังนี้
ก. จัดการกับตัวกระตุน้ ที่ซบั ซ้อนหรื อคลุมเครื อ ให้สอดคล้องกับสิ นค้าหรื อบริ การของ
กิ จการ โดยปกติผบู ้ ริ โภคจะตีความหมายในตัวกระตุน้ ที่ซับซ้อนหรื อคลุ มเครื อให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์และความเชื่ อของตนเองมากกว่า แต่ถา้ เขาไม่มีความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าหรื อบริ การใด
บริ การหนึ่ง เขาจะตีความหมายสอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากกว่า การตีความหมายของ
ผูบ้ ริ โภคนี้นกั การตลาดนํามาใช้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ ดังต่อไปนี้
ก) สิ นค้าที่มีราคาต่อหน่วยตํ่า มีความเสี่ ยงตํ่า การนําเสนอข่าวสารข้อมูลที่ซบั ซ้อน
หรื อคลุมเครื อ จะช่ วยสร้ างจิ นตนาการและตีความหมายในสัญลักษณ์ ที่หลากหลาย ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนได้
ข) สิ นค้าที่มีราคาแพงหรื อมีความเสี่ ยงในการซื้ อสู ง การนําเสนอข่าวสารข้อมูล ควร
จะมีความชัดเจนมากกว่า เช่น นําเสนอว่าสิ นค้าสามารถตอบสนองความต้องการ หรื อเป็ นประโยชน์
ต่อผูบ้ ริ โภคอย่างไร มากกว่าการให้ข่าวสารที่คลุมเครื อ
ค) การนําเสนอข้อมูลที่คลุมเครื อกับข้อมูลที่ชดั เจนนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความตื่นตัวและการ
ต่อต้านการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคด้วย ดังนี้
(ก) การตื่นตัว ผูบ้ ริ โภคที่มีความตื่นตัวในการรับรู้สูง นักการตลาดควรกําหนดกลุ่ม
ตลาดเป้ าหมาย คุณสมบัติของสิ นค้า และประโยชน์ที่จะได้รับ ให้มีความชัดเจน จะช่วยกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคซื้ อได้ง่ายขึ้น
(ข) การต่อต้านเกิดจากข่าวสารข้อมูลที่มีความขัดแย้งกับความเชื่อ และทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภค นักการตลาดนําจุดนี้ มาใช้กบั สิ นค้าหรื อบริ การคือ ให้ข่าวสารข้อมูลที่ซับซ้อน หรื อ
คลุ มเครื อในสิ นค้าหรื อบริ การที่ มีคุณสมบัติ และประโยชน์ที่ ไม่ ชัดเจน จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภค
ตีความหมายในสิ นค้าหรื อบริ การที่หลากหลาย ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนได้
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ข. หลีกเลี่ยงตัวกระตุน้ ที่สร้างความไม่สบายใจแก่ผบู ้ ริ โภค โดยเฉพาะข่าวสารที่มีความ
รุ นแรงถึงกับชีวติ ผูบ้ ริ โภคจะปฏิเสธไม่ยอมรับ หรื อตีความหมายไปทางอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ
แต่ถา้ เรื่ องนั้น ๆ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสังคม ที่ผบู ้ ริ โภคต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ผูบ้ ริ โภคจะสนใจ เช่น มี
ปั ญหาด้านกลิ่นตัว กลิ่นปาก จนเข้าสังคมไม่ได้หรื อถูกสังคมดูถูกเหยียดหยาบ หรื อตําหนิติฉิน
นินทา ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นตัวกระตุน้ ที่ดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภคได้มากกว่า เรื่ องที่เกี่ยวกับ
ความตาย เช่น เรื่ องอุบตั ิเหตุ โรคภัยที่ฆ่าชีวติ การปล้นฆ่า ฯลฯ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีตวั กระตุน้ อื่น
ๆ อีก ที่สร้างแรงดึงดูดความสนใจคือ เรื่ องที่เกี่ ยวกับความรัก ความห่ วงใย ความเอื้ออาทร การ
ปกป้ องคุม้ ครองคนที่รัก
ค. ลดความไม่สบายใจหลังซื้ อ ความไม่สบายใจมักเกิ ดขึ้ นหลังจากผูบ้ ริ โภคได้รับ
ข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติ ม แล้วเกิ ดความขัดแย้ง หรื อเกิ ดความสงสัยในสิ นค้าหรื อบริ การที่ ซ้ื อไป
โดยเฉพาะการสื่ อสารกันปากต่อปากในทางลบ นักการตลาดจึงพยายามลดความขัดแย้งหรื อลด
ความสงสัยของผูบ้ ริ โภค โดยวิธีการดังต่อไปนี้
ก) ให้ข่าวสารข้อมูลการเคลื่อนไหว ในกิจการ หรื อสิ นค้า หรื อบริ การในทางบวก ทาง
ไปรษณี ยอ์ ย่างต่อเนื่องในรู ปของการรับวาระสารของกิจการ
ข) จัดการแข่งขัน โดยการให้รางวัล การให้ของแถม เพื่อสร้างแรงดึงดูดใจในข่าวสาร
ทางบวก ที่กาํ ลังเผยแพร่ สู่สาธารณะชน
ค) จัดพิมพ์แผ่นพับหรื อใบปลิว แจกฟรี ให้ลูกค้า เป็ นการให้ข่าวสารข้อมูลสนับสนุ น
หลังการขาย เพื่อป้ องกันความเข้าใจผิดที่เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติ ราคา ของสิ นค้าหรื อบริ การ และ
นโยบายต่าง ๆ ของกิจการ
2) ปัจจัยด้ านสิ่ งเร้ าทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้ ของผู้บริโภคประกอบด้ วย
(1) สิ่ งเร้าหรื อตัวกระตุน้ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ ดังนี้
ก. ขนาดของตัวกระตุน้ จะต้องมีขนาดใหญ่ จะมีผลต่อการรับรู ้มากขึ้น โดยเฉพาะภาพ
โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งมีอตั ราส่ วนขนาดต่อการรับรู ้เป็ น 2 ต่อ 1 คือ ถ้าขนาดใหญ่เป็ น 2 เท่า
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า
ข. ตําแหน่งการวางตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าในสื่ อสิ่ งพิมพ์ จะให้ผลการรับรู ้แตกต่างกัน
คือ หน้าปก หลังปกและในปก ได้รับการรับรู ้มากกว่าส่ วนอื่นๆ การวางรู ปโฆษณาครึ่ งหน้าบน จะ
ได้รับความสนใจมากกว่าครึ่ งหน้าล่าง การวางรู ปด้านซ้ายหรื อด้านขวาไม่มีผลต่อการรับรู ้แตกต่าง
กัน
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ค. สี ของตัวกระตุน้ จะมีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคมาก เช่น สี แดงรู้สึกตื่นเต้น สี น้ าํ
เงินรู้สึกถึงความเจริ ญเติบโต ฯลฯ สี จะมีผลต่อการรับรู ้ถึงสิ นค้าหรื อบริ การด้วย เช่น สี ขาวสะท้อน
ถึงความสะอาด สี เขียวสะท้อนถึงธรรมชาติ
ง. ความขัดแย้งของตัวกระตุน้ ที่มีบางส่ วนแตกต่างไปจากปกติ เช่ น พื้นสี ดาํ
ตัวหนังสื อสี ขาว หรื อเสี ยงไพเราะเกิดร่ วมกับเสี ยงประหลาด หรื อภาพโฆษณามีแสงเรี ยบ ๆ ร่ วมกับ
มีแสงที่เจิดจ้าเป็ นช่วงๆ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้จะสร้างความเร้าใจหรื อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ได้
จ. การเคลื่อนไหว หรื อเปลี่ยนแปลงตัวกระตุน้ จะมีผลต่อการรับรู ้มากกว่าสิ่ งที่หยุดนิ่ ง
อยูเ่ ฉย ๆ เช่น ภาพโฆษณาเคลื่อนที่ การใช้สื่อวีดีทศั น์ที่มีการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติ หรื อมีการ
เปลี่ ยนแปลงหี บห่ อ หรื อจัดแสดงสิ นค้าตามเทศกาลที่เปลี่ ยนไปบ่อย ๆ จะได้รับความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภคมากกว่า
ฉ. ความถี่ของการโฆษณา ยิ่งมีการโฆษณายํ้าเตือนบ่อย ๆ จะมีผลต่อการรับรู ้ ของ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
ช. ใช้คุณค่าที่สังคมยอมรับ นํามาสร้ างสิ่ งเร้ าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้เร็ วขึ้น โดยปกติ
สังคมจะให้คุณค่ากับเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่ ให้คุณค่าของนักบริ หารผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง ให้คุณค่าการ
ทํางานมากกว่าการละเล่น ตัวอย่างเช่น การโฆษณาที่วา่ ความสัมพันธ์เป็ นหนึ่ งเดียว "เบียร์ สิงห์ เบียร์
ไทย" หรื อร่ วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า "Philips"
ซ. สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม อิทธิ พลของสภาวะแวดล้อม มีผลต่อการรับรู ้ ของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อเวลาและสถานที่เปลี่ยนไป เช่ น การพาดหัวข่าวในหน้า
หนังสื อพิมพ์ระหว่างเรื่ องที่จบสิ้ นไปแล้ว กับเรื่ องที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในปั จจุบนั จะได้รับความสนใจ
และรับรู ้ มากกว่าเรื่ องในอดี ต หรื อการนุ่ งกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะไปเที่ยวชายหาดกับไป
ติดต่องานราชการ ตัวอย่างแรกเป็ นความเหมาะสมด้านเวลา ส่ วนตัวอย่างหลังเป็ นความเหมาะสม
ด้านสถานที่ นักการตลาดนําสภาวะแวดล้อมมาสร้างภาพลักษณ์และวางตําแหน่งสิ นค้าหรื อบริ การ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(2) ความแตกต่างของลักษณะผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะรับรู ้ตวั กระตุน้ ตัวเดียวกันที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก. ความสามารถในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเป็ นเช่นไร ซึ่งประกอบด้วย
ก) ความไวของระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ รสชาติ
กลิ่น เสี ยง แสง ฯลฯ มีมากน้อยเพียงใด เช่น นักดนตรี จะแยกเสี ยงกลอง ฉิ่ ง ฉาบ ปี่ พาท ฯลฯ ได้ง่าย
กว่าผูบ้ ริ โภคธรรมดา หรื อไม่ได้เป็ นนักดนตรี
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ข) การปรับตัวเข้ากับสิ่ งเร้า ที่มีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน ภาพโฆษณา
เดียวกันนําออกอากาศซํ้ากันหลาย ๆ ครั้ง ในช่วงแรก ๆ จะได้รับความสนใจมากกว่าช่วงหลัง ๆ
ทั้งนี้ เพราะ อาจเกิดความเบื่อหน่าย หรื อเกิดความจําเจในภาพโฆษณานั้น ๆ ได้ สิ่ งที่นกั การตลาด
ควรแก้ไขคือ ใช้ภาพธรรมชาติ ภาพเคลื่อนไหว ภาพที่มีความขัดแย้งกัน หรื อภาพที่สร้างอารมณ์ขนั
ก็ได้
ค) ปริ มาณการรับรู ้ในช่วงเวลาหนึ่งของผูบ้ ริ โภค แต่ละบุคคลแตกต่างกัน การนําเสนอ
สิ นค้าหรื อบริ การมากมาย ในระยะเวลาเดียวกัน ผูบ้ ริ โภคจะจําได้เพียงไม่กี่รายการเท่านั้น ทั้งนี้
เพราะขอบข่ายของความสนใจของผูบ้ ริ โภคสั้นหรื อแคบ การโฆษณาของนักการตลาดจึงต้องใช้
ข้อความที่ส้ นั กะทัดรัด ชัดเจน และเน้นจุดสําคัญเพียงจุดเดียว
ข. การรับรู้ในรู ปแบบของข้อมูล ของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน ดังนี้
ก) ข้อมูลที่เป็ นประเด็น กับข้อมูลที่เป็ นกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะใช้หลักการพิจารณา
แตกต่างกันคือ บางคนจะรับข้อมูลทั้งหมด หรื อเป็ นกลุ่ม แล้วจึงจะพิจารณาเป็ นภาพรวมในภายหลัง
เช่นความมีชื่อเสี ยงของสิ นค้า อีกบุคคลหนึ่งจะพิจารณาในประเด็นของข้อมูลหลัก ข้อมูลรอง เรี ยง
ตามความสําคัญ เช่น พิจารณาซื้ อสิ นค้าราคาถูก คุณภาพดี มากกว่าที่จะพิจารณาความมีชื่อเสี ยงของ
ร้าน ที่จดั จําหน่าย
ข) ข้อมูลใหม่กบั ข้อมูลเก่า ผูบ้ ริ โภคพอใจในข้อมูลแบบใดคือ ผูบ้ ริ โภคที่ชอบเสาะหา
หรื อค้นคว้าหาข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ จะยอมรับความขัดแย้ง และแยกแยะความแตกต่างของ
ข้อมูลได้ดีกว่า ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ชอบปิ ดกั้นการรับรู ้ ข่าวสารข้อมูลใหม่ เพราะกลัวว่า จะเกิดความ
ขัดแย้งกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ จึงเกิดความไม่สบายใจและต่อต้าน
ค. ความโน้มเอียงในการรับรู้ อันเกิ ดจากความต้องการ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม ทัศนคติและประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนแตกต่างกัน โดยเฉพาะความต้องการจะ
มีผลต่อการรับรู ้ค่อนข้างมาก นักการตลาดจึงพยายามผลิตสิ นค้าหรื อบริ การตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคมากกว่า ไปเปลี่ยนความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เปลี่ยนไป
2.2.3 การจัดระเบียบการรั บรู้ และกลยุทธ์ ทางการตลาด การจัดระเบียบการรับรู้เป็ นการ
รวบรวมข้อมู ล ที่ อ ยู่ก ระจัด กระจายจากแหล่ ง ต่ า งๆให้เ ป็ นกลุ่ ม เป็ นก้อ น เพื่ อ ใช้ใ นการแปล
ความหมาย ให้เกิดความเข้าใจในตัวกระตุน้ นั้น ๆ การจัดระเบียบนี้ มีผลต่อภาพลักษณ์ของสิ นค้า
หรื อบริ การในทางที่ดี ภาพลักษณ์ จึงเป็ นผลรวมของการรั บรู ้ ในสิ่ งต่าง ๆ จากแหล่ งข้อมูลที่
หลากหลาย ที่ได้สะสมมาตลอดเวลาใดเวลาหนึ่ง ของผูบ้ ริ โภค การจัดระเบียบการรับรู้และกลยุทธ์
ทางการตลาดมีดงั ต่อไปนี้
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1) หลักการจัดระเบียบการรับรู้ ประกอบด้ วย
(1) การจําแนกการรับรู้ ในข่าวสารข้อมูลที่หลากหลาย ออกเป็ นกลุ่ม ๆ อย่างมีเหตุผล
เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ โภคดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลได้รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถแยกประเภทของตัวกระตุน้ นั้น ๆ ได้ดว้ ย เช่น การโฆษณาโทรศัพท์มือถือของค่าย
ต่าง ๆ มักเน้นในเรื่ องของคุณภาพ การให้บริ การในรู ปแบบต่าง ๆ มากมาย ผูบ้ ริ โภคจะรับข่าวสาร
ข้อมูลจากหลายแหล่ง นํามาเปรี ยบเทียบจัดลําดับชั้นของข้อมูลใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์เดิม มา
ประกอบเป็ นโทรศัพท์มือถือแบบใหม่ หรื อกลุ่มใหม่ได้
(2) การรวมกลุ่มการรับรู ้ เป็ นการจัดระเบียบตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าที่ได้รับเข้ามา ให้ง่าย
ต่อการตีความ หรื อหรื อให้ง่ายต่อการรับรู ้ในความหมายของตัวกระตุน้ นั้น ๆ โดยปกติผบู้ ริ โภคจะ
จัดระเบียบการรับรู้ โดยสร้างภาพที่สมบูรณ์ในความนึกคิด จากสิ่ งที่เขาได้รับ ดังนี้
ก. การเติมส่ วนที่ขาดให้สมบูรณ์ ผูบ้ ริ โภคมีความเต็มใจและพอใจที่จะเติมข้อความ
หรื อสร้างรู ปภาพในส่ วนที่ขาดหายไปให้ครบสมบูรณ์ เช่น รําไม่ดี…… และให้ต่อเติมให้ครบ การ
ต่อเติมจะมีการตีความเป็ นภาพรวมก่อน โดยพิจารณาข้อความที่ขาดหายไป ที่มีความคล้ายคลึงกับ
บางสิ่ งบางอย่างที่เขาคุ น้ เคยหรื อไม่ และมีแนวโน้มว่าจะต่อเติมในสิ่ งที่ขาดตามความคุ น้ เคยก่อน
ทั้งนี้ อาจเติมว่า “รําไม่ดีหมูไม่โต” หรื อ “รําไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง” นักการตลาดอาจนําไปใช้กบั คํา
ขวัญของสิ นค้า หรื อของกิจการโดย ให้ผบู ้ ริ โภคต่อเติมให้เต็มดังนี้ ….…เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ คํา
ที่ตอ้ งเติมให้เต็มคือ แอร์โรว์ การให้ผบู ้ ริ โภคต่อเติมให้สมบูรณ์น้ ี ช่วยสร้างความสนใจและระลึกได้
ในสิ นค้าหรื อบริ การของกิจการได้
ข. การจัดกลุ่มการรับรู ้ ผูบ้ ริ โภคจะรับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นํามาจัดระเบียบใหม่
เป็ นกลุ่ม ๆ การจัดระเบียบเป็ นกลุ่มนี้ มักอาศัยหลักดังนี้
ก) หลักความสัมพันธ์กนั โดยการนําเอาผลิตภัณฑ์หนึ่ งไปสัมพันธ์หรื อรวมกับสิ่ ง
อื่น ๆ ที่มีความใกล้ชิดกัน เช่น นํ้ามันกับเสื อ เครื่ องดื่มชูกาํ ลังกับวัว การนําสิ่ งต่าง ๆ สองสิ่ งมา
สัมพันธ์กนั นี้ เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นภาพลักษณ์วา่ ใช้น้ าํ มันเอสโซ่ แรงเหมือนเสื อ ใช้เครื่ องดื่มชู
กําลังแล้วมีกาํ ลังวังชาเหมือนวัวแดง
