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บทที่ 1
บทนา

1.ความเป็ นมาและความสาคัญของการวิจยั

ปัจจุบนั พฤติกร รมผูบ้ ริ โภคและการดารงชีวติ เปลี่ ยนแปลงไปจากในอดีตมาก โดยเฉพาะ
กรุ งเทพมหานคร เมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่นมากกว่า 10 ล้านคน ด้วยวิถีชีวติ ที่ปรับตัวสู่ ความเป็ น
สังคมเมืองมากขึ้น (Urbanization) การทางานประจาวันที่ตอ้ งเร่ งรี บทางานแข่งกับเวลาบางค รั้งพบปั ญหา
จราจรในการเดินทาง ทาให้พฤติกรรมของ ผูบ้ ริ โภคเพิ่มความสาคัญกับปั จจัย ด้านความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ วในการบริ โภค ลดการเตรี ยมการปรุ งอาหารลง ทาให้ผบู ้ ริ โภคยุคใหม่หนั มานิยม ซื้ ออาหารแช่แข็ง มา
รับประทานอีกทั้งสะดวกพกพาง่ายมีความปลอดภัย ร วมทั้ง คุณค่าทางโภชนาการ เพราะการที่ตอ้ งรี บเร่ งการ
ดาเนินชีวติ ที่ตอ้ งใช้เวลาอย่างเร่ งด่วนอยูตลอดเวลาโดยเวลาที่ใช้ไปถูกใช้ไปกับการทางานและกับกิจกรรม
อื่นๆ จึงทาให้ไม่มีเวลาที่จะกลับมาทาอาหารที่บา้ นเหมือนกับในอดีตโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่ แข็ง ยังเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่ านกระบวนการการแปรรู ป ด้วยการให้
ความเย็นระดับเยือกแข็งเพื่อถนอมอาหารให๎เก็บได้ยาวนาน ทั้งนี้ หลักการทางการถนอม อาหาร อุณหภูมิที่
ต่า จะสามารถ ลด ยับยั้งและหยุดการเสื่ อมเสี ยในอาหารอันเนื่องมาจากการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์
ปฏิกิริยาเคมี ร วมทั้งการคงรักษาเนื้อสัมผัสได้ด้ วยการลดจนเกือบจะหยุด การเคลื่อนไหวทางฟิ สิ ก ส์ของ
อนุภาคหรื อที่เรี ยกวาการเข้าสู่ สภาวะสภาพแก้ ว (Glass Transition) ในอาหารได้ปัจจุบนั กฎก ารเก็บรักษา
อาหารแช่แข็งสวนใหญ จะทาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ากว่ า -18°C จนสามารถเก็บรักษา ได้ในระยะเวลา 6
เดือน ถึง 2 ปี ทั้งนี้การนาความเย็นมาเก็บถนอมอาหาร ทาให้ มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบได้
กว้างขวางยิง่ ขึ้น โดยสามารถเก็บวัตถุดิบสาหรับ การแปรรู ปของโรงงานได้นานขึ้น
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จึงเป็ นทางเลือกที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการในด้านความสะดวกจากสัดส่ วนค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารจะสู งขึ้นตามรายได้และรู ปแบบ การดาเนินชีวติ ของสังคมเมือง รวมทั้งการขยายตัวและยกระดับ
ของธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น โมเดิร์นเทรดการขยายสาขาของซุ เปอร์ มาร์ เก็ตมินิมาร์ ท ตลอดจนร้าน
สะดวกซื้ อเพื่อ ให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงได้มากขึ้น
ผลการสารวจพฤติกรรมในการรับประทานอาหารใ นร้านอาหาร จากลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วน ใหญ่ รับ ประทานอาหารที่บา้ น ทากับข้าวทานเอง ที่บา้ นมากกว่าการทานนอกบ้าน รองลงมา
ชอบทานพอกันระหว่างนอกบ้านและในบ้าน และชอบทานอาหารนอกบ้านมากกว่ าที่ทานในบ้านเป็ น ลาดับ
สุ ดท้าน(กรุ งเทพธุ รกิจบิซวีค ,2558) ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวทาให้ทราบว่า บุคคลในสังคม ยังคงชอบที่จะรับ
ทานอาหารในบ้านมากกว่านอกบ้าน ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่จึงมักเลือกอาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน
หรื ออาหารแช่แข็ง พร้อมรับประทาน มาตอบสนองความต้องการรับประทานอาหาร ในบ้านแต่ไม่ตอ้ งการ
ความยุง่ ยากในการประกอบอาหาร ด้วยข้อดีของอาหารแช่แข็ง เรื่ องความสะดวกสบาย
เนื่องด้วยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่เปลี่ยนไปและนิยมบริ โภค ผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่แข็งมากขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งจะสู งถึง 5,200 ล้านบาท และคาดว่า
จะขยายตัวไม่ต่า กว่า ร้อยละ 20 ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า (สถาบันอาหาร, 2560) สาเหตุที่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่
แข็งมีอตั ราเติบโตอย่างต่อเนื่ อง คือ การเติบโตของสังคมใน กรุ งเทพมหานคร ที่ มีความเร่ งรี บ และความ
ต้องการความสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง มีหลากหลายประเภท ได้แก่ กลุ่มอาหารทานเล่น กลุ่ม
ติ่มซา กลุ่มอาหารพร้อมปรุ ง และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานโดยได้ขยายฐานลู กค้าไปทุกส่ วน ไม่เน้นแต่
เฉพาะกลุ่มเป้ าหมายระดับบน เท่านั้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่ จาหน่ายมีหลายตราสิ นค้า เช่น อี
ซีโก ซีพีเอฟ อีซีมีล พรานทะเล จิตรมาส สุ รพลฟูดส์ เป็ นต้น
จึง ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้นในการซื้ อผลิตภัณฑ์ อาหารแช่ แข็งมาบริ โภคอีกด้วย
นอกจากนั้นบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม พร้อมปรุ ง (Ready-tocook) และกลุ่มพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) ที่มีความหลากหลาย กระบวนการผลิตผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ มากมา ย ทั้ง GMP, BRC, HACCP, HALAL เป็ นต้น ทาให้มน่ั ใจได้
ว่าผลิตภัณฑ์มีควา มปลอดภัย (Food Safety) และสา มารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา (Food
Traceability)ได้
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จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจทาการศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ มีอิทธิ พลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากมีหลายปัจจัย เช่น รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ คุณค่าตราสิ นค้า ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งคุณลักษณะตราสิ นค้า คุณประโยชน์
และทัศนคติที มีต่อตราสิ นค้า จากในอดีตอาหารแช่แข็ง ถูกมองว่าเป็ นอาห ารหมดทางเลือก ไม่มีอะไร
รับประทาน จึงหันมาซื้ อกินประทัง ชีวติ แต่ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคยุคนี้มองว่า อาหารแช่แข็งเป็ นอาหารปลอดภัย
มีคุณภาพ และเลือกทาการวิจยั ในกรุ งเทพมหานคร
เนื่ องจากกรุ งเทพมหา นครเป็ นแหล่งชุมชนเมืองที่ มีการรวมตัวของความหลายหลากอาชีพและ
ช่วงอายุของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการวิจยั
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่า หากสามารถทราบ และเข้าใจถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่
แข็งของผูบ้ ริ โภคแล้ว ผูป้ ระกอบการอาหารแช่แข็งจะสา มารถนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้
ประโยชน์สาหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่ แข็ง ทั้ งในแง่ของการน าไปใช้พฒั นากลยุทธ์ต่าง ๆและเป็ น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการสร้าง ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่จะเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจ เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ตลอดจนนาไปเป็ นข้อมูลในการประ กอบการตัด สิ นใจ และการวางแผนพัฒนาในด้านอื่ น ๆได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด

2. คาถามการวิจัย

2.1 การรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่ แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานค มีลกั ษณะ เป็ น
อย่างไร?
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร?
2.3 ปั จจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภค
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3.สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1.คุณลักษณะตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
สมมติฐานที่ 2.คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
สมมติฐานที่ 3.ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง

4. วัตถุประสงค์ การวิจัย

การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพือ่ ศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร

5. กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและประเทศและต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรในการศึกษา
และกาหนดกรอบแนวคิดทางการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ
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1) องค์ประกอบตัวแปรต้นคือ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ประกอบด้วย คุณลักษณะตราสิ นค้า คุณประโยชน์ ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
2) องค์ประกอบตัวแปรตามคือ การตัดสิ นใจซื้ ออาหาร

ดังรู ปภาพ ที่ 1:
ตัดสิ นใจ

กรอบแนวคิดการวิจยั ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการ

ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ า
1.คุณลักษณะตราสิ นค้า
2.คุณประโยชน์

การตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง

3.ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า

รู ปภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดการวิจยั
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6. ขอบเขตการวิจัย

การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังต่อไปนี้
5.1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หาและแนวความคิดของตัวแปรทีศ่ ึกษา มีดังนี้
(1) ด้านข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
ลักษณะของที่พกั อาศัย ประเภทอาหารแช่แข็งที่ชอบรับประทานมากที่สุด
(2) ด้านตัวแปรประกอบด้วย
2.1 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ที่ใช้แนวคิดของ Keller (1998)
ได้แก่ คุณสมบัติ (Attributes) คุณประโยชน์ (Benefit) และ คุณประโยชน์
(Benefit) (Keller, 1998; Kotler, 2000; Riesenbeck & Perrey, 2001)
2.2 การตัดสิ นใจซื้ อที่ใช้แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Kotler, 2000)
5.2. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่สารวจในครั้งนี้ได้แก่ผทู ้ ี่บริ โภคอาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 400 ชุดในการสอบถามจากผูม้ ีประสบการณ์
ที่เคยบริ โภคอาหารแช่แข็งมาตอบแบบสอบถาม
5.3. ขอบเขตด้ านเวลา
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั จนเสร็ จสมบูรณ์มีกรอบระยะเวลา 1 ปี และ
เริ่ มวิจยั เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
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ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 ถึงเดือน พฤษภาคม 2560