ข) หลักความคล้ายคลึงกัน ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้สิ่งต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน จัดไว้
ในกลุ่มเดียวกัน นักการตลาดนําลักษณะนี้ มาใช้กบั ตราสิ นค้าร่ วม (Family Brand) เช่ น ใช้กบั
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ภายใต้ชื่อตราแอมเวย์ ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้สึกว่า ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันนั้น มี
คุณภาพเหมือน ๆ กัน เพราะเป็ นตราเดียวกัน
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ค) หลักความต่อเนื่ องกัน ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้สิ่งต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่ องกัน ไว้เป็ น
กลุ่มเดียวกัน ความต่อเนื่ องนี้ นกั การตลาดมักนํามาใช้กบั การโฆษณา ในรู ปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ลดความจําเจ หรื อความเบื่อหน่ ายที่มีรูปแบบซํ้าซากกัน โดยใช้เสี ยงดนตรี ชนิ ดหนึ่ งที่บ่งบอกถึ ง
ความต่อเนื่ องประกอบกับชื่ อตราสิ นค้า เช่น การโฆษณาของเครื่ องสําอางมิสทีนใช้เสี ยง “ติ๊งต่อง
......มิสทีนมาแล้วค่ะ” ค. ภาพหลักและภาพพื้น ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้โดยแบ่งสิ่ งเร้าออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนภาพหลักกับส่ วนภาพพื้น แล้วแต่ว่าผูบ้ ริ โภคจะเลื อกรับรู ้ส่วนใดก่อน ซึ่ งจะให้ความหมายที่
แตกต่างกันคือ ถ้าดูจุดใดเป็ นภาพหลักก่อน ส่ วนที่เหลือจะเป็ นภาพพื้นเป็ นส่ วนประกอบ ซึ่ งจะให้
ความหมายหรื อได้รูป ลักษณะอี กแบบหนึ่ ง แต่ถ้าดู ภาพพื้ นกลับมาเป็ นภาพหลักแทน จะได้
ความหมายหรื อรู ปลักษณ์อีกแบบหนึ่ง นักการตลาดนําวิธีน้ ี มาใช้ในการออกแบบ Logo และตรา
สิ นค้าให้เกิดความเด่น หรื อมีความหมายที่ลึกซึ้ งได้
2) กลยุทธ์ ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการรั บรู้ ผลจากการรับรู้ โดยการ
รวบรวมข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายจากแหล่ งต่าง ๆ นํามารวมเป็ นกลุ่มก้อนเดี ยวกัน เพื่อแปล
ความหมายให้เกิดความเข้าใจนี้ นักการตลาดนํามาสร้างภาพลักษณ์ให้กบั กิจการและสิ นค้า ทั้งนี้ อาจ
รวมถึงตราสิ นค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ดังนี้
(1) กิ จการ นักการตลาดได้ทุ่มงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ในปี ๆ หนึ่ ง
ค่อนข้างมากเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของสิ นค้าและกิจการดังนี้
ก. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น ผลิตสิ นค้าไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม สนับสนุน
วัฒนธรรมและการศึกษาไทย ฯลฯ การสนับสนุ นสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ด้วยการให้ประชาชน หรื อ
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บรู ้ ในทางบวกต่อกิ จการและสิ นค้าว่า กิ จการให้การสนับสนุ นในสิ่ งที่ ดี มี
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด สนับสนุ นการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน
โดยปกติผบู ้ ริ โภคจะจัดระเบียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการและสิ นค้าร่ วมกับ ประสบการณ์ที่
ได้รับ ออกมาเป็ นภาพลักษณ์ของกิจการอีกทีหนึ่ง
ข. ผลิตและจําหน่ายสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพ ไม่หลอกลวงผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ อาจเน้นความ
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง การไม่ใช้สารเร่ งเนื้ อแดงในสุ กร การใช้สารธรรมชาติที่มีความบริ สุทธิ์
มาเป็ นส่ วนประกอบของสิ นค้า สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถสร้างการรับรู ้ในทางบวกแก่ผบู ้ ริ โภคได้
(2) ตราสิ นค้า เป็ นผลรวมของการรับรู้ขอ้ มูล ร่ วมกับประสบการณ์ในอดีตรวมเป็ น
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ที่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ความเชื่ อ ความชอบ และมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อด้วย นักการตลาดพยายามสร้างทัศนคติให้เกิดในทางบวก โดยวางตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มของตลาดเป้ าหมาย
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(3) ราคากับคุ ณภาพของสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคมักจะรับรู ้ ไปด้วยกัน คือสิ นค้าราคาสู ง
ผูบ้ ริ โภคมักรับรู ้วา่ มีคุณภาพสู งไปด้วย ตามหลักการของ Dauglas J. Mcconnell จึงทําให้นกั การ
ตลาดตั้งราคาสิ นค้าสู ง มากกว่าตั้งราคาตํ่า อันมีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคว่า มีคุณภาพสู งไปด้วย
ทั้งที่ กิจการสามารถตั้งราคาตํ่าได้ แต่กิจการไม่ทาํ เพราะจะทําให้ภาพลักษณ์ ของสิ นค้าลดลง
นอกจากจะผลิตสิ นค้าขึ้นมาอีกตราหนึ่ งเพื่อใช้เจาะตลาดล่างแทน โดยตั้งราคาที่ถูกกว่า เช่น บริ ษทั
บุญรอด ได้ต้ งั ราคาสู งกับเบี ยร์ ตราสิ งห์ และตั้งราคาตํ่ากับเบียร์ ตราลี โอ ทั้งนี้ ตอ้ งการไม่ให้
ภาพลักษณ์ของสิ นค้าและกิจการตกตํ่าลงนัน่ เอง
(4) ช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบด้วยร้านค้าต่าง ๆ ที่จดั จําหน่ายสิ นค้าของกิจการ
ภาพลักษณ์ ของร้ านกับภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กนั คือ ร้านค้าที่มีภาพลักษณ์ดี
จําหน่ ายสิ นค้าในตรายี่ห้อเดี ยวกันกับร้ านขายแบกับดิ น มักจําหน่ ายได้ราคาสู งกว่า ทั้งนี้ เพราะ
ร้านค้าที่มีภาพลักษณ์ดี ขายสิ นค้าราคาแพงจะสร้ างภาพลักษณ์ ให้กบั ตราสิ นค้าไปในทางที่ดีดว้ ย
นัก การตลาดที่ ต้องการจะเจาะตลาดบน จึ ง เลื อกร้ า นค้า ที่ มี ชื่ อเสี ย งเป็ นผูจ้ ดั จํา หน่ า ยมากกว่า
(เซนอิทอาร์เอ็มยูทีอาร์ )
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิ ดขึ้ นต้องมี สิ่งจูงใจ
(motive) หรื อแรงขับดัน (drive) เป็ นความต้องการที่ กดดันจนมากพอที่ จะจูงใจให้บุคคลเกิ ด
พฤติ ก รรมเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตนเอง
ซึ่ งความต้อ งการของแต่ ล ะคนไม่
เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชี ววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึง
เครี ยด เช่ น ความหิ ว กระหายหรื อความลํา บากบางอย่ า ง เป็ นความต้ อ งการทางจิ ต วิ ท ยา
(psychological) เกิ ดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรื อการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทําใน
ช่ วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจ เมื่ อได้รับการกระตุ น้ อย่างเพียงพอจนเกิ ดความตึ ง
เครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
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1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิ บายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ ง ทําไมคนหนึ่ งจึ งทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทําสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น
คําตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุ ษย์จะถูกเรี ยงตามลําดับจากสิ่ งที่กดดันมากที่สุดไปถึง
น้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลําดับความต้องการตามความสําคัญ ของมนุ ษย์ ( The Need –
Hierarchy Conception of Human Motivation ) จากขั้นต้นไปสู่ ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็ นลําดับ
ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย ( Physiological needs )
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )
5.ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง ( Self-actualization needs )
ลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มี การเรี ยงลําดับขั้นความต้องการที่ อยู่ในขั้นตํ่าสุ ด
จะต้องได้รับความพึงพอใจเสี ยก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ ความต้องการที่อยูใ่ นขั้นสู งขึ้น
ตามลําดับดังจะอธิ บายโดยละเอียดดังนี้
ถ้าความต้องการอย่างหนึ่ งยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยูภ่ ายใต้ความต้องการนั้น
ตลอดไป ซึ่ งทําให้ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรื อกลายเป็ นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คน
ที่อดอยากหิ วโหยเป็ นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกได้ บุคคลเช่นนี้ จะ
หมกมุ่นอยู่กบั การจัดหาบางสิ่ งบางอย่างเพื่อให้มีอาหารไว้รับประทาน Maslow อธิ บายต่อไปว่า
บุคคลเหล่านี้ จะมีความรู ้สึกเป็ นสุ ขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะไม่ตอ้ งการสิ่ ง
อื่นใดอีก ชีวติ ของเขากล่าวได้วา่ เป็ นเรื่ องของการรับประทาน สิ่ งอื่นๆ นอกจากนี้จะไม่มีความสําคัญ
ไม่ว่าจะเป็ นเสรี ภาพ ความรั กความรู ้ สึกต่อชุ มชน การได้รับการยอมรั บ และปรัชญาชี วิต บุคคล
เช่ นนี้ มีชีวิตอยู่เพื่อที่ จะรั บประทานเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหารมี ผลต่อ
พฤติกรรม ได้มีการทดลองและการศึกษาชี วประวัติเพื่อแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่ างกายเป็ น
เรื่ องสําคัญที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่าเกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงของพฤติกรรม
ซึ่ งมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรื อนํ้าติดต่อกันเป็ นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2
ในค่าย Nazi ซึ่ งเป็ นที่กกั ขังเชลย เชลยเหล่านั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิ ยมต่างๆ ที่
เขาเคยยึดถื อภายใต้สภาพการณ์ ปกติ เช่ น ขโมยอาหารของคนอื่น หรื อใช้วิธีการต่างๆ ที่จะได้รับ
อาหารเพิ่มขึ้นอีก
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ตัวอย่างหนึ่งในปี ค.ศ. 1970 เครื่ องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่งอ่าวอเมริ กาใต้ผู ้
ที่รอดตายรวมทั้งพระนิ กาย Catholic อาศัยการมี ชีวิตอยู่รอดโดยการกิ นซากศพของผูท้ ี่ ตายจาก
เครื่ องบินตก จากปรากฏการณ์ น้ ี ช้ ี ใ ห้เห็ นว่าเมื่ อมนุ ษย์เกิ ดความหิ วขึ้ น จะมี อิทธิ พ ลเหนื อระดับ
ศีลธรรมจรรยาจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามนุ ษย์มีความต้องการทางด้านร่ างกายเหนื อความต้องการอื่นๆ
และแรงผลักดันของความต้องการนี้ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอื่นๆ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับ
ความพึ งพอใจแล้วบุ ค คลก็ จะพัฒนาการไปสู่ ข้ นั ใหม่ต่อไป ซึ่ ง ขั้นนี้ เรี ย กว่าความต้องการความ
ปลอดภัยหรื อความรู ้สึกมัน่ คง (safety or security) Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้ จะ
สังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้อง
พึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่น ตัวอย่าง ทารกจะรู ้สึกกลัวเมื่อถูกทิง้ ให้อยูต่ ามลําพังหรื อเมื่อเขาได้ยินเสี ยงดังๆ หรื อ
เห็ นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ จะทําให้ความรู ้ สึกกลัวหมดไป ดังคําพูดที่ว่า
“ฉันไม่กลัวเสี ยงฟ้ าร้ องและฟ้ าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู ้ ธรรมชาติในการเกิ ดของมัน” พลัง
ความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชดั เจนเช่นกันเมื่อเด็กเกิดความเจ็บป่ วย ตัวอย่างเด็กที่ประสบ
อุบตั ิเหตุขาหักก็จะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการที่จะได้รั บความ
ปกป้ องคุม้ ครองและการให้กาํ ลังใจ Maslow กล่าวเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและ
ตามใจมากจนเกิ นไปจะไม่ทาํ ให้เด็กเกิ ดความรู ้ สึกว่าได้รับความพึงพอใจจากความต้องการความ
ปลอดภัยการให้นอนหรื อให้กินไม่เป็ นเวลาไม่เพียง แต่ทาํ ให้เด็กสับสนเท่านั้นแต่ยงั ทําให้เด็กรู้สึก
ไม่มนั่ คงในสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่ น ทะเลาะกันทําร้ าย
ร่ างกายซึ่ งกันและกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่านี้ จะมีอิทธิ พลต่อความรู ้ที่
ดีของเด็ก ทําให้เด็กรู ้วา่ สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ไม่มนั่ คง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และนําไปสู่ ความรู ้สึก
ไม่ปลอดภัยความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิ พลต่อบุคคลแม้วา่ จะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้
ในบุคคลที่ทาํ งานในฐานะเป็ นผูค้ ุ ม้ ครอง เช่น ผูร้ ักษาเงิน นักบัญชี หรื อทํางานเกี่ ยวกับการประกัน
ต่างๆ และผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูอ้ ื่น เช่น แพทย์ พยาบาล คนชรา
บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่ หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้ น ศาสนาและปรัชญาที่มนุ ษย์ยึดถือทํา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกมัน่ คง เพราะทําให้บุคคลได้จดั ระบบของตัวเองให้มีเหตุ ผลและวิถีทางที่ ทาํ ให้
บุคคลรู้สึก “ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเรื่ องอื่นๆ จะเกี่ ยวข้องกับการเผชิ ญกับสิ่ ง
ต่างๆ เหล่านี้ สงคราม อาชญากรรม นํ้าท่วม แผ่นดิ นไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็ นระเบียบ
ของสังคม และเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่านี้
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Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิด
ยํ้าคิด-ยํ้าทํา (obsessive-compulsive neurotic) เป็ นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู ้สึกปลอดภัย
ผูป้ ่ วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขากําลังประสบเหตุ การณ์ ที่ร้ายกาจและกําลังมีอนั ตราย
ต่างๆ เขาจึงต้องการมีใครสักคนที่ปกป้ องคุม้ ครองเขาและเป็ นบุคคลที่มีความเข้มแข็งซึ่ งเขาสามารถ
จะพึ่งพาอาศัยได้
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and Love needs) ความ
ต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของเป็ นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลต้องการ
ได้รับความรักและความเป็ นเจ้าของโดยการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เช่ นความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวหรื อกับผูอ้ ื่น สมาชิ กภายในกลุ่มจะเป็ นเป้ าหมายสําคัญสําหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะ
รู ้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรื อถูกตัดออกจากสังคมไม่มีเพื่อน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เมื่อจํานวนเพื่อนๆ ญาติพี่นอ้ ง สามีหรื อภรรยาหรื อลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรี ยนที่เข้าโรงเรี ยนที่
ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็ นเจ้าของอย่างยิง่ และจะแสวงหาอย่างมากที่จะได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อน Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ที่วา่ ความรักเป็ นผลมาจากการเทิดทูนสัญชาตญาณทาง
เพศ (sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่ องเพศ (sex) เขาอธิ บายว่า ความ
รักที่ แท้จริ งจะเกี่ ยวข้องกับความรู ้ สึกที่ดี ความสัมพันธ์ ของความรั กระหว่างคน 2 คน จะรวมถึ ง
ความรู ้ สึกนับถื อซึ่ งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่ กนั นอกจากนี้ Maslow ยังยํ้าว่า
ความต้องการความรักของคนจะเป็ นความรักที่เป็ นไปในลักษณะทั้งการรู ้จกั ให้ความรักต่อผูอ้ ื่นและ
รู ้จกั ที่จะรับความรักจากผูอ้ ื่น การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้บุคคล
เกิ ดความรู ้ สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู ้ สึกว่าชี วิตไร้ ค่ามีความรู ้ สึกอ้างว้างและ
เคียดแค้น กล่าวโดยสรุ ป Maslow มีความเห็ นว่าบุคคลต้องการความรักและความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของ
และการขาดสิ่ งนี้มกั จะเป็ นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและทําให้เกิดปั ญหาการปรับตัวไม่ได้ และ
ความยินดี ในพฤติกรรมหรื อความเจ็บป่ วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่างๆสิ่ งที่ควรสังเกตประการ
หนึ่ ง ก็คือมีบุคคลจํานวนมากที่มีความลําบากใจที่จะเปิ ดเผยตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิ ท
สนมกับเพศตรงข้ามเนื่องจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู ้สึกเช่นนี้
Maslow กล่าวว่าสื บเนื่ องมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรื อการขาด
ความรักในวัยเด็ก ย่อมมีผลกับการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีวุฒิภาวะและการมีทศั นคติในเรื่ องของความ
รัก Maslow เปรี ยบเทียบว่าความต้องการความรักก็เป็ นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการ
ก๊าซหรื อนํ้ามันนัน่ เอง (Maslow 1970 p. 170)
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4. ความต้องการได้รับความนับถื อยกย่อง ( Self-Esteem needs) เมื่อความต้องการได้รับ
ความรักและการให้ความรักแก่ผูอ้ ื่นเป็ นไปอย่างมีเหตุผลและทําให้บุคคล เกิ ดความพึงพอใจแล้ว
พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือมนุ ษย์ตอ้ งการที่
จะได้รับความนับถื อยกย่องออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็ นความต้องการนับถือตนเอง
(self-respect) ส่ วนลักษณะที่ 2 เป็ นความต้องการได้รับการยกย่องนับถื อจากผูอ้ ื่น (esteem from
others)
1. ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอาํ นาจ มีความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่น และมีความ
เป็ นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู ้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็ จในงาน
ภารกิจต่างๆ และมีชีวติ ที่เด่นดัง
2. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น (esteem from others) คือ ความต้องการมี
เกี ยรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มี ชื่อเสี ยงเป็ นที่กล่าว
ขาน และเป็ นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่ งที่เขากระทําซึ่ งทําให้
รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นความต้องการได้รับความนับ
ถือยกย่อง ก็เป็ นเช่ นเดี ยวกับธรรมชาติของลําดับชั้นในเรื่ องความต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะ
ของ Maslow ในเรื่ องอื่นๆ ที่เกิ ดขึ้นภายในจิตนัน่ คือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับการยก
ย่องก็เมื่อภายหลังจาก ความต้องการความรั กและความเป็ นเจ้าของได้รับการตอบสนองความพึง
พอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่ามันเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ที่บุคคลจะย้อนกลับจากระดับขั้น
ความต้องการในขั้นที่ 4 กลับไปสู่ ระดับขั้นที่ 3 อีกถ้าความต้องการระดับขั้นที่ 3 ซึ่ งบุคคลได้รับไว้
แล้วนั้นถูกกระทบกระเทือนหรื อสู ญสลายไปทันทีทนั ใด
ดัง ตัวอย่างที่ Maslow นํา มาอ้า งคื อหญิ ง สาวคนหนึ่ งซึ่ ง เธอคิ ดว่า การตอบสนองความ
ต้องการความรักของเธอได้ดาํ เนิ นไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่ ในธุ รกิ จของเธอ และได้
ประสบความสําเร็ จเป็ นนักธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยงและอย่างไม่คาดฝันสามีได้ผละจากเธอไป ในเหตุการณ์
เช่นนี้ ปรากฏว่าเธอวางมือจากธุ รกิ จต่างๆ ในการที่จะส่ งเสริ มให้เธอได้รับความยกย่องนับถื อ และ
หันมาใช้ความพยายามที่จะเรี ยกร้องสามีให้กลับคืนมา ซึ่ งการกระทําเช่นนี้ ของเธอเป็ นตัวอย่างของ
ความต้องการความรักซึ่ งครั้งหนึ่ งเธอได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรักโดยสามี
หวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกี่ ยวข้องในโลกธุ รกิ จอีกครั้งหนึ่ งความพึงพอใจของความต้องการ
ได้รับการยกย่องโดยทัว่ ๆ ไป เป็ นความรู ้ สึกและทัศนคติของความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความรู ้ สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า การมีพละกําลัง การมีความสามารถ และความรู ้สึกว่ามีชีวิตอยูอ่ ย่างมีประโยชน์และ
เป็ นบุคคลที่มีความจําเป็ นต่อโลก ในทางตรงกันข้ามการขาดความรู ้สึกต่างๆ ดังกล่าวนี้ ยอ่ มนําไปสู่
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ความรู ้ สึกและทัศนคติของปมด้อยและความรู ้ สึกไม่พอเพียง เกิ ดความรู ้ สึกอ่อนแอและช่ วยเหลื อ
ตนเองไม่ได้ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้เป็ นการรับรู ้ตนเองในทาง นิเสธ (negative) ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความรู ้สึก
ขลาดกลัวและรู ้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ้ นหวังในสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ชี วิต และประเมินตนเองตํ่ากว่าชี วิตความเป็ นอยู่กบั การได้รับการยกย่อง และยอมรับจากผูอ้ ื่นอย่าง
จริ งใจมากกว่าการมีชื่อเสี ยงจากสถานภาพหรื อการได้รับการประจบประแจง การได้รับความนับถือ
ยกย่องเป็ นผลมาจากความเพียรพยายามของบุ คคลและความต้องการนี้ อาจเกิ ดอันตรายขึ้ นได้ถ้า
บุคคลนั้นต้องการคําชมเชยจากผูอ้ ื่นมากกว่าการยอมรับความจริ งและเป็ นที่ยอมรับกันว่าการได้รับ
ความนับถือยกย่อง มีพ้นื ฐานจากการกระทําของบุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอก
5. ความต้องการที่ จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-Actualization needs) ถึ งลําดับขั้น
สุ ดท้า ย ถ้าความต้องการลําดับ ขั้นก่ อนๆ ได้ท าํ ให้เกิ ดความพึง พอใจอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ความ
ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิ บายความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
ว่าเป็ นความปรารถนาในทุกสิ่ งทุกอย่างซึ่ งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบ
ผลสําเร็ จในขั้นสู งสุ ดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุ งตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถ
ของตน กล่าวโดยสรุ ปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งเป็ นความต้องการอย่างหนึ่ งของบุคคลที่จะบรรลุ
ถึงจุดสู งสุ ดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรี ก็ตอ้ งใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปิ นก็จะต้องวาดรู ป
กวีจะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ ได้ บรรลุ ถึงเป้ าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่ อได้วา่ เขาเหล่านั้น
เป็ นคนที่รู้จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง” Maslow (1970 : 46) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งจะ
ดําเนิ นไปอย่างง่ายหรื อเป็ นไปโดยอัตโนมัติโดยความเป็ นจริ งแล้ว Maslow เชื่ อว่าคนเรามักจะกลัว
ตัวเองในสิ่ งเหล่ านี้ “ด้านที่ดีที่สุดของเราความสามารถพิเศษของเรา สิ่ งที่ดีงามที่ สุดของเรา พลัง
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์” Maslow (1962 : 58) ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งมิได้
มีแต่เฉพาะในศิ ลปิ นเท่านั้น คนทัว่ ๆ ไป เช่ น นักกี ฬา นักเรี ยน หรื อแม้แต่กรรมกรก็สามารถจะมี
ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งได้ถา้ ทุกคนสามารถทําในสิ่ งที่ตนต้องการให้ดีที่สุด รู ปแบบเฉพาะ
ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งจะมี ความแตกต่างอย่างกว้า งขวางจากคนหนึ่ งไปสู่ อีกคนหนึ่ ง
กล่าวได้วา่ มันคือระดับความต้องการที่แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างยิง่ ใหญ่ที่สุด
Maslow ได้ยกตัวอย่างของความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง ในกรณี ของนักศึกษาชื่ อ
Mark ซึ่ งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็ นระยะเวลายาวนานเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นนักจิตวิทยาคลีนิค นัก
ทฤษฎีคนอื่นๆ อาจจะอธิ บายว่าทําไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอย่าง เช่น Freud อาจกล่าวว่ามันสัมพันธ์
อย่างลึกซึ้ งกับสิ่ งที่เขาเก็บกด ความอยากรู ้อยากเห็ นในเรื่ องเพศไว้ต้ งั แต่วยั เด็ก ขณะที่ Adler อาจ
มองว่ามันเป็ นความพยายามเพื่อชดเชยความรู ้สึกด้อยบางอย่างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว่าเป็ นผล
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จากการถูกวางเงื่อนไขของชี วิตในอดีต ขณะที่ Bandura สัมพันธ์ เรื่ องนี้ กบั ตัวแปรต่างๆ ทางการ
เรี ยนรู้ ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว่า Mark กําลังจะพุ่งตรงไปเพื่อที่จะเป็ นบุคคลที่ เขา
ต้องการจะเป็ นตัวอย่างที่แสดงถึง การมุ่งตรงไปสู่ เป้ าประสงค์ในอาชี พโดยความต้องการที่จะเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริ งและถ้าจะพิจารณากรณี ของ Mark ให้ลึกซึ่ งยิ่งขึ้น ถ้า Mark ได้ผา่ นการเรี ยนวิชา
จิตวิทยาจนครบหลักสู ตรและได้เขียนวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอกและในที่สุดก็ได้รับปริ ญญาเอก
ทางจิตวิทยาคลีนิค สิ่ งที่จะต้องวิเคราะห์ Mark ต่อไปก็คือ เมื่อเขาสําเร็ จการศึกษา
ดังกล่าวแล้วถ้ามีบุคคลหนึ่ งได้เสนองานให้เขาในตําแหน่งตํารวจสื บสวน ซึ่ งงานในหน้าที่
นี้ จะได้รับค่าตอบแทนอย่างสู งและได้รับผลประโยชน์พิเศษหลายๆ อย่างตลอดจนรับประกันการ
ว่าจ้างและความมัน่ คงสําหรับชี วิต เมื่อประสบเหตุการณ์เช่นนี้ Mark จะทําอย่างไร ถ้าคําตอบของ
เขาคือ “ตกลง” เขาก็จะย้อนกลับมาสู่ ความต้องการระดับที่ 2 คือความต้องการความปลอดภัย
สําหรับการวิเคราะห์ ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง Maslow กล่าวว่า “อะไรที่มนุ ษย์สามารถจะ
เป็ นได้เขาจะต้องเป็ นในสิ่ งนั้น” เรื่ องของ Mark เป็ นตัวอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าเขาตกลงเป็ นตํารวจสื บสวน
เขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งทําไมทุกๆ คนจึงไม่สัมฤทธิ ผลในการเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริ ง (Why Can’t All People Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow
ส่ วนมากมนุ ษ ย์แม้จะไม่ ใ ช่ ท้ งั หมดที่ ต้อ งการแสวงหาเพื่ อให้ เกิ ดความสมบู ร ณ์ ภายในตน จาก
งานวิจยั ของเขาทําให้ Maslow สรุ ปว่าการรู ้ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจาก
ความจํา เป็ นบัง คับ ส่ ว นบุ ค คลที่ มี พ รสวรรค์มี จาํ นวนน้อ ยมากเพี ย งร้ อ ยละ 1 ของประชากรที่
Maslow ประมาณ Maslow เชื่ อว่าการนําศักยภาพของตนออกมาใช้เป็ นสิ่ งที่ยากมาก บุคคลมักไม่รู้
ว่า ตนเองมีความสามารถและไม่ทราบว่าศักยภาพนั้นจะได้รับการส่ งเสริ มได้อย่างไร มนุ ษย์ส่วน
ใหญ่ยงั คงไม่มนั่ ใจในตัวเองหรื อไม่มนั่ ใจในความสามารถของตนจึงทําให้หมดโอกาสเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริ ง และ ยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการทางด้านความต้องการของบุคคล
ดังนี้ อิทธิ วฒั นาธรรม ตัวอย่างหนึ่ ง ที่แสดงให้เห็ นว่าอิ ทธิ พลของสังคมมีต่อการเข้าใจตนเอง คื อ
แบบพิมพ์ของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซึ่ งกําหนดว่าลักษณะเช่นไรที่แสดงความเป็ นชาย
(masculine) และลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็ นชาย เช่นจัดพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ ความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ ื่น ความเมตตากรุ ณา ความสุ ภาพและความอ่อนโยน สิ่ งเหล่านี้วฒั นธรรมมีแนวโน้มที่จะพิจารณา
ว่า “ไม่ใช่ลกั ษณะของความเป็ นชาย” (unmasculine) หรื อความเชื่อถือของวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ซึ่ ง
เป็ นความเชื่ อที่ไม่มีคุณค่า เช่ น ยึดถื อว่าบทบาทของผูห้ ญิงขึ้นอยู่กบั จิตวิทยาพัฒนาการของผูห้ ญิง
เป็ นต้น การพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวนี้ เป็ นเพียงการเข้าใจ “สภาพการณ์ที่ดี” มากกว่าเป็ น
เกณฑ์ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
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ประการสุ ดท้าย Maslow ได้สรุ ปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งเกิดจากความพยายามที่
ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมัน่ คงปลอดภัย เช่ น การที่บุคคลสร้ างความรู ้สึกให้ผอู ้ ื่นเกิ ดความ
พึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรื อขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ของตน บุคคลเช่นนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะ
พิทกั ษ์ความมัน่ คงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติ กรรมในอดี ตที่เคยประสบผลสําเร็ จ แสวงหา
ความอบอุ่น และสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ซึ่ งลักษณะเช่นนี้ ยอ่ มขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริ ง บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สําคัญที่สุดเป็ นอันดับแรก
ก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุน้ ให้
บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สําคัญที่สุดลําดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่
อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้ นล่าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด) หรื อไม่
ต้องการยกย่องจากผูอ้ ื่ น หรื อไม่ ต้องการแม้แต่ อากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ (ความปลอดภัย ) แต่ เมื่ อความ
ต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลําดับต่อไป
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) เชื่ อว่าพฤติกรรมส่ วนใหญ่ของมนุ ษย์ มีแรงจูงใจมาจากจิต
ไร้สํานึก ซึ่ งมักจะผลักดันออกมาในรู ปความฝัน การพูดพลั้งปาก หรื ออาการผิดปกติทางด้านจิตใจ
ในด้านต่างๆ เช่ น โรคจิต โรคประสาท เป็ นต้น ยังเชื่ อเกี่ ยวกับธรรมชาติของมนุ ษย์วา่ มนุ ษย์เกิ ดมา
พร้อมกับแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinctual drive) และเป็ นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและ
เคลื่อนที่ได้ จิตจึงเป็ นพลังงานรู ปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ ง บ้างจะแสดงออกมาใน
รู ปแบบของสัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) แต่ฟรอยด์ไม่ได้หมายถึง ความต้องการทางเพศ
การทางานของจิต แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. จิตไร้สํานึก ( Unconscious Mind ) การแสดงพฤติกรรมของมนุ ษย์โดยออกไปโดยไม่
รู ้ตวั ที่เกิดมาจากพลังของจิตไร้สํานึ กซึ่ งทําหน้าที่กระตุน้ ให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่ งความ
พึงพอใจของตน และการทํา งานของจิ ตไร้ สํานึ ก เกิ ดจากความปรารถนา หรื อความต้องการของ
บุคคลที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การถูกห้าม หรื อถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไว้ใน
จิตส่ วนนี้
2. จิตสํานึก ( Conscious Mind ) บุคคลรับรู ้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่บุคคลจะมีการรู ้ตวั
ตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็ นการรับรู ้ โดยทัว่ ไปของมนุ ษย์ ที่ควบคุ ม
การกระทําส่ วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรู้ ตวั (Awareness) และเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยมี
เจตนาและมีจุดมุ่งหมาย
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3. จิตก่อนสํานึ ก ( Preconscious Mind ) เป็ นส่ วนของประสบการณ์ที่สะสมไว้ หรื อเมื่อ
บุคคลต้องการนํากลับมาใช้ใหม่ก็สามารถระลึ กได้และสามารถนํากลับมาใช้ในระดับจิตสํานึ กได้
และเป็ นส่ วนที่อยูใ่ กล้ชิดกับจิตรู ้สาํ นึกมากกว่าจิตไร้สาํ นึก
จะเห็นได้ว่าการทํางานของจิตทั้ง 3 ระดับจะมาจากทั้งส่ วนของจิตไร้ สํานึ กที่มีพฤติกรรม
ส่ วนใหญ่เป็ นไปตามกระบวนการขั้นปฐมภูมิ (Primary Process) เป็ นไปตามแรงขับสัญชาตญาณ
( Instinctual Drives ) และเมื่อมีการรับรู้กว้างไกลมากขึ้นจากตนเองไปยังบุคคลอื่นและสิ่ งแวดล้อม
พลังในส่ วนของจิตก่อนสํานึ กและจิตสํานึ ก จะพัฒนาขึ้นเป็ นกระบวนการขั้นทุติยภูมิ (Secondary
Process)
โครงสร้ างของบุคลิกภาพ (Structure of Personality)
ฟรอยด์เชื่อว่าโครงสร้างของบุคลิกภาพจะประกอบด้วย อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซูเปอร์ อีโก้
(Superego)โดยจะอธิ บายเป็ นข้อๆดังนี้
1. อิด ( Id ) จะเป็ นต้นกําเนิดของบุคลิกภาพ และเป็ นส่ วนที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด Id
ประกอบด้วยแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinct) ที่กระตุน้ ให้มนุษย์ตอบสนองความต้องการ
ความสุ ข ความพอใจ ในขณะเดียวกันก็จะทําหน้าที่ลดความเครี ยดที่เกิดขึ้น การทํางานของ Id จึง
เป็ นไปตามหลักความพอใจ (Pleasure Principle)
2. อีโก้ ( Ego ) จะเป็ นส่ วนของบุคลิกภาพที่ทาํ หน้าที่ประสาน อิด และ ซู เปอร์ อีโก้ ให้แสดง
บุคลิ กภาพออกมาเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็ นจริ ง และขอบเขตที่สังคมกําหนดเป็ นส่ วนที่ทารก
เริ่ มรู ้ จกั ตนเองว่า ฉันเป็ นใคร Ego ขึ้นอยูก่ บั หลักแห่ งความเป็ นจริ ง(Reality Principle)ที่มีลกั ษณะ
ของการใช้ความคิดในขั้นทุติยภูมิ (Secondary Process of Thinking) ซึ่ งมีการใช้เหตุผล มีการใช้
สติปัญญา และการรับรู ้ที่เหมาะสม และอีโก้ (Ego) เป็ นส่ วนที่อยูใ่ นระดับจิตสํานึกเป็ นส่ วนใหญ่
3. ซู เปอร์ อีโก้ (Superego) เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม
ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ ซึ่ งทําหน้าที่ผลักดันให้บุคคลประเมินพฤติกรรมต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับมโนธรรม จริ ยธรรมที่พฒั นามาจากการอบรมเลี้ ยงดู โดยเด็กจะรับเอาค่านิ ยม บรรทัด
ฐานทางศีลธรรมจรรยา
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ฟรอยด์ ได้อธิ บายถึ งการพัฒนาการทางบุ คลิ กภาพ ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการทางเพศ
(Stage of Psychosexual Development) จากความเชื่ อเกี่ยวกับสัญชาตญาณทางเพศในเด็กทารกที่
แสดงออกมาในรู ปพลังของ ลิบิโด (Libido) และสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของร่ างกาย
และบริ เวณที่พลังลิบิโดไปรวมอยูเ่ รี ยกว่า ที่ของความรู้สึกพึงพอใจ (Erogeneous Zone) เมื่อพลังลิบิ
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โดไปอยู่ในส่ วนใดก็จะก่ อให้เกิ ดความตึงเครี ยด (Tension) ซึ่ งฟรอยด์ แบ่งการพัฒนาบุคลิ กภาพ
ออกเป็ น 5 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นปาก (Oral Stage) เริ่ มตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ขวบ ในวัยนี้ Erogenous Zone จะอยูบ่ ริ เวณ
ปาก การได้รับการกระตุน้ หรื อเร้ าที่ปากจะทําให้เด็กเกิดความพึงพอใจ ทําให้เด็กตอบสนองความ
พึงพอใจของตนเองโดยการดูด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูดนมแม่จึงเป็ นความสุ ขและความพึงพอใจ
ของเขา
2. ขั้นทวารหรื อขั้นอวัยวะขับถ่ าย (Anal Stage) เด็กจะมี อายุต้ งั แต่ 1-3 ขวบ ในวัยนี้
Erogenous Zone จะอยูท่ ี่บริ เวณทวาร โดยที่เด็กจะมีความพึงพอใจเมื่อมีสิ่งมากระตุน้ หรื อเร้าบริ เวณ
ทวารในระยะนี้เด็กเริ่ มเป็ นตัวของตัวเอง เริ่ มมีความพึงพอใจกับความสามารถในการควบคุมอวัยวะ
ของตนเอง โดยเฉพาะอวัยวะขับถ่าย กิจกรรมที่เด็กมีความสุ ขจะเกี่ยวข้องกับการกลั้นอุจจาระ (Anal
Retention) และการถ่ายอุจจาระ (Anal Expulsion) ความขัดแย้งที่มกั เกิดขึ้นในขั้นนี้ คือ การฝึ กหัด
การขับถ่าย(Toilet) Training ดังนั้น ถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูดว้ ยความเอาใจใส่ และฝึ กการขับถ่ายให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสม
3. ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (Phallic Stage) เริ่ มตั้งแต่ 3 - 5 ขวบ ในขั้นนี้ Erogenous Zone จะ
อยู่ที่อวัยวะเพศ โดยที่เด็กเกิ ดความรู ้ สึกพึงพอใจกับการจับต้องอวัยวะเพศ เพราะมีความพึงพอใจ
ทางเพศอยูท่ ี่ตนเองในระยะแรก ถ้าเด็กมีเพศตรงข้ามกับพ่อแม่เด็ก จะทําให้เด็กชายรักใคร่ และหวง
แหนแม่จึงเกิดความรู ้สึกอิจฉา เด็กหญิงจะรักใคร่ และหวง แหนพ่อ จึงรู ้สึกอิจฉาและเป็ นศัตรู กบั แม่
4. ขั้นแฝง (Latency Stage) เริ่ มตั้งแต่ อายุ 6 - 11 ปี ในขั้นนี้ Erogenous Zone จะไม่ปรากฏ
อยูส่ ่ วนใดส่ วนหนึ่ งของร่ างกายโดยเฉพาะ เสมือนขั้นแฝงของพลัง Libido เป็ นระยะพักในเรื่ องเพศ
และจินตนาการทางเพศ
5. ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genital Stage) เริ่ มจาก 12 ขวบเป็ นต้นไป ในระยะนี้ เด็กจะเข้า
สู่ วยั รุ่ น ไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่และวัยชรา โดยมี Erogonous Zone จะมาอยูท่ ี่อวัยวะเพศ (Genitel Area)
เมื่อเด็กย่างเข้าสู่ วยั รุ่ นจะมีการเปลี่ ยนแปลงทางร่ างกายทั้งหญิงและชายต่างๆ กัน และมีพฒั นาการ
ทางร่ างกายมีความสามารถในการสื บพันธุ์ ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ มีความต้องการทางเพศ
อย่างรุ นแรง ต้องการเป็ นตัวของตัวเอง ต้องการเป็ นอิสระ
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการให้ บริการ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริ การการให้บริ การที่จะนําเสนอในการศึกษานี้ ประกอบด้วย
รายละเอียดต่อไปนี้
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1. การให้บริ การสาธารณะ ปฐม มณี โรจน์ (อ้างใน พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม , 2538 : 30) ได้ให้
ความหมายของการให้บริ การสาธารณะว่า เป็ นการบริ การในฐานะที่เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานที่ มี
อํานาจกระทํา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้เกิ ดความพอใจ จากความหมายนี้ จึงเป็ นการ
พิจารณา การให้บริ การว่าประกอบด้วย ผูใ้ ห้บริ การ (Providers) และผูร้ ับบริ การ (Recipients) โดย
ฝ่ ายแรกถือปฏิบตั ิเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งให้บริ การเพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ
2. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ ว และมีการแข่งขันกับสังคมอื่น ๆ อยูต่ ลอดเวลาในขณะที่ปัญหาพื้นฐานของระบบราชการคือ
ความล่าช้า ซึ่ งในด้านหนึ่ งเป็ นความล่าช้าที่เกิดจากความจําเป็ นตามลักษณะของการบริ หารราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแห่ งรั ฐ แต่ในหลายส่ วนความล่าช้าของระบบราชการเป็ นเรื่ องที่ สามารถ
แก้ไขได้ เช่ น ความล่ าช้าที่เกิ ดจากการปั ดภาระในการตัดสิ นใจ ความล่ าช้าที่เกิ ดจากการขาดการ
กระจายอํานาจ หรื อเกิดจากการกําหนดขั้นตอนที่ไม่จาํ เป็ น หรื อความล่าช้าที่เกิดขึ้น เพราะขาดการ
พัฒนางานหรื อนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เป็ นต้น ปั ญหาที่ตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองว่า
เป็ นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้า และเป็ นตัวถ่วงในระบบการแข่งขันเสรี ดังนั้น
ระบบราชการจําเป็ นที่จะต้องตั้งเป้ าหมายในอันที่จะพัฒนาการให้บริ การให้มีความรวดเร็ วมากขึ้น
ซึ่งอาจกระทําได้ใน 3 ลักษณะคือ
1. การพัฒนาข้าราชการ ให้มีทศั นคติ มีความรู ้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความชํานาญงานมี
ความกระตือรื อร้น และกล้าตัดสิ นใจในเรื่ องที่อยูใ่ นอํานาจของตน
2. การกระจายอํานาจ หรื อ มอบอํานาจให้มากขึ้นและปรับปรุ งระเบียบวิธีการทํางานให้มี
ขั้นตอนและใช้เวลาในการให้บริ การให้เหลือน้อยที่สุด
3. การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะทําให้สามารถให้บริ การได้เร็ วขึ้น อนึ่ง การพัฒนาความ
รวดเร็ วในการให้บริ การเห็ นเรื่ องที่สามารถกระทําได้ท้ งั ขั้นตอนก่อนการให้บริ การซึ่ งได้แก่ การ
วางแผน การเตรี ยมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะให้บริ การ และการนําบริ การไปสู่ ผทู ้ ี่สมควรที่จะได้รับ
บริ การเป็ นการล่วงหน้า เพื่อป้ องกันปั ญหาหรื อความเสี ยหาย เช่น การแจกจ่ายนํ้าสําหรับหมู่บา้ นที่
ประสบภัยแล้งนั้น หน่วยราชการไม่จาํ เป็ นที่จะต้องรอให้มีการร้องขอ แต่อาจนํานํ้าไปแจกจ่ายให้แก่
หมู่บา้ นเป้ าหมายล่วงหน้าได้เลย การพัฒนาความรวดเร็ วในขั้นตอนให้บริ การ เมื่อมีผมู ้ าติดต่อขอรับ
บริ การ และการพัฒนาความรวดเร็ วในขั้นตอนภายหลัง
การให้บริ การ เช่ น การรายงาน การติ ดตามผล การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อให้
วงจรของการให้บริ การสามารถดําเนิ นการต่อเนื่ องไปได้อย่างรวดเร็ ว ตัวอย่างเช่น การให้บริ การใน
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่ งจะต้องมีการจัดส่ งเอกสารหลักฐานให้ส่วนกลางเพื่อจัดทํา
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บัตรการแจ้งย้ายปลายทาง ซึ่งสํานักทะเบียนปลายทางจะต้องรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียน
จากสํานักทะเบียนต้นทาง เป็ นต้น
3. การให้บริ การจะต้องเสร็ จสมบูรณ์ เป้ าหมายของการให้บริ การเชิงรุ กแบบครบวงจรอีก
ประการหนึ่ ง ก็คือ ความเสร็ จสมบูรณ์ ของการให้บริ การ ซึ่ ง หมายถึ ง การเสร็ จสมบูรณ์ ตามสิ ท ธิ
ประโยชน์ ที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารจะต้องได้รั บ โดยที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารไม่ จาํ เป็ นต้องมาติ ดต่ อ บ่ อ ยครั้ งนัก ซึ่ ง
ลักษณะที่ดีของการให้บริ การที่เสร็ จสมบูรณ์ก็คือ การบริ การที่แล้วเสร็ จในการติดต่อเพียงครั้งเดียง
หรื อไม่เกิน 2 ครั้ง (คือมารับเรื่ องที่แล้วเสร็ จอีกครั้งหนึ่ ง) นอกจากนี้ การให้บริ การที่เสร็ จสมบูรณ์
ยังหมายถึงความพยายามที่จะให้บริ การใน เรื่ องอื่น ๆ ที่ผมู ้ าติดต่อขอรับบริ การสมควรจะได้รับด้วย
แม้วา่ ผูม้ าขอรับบริ การ ก็ควรที่จะให้คาํ แนะนําและพยายามให้บริ การในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย เช่น มีผมู ้ า
ขอคัด สํา เนาทะเบี ย นบ้า น หากเจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารพบว่า บัต รประจํา ตัวประชาชนของผูน้ ้ ัน
หมดอายุแล้ว ก็ดาํ เนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้ใหม่ เป็ นต้น
4. ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ เป็ นเป้ าหมายที่
สําคัญอีกประการหนึ่ งในการพัฒนาการให้บริ การในเชิ งรุ ก ทั้งนี้ เนื่ องจากประชาชนบางส่ วนยังมี
ความรู ้สึกว่า การติดต่อขอรับบริ การจากทางราชการเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจที่
จะให้บริ การ ดังนั้น จึงมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการบริ การของรัฐและต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ซึ่ งนําไปสู่