7. นิยามศัพท์เฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ อาหารแช่ แข็ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่พร้อมปรุ ง และอาหารที่ปรุ งสาเร็ จรู ปพร้อม
รับประทาน นามาแช่แข็งที่อุณหภูมิ - 18 องศาเซลเซียส เมื่อจะนามาปรุ งอาหาร หรื อรับประทาน ต้องนามา
อุ่นในเตาไมโครเวฟ หรื ออุ่นในน้ าเดือด ทั้งนี้จะมีคาแนะนาในการอุ่นอาหารที่ขา้ งบรรจุภณั ฑ์
การดาเนินชีวติ หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มคนในกรุ งเทพมหานคร ในภาวะที่มีการแข่งขัน เร่ งรี บ
ตลอดเวลา โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณา คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ซึ่ งส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
กิจกรรมการบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาที่แสดงออกในการบริ โภค หรื อจับจ่ายซื้ อผลิตภัณฑ์สาหรับ
บริ โภคในชีวติ ประจาวัน
ความสนใจในการบริโภค หมายถึง ความสนใจที่มีต่อเรื่ องอาหาร ทั้งทางด้านโภชนา ความสด ความ
สะอาด ความสะดวก หรื อแม้กระทัง่ รสชาติของอาหาร
ความคิดเห็นเกีย่ วกับบริโภค หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อผลิต ภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่มี
จาหน่ายอยูใ่ นตลาด รวมทั้งความเชื่อมัน่ ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ า หมายถึง คุณลักษณะตราสิ นค้า คุณประโยชน์ และทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ออาหารแช่ แข็ง หมายถึง การกระทาของผูบ้ ริ โภคในการเลือกหา และการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง รวมถึงค่าใช้จ่าย และความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
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ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ อาหารแช่ แข็ง หมายถึง บุคคลที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และอาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานคร

8.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

1. ได้ทราบถึงภาพลักษณ์ต ราสิ นค้า ที่ มีผลต่อการตัดสิ นซื้ อ อาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
2. ได้ทราบระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากั บการตัดสิ นซื้ ออาหารแช่แข็งของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่ างภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากับการตัดสิ นซื้ อ อาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

การวิจยั เรื่ อง "ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร " ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเ อกสารทางวิชาการ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการ
นาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้โดย
แบ่งหัวข้อออกเป็ น 6 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ส่ วนที่ 5 ประวัติความเป็ นมาของอาหารแช่แข็ง
ส่ วนที่ 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 7 สมมติฐานและกรอบแนวคิด

1.ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารแช่ แข็งสถาบันอาหาร (2560)
เผยผลสารวจเศรษฐกิจทวีปเอเชียโต การดารงชีวติ ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปหนุนอุตสาหกรรม
ตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งขยายตัวอย่ างสู งระบุประเทศแถบอาเซี่ ยนโดดเด่นโดยเฉพาะฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิ งคโปร์ ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหารรายงานผลการ
สารวจสถานการณ์ตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งในอาเซี ยน ที่ จัดทาโดย Euro monitor International พบว่า จาก
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การขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมเมืองทาให้ครัวเรื อนประเทศในทวีปเอเชียมีเวลาปรุ งอาหารรับประทาน
เองที่บา้ นน้อยลง
อาหารแปรรู ปแช่แข็งจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับครัวเรื อนรวมทั้งร้านอาหารหรื อภัตตาคารขนาด
ใหญ่ก็นิยมซื้ อวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก เบเกอรรี หรื อ ขนมหวานสาเร็ จรู ปในลักษณะแช่แข็ง
มากขึ้ นเพราะเก็บรักษาไว้ได้นานไม่เน่าเสี ย ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของร้านด้านวัตถุดิบได้ดีกว่ าซื้ อของสด
สาหรับประเทศในอาเซียนที่ตลาดอาหารแปร รู ปแช่แข็งมีแนวโน้มขยายตัวดีได้แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย และสิ งคโปร์โดยในปี 2559 ฟิ ลิปปิ นส์มีมูลค่าตลาดสู งสุ ด 19,379.37 ล้านบาท รองลงมาคือ
อินโดนีเซีย 15,893.27 ล้านบาท มาเลเซีย 5,040.96 ล้านบาท และสิ งคโปร์ 2,383.67 ล้านบาท
โดยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาทุกประเทศมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งนี้ อินโดนีเซี ยมีอตั ราขยายตัวเฉลี่ย
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาสู งสุ ดในกลุ่มคือร้อยละ 15 ต่อปี ขณะที่ฟิลิปปิ นส์มีอตั ราเติบโตเฉลี่ ยร้อยละ 5.44 ต่อปี
ส่ วนมาเลเซี ยนั้นเติบโตในอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยสิ งคโปร์ ถึงผูบ้ ริ โภคจะมีกา ลังซื้ อสู งแต่ป ระชากร
ที่มีเพียง 5.35 ล้านคนทาให้มูลค่า ตลาดค่อนข้างเล็กมีอตั ราเติบโตเฉลี่ ยเพียงร้อยละ 4.4 ต่อปี ทั้งนี้ หาก
พิจารณาเชิงปริ มาณจาหน่าย ฟิ ลิปปิ นส์ก็ยงั เป็ นประเทศที่มีการบริ โภคอาหารแปรรู ปแช่แข็งมากที่สุด
โดยในปี 2554 มีปริ มาณจาหน่ายรวม 166.6 พันตัน อินโดนีเซีย 60.95 พันตัน มาเลเซีย 41.18 พันตัน
และสิ งคโปร์ 9.93 พันตัน ทั้งนี้การเติบโตของตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งในกลุ่มประเทศอาเซี ยนนั้น มีผลมา
จากการขยายตัวของธุ รกิจค้าปลีกทาให้ช่องทางจัดจาหน่ายแบบควบคุมอุณหภูมิกระจายสู่ ทุกหัวเมืองมาก ขึ้น
อาหารแช่แข็งที่จาหน่ายมีความหลากหลายทั้งแบบดิบ ปรุ งแต่งบางส่ วน และสาเร็ จรู ป รวมทั้ง ขนาดบรรจุที่
มีหลายขนาดโดยในตลาดฟิ ลิปปิ นส์เนื้อสัตว์แปรรู ปแช่แข็งเป็ นที่ นิยมสาหรับ ผูบ้ ริ โภคมากที่ สุ ด ได้แก่
ฮอตดอก เบคอน แฮมเบอร์เกอร์ และไส้กรอกหมู เป็ นต้น รองลงมาคือ อาหารทะเลแป รรู ปแช่แข็ง โดย
สิ นค้าหลักจะเป็ นกลุ่มปลาหมัก (Marinated fish) ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้ น ปลาหมึก นอกจากนี้ยงั มีสินค้ากลุ่มเนื้อ
ไก่แช่แข็ง แบ่งเป็ นเนื้อไก่นกั เกต ไส้กรอก ไก่บาร์ บีคิว และ ไก่ชุบขนมปั ง
จากกระแสความนิยมบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ จึงคาดว่าอาหารทะเลจะเป็ นกลุ่มที่ มีแนวโน้ม
ขยายตั วดีในอนาคต เพราะภาพลักษณ์เป็ นโปรตีนที่มีคุณภาพกว่าเนื้ อแดงนอกจากนี้ สิ นค้ากลุ่มมันฝรั่งแช่
แข็ง อาหารสาเร็ จรู ปและพิซ่าก็มีแนวโน้มเติบโตสู งเช่นกันขณะที่อินโดนีเซี ยได้ชื่อว่าเป็ นประเทศที่มีขนาด
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ประชากรมากที่สุดในอาเซี ยน และตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งมีอตั ราเติบโตที่ สู งถึงร้อยละ 23 ในปี 2553
และร้อยละ 24.6 ในปี 2559 โดยสิ นค้า กลุ่มไก่แช่แข็งเป็ นที่นิยมมาก โดยเฉพาะนักเกตไก่สาหรับกลุ่มวัยรุ่ น
บริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหารแช่แข็งมีการผลิตนักเก็ ตไก่รูปแบบต่างๆ มากมายทั้งรสชาติ รู ปร่ าง และส่ วนผสมต่างๆ
เช่น ชีสผัก และเพื่อเอาใจลูกค้าวัยเด็ก ทั้งนี้นกั เก็ ตไก่มีส่วนแบ่งตลาดอยูถึงร้อยละ 42 ของมูลค่าไก่แช่แข็ง
รองลงมาคือ ไส้กรอกไก่ ไก่ชุบแป้ ง และปี กไก่ปรุ งรส
สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมง ลูกชิ้นปลาได้รับความ นิยมมากที่สุด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 43
รองลงมาคือ Fish fingers ชุบขนมปัง ด้านตลาดมาเลเซี ยนั้น ไก่แช่แข็งเป็ นอาหารกลุ่มที่นิยมมากที่สุด
เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย คือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 42 รองลงมาคือเนื้อสัตว์แปรรู ป และอาหารทะเลแช่แข็ง
โดยสิ นค้า อาหารทะเลแช่แข็งนั้นมีแนวโน้มเติบโตสู งกว่ากลุ่มอื่นๆ และยังเป็ นกลุ่ มที่มีแนวโน้มจะขยายตัว
มากที่สุดในช่วง 4 ปี ต่อจากนี้ในขณะที่กลุ่มเนื้อไก่ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และมันฝรั่ง ตลาดมีแนวโน้มหดตัวลง
เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมาเลเซี ยที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น สาหรับการขยายตัว
ของตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งในสิ งคโปร์ น้ นั พบว่ าอยูใ่ นระดับต่าคือ ประมาณร้อยละ 2 ทั้งในเชิงปริ มาณ
และมูลค่าโดยเนื้อไก่แช่แข็งและอาหารทะเลแช่แข็งมีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกั นคือร้อยละ 36 และ 34
ตามลาดับ รองลงมาคือเบเกอรรี่ และเนื้อสัตว์แปรรู ปการขยายตัวของตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งในสิ งคโปร์
มีแรงผลั กดันมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ อสุ ขภาพ โดยเฉพาะเบเกอรรี่ และขนมหวาน และรสชาติที่
แตกต่างเป็ นหลัก ไส้กรอกไก่เป็ นที่ นิยมมากที่ สุดของมูลค่าตลาดไก่แช่แข็ง รองลงมาคือนั กเก็ต กลุ่มอาหาร
ทะเลแช่แข็งเนื้ อปลาแบบ ฟิ ลเลตมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุ ดรองลงมาคือ Fish finger ชุบขนมปังและ
ลูกชิ้นปลา กลุ่มเนื้อสัตว์แช่แข็งเบอร์ เกอร์ มีส่วนแบ่งตลาดสู งถึงร้อยละ 91 ของมูลค่าตลาดเนื้อสัตว์แช่แข็ง
ตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งในประเทศไทยแบ่งประเภทของอาหารแปรรู ปซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1.อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งจากการดาเนินการทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม่วา่ จะเป็ น
การพัฒนาอาหารในรู ปแบบใหม่ๆเน้นอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสใส่ ใจต่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
2.เพื่อการพัฒนารสชาติอาหารให้มีรสชาติที่ใกล้เคียงกับอาหารที่ปรุ งใหม่ การพัฒนารู ปแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อให้ทนั สมัยสะดวกสยาบในการพกพารวมถึงการบริ โภค และการเพิม่ ช่องทางจัดจาหน่ายเพื่อให้
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สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุดประกอบกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแป ลงไปผูบ้ ริ โภคยุค
ใหม่ตอ้ งการความรวมเร็ วความสะดวกสบา ยความง่ายในการบริ โภคจึงทาให้อาหารแช่แข็งเป็ นตลาดที่มี
มูลค่าสู งสุ ด อาหารแช่แข็งหาซื้ อได้จากร้านค้าสมัยใหม่หรื อซูเปอร์ มาณ์เก็ตที่มีตแู ้ ช่อาหารไว้บริ การ
หลากหลายประเภทให้เลือกโดยทัว่ ไปและในร้านสะดวกซื้ อที่มีจาห น่ายและบริ การอุ่นร้อนพร้อมเสิ ร์ฟให้
ผูบ้ ริ โภคทาให้ตอบโจทย์ในเรื่ องความสะดวก รวดเร็ วได้เป็ นอย่างดี
3.อาหารทะเลแปรรู ปแช่แข็งได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคมากขึ้นโดยเฉพาะปลา ปลาหมึ กและกุง้ ที่
มีการนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในรู ปแบบต่างๆและผลิ ตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุ งเหมาะกับ
ครอบครัวยุคใหม่ที่ตอ้ งการความสะดวกรวดเร็ วในการเตรี มวัตถุดิบประกอบอาหาร
4.เนื้อหมูแปรรู ปแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรู ปแช่แข็งเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคมานาน
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ไม่ได้ทาตลาดในเชิงรุ กเหมือนตลาดอาหารแช่แข็ งนอกจากนี้ยไั ม่ได้ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการบริ โภคมากขึ้นทาให้ตลาดเนื้อหมูแปรรู ปแช่แข็งมีอตั รา
การขยายตัวเพียงร้อยละ 2.86 ต่อปี ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเป็ นผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรู ปแช่แข็งที่มีสัดส่ วนสู งสุ ด
รองลงมา คือ ลูกชิ้นหมู แฮมเบอร์เกอร์
5.เนื้อไก่แปรรู ปแช่แข็งผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรู ปแช่แข็งมีผปู ้ ระกอบการรายใหญ่ คือ บริ ษทั เจริ ญ
โภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน) ที่มีกสรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากเนื้อไก่ในรู ปแบบต่างๆและมีช่องทาง
จัดจาหน่ายในร้านซี พี เฟรชมาร์ ท เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อสิ นค้าได้อย่างสะดวก มากขึ้นเนื้อไก่แปรรู ปแช่
แข็งมีอตั ราการขยายตัวของตลาดร้อยละ 9.98 ต่อปี ในปี พ.ศ.2556 มีมูลค่าการตลาด 875 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่แปรรู ปแช่แข็งพร้อมรับประทานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ไก่เทริ ยากิ รองลงมาคือ ปี กไก่ปรุ งรส
ไก่ชุบแป้ งและ นักเก็ตไก่ เป็ นต้น
6.ผักแปรรู ปเนื่องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมซื้ อผักสดจากตลาดสด หรื อจากซุ เปอร์ มาร์ เก็ตมากว่า
การบริ โภคในรู ปแบบแช่แข็ง ดังนั้น ตลาดผักแปรรู ปแช่แข็งจึงจากัดอยูเ่ ฉพาะในร้านอาหารรู ปแบบ
ตะวันตกที่นิยมใช้ผกั แปรรู ปแช่แข็งเป็ นส่ วนประกอบในการทาอาหารทาให้ตลาดผั กแช่แข็งมีมูลค่าเพียง
414 ล้านบาท ในปี พ .ศ. 2556 ผลิตภณฑ์ผกั ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ผักรวม รองลงมา คือ แครอท
ข้าวโพด ถัว่ ลันเตา หอมหัวใหญ่ ตามลาดับ
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7.ผลิตภัณฑ์ขนมหวานปรุ งสาเร็ จพร้อมรับประทาน เนื่องจากขนมหวานเป็ นอาหารที่ผบู้ ริ โภคชาว
ไทยนิยมรับประทานเป็ นทั้งของว่างระหว่างวันและรับประทานปิ ดท้ายหลังอาหารมื้อหลักผูป้ ระกอบการใน
อาหารขนมหวานได้เห็นถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบรับประทานขนมหวานแต่ไม่สะดวกหาซื้ อ
มาทารับประทานเองเนื่องจากขั้นตอนที่ยงุ่ ยากทาให้ผปู ้ ระกอบการได้พฒั นาขนมหวานให้ผบู ้ ริ โ ภคสามารถ
ซื้ อไว้รับประทานที่บา้ นและยังสามารถรองรับความต้องการของธุ รกิจร้านอาหารที่ตอ้ งการลดเวลาความ
ยุง่ ยากในการทาขนมที่ตนมาถนัดและยังสสามารถ ควบคุมค่าใช้จ่ายในงบประมาณที่แน่นอนโดยปี 2556 มี
มูลค่าตลาด 100 ล้านบาท (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2557)
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาตลาดของธุ รกิจอาหารแช่แข็งในประเทศไทยมีอตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ 2552-2556 มีอตั ตราขยายตัวในปริ มาณเฉลี่ย ร้อยละ 7.94 ต่อปี และมีอตั ราขยายตัวเชิงมูลค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 8.73 ต่อปี ซึ่ งเป็ นผลมาจากผูป้ ระกอบการในตลาดมีการกระตุ ้ นตลาดอย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนา
อาหารแปรรู ปอย่างต่อเนื่องในรู ปแบบที่หลากหลายประเภทสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้มากขึ้นสามารถนาไปประกอบอาหารได้ทนั ทีลดเวลาการเตรี ยมอาหารให้นอ้ ยลงและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยงั
มีจาหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อได้อย่างสะดวกจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคสานักวิจยั Euro monitor จึคาดการณ์วา่ ในปี พ .ศ.2557 ตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งจะมีมูลค่าสู งถึง
14,020 ล้านบาท (ดังตารางที่ 1.1)
ตารางที่ 1.1 ปริ มาณและมูลค่าตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็งในประเทศไทย พ.ศ. 2552-2560
ปี
ปริ มาณ (ตัน)
2556
58,865
2557
63,141
2558
67,299
2559
71,333
2560
75,177
ที่มา : Euro monitor International, 2013.

มูลค่า (ล้านบาท)
12,987
14,020
15,026
16,006
16,944

ธุ รกิจอาหารแปรรู ปแช่แข็งในประเทศไทยเป็ นตลาดที่แข่งขันโดยมีผปู ้ ระกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่
รายซึ่งมีผนู้ าตลาดคือ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครองส่ วนแบ่งการตลาดอันดับ 1
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ตามด้วย บริ ษทั เอสแอนด์พีซินดิเคท จากัด บริ ษทั พรานทะเล มาร์ เก็ตติ้ง จากัด และบริ ษทั สุ รพลฟู้ ด จากัด
ด้วยส่ วนแบ่งการตลาดแต่ละรายดังนี้
รายชื่อผูป้ ระกอบการอาหารแปรรู แช่แข็งในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
ตารางที่ 1. 2 รายชื่อผูป้ ระกอบการหลักและส่ วนแบ่งการตลาดอาหารแปรรู ปแช่แข็ง
รายชื่อผูป้ ระกอบการอาหารแปรรู แช่แข็งในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

รายชื่อผูป้ ระกอบการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสแอนด์พี ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรานทะเล มาร์ เก็ตติง้ จากัด
บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี รี เทลลิงค์และมาร์ เก็ตติง้
บริ ษทั ซี พี อินเตอร์ ฟู้ดส์ จากัด
อื่นๆ
ที่มา : Euro International, 2013