ปั ญหาของการสื่ อสารทําความเข้าใจกัน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ ผใู ้ ห้บริ การพยายามให้บริ การด้วย
ความกระตือรื อร้ นแล้ว ก็จะทําให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดทัศนคติที่ดี ยอมรับฟั งเหตุผล คําแนะนําต่าง ๆ
มากขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริ การในเรื่ องอื่น ๆ อีก นอกจากนี้ ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
ยังเป็ นปั จจัย สําคัญที่ ทาํ ให้การบริ การนั้นเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมี ความสมบูรณ์ ซึ่ งจะนําไปสู่
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด
5. ความสุ ภาพอ่อนน้อม เป้ าหมายอีกประการหนึ่ งของการพัฒนาการให้บริ การแบบครบ
วงจรคือ เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การจะต้องปฏิ บตั ิต่อประชาชนผูม้ าติ ดต่อขอรับบริ การด้วยความสุ ภาพ
อ่อนน้อม ซึ่ งจะทําให้ผมู ้ ารับบริ การมีทศั นคติที่ดีต่อข้าราชการและการติดต่อกับทางราชการอันจะ
ส่ งผลให้ก ารสื่ อสารทํา ความเข้าใจระหว่างกันเป็ นไปได้ง่ ายยิ่งขึ้ น ความสุ ภาพอ่ อนน้อมในการ
บริ ก ารนั้น จะเกิ ด ขึ้ นได้ก็ โดยการพัฒ นาทัศ นคติ ข องข้า ราชการให้ เข้า ใจว่า ตนมี หน้า ที่ ใ นการ
ให้บริ การและเป็ นหน้าที่ ที่มีความสําคัญ รวมทั้งมีความรู ้ สึกเคารพในสิ ทธิ และศักดิ์ ศรี ของผูท้ ี่ มา
ติดต่อขอรับบริ การ
6. ความเสมอภาค การให้บริ การแบบครบวงจรจะต้องถื อว่าข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้อง
ให้บริ การแก่ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่ งจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
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1. การให้บริ การจะต้องเป็ นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกัน และได้รับผลที่สมบูรณ์
ภายใต้มาตรฐานเดี ยวกัน ไม่ว่าผูร้ ั บ บริ การจะเป็ นใครก็ตาม หรื อเรี ยกว่า ความเสมอภาคในการ
ให้บริ การ
2. การให้บริ การจะต้องคํานึ งถึ งความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริ การด้วย ทั้งนี้
เพราะประชาชนบางส่ วนของประเทศ เป็ นกลุ่มบุคคลที่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องความสามารถในการที่จะ
ติดต่อขอรับบริ การจากรัฐ เช่น มีรายได้นอ้ ย ขาดความรู ้ความเข้าใจหรื อข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เป็ นต้น ดังนั้นการจัดบริ การของทางราชการจะต้องคํานึ งถึ งคนกลุ่มนี้
ด้วย โดยจะต้องพยายามนําบริ การไปให้รับบริ การตามสิ ทธิ ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เช่ น การจัด
หน่วยบริ การเคลื่อนที่ต่าง ๆ เป็ นต้น การลดเงื่อนไขในการรับบริ การให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของผูร้ ับบริ การ เช่น การออกบัตรสงเคราะห์ในการรักษาพยาบาลให้แก่ผรู ้ ายได้น้อย การเรี ยกเก็บ
ค่าปรั บในอัตราที่ ต่ าํ ที่ สุดตามที่ กฎหมายกําหนด เมื่ อเห็ นว่าผูร้ ั บบริ การไม่มีเจตนาที่ จะเลี่ ย งการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย แต่เป็ นเพราะขาดข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น ซึ่ งอาจเรี ยกความเสมอภาคนี้ วา่ ความ
เสมอภาคที่จะได้รับบริ การที่จาํ เป็ นจากรัฐกล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาการให้บริ การเชิ งรุ กแบบครบ
วงจร หรื อ Package Service เป็ นการพัฒนาการให้บริ การที่มีเป้ าหมายที่จะให้ประชาชนได้รับบริ การ
ที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ มุ่งที่จะให้บริ การใน
เชิงส่ งเสริ มและสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ตลอดจนเป็ น
การให้บริ การที่มีความถูกต้องชอบธรรมสามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเสมอภาคทั้งในการ
ให้บริ การและในการที่จะได้รับบริ การจากรัฐ Milet (อ้างใน พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม, 2538 : 33) กล่าวว่า
เป้ าหมายสําคัญของการบริ การ คือการสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การแก่ประชาชน โดยมีหลัก
หรื อแนวทาง คือ
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึ ง ความยุติธรรมในการ
บริ หารงานภาครัฐที่มีฐานที่มีฐานคติที่วา่ คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกี ดกันในการให้บริ การประชาชน
จะได้ รับการปฏิบตั ิในฐานที่เป็ นปั จเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริ การเดียวกัน
2. การให้บริ การที่ตรงเวลา (Tirneiy Service) หมายถึ ง ในการบริ การจะต้องมองว่าการ
ให้บริ การสาธารณะจะต้องตรงเวลา การปฏิ บตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐจะถื อว่าไม่มีประสิ ทธิ ผล
เลย ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่ งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ampie Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะต้องมี
ลักษณะ มีจาํ นวนการให้บริ การและสถานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม (The right quantity at the right
geographical location) มิลเลทเห็นว่า ความเสมอภาคหรื อการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลยถ้ามี
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จํานวนการให้บริ การที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ต้ งั ที่ให้บริ การสร้ างความไม่ยุติธรรมให้เกิ ดขึ้นแก่
ผูร้ ับบริ การ
4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continous Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่
เป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลัก ไม่ใช้ยึดความพอใจของหน่วยงาน
ที่ให้บริ การว่าจะให้หรื อหยุดบริ การเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่มี
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และผลการปฏิ บ ัติ ง าน กล่ า วอี ก นัย หนึ่ งคื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
ความสามารถที่จะทําหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิ ม Verma (อ้างใน พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม ,
2538: 33)
การให้บริ การที่ดีส่วนหนึ่ งขึ้นกับการเข้าถึ งบริ การ และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึ ง
การบริ การดังนี้
1. ความพอเพียงของบริ การที่ มีอยู่ คื อ ความพอเพียงระหว่างบริ การที่มีอยู่กบั ความต้อง
ขอรับบริ การ
2. การเข้าถึงแหล่งบริ การได้อย่างสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ต้ งั การเดินทาง
3. ความสะดวก และสิ่ งอํานวยความสะดวกของแหล่งบริ การได้แก่ แหล่งบริ การที่ผยู้ อมรับ
ว่า ให้ความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผูร้ ับบริ การ ในการที่จะเสี ยค่าใช้จ่ายสําหรับบริ การ
5. การยอมรับคุณภาพของบริ การซึ่ งในที่น้ ีรวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใ้ ห้บริ การด้วย
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนผสมการตลาด (Marketing Mixes) ( 7P’s)
ศาสตราจารย์ ฟิ ลลิป ค็อตเล่ อร์ (Philip Kotler) กูรูดา้ นการตลาดชั้นนําของโลก ได้ให้
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ (Service Marketing Mix) ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่แตกต่างสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป จําเป็ นจะต้อง
ใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ 7P's ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้
คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ
โดยทั่ว ไปแล้ ว ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ บ่ ง เป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ าจจั บ ต้ อ งได้ ( Tangigle
Products) และ ผลิตภัณฑ์ ทจี่ ับต้ องไม่ ได้ (Intangible Products)
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2. ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อ
การจําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนําเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งมี ผลต่อการรั บรู ้ ของลู กค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของ
บริ การที่นาํ เสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริ การ
(Channels)
4. ด้ านการส่ งเสริม (Promotions) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่ อสารให้
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริ การ
และเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การจูง ใจ เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ได้แ ตกต่ า งเหนื อคู่ แ ข่ ง ขัน เป็ นความ
สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจ้า หน้ า ที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ การและผู ้ใ ช้ บ ริ การต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร เจ้ า หน้ า ที่ ต้อ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
7. ด้ านกายภาพและการนาเสนอ(PhysicalEvidence/Environment and Presentation) เป็ น
แสดงให้เห็ นถึ งลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอให้กบั ลูกค้าให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่
ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว
หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
ส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการกําหนดกลุยทธ์ต่างๆ ทางด้าน
การตลาดของธุ รกิจ ที่จะต้องมีการจัดส่ วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของธุ รกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว
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ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีต่อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่ งมีผลมาจากความแตกต่างกันของ
ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทําให้การตัดสิ นใจซื้ อและใช้บริ การของ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ โดยที่เราสามารถแบ่งปั จจัย
ที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ออกเป็ น 2 ประการ ได้แก่
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยภายในเป็ นปั จจัยที่เกิดขึน้ จากตัวบุคคล ในด้าน
ความคิดและการแสดงออก ซึ่ งมีพ้นื ฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความจําเป็ น ความต้องการ หรื อความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ
ทัศนคติ การรับรู้
1. ความจาเป็ น (Needs) ความต้องการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความจําเป็ น
ความต้องการ และความปรารถนา เป็ นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้เเทนกันได้ ซึ่ ง
เราจะใช้คาํ ว่าความต้องการในการสื่ อความเป็ นส่ วนใหญ่ โดยที่ความต้องการสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดของ
บุคคลจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การ คือ เมื่อเกิดความจําเป็ นหรื อ
ความต้องการ ไม่วา่ ในด้านร่ างกายหรื อจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจําเป็ นหรื อความ
ต้องการนั้นๆเราอาจจะกล่าวได้ว่า ความต้องการของมนุษย์ หรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ น
เกณฑ์สําหรั บการตลาดยุคใหม่ และเป็ นปั จจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Market
concepts)
2. แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปั ญหาทางกายหรื อในจิตใจขึ้น และหากปั ญหานั้น
ไม่รุนแรงเขาอาจจะปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ ใจ หรื อไม่ทาํ การตัดสิ นใจใดๆ แต่หากปั ญหานั้นๆ
ขยายตัวหรื อเกิดความรุ นเเรงยิง่ ขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้น
ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สําคัญที่เรา ต้องศึกษาถึ งความต้องการ และความคิดของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะสร้ าง
แรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การแก่ผบู ้ ริ โภคให้ได้
3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิ สัยโดยรวมของบุคคลที่พฒั นาขึ้นมาจากความ
คิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่ งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซึ่ งมีผลต่อการ
กําหนดรู ปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่ งจะเป็ นลักษณะการ
ตอบสนองในรู ปแบบที่ คงที่ ต่อตัวกระตุ ้นทางสภาพแวดล้อม เช่ น ผูท้ ี่มี ล ักษณะเป็ นผูน้ าํ จะ
แสดงออก หรื อตอบสนองต่อปั ญหาด้วยความมัน่ ใจ และกล้าแสดงความคิดเหนือมีความเป็ นตัวเอง
สู ง ในขณะที่ผทู ้ ี่ขาดความมัน่ ใจในตนเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิ พลจากผูอ้ ื่นได้
ง่าย จะมีลกั ษณะเป็ นคนที่ชอบตามผูอ้ ื่น
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4. ทัศนคติ (Attitude) เป็ นการประเมินความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของ
บุคคล โดยทัศนคติ จะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ดังนั้น เมื่อเราต้องการให้บุคคลใดๆ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ ยนทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความเป็ นจริ ง
ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวให้
เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ย่อมกระทําได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งต้อง
ใช้ความเข้าใจ ความพยายาม และระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน
5. การรั บรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรื อการ
กระทําของบุคคลอื่น ก้าวแรกของการเข้าสู่ ความคิดในการสร้ างความต้องการแก่ผบู ้ ริ โภค คือ
ต้องการให้เกิดการรับรู ้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะเป็ นการสร้างการยอมรับได้เท่ากับเป็ นการสร้างยอดขายนัน่ เอง
6. การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิ ดจากการ
รับรู้และประสบการณ์ของบุคคล ซึ่ งจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงและคงอยูใ่ นระยะยาว ดังนั้น หากมีการ
รับรู้ แต่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที่ ก็ยงั ไม่
ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
ปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปั จจัยที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล
ซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญ
6 ประการ ได้แก่
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นสิ่ งที่กาํ หนดอํานาจซื้ อ (purchasing power) ของ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งในรู ปของตัวเงินและปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่ งผลให้บุคคลมีความ
แตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะได้รับอิทธิ พลจากครอบครัว
ซึ่ งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใช้ชีวิตในวัยเด็ก
ซึ่ งเป็ นวัยซึ มซับและเรี ยนรู ้ ลกั ษณะอันจะก่อให้เป็ นนิ สัยประจํา (Habits) ของบุคคลไปตลอดชีวิต
เป็ นต้น
3. สั งคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้
เป็ นในทิศทางเดียวกัน เพื่อการยอมรับเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม หรื อที่เรี ยกว่า กระบวนการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรู ปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyles) ค่านิ ยมของสังคม
(Social Values) และความเชื่อ (Believes) ทําให้ตอ้ งศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพื่อจะทราบถึง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลของสังคมที่มีต่อการอยูร่ ่ วมกันของมนุ ษย์ โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคม
กําหนด
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4. วัฒนธรรม (Culture) เป็ นวิถีการดําเนิ นชี วิตที่สังคมเชื่ อถือว่าเป็ นสิ่ งดีงามและยอมรับ
ปฏิบตั ิมา เพื่อให้สังคมดําเนินและมีพฒั นาการไปได้ดว้ ยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและ
ปฏิ บตั ิตามวัฒนธรรม เพื่อการอยู่เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม โดยวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มของค่านิ ยม
พื้นฐาน (Basic values) การรับรู้ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors)
จึ ง เป็ นรู ป แบบหรื อ วิถี ท างในการดําเนิ น ชี วิต (Lifestyles) ที่ ค นส่ ว นใหญ่ ใ นสั ง คมยอมรั บ
ประกอบด้วย ค่านิ ยมการแสดงออก ค่านิ ยมในการใช้วตั ถุหรื อสิ่ งของ หรื อแม้กระทัง่ วิธีคิดก็เป็ น
วัฒนธรรมด้วย
5. การติดต่ อธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผบู้ ริ โภคจะได้พบเห็นสิ นค้า
หรื อบริ การนั้นๆ สิ นค้าตัวใดที่ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั และพบเห็ นบ่อยๆ ก็จะมีความคุน้ เคย ซึ่ งจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น ดังนั้นธุ รกิจจึงควรเน้นในเรื่ องของการทํา
ให้เกิดการพบเห็นในตราสิ นค้า (Brand Contact) นําสิ นค้าเข้าไปให้ผบู้ ริ โภคได้พบเห็น ได้รู้จกั
สัมผัส ได้ยิน ได้ฟังด้วยความถี่สูง การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิ ดรับ (Exposure) มากเท่าใด ก็ยิ่งทํา
ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยูว่ า่ ความคุน้ เคยนั้นก่อให้เกิดความรัก
6. สภาพแวดล้ อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัว่ ไป เช่น ความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนนํ้าหรื อเชื้ อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ EI Ninyo
และ La Nina เป็ นต้น ส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ดีย่อมนํามาซึ่ งความพอใจสู งสุ ด การตัดสิ นใจในสภาพ
ความเป็ นจริ งมักมีสิ่งต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคมากมาย เช่น ขาดข้อมูลที่เพียงพอ ขาดเงินทุน ขาดเวลา
ต้องเผชิ ญกับความไม่แน่นอนจากการกําหนดทางเลือก หรื อเผชิ ญกับปั ญหาจากความเสี่ ยงในการ
ตัดสิ นใจ เช่น สิ นค้ามีคุณภาพน้อยกว่าราคา ถูกเหยียดหยามจากสังคม ขาดความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง
เมื่อใช้สินค้า เสี ยเวลาไม่คุม้ กับสิ่ งที่คาดหวัง ในการตัดสิ นใจซื้ อแต่ละครั้ง ผูบ้ ริ โภคต้องใช้ความ
พยายามมาก ภายใต้ตวั กระตุน้ คือ ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ จะถูกนํามาเปรี ยบเทียบ
ร่ วมกันกับอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ การตัดสิ นใจจึงมีเป้ าหมายอยูท่ ี่ การแก้ปัญหาในการซื้ อ
และการใช้สินค้าให้ได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสู งสุ ด การตัดสิ นใจจะต้องมีทางเลือกมาก
กว่าหนึ่งทางเลือก ซึ่ งจะขอกล่าวเป็ นเรื่ องๆ ดังนี้
1.1 ความหมายและประเภทของการตัดสิ นใจซื้อ
1.1.1 ความหมายของการตัดสิ นใจซื้อ การตัดสิ นใจซื้ อ ตามความหมายของ Schiffman
and Kanuk คือ การได้เลือกกระทําการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ที่มีแนวทางเลือกตั้งแต่สองทางขึ้นไป
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1.1.2 ประเภทของการตัดสิ นใจซื้อ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีความหลากหลาย
ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงมีความซับซ้อน บางครั้งไม่สามารถแยกออกได้วา่ เกิดจากสาเหตุอะไร นอกจาก
จะแบ่งลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมเกิดขึ้นซํ้าบ่อย ๆ มีอะไรบ้าง การแบ่งประเภทของการ
ตัดสิ นใจ จึงมีความหลากหลาย ในที่น้ ีขอจําแนกประเภทการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคเป็ น 5 เกณฑ์
ดังนี้
1) ใช้ ลกั ษณะการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภคเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ ง ประกอบด้ วย
(1) ความเร่ งด่ วนของการตัดสิ นใจซื้อ การตัดสิ นใจซื้ อทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น ความ
ต้องการมักรี บด่วน หรื อต้องการทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ นั ๆ ขึ้น เช่น เมื่อป่ วยไข้ตอ้ งการยารักษา
โรค ต้องการแพทย์ ต้องการไปโรงพยาบาล หรื อเมื่อร่ างกายเกิดบาดแผลก็ตอ้ งการผ้าพันแผลและยา
ทาแผล หรื อต้องการเครื่ องดับเพลิ งเมื่อเกิ ดเพลิงไหม้ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าดังกล่าวมักรวดเร็ ว
นักการตลาดควรสร้างแหล่งจําหน่ายไว้อย่างทัว่ ถึง และสามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ได้ดี
(2) ความถี่ของการตัดสิ นใจซื้อ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่จาํ เป็ นสําหรับ การ
ดํารงชีวติ บ่อย เช่น แป้ ง สบู่ ยาสี ฟัน ผงซักฟอก หรื อบริ การ เช่น บริ การรถรับส่ งโดยสาร บริ การซัก
รี ด บริ การอัดฉี ดรถยนต์ การซื้ อบริ การที่มีราคาต่อหน่วยตํ่า ผูบ้ ริ โภคมักไม่มีแบบแผนในการเลือก
ซื้ อมากนัก และมีการซื้ อซํ้าบ่อย ๆ ซื้ อครั้งละไม่มาก การซื้ อผูบ้ ริ โภคมักรู ้จกั คุณภาพของสิ นค้าและ
ข้อมูลของผูผ้ ลิตดี จึงจําเป็ นต้องใช้ตราสิ นค้า เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค สิ นค้า
ดังกล่าว ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มชอบทดลองใช้สินค้า หรื อบริ การที่มีตรายี่ห้อใหม่ ๆ ได้ง่าย นักการ
ตลาดจึงควรเน้นความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ให้มาก
(3) ระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้อ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค มักมีปัจจัย
หลาย ๆ อย่างมากําหนด โดยปกติผบู ้ ริ โภคทุกคนมีความต้องการไม่สิ้นสุ ด แต่ถูกกําหนดโดยเวลา
ความต้องการ รายได้ สภาพแวดล้อม ฯลฯ เช่น ทุกคนต้องการมีบา้ น รถยนต์ เป็ นของตนเอง แต่มี
รายได้นอ้ ยไม่พอต่อการซื้ อในครั้งเดียวกันได้ ผูบ้ ริ โภคจึงต้องลําดับความสําคัญในการซื้ อว่าสิ่ งใด
จําเป็ นต้องใช้ สิ่ งใดรอไว้ก่อนได้ ลักษณะการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมักมี ความพิถีพิถนั มาก
เพราะกว่าจะได้มาต้องใช้ความพยายามมากเป็ นพิเศษ ส่ วนสิ นค้าใดที่มีราคาต่อหน่วยตํ่า ผูบ้ ริ โภค
มักให้ความสําคัญเป็ นรอง หรื อมีความพิถีพิถนั ในการตัดสิ นใจซื้ อน้อยกว่า
2) ใช้ การตัดสิ นใจซื้อของบุคคล หรือของครัวเรือนเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ ง เป้ าหมายการ
ตัดสิ นใจซื้ อระหว่างบุคคล กับครัวเรื อนจะแตกต่างกัน เช่น บุคคล เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ มักเอา
ตัวเองเป็ นหลักในการตัดสิ นใจซื้ อของใช้ส่วนตัว เฉพาะของบุคคลนั้น ๆ ส่ วนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
สําหรับครัวเรื อน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจซื้ อ มักจะดูความต้องการของสมาชิ กในครัวเรื อนทั้งหมด ที่มี
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ความสอดคล้องซึ่ งกันและกันมากกว่า ใช้ผใู ้ ดผูห้ นึ่ งเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจซื้ อ โดยปกติผูม้ ี
อํานาจซื้ อ มักมีอิทธิ พลที่จะชักจูงให้สมาชิกในครัวเรื อน ทําตามแบบอย่างในการซื้ อได้ ในรู ปของ
การปลูกฝังค่านิ ยม ทัศนคติ ความเชื่อ อันมีผลในระยะยาวต่อสมาชิ กในครัวเรื อน เมื่อเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ มีแนวโน้มการตัดสิ นใจคล้าย ๆ กับครัวเรื อนที่สังกัดอยู่
3) ใช้ สินค้ าและร้ านค้ าเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ ง การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค มักมีความ
เสี่ ยงเกิดขึ้น จากการที่ได้สินค้าด้อยคุณภาพไม่คุม้ กับราคา ขาดความเชื่ อมัน่ จากการใช้สินค้า ถูก
สังคมเหยียดหยาม เสี ยทั้งเงินและเวลาจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ผูบ้ ริ โภคจึงใช้วธิ ี เลือกตัดสิ นใจซื้ อ
เฉพาะสิ นค้าที่มี Brand Name หรื อสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง ตลอดจนการเลือกร้านค้าก็เลือกร้านค้าที่คุน้ เคย
หรื อเป็ นร้ านค้าที่รู้จกั กันแพร่ หลาย การสร้าง Image ให้แก่ สินค้าและร้ านค้าจึงมีความสําคัญ
โดยเฉพาะการเลือกทําเลที่ต้ งั ร้านค้า การตั้งราคาขาย การให้สินเชื่อ การให้บริ การที่ดี จะเป็ นตัว
ตัดสิ นใจให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อ เฉพาะร้านใดร้านหนึ่งโดยเฉพาะ
4) ใช้ สภาวะของการตัดสิ นใจเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ ง เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดปั ญหาหรื อความ
ต้องการที่จะซื้ อ หรื อใช้สินค้าหรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สภาวะ
การตัดสิ นใจที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องตอบให้ได้วา่ จะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อมักเป็ นไปได้ในหัวข้อต่อไปนี้
(1) ปฏิเสธแนวทางที่ธุรกิจเสนอสิ นค้าหรื อบริ การให้ ทั้งนี้ เพราะไม่ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อผูบ้ ริ โภคมีแนวทางแสวงหาทางอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป
(2) ไม่ตดั สิ นใจ เพราะทางเลื อกที่ธุรกิ จนําเสนอให้น้ นั ไม่ตรงกับความต้องการ
หรื อมีขอ้ มูลไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
(3) ตัดสิ นใจเพียงบางส่ วน อันเกิดจากธุ รกิจได้เสนอแนวทางเลือก ที่ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคบางส่ วนและขาดไปเพียงบางส่ วน เช่น ผูบ้ ริ โภคชอบสิ นค้าและบริ การแต่ไม่
ชอบที่ราคาแพงเกินไป ถ้าผูข้ ายได้เสนอราคาที่ถูกกว่า หรื อมีการให้สิ้นเชื่ออาจจะทําให้การตัดสิ นใจ
ซื้ อเกิดขึ้นได้
(4) ตัดสิ นใจซื้ ออันเกิดจากธุ รกิจ ได้มีการวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคก่อนนําเสนอขายสิ นค้า
และบริ การ เพื่อให้ตรงกับปั ญหา และความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ อาจมีการวิจยั พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค และนําผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมเหล่านั้น มากําหนดสิ นค้า และบริ การให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไปได้
(5) ใช้ความเกี่ยวพันของประเภทการตัดสิ นใจเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง การตัดสิ นใจ
ซื้ อดังที่กล่าวมา ตั้งแต่ขอ้ 1) ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจโดยเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ งเท่านั้น แต่ในทาง
ปฏิบตั ิจริ ง ผูบ้ ริ โภคอาจใช้หลายเกณฑ์ เป็ นตัวแบ่งก็ได้ ซึ่ งจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หรื ออาจ
ตัดสิ นใจโดยใช้เกณฑ์ที่ 1) และ เกณฑ์ที่ 4) ไปพร้อม ๆ กันก็มี
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1.2 ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
1.2.1 ทฤษฎีอธิบายเฉพาะเพียงบางส่ วน และทฤษฎีอธิบายถึงขั้นพืน้ ฐานทั้งหมด
1) ทฤษฎีอธิบายเฉพาะเพียงบางส่ วน นักทฤษฎีได้ให้ความคิดเห็นไว้วา่ การที่ผบู้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อเพราะเกิ ดจากนิ สัย ความเคยชิน สังคม โอกาส กรรมพันธุ์ และความต้องการแบบ
ฉับพลัน แนวความคิดนี้ ยังมีนกั ทฤษฎีแยกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ ง เห็นว่าการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เกิดจากต้องการตอบสนองทางอารมณ์ กลุ่มที่สอง เห็นว่าทฤษฎีน้ ี ยงั ขาดข้อมูล
และข้อเท็จจริ งที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค คือไม่สามารถบอกได้วา่ ความสําคัญของการซื้ อ
เกิดจากสิ่ งใดแน่นอน เช่น เกิดจากโอกาสหรื อสังคม หรื อนิสัยความเคยชิน การให้ความสําคัญของ
การตัดสิ นใจซื้ อ จึงขึ้นอยูก่ บั เหตุผล และข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคแต่ละคนมีอยู่ หรื อได้รับ
2) ทฤษฎีอธิบายถึงขั้นพืน้ ฐานทั้งหมด นักทฤษฎีน้ ี ได้ให้ความคิดเห็ นว่า ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อเพราะ เกิดจากความต้องการแก้ไขปั ญหา และต้องการลดความเสี่ ยง ที่เกิดขึ้น ดังนี้
(1) ความต้ องการแก้ ไขปัญหา โดยปกติมนุษย์ทุกคน มีความต้องการที่ไม่สิ้น สุ ด
หรื อต้องการทุ กสิ่ งทุกอย่างตามที่ตอ้ งการ โดยสร้ างสถานการณ์ ของปั ญหาขึ้น พร้ อมกับมีการ
กระทํา เพื่อแก้ปัญหานั้น ๆ การตัดสิ นใจ มักกระทําในสิ่ งที่สอดคล้องกับความปรารถนาของตน