ส่ วนแบ่งการตลาด
(ร้อยละ)
19.10
16.20
13.90
11.40
8.10
6.10
25.20

ตราสิ นค้า
อีซีโก
เอสแอนด์พี
พรานทะเล
สุ รพล
เจดดราก้อน
ซีพี
-

2.แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้ า
คาจากัดความของคาว่า “ตราสิ นค้ า” มีผ้ ใู ห้ คานิยามทีห่ ลากหลาย ดังต่ อไปนี้
สมาคมการตลาดอเมริ กา (AMA: American Marketing Association) ได้ให้ความหมายของตราสิ นค้า
คือ ชื่อ (Name) คาที่ใช้เลือกชื่อ (Term) เครื่ องหมาย (Symblo) รู ปแบบ (Design) หรื อเป็ นรวมทุกสิ่ ง
ดังที่
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กล่าวมาแล้ว เพื่อแยกแยะถึงความแตกต่างของสิ นค้าหรื อบริ การ จากผูข้ ายรายอื่นๆ (Kotler , 2006)
Kotler (1991 อ้างใน นวพร สุ คมั ภีรานนท์, 2550, หน้า 15 ) ได้ให้คานิยามว่า “ตราสิ นค้า” หมายถึง
คา ตราลักษณะลักษณ์ หรื อรู ปแบบหรื อสิ่ งเหล่านั้นรวมๆกันเพื่อที่จะแสดงว่าสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
เป็ นของใครและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร
เป็ นที่ยอมรับกั นในหมู่ นกั การตลาดว่ า “ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ” เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่ งต่อ
ความสาเร็ จทางการตลาดตราสิ นค้าช่วยให้นกั การตลาดแยกแยะสิ นค้าหรื อบริ การของตนออกจาก ผูอ้ ื่น
ตราสิ นค้าช่วยให้ผบู ้ ริ โภคจาได้วา่ ประทับใจสิ นค้าหรื อบริ การใดซึ่ งจะมีผลต่อการกลับมาหาซื้ อยี่ หอ้ ให้
ถูกใจได้ Kotler (2000) ได้กล่าวไว้ว่ า “สิ นค้าคือสิ่ งที่ ผลิตในโรงงาน ตราสิ นค้าคือ สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคเลือก
ซื้ อสิ นค้าคือสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคใช้” คากล่าวประโยคนี้สะท้อนสัจธรรมทาง การตลาดถึง ความสาคัญของตรา
สิ นค้า สิ นค้าที่ผลิตจากโรงงานเดียวกั น แต่ยี่ หอ้ ต่างกันความนิยมชมชอบของผูบ้ ริ โภคยอมแตกต่ างกัน
ด้วย
คุณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึง ยีห่ อ้ ของสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคมองเห็นว่ามี คุณค่า
เป็ นยีห่ อ้ ที่ ผบู้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสิ นค้าและชื่นชอบตราสิ นค้านั้น การสร้าง ตราสิ นค้า
ให้มีคุณค่าทาได้ (Aaker, 1991) ดังนี้
1. สร้างความซาบซึ้ งให้คุณภาพของตราสิ นค้า (Appreciation of Quality)
2. การสร้างปัจจัยเชื่ อมโยงตราสิ นค้ากับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Brand Association)
3. ทาให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั (Brand Awareness)
4. สร้างความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
5. สร้างปัจจัยอื่นๆ ที่ทาให้ตราสิ นค้ามีคุณค่า (Other Proprietary Brand Assets)
1.สร้ างความซาบซึ้งถึงคุณภาพของตราสิ นค้ า (Appreciation of Quality)
ความซาบซึ้งถึงคุณภาพของสิ นค้า หมายถึง การที ผูบ้ ริ โภครับรู้ถึงคุณภาพทุกประการของสิ นค้าหรื อบริ การ
แล้วเกิดความประทับใจในสิ นค้าหรื อบริ การนั้ น “ความซาบซึ /ง(Appreciation)” แตกต่างจาก “ความพอใจ
(Satisfaction) “ ในประเด็น “ความคาดหวัง (Expectation)“ความพอใจ ของลูกค้าเกิดขึ้นจากการที่สินค้าหรื อ
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บริ การเป็ นไปตามความคาดหวังของเขา ส่ วนความซาบซึ้ งเกิดจากการที่ ลูกค้าได้รับสิ นค้าหรื อบริ การเหนือ
ความคาดหวังของเขา ดังนั้น เมื่อเขาเกิดความ ซาบซึ้ งแล้ว เขายอมให้ความสาคัญกับสิ นค้ายีห่ อ้ นั้น
เหตุผลทาให้ ซื้ อสิ นค้ า (Reason-to-Buy) คนไข้ที่ เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่
พนักงานมีความกระตือรื อร้นที่ จะช่วยเหลือ แพทย์และพยาบาลให้การดูแลรักษาอย่างดี โรงพยาบาลสะอาด
และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทนั สมัย มีที่จอดรถจานวนมาก และตั้งอยูในทาเลที่ดีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็ นเหตุผล
ให้คนไข้รายนั้นเมื่อมีความจ าเป็ นที่จะต้องไปโรงพยาบาล เขาจะแน่ วแน่ที่จะไปโรงพยาบาลนั้ น และเขายัง
แนะนาให้ ญาติหรื อคนรู้จกั ให้ทราบด้วย เมื่ อญาติหรื อคนรู้จกั รับทราบก็จะเป็ นเหตุผลที่เขานั้นเลือกไป
โรงพยาบาลนั้น ถ้าเขาต้องการใช้บริ การ
ทาให้ สินค้ ามีตาแหน่ งที่มั่นคง (Strong Position) “คุณภาพ” เป็ นตาแหน่งที่ มีความมั่นคงสาหรับ
สิ นค้าหรื อบริ การ เพราะหมายถึงความเป็ นที่หนึ่งของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น เมื่อเปรี ยบ เทียบกับสิ นค้าอื่น ที่
อยูใ่ นประเภทเดียวกัน ซึ่ งนับว่าเป็ นทรัพย์สินที่สาคัญของตราสิ นค้านั้ น เพราะการที่ มีตาแหน่งที่ มนั คงทาให้
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการตลาดอื่ นๆ เช่น การโฆษณาหรื อการส่ งเสริ ม การขายสามารถประหยัดลงได้
เนื่องจากลูกค้ามักจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายีห่ อ้ อื่นบริ ษทั จึงไม่จาเป็ นต้องทุ่มเทงบประมาณด้านนี้มาก
สามารถตั้ง ราคาสิ นค้ าอยู่ ในระดับสู ง (A Price Premium) เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความซาบซึ้ งใน
คุณภาพ สิ นค้า เขาย่อมยินดีจ่ายเงินซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้ นในราคาสู งกว่าสิ นค้าหรื อบริ กา รอื่น ซึ่ งการที่
บริ ษทั สามารถตั้งราคาได้สูง ย่อมทาให้รับกาไรสู งด้วยเช่นกัน
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายสนใจ (Channel Member Interest) การที่ สินค้ามีคุณภาพ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้าสู ง ผลที่ตามมาก็คือ สิ นค้ายีห่ อ้ นั้นขายได้อย่างสม่ าเสมอ จึง เป็ นที่
น่าสนใจของพ่อค้าส่ ง พ่อค้าปลีก หรื อร้านค้าที่ทนั สมัย ที่ขายสิ นค้าที่มีคุณภาพนั้ น นอกจากนี้ชื่อเสี ยงข อง
สิ นค้าที่มีคุณภาพ ทาให้ผทู ้ ี่ไม่เคยใช้สินค้ายีห่ อ้ นั้ นสนใจและต้องการทดลอง ใช้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ร้านค้า ทาให้ได้ลูกใหม่เพิม่ และทาให้ร้านค้าสามารถขายสิ นค้าชนิดอื่นได้ดว้ ย
ทาให้ สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์ (Brand Extension) เมื่อผูบ้ ริ โภคซาบซึ้ งในตราสิ นค้า ใดยีห่ อ้
หนึ่ง ตราสิ นค้านั้นยอมเปรี ยบเสมือนทรัพย์สินที่มีค่ าของบริ ษทั เพราะบริ ษทั สามารถนา ตราสิ นค้านั้ นไปใช้
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กับสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษัทที่ จะนาออกสู่ ตลาดได้ และบริ ษทั จะใช้งบประมาณ ในการโฆษณาหรื อการขาย
น้อยกว่าการสร้างตราสิ นค้าใหม่
ปั จจัยที่เป็ นข้อบ่งชี้คุณภาพของสิ นค้ามีความแตกต่างกับปั จจัยที่เป็ นข้อบ่งชี้คุณภาพของบริ การดังนี้
คุณภาพของสิ นค้ า (Product Quality)
ในการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยเหล่านี้เป็ นข้อบ่งชี้วา่ สิ นค้านั้นมีคุณภาพ คือ
1. การทางานของสิ นค้า (Performance) หมายถึง สิ นค้านั้ นต้องทางานได้ตามคุณสมบัติของสิ นค้า
เช่นเครื่ องซักผ้าสามารถซักผ้าได้สะอาด
2. รู ปลักษณ์ (Feature) ดี ในที่น้ ี หมายถึง การออกแบบรู ปร่ างลักษณะของสิ นค้าให้สะดวกในการ
ใช้ แชมพูที่ ยากลาบากในการเปิ ด- ปิ ดฝา หรื อเนื้ อแชมพูไหลออกจากขวดไม่สะดวก เหล่านี้ คือ สิ นค้ามี
รู ปลักษณ์ไม่ดี
3. น่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง สิ นค้านั้นใช้ได้ดีทุกครั้ง เช่น เครื่ องตัดหญ้าที่ ใช้ตดั หญ้าได้ดีทุก
ครั้ง ไม่ใช่บางครั้งใช้ได้ บางครั้งใช้ไม่ได้
4. ความคงทน (Durability) สิ นค้าไม่แตกหักหรื อเสี ยหายง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน
5. ความสามารถของการบริ การ (Service ability) สิ นค้าที่ ตอ้ งการบริ การก่อนหรื อหลังการ ขาย
บริ การนั้นจะมีประสิ ทธิภาพ ผูบ้ ริ การต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่ องที่ ให้บริ การและอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การอย่างดีเยีย่ ม
6.