ด้วยการค้นหาข้อมูลที่จาํ เป็ น และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของปั ญหานั้น ๆ หลาย ๆ ทางเลือก และ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพียงทางเลือกเดียว กระบวนการแก้ปัญหาของผูบ้ ริ โภคนี้ John Dewey ได้
กําหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาของผูบ้ ริ โภคไว้ 7 ขั้น ดังนี้
ก. การเล็งเห็นปัญหา หรื อตระหนึกถึงความต้องการ
ข. การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ค. การประเมินทางเลือกก่อนการซื้ อ
ง. การตัดสิ นใจซื้ อ
จ. การอุปโภคบริ โภค
ฉ. การประเมินผลทางเลือกหลังการซื้ อ
ช. การจัดการกับสิ่ งเหลือใช้
ในทฤษฎีน้ ี อยูภ่ ายใต้ขอ้ สมมติฐานที่วา่ ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถจะรับข่าวสารข้อมูลที่สมบูรณ์
ได้ ประการที่สอง การแสวงหาข้อมูลจะต้องมีตน้ ทุนด้านค่าใช้จ่าย เวลา และความพยายามที่ใช้ไป
กับการค้นหาข้อมูล มากหรื อน้อยแตกต่างกัน
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(2) ต้ องการลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น จากการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจทุกครั้ง จะเกิ ด
ปัญหาตามมา 2 ประการ คือ ก. ความเสี่ ยง (Risk) ข. ผลลัพธ์ตามมาจากการตัดสิ นใจ (Consequence)
ในที่น้ ี คือ ไม่คุม้ ค่ากับเงินที่เสี ยไป ได้รับอันตรายจากการใช้สินค้า ถูกสังคมเหยียดหยาม และเสื่ อม
เสี ยชื่อเสี ยง การตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจึงต้องการลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ด้วยการแสวงหาข้อมูลใน
การซื้ อแต่ละครั้งให้มากเพียงพอก่อน ซึ่งเป็ นการลดระดับของความเสี่ ยง ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ก่อนตัดสิ นใจซื้ อทุกครั้ง การแสวงหาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจซื้ อจะมากหรื อน้อย ขึ้นอยู่กบั สิ่ งที่จะ
เกิดขึ้นตามมา มากหรื อน้อย โดยเฉพาะความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น 5 ประการ ดังนี้คือ
ก) ประสิ ทธิภาพการทํางานของสิ นค้าลดลง
ข) ความสู ญเสี ยทางด้านการเงิน
ค) ความเสี่ ยงด้านสังคม
ง) ความเสี่ ยงด้านจิตใจ
จ) ความเสี่ ยงด้านกายภาพ
การตัดสิ นใจซื้ อมักเกิ ดความเสี่ ยงและผลลัพธ์ตามมานี้ ผูบ้ ริ โภคส่ วนหนึ่ งจึ งหันไปซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าที่รู้จกั หรื อร้านค้าที่ซ้ื อเป็ นประจํา หรื อเลือกซื้ อเฉพาะสิ นค้าที่มีตรายี่ห้อดัง ๆ แทน
ผลิตภัณฑ์ตราใหม่ และร้านค้าที่เปิ ดใหม่ จึงจําเป็ นต้องให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผบู ้ ริ โภคมากเป็ นพิเศษ
1.2.2 ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อของ John Dewey
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มตั้งแต่การเล็งเห็ นปั ญหา การแสวงหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจ และการประเมินผลหลังการซื้ อ

ภาพที่ 2-3 แผนภูมิทฤษฏีการตัดสิ นใจซื้ อของ Johm Dewey
ที่มา : เซนอิทอาร์เอ็มยูทีอาร์
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1) การเล็งเห็นปั ญหา หรื อเรี ยกว่าการตระหนักถึงความต้องการ เกิดจากสภาวะที่ปรารถนา
มีมากกว่า สภาวะที่เป็ นจริ ง การเล็งเห็นปั ญหานี้ ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบนํ้าหนักว่า สิ่ งใดจะมากกว่า
กัน ระหว่างสิ่ งที่ตอ้ งการ กับสภาวะที่เป็ นจริ ง เช่น ผูบ้ ริ โภคได้รับเชิ ญไปงานเลี้ยงที่บา้ นเพื่อน ไป
เห็ น พนัก งานทํา อาหารกํา ลัง ปรุ ง อาหาร โดยใช้น้ าํ ปลาตราเด็ ก สมบู รณ์ เป็ นเครื่ องปรุ ง เมื่ อ
รับประทานแล้วชอบใจ จึงอยากซื้ อมาใช้บา้ ง การเล็งเห็นปั ญหาของผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
สภาวะที่เป็ นจริ ง คือปั จจุบนั ใช้น้ าํ ปลาธรรมดาปรุ งอาหารแต่ไม่อร่ อย สภาวะที่ปรารถนาคือ ใช้น้ าํ
ปลาตราเด็กสมบูรณ์แล้วอาหารอร่ อย ถ้าสภาวะปรารถนามากกว่าสภาวการณ์เป็ นจริ ง ผูบ้ ริ โภคก็จะ
ซื้ อนํ้าปลาตราเด็กสมบูรณ์ทนั ที การตระหนักถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคนี้ มักเกิดจากตัวแปรต่าง
ๆ ดังนี้
(1) ประสบการณ์ในอดีต ตามตัวอย่างนี้คือ ใช้น้ าํ ปลาธรรมดากับนํ้าปลาตราเด็กสมบูรณ์
ถ้าผูบ้ ริ โภคยังพอใจในรสชาติของนํ้าปลาธรรมดาอยู่ เขาจะไม่ตระหนักถึงความต้องการ แต่ถา้ เขาใช้
ยีห่ อ้ ตราเด็กสมบูรณ์แล้ว อาหารอร่ อยกว่านํ้าปลาธรรมดา เขาจะตระหนักถึงความต้องการทันที การ
ตระหนักถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคนี้ อาจเกิดจากความคาดหมายของผูบ้ ริ โภคก็ได้ เช่น เมื่อซื้ อ
ผลิตภัณฑ์แล้ว ได้รับสิ นค้าที่มีความคงทนถาวร มีบริ การดี มีคุณภาพสู ง ราคายุติธรรม สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้ อาจเป็ นตัวทําให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงความต้องการก็ได้
(2) คุ ณสมบัติของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ในการตระหนักถึ งความต้องการในตัว
ผลิตภัณฑ์ ในที่น้ ี คือความแตกต่างด้านทัศนคติ ด้านคุณสมบัติ ด้านประชากร บุคลิกภาพ รายได้
และรู ปแบบของการดําเนินชีวิต เช่น ผูบ้ ริ โภคเดินทางไกลไปทํางานทุก ๆ วัน ไม่มีรถสาธารณะ
บริ การ การตระหนักถึงความต้องการรถยนต์ส่วนตัวก็มีมากขึ้น
(3) สิ่ งจูงใจของผูบ้ ริ โภค จะเป็ นตัวสร้างแรงผลักดัน ให้ผบู้ ริ โภคบรรลุถึงความต้องการ
ถ้าความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเท่าใด แรงผลักดันก็มีมากขึ้นเท่านั้น ตามตัวอย่างนี้ คือบริ โภค
อาหารอร่ อย เพราะปรุ งด้วยนํ้าปลาตราเด็กสมบูรณ์ ความอร่ อยจึงเป็ นสิ่ งจูงใจของผูบ้ ริ โภค
(4) อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม มีผลต่อการซื้ อและใช้ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคด้วย เช่ น
ครอบครัว เพื่อนบ้าน บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม และสังคม เช่น การซื้ อสิ นค้าประเภทรถยนต์ ที่มี
ราคาแพง มักจะตัดสิ นใจซื้ อร่ วมกันทั้งครอบครัว หรื อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า เพื่อเข้าสังคมมักจะใช้
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจ
(5) ตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาด ที่นกั การตลาดให้ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่ อต่าง
ๆ ในเรื่ องคุณสมบัติ ราคา คุณภาพ ลักษณะตรายี่ห้อให้ผบู้ ริ โภคได้ทราบ อาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงความต้องการก็ได้
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เมื่อผูบ้ ริ โภคเล็งเห็นปั ญหา หรื อตระหนักถึงความต้องการแล้ว อาจยุติลงได้ ถ้ามีเงินไม่
พอที่จะซื้ อ หรื อไม่มีเวลา หรื อไม่มีทางเลือกที่เหมาะสม แต่ถา้ การเล็งเห็นปั ญหาไม่ถูกยุติลง ก็จะ
เข้าสู่ กระบวนการ เสาะแสวงหาข่าวสารภายในสมองก่อน เพื่อนําไปประเมินทางเลือก และเข้าสู่
กระบวนการซื้ อต่อไป แต่ถา้ ข่าวสารภายในสมองมีไม่เพียงพอ ก็จะเสาะแสวงหาข่าวสารภายนอก
ผ่านการประเมินทางเลือก และสู่ กระบวนการซื้ อต่อไปเช่นกัน
2) การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป็ นการค้นหาข่าวสารข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวกับ
ปั ญหา มากกว่าที่จะแสวงหาข่าวสารข้อมูลทัว่ ๆ ไป ในที่น้ ี คือ ข่าวสารด้านตัวผลิตภัณฑ์ ทําเลที่ต้ งั
ร้านค้า ประเภทของร้านค้า และวิธีการซื้ อ แหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคแสวงหาคือ
(1) ประสบการณ์ส่วนบุคคล ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ในที่น้ ี คือทราบประวัติ
ความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์ หรื อปั ญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อน หรื อเคยใช้ผลิตภัณฑ์แล้วประสบ
ผลสําเร็ จหรื อล้มเหลว สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็ นประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้ น
(2) แหล่งข้อมูลที่เป็ นแหล่งอ้างอิง เป็ นแหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการติดต่อกันใน
สังคม แหล่งที่ใกล้ที่สุดคือ แหล่งครอบครัว แหล่งที่ทาํ งาน ชุมชน หน่วยงานรัฐบาล หรื อ แหล่ง
บันเทิงต่าง ๆ
(3) แหล่งข้อมูลที่เป็ นธุ รกิจ นักธุ รกิจก็ตอ้ งการขายสิ นค้าของตนเองโดยใช้วธิ ี
ก. โฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ให้ผบู้ ริ โภค
ทราบ ในเรื่ องของสถานที่ต้ งั ร้ านค้า กิจกรรมพิเศษที่ร้านค้าจัด คุณลักษณะของสิ นค้าที่ขาย การ
ให้บริ การพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ
ข. พนักงานขายของร้านค้า ให้ขอ้ มูลขายตรงแก่ผบู ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่เป็ นการขาย
ตรงที่พนักงานขาย เข้าไปพบลูกค้าตามบ้าน หรื ออาจเป็ นพนักงานขายที่อยูต่ ามร้านค้าปลีกให้ขอ้ มูล
แก่ลูกค้าก็ได้
3) การประเมินทางเลือกของความต้องการ หรื อประเมินปั ญหาของผูบ้ ริ โภค ก่อนการซื้ อ
ถ้าผูบ้ ริ โภคมีประสบการณ์ในการซื้ อมาแล้ว การประเมินก็ทาํ ได้ง่าย กว่าผูท้ ี่ยงั ไม่มีประสบการณ์ใน
การซื้ อ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ ในขั้นนี้ ผูบ้ ริ โภคมีความพร้อม ที่จะทําการตัดสิ นใจเลือกทางใดทาง
หนึ่ง ที่คิดว่าดีที่สุด สําหรับการแก้ปัญหานั้น ๆ การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด มิใช่วา่ จะตกลง ตัดสิ นใจ
ซื้ อทันที แต่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ ด้วย ดังต่อไปนี้
(1) ความตั้งใจซื้ อ เกิดจากทางเลือก มีความสอดคล้องกับปั ญหาของผูบ้ ริ โภค ประกอบ
กับ สิ นค้ามีขอ้ ดี หรื อมีประโยชน์ต่อตัวผูบ้ ริ โภคมาก ความตั้งใจซื้ อจึงเกิดขึ้น
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(2) สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในขณะตัดสิ นใจซื้ อเป็ นอย่างไร อันมีผลต่อการซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ
ของผูบ้ ริ โภค เช่น
ก. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของร้านเป็ นอย่างไร เช่น ตกแต่งร้านสวยงาม ทําเล
ที่ต้ งั ไปมาสะดวก การจัดสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ ทําให้ง่ายต่อการเลือกซื้ อ
ข. เงื่อนไขการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่น ซื้ อสิ้ นเดือน ซื้ อเดี๋ยวนี้ หรื อซื้ อในปี หน้า
ค. จงใจที่จะเดินไปซื้ อทันที ความพร้อมของเงิน และอารมณ์ของผูซ้ ้ื อเป็ นอย่างไร
(3) ระยะเวลาการตัดสิ นใจซื้ อ อาจใช้เวลานานเป็ นปี หรื อเป็ นเดือน หรื อเป็ นวัน ก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั สิ นค้า มีราคาแพงมากน้อยเพียงใด ถ้าแพงมากก็ใช้เวลานาน
5) การประเมินผลหลังการซื้ อ เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการทราบว่า การตัดสิ นใจ
ตั้งแต่ตน้ จนจบ มีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด และมีผลต่อ การนําไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ
ในอนาคตต่อไป (เซนอิทอาร์เอ็มยูทีอาร์ )
ส่ วนที่ 5 ประวัติบริษัท สเวนเซ่ นส์ (ไทย) จากัด

ภาพที่ 2-4 นาย Earle swensen กับไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่นส์
ที่มา : เบญจวรรณ ดิเรกสุ ข (2552)
ความเป็ นมาของ สเวนเซ่ นส์ ประวัติร้าน สเวนเซ่ นส์ ก่อตั้งขึ้นโดย Earle Swensen ซึ่ ง
ต้องการที่จะมีร้านไอศกรี มส่ วนตัวจึงได้ทาํ การเปิ ดร้านไอศกรี มขึ้นที่ San Francisco ในปี 1948 The
Minor Food Group คือบริ ษทั ผูไ้ ด้รับเฟรนไชส์ ของ Swensen's ในประเทศไทย รู ้ จกั กันดี กบั
ไอศกรี มซันเด Swensen's ได้พฒั นาต่อเนื่ องมานานหลายปี จนเกิดเป็ นสาขาร้ านอาหารบรรยากาศ
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สบายสไตล์ครอบ ครัว ที่ไม่ได้มีเสิ ร์ฟเฉพาะไอศกรี มเท่านั้น แต่มีทางเลื อกที่มากขึ้ นอย่างอาหาร
หลากหลาย ของหวานและเครื่ องดื่ ม เค้กไอศกรี มและสามารถสั่งห่ อกลับบ้านได้ เวลา 26 ปี ใน
สิ งคโปร์ Swensen's กลายเป็ นชื่ อที่ คุน้ เคย แรกเริ่ ม Swensen's เปิ ดเป็ นร้ านอาหาร 200 ที่ นงั่ ที่
Thomson Plaza ในปี 1979 ปั จจุบนั มีสาขาร้านอาหารบริ การครบ 21 สาขา เสิ ร์ฟเมนูตลอดช่วงวัน
ทั้งอาหาร และไอศกรี มซันเด ล่าสุ ดมีสิ่งที่เพิม่ เติมสําหรับครอบครัวคือ Swensen's at Compass Point
เปิ ดเมื่อ กันยายน ปี 2005 สาขาทุกสาขามีบริ ษทั ABR Holdings จํากัด เป็ นเจ้าของและบริ หารงาน
เป็ นบริ ษทั ที่มีรายชื่ ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมไปถึ งการจัดการแฟรนไชส์ ใหญ่ๆ ABR
ควบคุ มแฟรนไชส์ ใ หญ่ใ น สิ งคโปร์ บรู ไน ฟิ ลิ ปปิ นส์ ปาปั วนิ วกิ นี ออสเตรเลี ย และจี น อี ก ด้วย
Swensen's ยังพยายามและบรรลุผลสําเร็ จในการรับรอง Halal ทั้งในสิ งคโปร์ และมาเลเซี ย ใน ปี
1948 เมื่อ Earle Swensen เปิ ดร้านไอศกรี มร้านแรกของเขาในซานฟรานซิ สโก บน Russian Hill ได้
นําเสนอไอศกรี มแบบที่วา่ ”ดีเท่าที่พ่อเคยทํา” สิ่ งเล็กๆที่เขาคิดคือ Swensen's เป็ นชื่ อที่ต้ งั ใจให้เป็ น
คํา ที่ มี ค วามหมายว่า ไอศครี ม พิ เศษอันเอร็ ดอร่ อย ที่ โลกรู ้ จกั กัน ตั้ง แต่ น้ ัน มาไอศกรี ม กว่า 180
รสชาติ ได้ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนและเป็ นที่ชื่นชอบแก่ผคู ้ นทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ ทําให้ Earle Swensen ได้ชื่อ
ว่า ” America 's Ice Cream Man” คนรักไอศกรี มทั้งหลายต่างก็เห็นด้วยกับชื่ อนี้ เพราะปั จจุบนั ร้าน
ไอศกรี ม Swensen's มีสาขามากกว่า 200 แห่ ง ทัว่ โลก ทั้งในเอเชี ย , ตะวันออกกลาง , สหรัฐอเมริ กา
และอเมริ กาใต้

ภาพที่ 2-5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่นส์
ที่มา : google (2015)

67

ภาพที่ 2-6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่นส์
ที่มา : google (2015)

ภาพที่ 2-7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่นส์
ที่มา : google (2015)
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ภาพที่ 2-8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่นส์
ที่มา : google (2015)

ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่นส์
ที่มา : google (2015)
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ภาพที่ 2-10 บรรยากาศภายในร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : google (2015)

ภาพที่ 2-11 การจัดกิจกรรมของร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : google (2015)
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ภาพที่ 2-12 พนักงานของร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : google (2015)

ภาพที่ 2-13 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)
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ภาพที่ 2-14 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)

ภาพที่ 2-15 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)
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ภาพที่ 2-16 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)

ภาพที่ 2-17 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)
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ภาพที่ 2-18 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)

ภาพที่ 2-19 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)
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ภาพที่ 2-20 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)

ภาพที่ 2-21 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)
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ภาพที่ 2-22 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)

ภาพที่ 2-23 เมนูไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์
ที่มา : Web Thammada (2015)
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ภาพที่ 2-24 นาย Earle swensen กับไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่นส์
ที่มา : เบญจวรรณ ดิเรกสุ ข (2552)
ประวัติความเป็ นมาของ Earle swensen
ความเป็ นมาของ Swensen's เริ่ มต้นจากการชอบในไอศกรี มของกลาสี เรื อชาวอเมริ กนั
Mr.Earle Swensen's เมื่อเขาพบเครื่ องทําไอศกรี มขนาดใหญ่ในเรื อ ที่เขาประจําการในปี ค.ศ.1942
เขาจึงใช้เวลาว่างคิดค้นไอศกรี มรสต่างๆ แจกจ่ายเพื่อนฝูงจนกระทัง่ ปลดประจําการแล้วเขาได้ไป
เปิ ดร้ า น "Swensen's IceCream" ณ มุ มถนนยูเนี ย นและไฮด์ใ นเมื องซานฟรานซิ ส โก มลรั ฐ
แคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ.1948 ในช่วงระยะแรกของการเปิ ดร้านเขามักแจกไอศกรี มให้ลูกค้าได้ลองชิ ม
และแสดง ความคิดเห็นเพราะเชื่อว่าคนที่ชอบรับประทานไอศกรี ม Swensen's ของเขาควรมีส่วนใน
การทําไอศกรี มนั้นเอง ด้วยความพิถึพิถนั ในการเลือกส่ วนผสมชั้นเยี่ยมและบริ การ อย่างเป็ นกันเอง
จนเป็ นที่ประทับใจของลูกค้าทําให้ร้านไอศกรี มตามแบบฉบับดั้งเดิ มเล็ก แห่ งนี้ กลายเป็ นกิจการที่
ประสบความสําเร็ จอย่างสู ง ต่อมาในปี ค.ศ.1963 บริ ษทั ได้ขยายกิจการออกไปในรู ปแบบเฟรนไชส์
โดยในปี ค.ศ.1983 สตีฟส์ ไอศกรี ม ได้รับช่วงดําเนิ นการต่อโดยสื บทอดคุณภาพ กรรมวิธีการผลิต
และรสชาติตามแบบดั้งเดิม ขยายเครื อข่ายจนปั จจุบนั มีเครื อขายร้านอยูท่ วั่ โลก ในปี ค.ศ.1986 The
Minor Group ได้ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ กิจการไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่ นส์ มาดําเนิ นการในประเทศไทยโดยเปิ ดที่
เซ็ นทรัล พลาซ่ าลาดพร้ าวเป็ นสาขาแรก ในไม่ช้าสเวนเซ่ นส์ ก็กลายเป็ นร้ านไอศกรี มปั่ นที่ อยู่ใน
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ความนิ ยมของชาวไทยอย่าง รวดเร็ วจนมาถึงวันนี้ ได้เปิ ดสาขาในหลายจังหวัดทัว่ ประเทศไทย โดย
ยึดคุณภาพมาตราฐานเดียวกันกับต้นตํารับอเมริ กนั ด้วยส่ วนผสมที่คดั สรรจากความสดใหม่ คุณภาพ
เยีย่ ม และไขมันเนย ร้อยละ 14 ให้ความเข้มข้น หวานมัน พร้อมคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ ยงั
มีไอศกรี มสู ตรพิเศษตามฤดูกาล อาทิไอศกรี มมะม่วง ให้เลือกอีกด้วย ( เบญจวรรณ ดิเรกสุ ข,2552 )
ส่ วนที่ 6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศิ ริ พร เพชรโพธิ์ ศรี “การตั ด สิ นใจซื้ อไอศกรี มไขมั น ตํ่ า ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” การศึ กษาในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วน
บุคคลที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มไขมันตํ่าและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ได้แก่
ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าความภักดี ต่อสิ นค้า และความไว้วางใจที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบการรับประทานไอศกรี ม จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิ ติที่ใช้ได้แก่
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test one-way anova (f-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลโดยรวม ยกเว้น เพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มไขมันตํ่าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
ลัก ษณ์ นาราข์ พันวราสิ น (2553) “เปรี ย บเที ย บทัศนคติ ดและพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค
ไอศกรี มวอลล์ และไอศกรี มเนสท์เล่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” บทคัดย่อ ในทํางานวิจยั
มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทัศนคติดา้ นส่ วนประสมทางการตลาด
และทัศนคติ ด้านคุ ณค่ าตราสิ นค้า ที่ มี ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ไอศกรี ม วอลล์ และ
ไอศกรี มเนสท์เล่ ของผูบ้ ริ โภคโดยกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ อาศัยในเขต
กรุ งเทพมหานครและเคยรับประทานไอศกรี มวอลล์ และไอศกรี มเนสท์เล่ จํานวนทั้งสิ้ น 400 คน
โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ส่ วนเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็ น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่า t การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ ความแตกต่างรายคู่ ทั้งนี้ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ไอศกรี มส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ซึ่ งที่อายุต้ งั แต่ 36 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า มีอาชี พค้าขายหรื อประกอบกิจการส่ วนตัวและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,00010,000 บาท ซึ่ งผูบ้ ริ โภคได้เสนอเกี่ยวกับ ทัศนคติดา้ นส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทั้งไอศกรี ม
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วอลล์และไอศกรี ม เนสท์เล่ ทุก ด้านอยู่ในระดับดี ซึ่ งจะยกเว้น ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ า ย ของ
ไอศกรี มวอลล์ ซึ่ งอยู่ในระดับดี มาก และทางด้านการส่ งเสริ มการจัดจําหน่ ายของไอศกรี มเนสท์
เล่ ที่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และผูบ้ ริ โภคยังให้ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับทัศนคติ ดา้ นคุ ณค่าตรา
สิ นค้า โดยประกอบด้วย ด้านการรู ้จกั ตราสิ นค้า การรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า
โดยจะมีความผูกพันต่อตราสิ นค้า ต่อไอศกรี มวอลล์และไอศกรี มเนสท์เล่ในทุกด้านอยู่ในระดับดี
ยกเว้นทางด้านการรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า ซึ่ งที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อไอศกรี มเนสท์เล่ที่อยู่ในระดับปาน
กลางเท่านั้น ผูบ้ ริ โภคมีปริ มาณในการบริ โภคไอศกรี มวอลล์ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7 ครั้งต่อ 3 เดือน และมี
จํานวนเงินที่จ่ายเพื่อการบริ โภคโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 45 บาทต่อครั้ง และผูบ้ ริ โภคมีปริ มาณในการบริ โภค
ไอศกรี มเนสท์เล่ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5 ครั้งต่อ 3 เดือน และมีจาํ นวนเงินที่จ่ายเพื่อการบริ โภคโดยเฉลี่ยอยู่
ที่ 36 บาทต่อครั้ง โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่มีเหตุผลในเลือกบริ โภค คือ ทางรสชาติอร่ อย และเลือก
ซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุดที่ ร้านเซเว่น อิเลฟเว่น และมักบริ โภคไอศกรี มบ่อยในช่วงเวลา 13.00-15.00 น.
โดยตัดสิ นใจบริ โภคไอศกรี มด้วยตนเอง ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มวอลล์ ทั้งทางด้านความถี่ และจํานวนเงินที่จ่ายเพื่อ
การบริ โภคแตกต่างกัน แต่ยกเว้นเพศ ที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค และระดับการศึกษาก็ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคด้านความถี่ ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การบริ โภคไอศกรี มเนสท์เล่ดา้ นความถี่ ไม่แตกต่างกัน แต่มีพฤติกรรมด้านจํานวนเงินที่จ่ายเพื่อการ
บริ โภคแตกต่ า งกัน ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ ง ประกอบด้วย ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการ
บริ โภคไอศกรี มวอลล์และไอศกรี มเนสท์เล่อยูใ่ นระดับตํ่า แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั จํานวนเงินที่จ่าย
เพื่อการบริ โภค ยกเว้นด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์
กับจํานวนเงินที่จ่ายออกเพื่อการบริ โภคไอศกรี มวอลล์ในระดับตํ่า และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่
มีความสัมพันธ์กบั จํานวนเงิ นที่จ่ายเพื่อการบริ โภคไอศกรี มเนสท์เล่ในระดับตํ่าเช่ นกัน คุ ณค่าตรา
สิ นค้า อันประกอบด้วย ด้านการรู ้ จกั ตราสิ นค้า การรับรู ้ คุณภาพตราสิ นค้า ความภักดี ต่อตราสิ นค้า
และความผูกพันต่อตราสิ นค้า ทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มวอลล์และ
ไอศกรี มเนสท์เล่ดา้ นความถี่ในการบริ โภคในระดับตํ่า แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั จํานวนเงินที่จ่ายเพื่อ
การบริ โภค ยกเว้นด้านการรับรู ้ จกั ตราสิ นค้า ที่มีความสัมพันธ์กบั จํานวนเงิ นที่จ่ายเพื่อการบริ โภค
ไอศกรี มวอลล์ในระดับตํ่า ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติด้านส่ วนประสมทางการตลาดและด้านคุ ณค่าตรา
สิ นค้าต่อไอศกรี มวอลล์ ดีกว่าไอศกรี มเนสท์เล่ ผูบ้ ริ โภคจึงมีพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มวอลล์สูง
กว่าของไอศกรี มเนสท์เล่
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ชนิ ด า ภู่ อุ ด มศัก ดิ์ (2554) “ความสอดคล้อ งด้า นเอกลัก ษณ์ แ ละเชิ ง พื้ น ที่ เ ชิ ง พานิ ช :
กรณี ศึกษา ร้ านไอศกรี มสเวนเซ่ นส์ ” จํานวนสาขาของร้ านไอศกรี มสเวนเซ่ นส์ ที่ เพิ่มขึ้ นถึ ง 110
สาขาทัว่ ประเทศ ประกอบกับปั จจัยในเรื่ องสถานการณ์ทางการตลาด ล้วนตอกยํ้าให้เห็นว่า ถึงเวลา
ที่ร้านไอศกรี มสเวนเซ่ นส์ จะต้องมีเอกลักษณ์ในการออกแบบร้านจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ที่จะช่วยส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ ของร้ านไอศกรี มสเวนเซ่ นส์ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งทางสเวนเซ่ นส์ ได้ทาํ การออกแบบร้ านแนว
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ แต่ยงั ไม่มีการสรุ ปแนวทางการออกแบบร้านอย่างชัดเจน
ทั้งยังมีความหลากหลายและคล้ายกันกับร้านค้า ทัว่ ไปอยูม่ าก จึงเป็ นที่มาของการศึกษาแนวทางการ
ออกแบบเอกลักษณ์ เชิ งพื้นที่ เพื่อการใช้ส อยและรู ป แบบสภาพแวดล้อมร้ า นค้าแบบเฟรนไชส์ :
กรณี ศึ ก ษาร้ า นไอศกรี ม สเวนเซ่ น ส์ โดยคํา นึ่ ง ถึ ง ความต้อ งการของลู ก ค้า เพื่ อ ให้ อ งค์ก รและ
ผูอ้ อกแบบใช้เป็ นแนวทางในการทํางานร่ วมกันเพื่อพัฒนา การออกแบบร้านไอศกรี มสเวนเซ่ นส์ มี
วิธีการศึกษา 2 ประเด็น คือ 1. ประเด็นเชิ งพื้นที่โดยศึกษารู ปแบบการจัดวาง ขนาดและระยะของ
เคาน์ เตอร์ ตกั ไอศกรี ม เฟอร์ นิเจอร์ และทําการแบ่ง เป็ นประเภทต่ างๆ เป็ นหมวดหมู่ และศึ ก ษา
กิ จกรรม จํานวนพื้นที่ ที่ ทาํ ต่อกิ จกรรม พฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ นภายในร้ า นไอศกรี ม สเวนเซ่ นส์ ใช้
เครื่ องมือในการทําการวิจยั โดยการใช้ BME (Body Motion Enelop) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ในการทํา
กิ จกรรมขั้นตํ่า การสั งเกตการณ์ กล้องถ่ ายรู ป โดยการทดลองนําผล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ เพื่ อนํามา
เสนอแนะลักษณะรู ปแบบผังพื้น การใช้งานของเคาน์เตอร์ ตกั ไอศกรี มให้มีขนาดที่เหมาะสมและดี
ที่สุด 2. ประเด็นการรับรู ้ สภาพแวดล้อมเพื่อทราบถึ ง การยอมรับของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ซึ่ งตัว แปรที่ ท าํ การศึ ก ษานี้ คื อ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ เช่ น สี วัส ดุ แสง รู ป แบบ
เฟอร์ นิเจอร์ อัตราส่ วนของวัสดุ ที่อยู่บนผนัง นําผลที่ได้มาวิเคราะห์การรับรู ้ ของผูใ้ ช้บริ การและผู ้
ให้บริ การ และนําผลของทั้ง 2 ประเด็นมาประกอบกัน เพื่อเสนอแนะเป็ นแนวทางรู ปแบบ การจัด
สภาพแวดล้อมภายในร้านไอศกรี มสเวนเซ่นส์ ซึ่ งผลการวิจยั ประเด็นเชิ งพื้นที่พบว่า พื้นที่ให้บริ การ
(Service Area) ควรมีจาํ นวนร้อยละ 69.51 ของพื้นที่ร้านทั้งหมด พื้นที่เคาน์เตอร์ (Servery Counter)
ควรมีจาํ นวนร้อยละ 17.29 ของพื้นที่ร้านทั้งหมด พื้นที่ Back Of House Area ควรมีจาํ นวนร้อยละ
13.20 ของพื้นที่ ร้านทั้งหมด และพื้นที่ความกว้างของเคาน์เตอร์ ตกั ไอศกรี ม ควรกว้าง 1.00-1.20
เมตร และในเรื่ อ งของที่ นั่ง ลู ก ค้า มัก นิ ย มประเภทที่ นั่ง แบบโซฟามากที่ สุ ด แบบบู ธ แบบเก้า อี้
ตามลําดับ ส่ วนผลการวิจยั ในประเด็นการรับรู ้สภาพแวดล้อม พบว่า ลักษณะแวดล้อมที่พึงประสงค์
โดยรวมในแต่ละปั จจัย ได้แก่ รู ปแบบการให้แสง แสงธรรมชาติร้านไอศกรี มสเวนเซ่ นส์ ควรมีแสง
ธรรมชาติเข้ามาภายในร้ านควรมีอตั ราส่ วนร้ อยละ 35.79 ของพื้นที่ร้านทั้งหมด แสงประดิ ษฐ์มีท้ งั
แบบจุดและกระจายส่ วน อัตราส่ วนวัสดุ ผนัง ประเภทกราฟฟิ กจะมีมากที่สุด กระเบื้องผนังตกแต่ง
โครงไม้ กระจกเงาและกระจกใส เป็ นร้อยละตามลําดับ และปั จจัยทางด้านสี ใช้ โทนสี ร้อน (Warm
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Color) มากที่สุด โทนสี เย็น (Cool Color) โทนสี กลาง (Nutral Color) และไม่ใช้โทนสี เป็ นร้อยละ
รองลงมาตามลําดับ โดยสรุ ปจากการศึกษานี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางการออกแบบพัฒนาและ
ปรับปรุ งการจัดผังพื้นหรื อองค์ประกอบเชิงพื้นที่ 4 ภายในร้านไอศกรี มสเวนเซ่นส์ต่อไป