ภาพลักษณ์โดยรวมดูดี (Fit and Finish) สิ นค้าที่ดูมีคุณภาพเมื่ อพิจารณาทุกปัจจัย โดยรวมของ
สิ นค้านั้นจะต้องดูวา่ เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพดี เช่น รู ปร่ าง ลักษณะสวยงาม ขนาด เหมาะสม วัสดุที่ ใช้ประกอบ
ดูแข็งแรง การประกอบประณี ต เป็ นต้น
ค่านิยามของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าถูกจัดกลุ่มตามประเภทต่างๆด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่
1. ค่านิยามที่มีความหมายครอบคลุมกว้างๆ (Blanket Definitions) จะแสดงให้เห็นถึง ความหมาย
ทัว่ ไปของภาพ ลักษณ์ตราสิ นค้าที่เป็ นนามธรรม (Abstraction) โดยมองว่าภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่

18

เกิดขึ้นจากการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ในสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคเห็นหรื อเข้าใจในตัวสิ นค้านั้น มากกว่าจะพิจารณาในเรื่ อง
ของลัก ษณะทางกายภาพของสิ นค้า ถือว่าเป็ นผลรวมทั้งหมดของความ ประทับใจ (Impression) ที่ผบู้ ริ โภค
ได้รับมาจากแหล่งต่างๆ แม้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะมีความแตกต่างกันแต่ ความประทับใจเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภค
โดยส่ วนใหญ่มีร่วมกัน
2. ค่านิยามที่เน้นย้าในเรื่ องของการเป็ นสัญลักษณ์ (Emphasis on Symbolism) โดยที่ สัญลักษณ์
เป็ นสิ่ งแทนหรื อแสดงถึงสิ่ งอื่น ซึ่ งกล่าวได้วา่ ภาพลักษณ์ ก็คือ การแปลความหมายจากสั ญลักษณ์ที่ถูกใช้
อ้างอิงในการเป็ นตัวแทนของตราสิ นค้าที่นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพซึ่ง เป็ นความหมายในลักษณะที่
เป็ นส่ วนบุคคลและเป็ นความหมายในเชิงสังคม รวมทั้งค่านิยมต่างๆจะ เป็ นสิ่ งที่ถูกผูกติดไปกับสิ นค้า ซึ่ งทา
ให้สินค้าเหล่านี้จะเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ที่ผบู ้ ริ โภคใช้เพื่อเน้นย้า ถึงภาพลักษณ์ของตนเอง โดยสัญลักษณ์ จะ
มีบทบาทในการเป็ นตัวแทนของคุณลักษณะ เป้ าหมายการดา รงอยูใ่ นสังคม แ ละประเภทของแต่ละบุคคล
รวมทั้งทา หน้าที่ในการสื่ อสารระหว่าง บุคคล และความหมายที่ตอ้ งการอ้างถึง
3. ค่านิยามที่ได้เน้นย้า ในเรื่ องความหมายและสารที่แฝงอยูใ่ นตราสิ นค้า (Emphasis on
Meanings and Messages) โดยมุ่งให้ความสาคัญต่อการทาให้ตราสิ นค้ามีความแตกต่างกันจึงจาเป็ นต่อการทา
ให้ตราสิ นค้านั้นมีความหมายต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งความหมายของภาพลักษณ์ตราสิ นค้านั้นเป็ นความหมายต่างๆที่
ถูกเก็บไว้ในความทรงจา ของผูบ้ ริ โภคในแต่ละคน โดยที่ จะเป็ นความหมายในเชิงส่ วนตัวและสังคมที่ทา ให้
ตราสิ นค้านั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และสิ นค้าประเภทเดียวกันนั้น สามารถใช้ขอ้ ความที่แตกต่างกันเป็ น
กลยุทธ์ที่ช่วยสร้า งความแตกต่างได้ โดยข้อความถูกทา การสื่ อสารออกไปจะทา ให้เกิดการแปลความหมาย
โดยตรงเกี่ยวกับตราสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภคได้
4. ค่านิยามที่ได้เน้นย้า ในเรื่ องเกี่ ยวกับการเปรี ยบเทียบตราสิ นค้าเป็ นคน (Emphasis on
Personification) ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 มุมมอง โดยมุมมองแรกเป็ นการอธิบายหรื อบรรยายตัวสิ นค้า ให้ ราวกับว่า
สิ นค้านั้นเป็ นคนคนหนึ่ง ซึ่ งก็จะทา ให้ตราสิ นค้านั้นมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่าง จากตราสิ นค้าอื่น
และอีกมุมมองหนึ่ง เป็ นการเชื่อมโยงบุคลิกภาพของ ผูบ้ ริ โภคกับภาพลักษณ์ของ ตราสิ นค้า ซึ่งเป็ นการ
แสดงออกถึงความเป็ นตัวของตัวเองของผูบ้ ริ โภค โดยการกา หนดภาพลักษณ์ที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนคนนี้
ไม่ได้ถูกกาหนดจากลักษณะทางกา ยภาพของสิ นค้าเท่านั้น แต่ยงั เป็ น ผลมาจากปั จจัยอื่นๆ เช่น การโฆษณา
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ราคา แบบแผนของผูใ้ ช้สินค้ า และการส่ งเสริ มการตลาดอื่นๆ ซึ่งภาพลักษณ์ที่นามาใช้น้ ีมกั จะเกี่ยวกับเรื่ อ ง
เพศ อายุ และชนชั้นทางสังคม เป็ นต้น
5. ค่านิยามที่มุ่งเน้นย้า ในเรื่ องของความเข้าใจหรื อพื้นฐานเชิงจิตวิทยา (Emphasis on
Cognitive or Psychological Elements) ซึ่งให้ความสาคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทางจิตใจ อัน เนื่องมาจาก
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ โครงสร้างทางจิตวิทยา ความเข้าใจ และความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ น
ตัวกาหนดภาพลักษณ์ตราสิ นค้า โดยนาเอาอารมณ์ ความรู ้สึก มาทาการเชื่อมโยงตราสิ นค้า เพื่อเป็ นการสร้าง
ความแตกต่างให้เกิดขึ้น และจะส่ งผลให้สามารถนา ไปสู่ การเกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าได้ ซึ่ ง
การกระทาดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั ความประทับใจ และการส่ งตีความ ที่ผบู้ ริ โภคได้รับมาจากประสบการณ์จาก
แหล่งสื่ อต่างๆมากกว่าการได้รับจากตัวสิ นค้าและบริ การเพียงอย่างเดียว
งานวิจยั ที่วดั ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโดยแยกศึกษาตามองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของ
Philip Kotler (2000) และ Kevin Lane Keller (1998) ได้มีการศึกษาการวัดภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของ
เครื่ องดื่มยีห่ อ้ Fizz ซึ่ งเป็ นเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ าผลไม้กบั โซดา น้ าอัดลม แชมเปญ หรื อไวน์คลูเลอร์
มีการเจาะกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูห้ ญิงอายุระหว่าง 21-25 ปี ที่ชอบดื่ม Fizz ทาการเก็ฐข้อมูล ณ ที่จาหน่าย โดย
มีการวิจยั 2 ส่ วน คือ การวิจบั เชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม และการวิจยั เชิงปริ มาณโดยเก็บจาก
แบบสอบถามผ่านก ารสัมภาษณ์ตตัวต่อตัว สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และทางไปรษณี ยโ์ ดยข้อคาถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์และออกแบบสอบถามอ้างอิงมาจากแบบจาลองภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของ Keller สรุ ปเป็ น
กรอบทฤษฏีซ่ ึงมีองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสิ นค้า 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คุณลักษณะของตรา
สิ นค้า คุณประโ ยชน์ของตราสิ นค้า และทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มและเก็บ
แบบสอบถามจะนามาพัฒนาองค์ประกอบภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ของยีห่ อ้ Fizz จากทฤษฏีของ Keller (1998)
รวม 3 องค์ประกอบเพิ่มเติมเป็ น 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การเชื่อมโยงตราสิ นค้า (Brand Association)
2) รู ปลักษณ์ภายนอก (Physical Appearance) เช่น ตราสัญลักษณ์ ความเหมาะสมของชื่อสิ นค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์
3) ปฏิกริ ยาของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าน้ าดื่มผลไม้ Fizz (Consumer Refection)
4) ความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้าน้ าดื่มผลไม้ Fizz กับลูกค้าซึ่งประกอบด้วย การสื่ อสารทางตรง
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ผ่านตราสิ นค้าและการสื่ อสารทางการตลาด
5) วัฒนธรรมของตราสิ นค้า (Brand Culture) นอกจากเป้ าหมายการขายแล้วน้ าดื่มผลไม้ Fizz ยังมี
การคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรผูจ้ าหน่ายและผูบ้ ริ โภค
6) บุคลิกภาพของตราสิ นค้า (Brand Personality)
7) ภาพลั กษณ์ของผูบ้ ริ โภคเมื่อใช้สินค้าแล้ว ทาการสรุ ปอีครั้งว่าตราสิ นค้าน้ าดื่มผลไม้ Fizz มี
ประเด็ฯใดที่นอกจากแบบจาลองตามทฤษฏีเพื่อมาสรุ ปเป็ นองค์รวมภาพลักษณ์ตราสิ นค้าขอ
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ Fizz
Riesenbeck Hujo and Pency Jesko (2001) นักการตลาดผูท้ างานวิจยั ให้บรฺ ษทั McKinsey ได้พฒั นา
วิธีการที่เป็ นโครงสร้างจากการสังเกตุเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโดยการเชื่อมโยงด้าน
คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าสามารถแบ่งออกเป็ น 4 องคืประกอบ รวมถึงปัจจัยที่
เป็ นเนื้อแท้อยูใ่ นตราสิ นค้านั้นซึ่ งเป็ นอิสระจากการบริ โภคและคุณประโยชน์ที่มีให้กบั ผูบ้ ริ โภคซึ่ งทาให้เกิด
Brand Diamond ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงทั้งหมดที่เชื่อมเข้ากับตราสิ นค้าและความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
ปัจจัยที่มีตวั ตน (Tangible Factor) การเชื่อมโยงในประเภทนี้มกั จะเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นอันดับแรกที่
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยนี้จะรวมถึงลักษณะพิเศษทั้งหมดที่สามารถเข้าใจด้วยความรู ้สึก เกิดขึ้นเป็ น
รากฐานสาหรับความเข้มแข็งของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในความคิดขงผูบ้ ริ โภคปั จจัยนี้มีลกั ษณะเป็ นหน้าที่
การทางานโดยธรรมชาติ เช่น แรงม้าเครื่ องยนต์หรื อการออกแบบสิ นค้า รวมทั้งสิ่ งอื่นที่เกี่ยวขิ้งกับการ
นาเสนอตราสิ นค้าเช่นสิ่ งที่สื่อสารในการโฆษณา
ปั จจัยที่ไม่มีตวั ตน (Intangible Factor) เป็ นปั จจัยที่จบั ต้องไม่ได้ ประกอบด้วยลักษณะพิเศษหลายๆ
อย่างที่ เชื่อมโยงกับแหล่งกาเนิดของตราสิ นค้า อันได้แก่ ชื่อเสี ยง และบุคลิกภาพที่ไม่สามารถสัมผัสได้
โดยตรงแต่นบั ว่ามีความสาคัญกับผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้าทั้งหลายรวมถึงความเชื่อมโยง เช่น ตราสิ นค้าที่มี
ประเพณี หรื อตราสิ นค้าที่มีนวัต กรรม ปั จจัยของสิ นค้าที่สัมผัสไม่ได้ ปกติแล้วจะสร้างให้อยูบ่ นปั จจัยที่แตะ
ต้องได้ เช่น ภาพของคาวบอยในตราสิ นค้า Marlbolo ได้เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ความเชื่อมโยงของการรักอิสระและ
การผจญภัยคุณลักษณะที่สัมผัสไม่ได้เหล่านึ้อาจจะมีความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของ Marlbolo มากกว่า
ปัจจัยที่สัมผัสได้โดยตรง
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คุณประโยชน์ที่สมเหตุสมผล (Rational Benefits) คุณประโยชน์ที่ตรวจวัดได้ท้ งั หมดได้นาพา
ผูบ้ ริ โภคมาอยูใ่ นประเถทนี้คุณประโยชน์ที่สมเหตุสมผลสามารถแสดงออกมาในตัวสิ นค้าหรื อหน้าที่ เช่น ที่
นัง่ ที่สะดวกสบาย กระบวนการติดต่อซื้ อขายที่ง่ายรวดเร็ วและสะดวก หรื อในความสัมพันธ์ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อ
ตราสิ นค้าและผูจ้ ดั หา รวมทั้งการให้คาปรึ กษาที่ดีจาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเป็ นมิตร คุณประโยชน์ที่
สมเหตุสมผลมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกัยปั จจัยของตราสิ นค้าที่สัมผัสได้ เช่น รถไฟที่มีความเร็ วสู ง การ
เดินทางด้วยเครื่ องบิน (Low cost) ได้นาเสนอคุณประโยชน์ที่สมเหตุสมผลในการลดเวลาในการเดินทาง
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ (Emotional Benefits) ผูบ้ ริ โภคจะเชื่อมโยงคุณประโยชน์ทางอารมณ์เข้า
กับตราสิ นค้าหรื อเป็ นการส่ งมอบภาพลักษณ์ส่วนตัวหรื อแสดงความเป็ นตัวตนของเขาตราสิ นค้าจะถูกใช้ใน
ลักษณะนี้ในฐานะ ที่เป็ นสัญลักษณ์ทางสถานภาพที่แสดงศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ หรื อสถานะทางสังคมที่
เด่นชัด เช่น รถซูเปอร์ คาร์ ถือเป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับคุณประโยชน์ทางอารมณ์ของตัวสิ นค้า
ผุว้ จิ ยั ได้รวบรวม นักวิชาการทางตลาดหลายท่านได้ให้คานิยามของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและแจกแจง
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าไว้แตกต่างกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ใน ตารางที่ 3.1 ได้แสดงภาพลักษณ์ตราสิ นค้าตามแนวคิดของนักวิชาการตลาดหลายท่าน
ที่ทาการศึกษาไว้หลายลักษณะภาพลักษณ์และองค์ประกอบต่างๆ

ตารางที่ 1.3 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าตามแนวคิดของนักวิชาการตลาด

นักวิชาการตลาด
Biel (1992)
Cowley (1996)

ศึกษาองค์ประกอบ
 ภาพลักษณ์ของบริ ษทั
หรื อองค์กร(Image of Corporate)
 ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้สินค้า
(Image of User)
 ภาพลักษณ์ของตัวสิ นค้า

อธิบายความหมาย
โลโก้ของบริ ษทั ,
พฤติกรรมของบริ ษทั ,
อายุ , ระดับชนชั้นในสังคม
ภูมิลาเนา ,
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ,
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(Image of Product)
 ภาพลักษณ์ของสถานการณ์การใช้
(Occasion Image)
Elliott (1998)

 องค์ประกอบทางบุคลิกภาพตรา
สิ นค้า (Brand as a Person or
Brand Personality)
 องค์ประกอบทางพันธุกรรม
(Brand as Genetic Code)
 องค์ประกอบด้านความเชื่ออุดม
คติ (Brand as Myth)

ลักษณะทางกายภาพสิ นค้า ,
การใช้งานของสิ นค้า ,
ช่วงเวลาหรื อสถารการณ์ที่
สิ นค้าถูกใช้
บุคลิกลักษณะเหมือนมนุษย์
การถ่ยทอดรู ปแบบและ
ลักษณะของตราสิ นค้าไปสู่ ตรา
สิ นค้าที่จะทาการผลิตออกมา
ในรุ่ นต่อไปสั่สมความเชื่อใน
เรื่ องต่างๆที่เกิดขึ้นมาลัวอย่าง
ยาวนาน

ตารางที่ 1.4 มุมมองในมิติของภาพลักษณ์ตราสิ นค้า

มิติของภาพลักษณ์
(Dimensions of Brand Image)

คุณลักษณะของการบริ การ
(Attribute)

1.คุณลักษณะตราสิ นค้า
(Brand Attribute)
ตราสิ นค้าสื่ อความหมายอะไร?

เพื่อให้ลูกค้าจดจาชื่อตราสิ นค้า สัญลักษณ์ สี การบริ การ โฆษณา
ข้อความเกี่ยวกับธุ รกิจนั้นๆ รวมถึงโลโก้และพฤติกรรมของ
บริ ษทั
บุคลิกภาพของตราสิ นค้า (Personality)
ลูกค้าคิดว่าตราสิ นค้าบริ การนี้มีบุคลิกภาพอย่างไร
ตราสิ นค้านั้นชื่อเสี ยงเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วมีความ
แตกต่างกันอย่างไร
คุณประโยชน์ดา้ นหน้าที่ (Functional Benefit)
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2.คุณประโยชน์ (Benefit) ตรา
สิ นค้าสื่ ออะไรแก่ลูกค้า

3.ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
(Attitude)

หน้าที่การให้บริ การ เวลาและกระบวนการให้บริ การ การ
ปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า คุณประโยชน์ดา้ นสัญลักษณ์
ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างไร ลูกค้าใช้บริ การนั้นแล้ว
ภาคภูมิใจหรื อไม่ ผูกพันธ์และมีความสัมพันธ์อย่างไรมีอะไรที่
เป็ นคุณค่าที่ตราสิ นค้า/บริ การอื่นให้ไม่ได้บา้ งหรื อไม่
คุณประโยชน์ดา้ นประสบการณ์ในการใช้ตราสิ นค้า
คุณประโยชน์ที่ผบู้ ริ โภครู้สึกภายหลังจากการได้ทดลองใช้
บริ การเกิดขึ้นได้
คุณลักษณะของบริ การและบุคลิลกภาพของตราสิ นค้า
ผุบ้ ริ โภคได้ทาการประเมินภาพรวมของตราสิ นค้าบริ การนั้น
อย่างไร
ทัศนคติจะเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของตราสิ นค้านั้นๆซึ่ งเกิดจาก
คุณลักษณะที่หลากหลายของการให้บริ การ

คุณภาพของบริการ (Service Quality)
ปั จจัยที่บ่งชี้วา่ บริ การนั้นมีคุณภาพ มีดงั ต่อไปนี้
1. สามารถจับต้องได้ (Tangibles) โดยปกติบริ การเป็ นสิ่ งที่ จับต้องไม่ได้ ทาให้การรับรู ้ใน คุณภาพ
ค่อนข้างไม่ชดั เจน ดังนั้น บริ การที่ ดีควรสร้างหลักฐาน (Manage Evidence) ให้เห็นชัดว่าบริ การนั้นมี
คุณภาพหลักฐานที่จะสร้างนั้ น ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ เครื่ องอานวยความสะดวก และ บุคลากร ตัวอยางเช่น
ความหรู หราด้วยการออกแบบที่ ทันสมัยของโรงแรม อุปกรณ์ทนั สมัยที่ ใช้ในโรงแรม การตกแต่งห้องต่างๆ
ในโรงแรมที่สวยงาม แก้วน้ า และภาชนะอื่นๆ ที่ห่อกระดาษไว้ ก่อนใช้ และเครื่ องแบบที่สวยงามสะอาดของ
พนักงานในโรงแรม เหล่านี้เป็ นเหลักฐานแสดงว่า โรงแรมนั้นมีคุณภาพ
2. น่าเชื่อถือ (Reliability) ในที่น้ ี หมายถึง ความถูกต้องในการคิดค่าบริ การ ร้านอาหารที่ คิดราคาตรง
กับจานวนอาหารที่ลูกค้าสั่ง ลูกค้าย่อมให้ความเชื่อถือ และไม่รังเกียจที่ จะกลับไปรับประทานอาหารที่ ร้าน
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นั้นอีก ตรงกั นข้ามกับร้านอาหารที่คิดเงินเกิ นกว่ าความเป็ นจริ ง ย่อมทาให้ลูกค้าหมดความเชื่อถือและไม่
กลับไปใช้บริ การที่ร้านอาหารนั้นอีก
3. มีความรู้ (Competence) ผูใ้ ห้บริ การที่มีคุณภาพต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ในเรื่ องนั้น เช่น ช่างซ่อมรองเท้า
ต้องมีความรู้ในเรื่ องการซ่อมรองเท้า ท่าทางขณะซ่อมรองเ ท้า ต้องดูว่ ามีความสามารถ
มี ความ
กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ซึ่ งทาให้ผเู ้ อารองเท้าไปซ่อมเกิดความมันใจ
4. มีความรับผิดชอบ (Responsiveness) เมื่ออู่ซ่อมรถยนต์สัญญากบลูกค้าว่ า จะซ่อมรถยนต์ให้เสร็ จ
ภายใน 3 วัน อู่แห่งนั้นต้องทาให้เสร็ จในเวลา 3 วัน ช่างซ่อมทีวที ี่ซ่อมผิด ทาให้ทีวี เสี ย ต้องรับผิดชอบให้อยู่
ในสภาพที่ดี โดยไม่ปัดความผิดให้เจ้าของทีวี
5. มีจิตใจงาม (Empathy) ผูใ้ ห้บริ การที่มีคุณภาพต้องเป็ นผูม้ ีจิตใจงามจึงจะเป็ นผูก้ ระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การผูอ้ ื่น เต็มใจช่วยเหลือโดยไม่รังเกียจ
2.การสร้ างปัจจัยเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้ า (Brand Association)
การที่ นกั การตลาดพยายามสร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ เช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรื อ
คุณประโยชน์ แล้วเชื่ อมโยงสิ่ งนั้ นให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ว่ าเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใด เมื่อเชื่อมโยง แล้วจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดภาพลักษณ์ (Image) ของผลิตภัณฑ์ และทราบถึงตาแหน่งหรื อจุดยืน (Brand Position) ของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ตัวอยางเช่น การที่ลูกอมฮอลล์ออกสิ นค้าใหม่ มีขนาดใหญ่กว่ าเดิม ผูผ้ ลิตได้เอาคุณสมบัติของ
ฮอลล์คือ “ขนาดใหญ่ ” เป็ นปัจจัยเชื่ อมโยงระหวางลูกอมฮอล ล์ กับผูบ้ ริ โภค ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ว่ า ฮอลล์ช นิด
ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ดังนั้ น อาจกล่าวได้วา่ การ สร้างปัจจัยเชื่ อมโยงกั บตราสิ นค้าคือ การกาหนด
ตาแหน่ง ผลิตภัณฑ์นน่ั เอง
การสร้างสิ่ งเชื่ อมโยงทาให้ ผูบ้ ริ โภคเข้าใจในผลิตภัณฑ์ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ หลาย
ประการ ดังนี้
1. ความโดดเด่น (Differentiation) ของสิ นค้า เป็ นประโยชน์เมื่ อสิ นค้ามีความโดดเด่น ด้านใดด้าน
หนึ่ ง เช่น ผงซักฟอกมีสารซักผ้ าได้ขาวกว่า ความโดดเด่นเหล่านี้เมื่อเชื่อมโยงไปที่ ตัวสิ นค้า ทาให้ผบู้ ริ โภค
เข้าใจสิ นค้าได้ดียงิ่ ขึ้ น ถ้าสิ นค้ามีความโดดเด่น แต่ผบู ้ ริ โภคไม่รับรู ้หรื อไม่ เข้าใจ ความโดดเด่นนั้นจะไม่
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ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น การเชื่ อมโยงความโดดเด่นกั บสิ นค้าทาให้ความโดดเด่นกลายเป็ นข้อได้เปรี ยบ
ของคู่แข่งขัน
2. เป็ นเหตุผลที่ทา ให้ผู้ บริ โภคซื้ อสิ นค้า (Reason-to-Buy) สิ่ งที่ นักการต ลาดใช้เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นคุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้น เมื่
อผูบ้ ริ โภคได้รับ ทราบ
คุณประโยชน์เหล่านั้น เขาจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้น เช่น การที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มหนึงไปที่ ห้างโลตัส เพราะรับรู้
ว่าโลตัสเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที ขายสิ นค้าราคาถูกทุกวัน ซึ่งเป็ นตาแหน่งของห้างสรรพสิ นค้าโลตัส
3. ทาให้เกิดทัศนคติหรื อความรู ้ สึกทีดี (Positive Attitudes/Feeling) การระบุบางสิ่ งบางอย่างที่ ดีของ
ผลิตภัณฑ์ให้ผบู้ ริ โภครับทราบ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ ดีต่อผลิตภัณฑ์ และจะเป็ นผลทาให้ซ้ื อสิ นค้า
นั้น ตัวอยางเช่ น เครื่ องสาอางเพี ยซโฆษณาให้ผบู้ ริ โภคตระหนักถึงการใช้เครื่ องสาอางจากต่างประเทศ ทา
ให้ประเทศไทย ต้องสู ญเสี ยเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งไม่เป็ นการสมควรอยางยิ่ ง โดยเฉพาะในระยะเ วลาที่
ประเทศกาลังประสบปั ญหาด้านภาวะเศรษฐกิ จ การโฆษณาเช่นนี้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด ทัศนคติที่ ดีต่อเพี ยซซึ ง
เป็ นเครื่ องสาอางของไทย กรณี เช่นนี้ เพียซ ใช้ความเป็ นไทยเชื่ อมโยงกั บตัวสิ นค้า และทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความรู ้สึกที่ดีต่อยีหอ้ เพียซในที่สุด
4. เป็ นจุดเริ่ มต้นของการขยายตราสิ นค้า (Basis for Extensions) ปัจจัยที่ดีที่ บ่งบอกความ เป็ น
ผลิตภัณฑ์น้ นั เมื่อเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในการใช้ตราสิ นค้ากับสิ นค้าชนิด
อื่นๆ ของบริ ษทั ต่อไป
สาหรับวิธีการการสร้างปัจจัยเชื่ อมโยงกั บผลิตภัณฑ์ (Brand Association) หรื อวิธีการกา หนดต่า
แหน่งของตราสิ นค้า (Brand Positioning) มีวธิ ี การดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะของสิ นค้า (Product Attributes) เป็ นการนาเอาคุณลักษณะของสิ นค้ามา เป็ นปัจจัยใน
การกาหนดตาแหน่งหรื อจุดยืนของผลิตภั ณฑ์ ซึ่ งคุณลักษณะเหล่านี้เป็ นคุณสมบัติที่ พิเศษก่ วาคู่แข่งขัน เช่น
นมหนองโพ เป็ นนมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์
2. ผลประโยชน์ที่ ลูกค้าได้รับ (Customer Benefits) เป็ นการนาเอาผลจากการใช้สินค้าหรื อ บริ การ
นั้นมาเป็ น ปั จจัยในการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ เช่น บริ ษทั การบินไทย จากด (มหาชน) วางตาแหน่งเป็ น
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สายการบินที่ ผูโ้ ดยสารจะได้รับความสะดวกสบาย ผูโ้ ดยสารสามารถนอนหลับได้อย่
เดินทาง

างสบายในขณะ

3. ราคาของผลิตภัณฑ์เมื่ อเทียบกับค่แข่ง (Relative Price) เป็ นการนาเอาราคาของสิ นค้า หรื อ
บริ การของบริ ษทั ที่ได้เปรี ยบกว่าคู่แข่งขัน โดยทั่วไปคือ ราคาถูกกว่ า มาเป็ นปัจจัยในการ กาหนดตาแหน่ ง
หรื อจุดยืนของผลิตภัณฑ์ เช่น ห้างสรรพสิ นค้าโลตัสเป็ นห้างฯ ที่ขายสิ นค้าราคาถูก ทุกวัน
4. การใช้ (Use/Application) วิธีน้ ีเป็ นการนาไปใช้งานห รื อวิธีการใช้สินค้าหลังบริ การนั้ นมาเป็ น
ปั จจัยในการกาหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์ เช่น ซุ ปกระป๋ องแคมเบล วางตาแหน่งเป็ นอาหารกลางวัน
5. ลูกค้าหรื อผู้ใช้ (Customer/User) เป็ นการเชื่ อมโยงลูกค้ากั บสิ นค้าหรื อบริ การ วิธีน้ ีเป็ นการบ่ง
บอกชัดเจนว่ ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร เช่น เครื่ องสาอางทเวลพลัส เป็ นเครื่ องสาอางสาหรับ วัยรุ่ นที่ มีอายุ
ตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป
6. บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นการนาเอาบุคลิกภาพของลูกค้ามากาหนดบุคลิกภาพของสิ นค้า
แล้วนาปั จจัยนี้มากาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่ องดื่มเป๊ ปซี สาหรับคนรุ่ นใหม่
7. คู่แข่งขัน (Competitions) วิธีน้ ี นาเอาคุณสมบัติของ คู่แข่งขันมาเป็ นข้อเปรี ยบเทียบกั บสิ นค้า
หรื อบริ การของบริ ษทั เช่น บริ ษทั เอวิส จากด ผูใ้ ห้บริ การรถเช่าซึ่ งเข้าสู่ ตลาดรถเช่าช้ากว่าบริ ษทั เฮิร์ซ จากด
ซึ่ งเป็ นผูน้ าตลาด ดังนั้น ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ บริ ษทั เอวิส จากด ใช้คือ “เราเป็ น หมายเลข 2 เราจึงพยายาม
มากกว่า” ซึ่งเป็ นการบ่งบอกว่าบริ ษทั ผูน้ าใหญ่เกินไปที่จะบริ การได้ทว่ั ถึงและมีคุณภาพ
8.ประเทศหรื อสภ าพภูมิศาสตร์ (Country or Geographic Area) เป็ นการนาเอาแหล่งผลิตของ
สิ นค้ามา กาหนด ตาแหน่งของสิ นค้า การกาหนดนี้จะเหมาะสมกบสิ นค้าที่ มาจากประ เทศนั้นหรื อแหล่ง
ผลิตที่มี ชื่อเสี ยง และเป็ นที่ยอมรับกันในกลุ่มเป้ าหมาย เช่น เบ็ค เป็ นเบียร์เยอรมัน
3. ทาให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั (Brand Awareness)
คาว่า “การรู้จกั ” หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคสามารถจาชื่ อตราสิ นค้าของสิ นค้าและบริ การ ประเภทใด
ประเภทหนึ่งได้ ตัวอยางเช่น เมื่ อถามว่ า “รู ้จกั สบู่ยี่ หอ้ อะไรบ้าง” ผูบ้ ริ โภคตอบว่ า “ลักส์ โพรเทค จอห์นสัน
นกแก้ว” สบู่ 4 ยีห่ อ้ ดังกล่าวเป็ นสบู่ที่ผบู้ ริ โภครู้จกั
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ประโยชน์ ของการรู้จักตราสิ นค้ า

การรู ้จกั ตราสิ นค้าทาให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ ดังนี้
1. เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู้ถึงคุณลักษณะของสิ นค้า (Staring for Brand Knowledge)การ
ที่ ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ชื่อของสิ นค้าเป็ นบันไดขั้นแรกที่ จะนาไปสู่ การรับรู ้เกี่ ยวกั บลักษณะ รู ปร่ าง คุณสมบัติ
คุณประโยชน์ และวิธีการใช้ของสิ นค้า ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้ในสิ นค้า (Product Knowledge) ในที่สุด
ตัวอย่างเช่น เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ยนิ ชื่อยีห่ อ้ “แมคโดนัลด์ ” เขาจะต้องค้นหาข้อมูลของแมคโดนัลด์ต่อไป และทา
ให้เขารู ้จกั แฮมเบอร์ เกอร์ ชนิดต่าง ๆ เฟรนช์ไฟร์ พาย ประเภทต่าง ๆ กาแฟ เครื่ องดื่ มต่างๆ ชุดของพนักงาน
การจัดร้าน พื้นที่สาหรับเด็กเล่น เป็ นต้น
2. เป็ นการสร้างความคุน้ เคย (Familiarity) ระหว่างสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ยนิ ชื่อยีห่ อ้
ใดยีห่ อ้ หนึงบ่อยๆ เขาจะเกิดความคุน้ เคย และรู ้จกั สิ นค้านั้นเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เช่นกัน
การรู้จกั ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) การรู้จกั แบบระลึกได้ (Brand Recall) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเอ่ยชื่อยีห่ อ้ ของสิ นค้าได้เองโดยไม่
ต้องมีสิ่ง หนึงสิ่ งใดช่วยให้เขาระลึกถึง เช่น เมื่อถามว่ารู ้จกั แชมพูยี่ ห้อใดบ้าง ยีห่ อ้ ที่ผบู้ ริ โภคตอบได้เองเป็ น
ยีห่ อ้ ที่ ผูบ้ ริ โภคจาได้แบบระลึกได้
2) การร้จกั แบบมีสิ่งกระตุ ้ น (Brand Recognition) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเอ่ยชื่ อ ยีห่ อ้ สิ นค้าไม่ได้
เอง แต่จะต้องมีสิ่งใดสิ่ งหนึงช่วยเตือนความทรงจา เช่น เห็นโฆษณา ได้ยนิ เรื่ องราวบางอย่างเกี่ ยวกับยีห่ อ้ นั้น
หรื อสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ เพื่ อเตือนความทรงจาให้ก ั บผูบ้ ริ โภค เสี ยงบีบ แตรของรถไอศกรี มวอลล์ เสี ยงกดกริ ง
ประตูพร้อมพูดว่ า “มิสทีนมาแล้วค่ะ ” ของเครื่ องสาอางมิ สทีนจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคระลึกถึงยีห่ อ้
ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นสิ่ งแสดงว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยกับสิ นค้านั้น
3.) การรู้ จกั ตราสิ นค้าทาให้ผบู้ ริ โ ภคซื้ อสิ นค้า (Brand to be Consider) สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อจะต้อง
เป็ นสิ นค้าที่ เขารู ้จกั เท่านั้น เพราะฉะนั้นการที่ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึงเป็ นอย่างดี สิ นค้ายีห่ อ้ นั้ นจะมี
โอกาสที่ ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อในที่สุด
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วิธีทาให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รุ้จกั
เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้าทั้งแบบระลึกได้เองและมีตวั กระตุน้ มีวธิ ี การสร้างความรู ้จกั ดังนี้
1. สร้างความเด่นในสิ นค้า หรื อตราสิ นค้า (Be Different) เพื่อให้เป็ นที่ สนใจของผูบ้ ริ โภคการทา
สิ นค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งขันจะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้านั้นได้เร็ วขึ้น
ใช้ คําขวัญหรื อเสียงเพลง (Involve Slogan or Jingle) เป็ นการสร้ างคําขวัญ หรื อเพลงที่ ประทับใจ จะทําให้
ผู้บริ โภครู้จกั สินค้ านันเร็
้ วขึ ้ น เช่น ลูกอมฮอลล์โฆษณาว่ า “ทีฮอลล์ใหม่ ทําไมใหญ่ขึ ้น “ทําให้ ผ้ บู ริ โภคจํายี่ ห้อฮอลล์ได้ เพลง
“Light Here Waiting” ทําให้ ผ้ บู ริ โภครู้จกั ยี่ห้อ “ชีวาสส์”
2.

3. การใช้สัญลักษณ์ (Symbol Exposure) ผูบ้ ริ โภคจะเชื่อมโยงสัญลักษณ์กบั ตราสิ นค้าของสิ นค้า เช่น
ภาพหอยเ ชลล์ ทาให้ผขู ้ บั รถยนต์นึกถึงน้ ามันยี่ ห้อเชลล์ สัญลักษณ์ รวงข้าว ทาให้ผฝู้ ากเงินนึกถึงธนาคาร
กสิ กรไทย
4. การสื่ อสารถึงผู้ บริ โภค (Communication) การสื่ อสารถึงผูบ้ ริ โภคทาให้ผบู้ ริ โภคได้รับ ทราบ
รายละเอียดของสิ นค้าซึ่งจะทาให้เขารู้จกั
และจาตราสิ นค้าของ สิ นค้าได้ ซึ่ งอาจจะใช้วธิ ี โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ หรื อการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ
5. การเป็ นสปอนเซอร์ ในกิจกรรมต่างๆ (Event Sponsorship) กิจกรรมที่ เกิดขึ้ น เช่น การแข่งขัน
เทนนิส วิง่ การกุศล การจัดคอนเสิ ร์ต เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็ นกิจกรรมที่
อยูใ่ นความสนใจขอ ง
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ดังนัน การเป็ นสปอน เซอร์ ในกิจกรรมเหล่านี้ จะทาให้ผบู้ ริ โภครู้จกั ตราสิ นค้าของสิ นค้า
ได้เร็ วขึ้น
6. การใช้กลยุทธ์ขยายตราสิ นค้า (Consider Brand Extension) หมายถึง การใช้ตราสิ นค้า ของสิ นค้า
กับสิ นค้าอื่นๆ อีก เพื่อให้เกิดการตอกย้าในตราสิ นค้า และเมื่ อผูบ้ ริ โภคเห็นสิ น ค้าแต่ละชนิดจะทาให้เกิดการ
ระลึกถึงยีห่ อ้ นั้น เช่น การที่นาอัดลมยีห่ อ้ โคคา- โคล่า หรื อโค้ก ผลิตเสื้ อ กางเกง หมวก ร่ ม แก้วน้ า จานรอง
แก้ว เครื่ องเขียน ฯลฯ โดยมีตราสิ นค้า “โค้ก ” อยู่บนสิ นค้า เหล่านี้เมื่ อผูบ้ ริ โภคเห็นสิ นค้าแต่ละชนิดจะเป็ น
การตอกย้าให้เขาระลึกถึงยีห่ อ้ “โค้ก” อยูเ่ สมอ
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7. การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) การส่ งเสริ มการขายเป็ นวิธีหนึ่งที่ มีประสิ ทธิภาพมากใน
การสร้างความรู ้จกั ตราสิ นค้า เพราะผูบ้ ริ โภคมักจะให้ความสนใจต่อการส่ งเสริ มการขาย ตัวอยางเช่ น บริ ษ ัท
เอ ไอ เอส จากด จัดส่ ง เสริ มการขายสาหรับโทรศัพท์มือถือจีเอสเอ็ม 900 โดย โฆษณาว่ า “กลางคืนโทรฟรี
กลางวันนาทีละบาท” กลยุทธ์น้ ีสามารถเรี ยกร้องให้ผบู้ ริ โภคหันมาสนใจรับจีเอสเอ็ม 900 ได้เป็ นจานวนมาก
4. ความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) การซื้ อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะพร้อมที่เปลี่ยนจากยีห่ อ้ หนึ่ งอย่าง
ง่ายดายในระดับที่สูงขึ้นไปคือผูบ้ ริ โภคมีความพอใจต่อสิ นค้ายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งและซื้ อสิ นค้านั้นด้วยความเคย
ชินตัวอยางเช่น เคยซื้ อแชมพูซนั ซิล เมื่อเข้าไปในห้างสรรพาหาร (Supermarket) ด้วยความเคยชินเขาจะซื้ อ
แชมพูซนั ซิ ลแต่อย่างไรก็ ตามเขาพร้อมจะเปลี่ยนใจไปใช้แชมพูยหี่ อ้ อื่ นถ้ามีเหตุผลเพียงพอ อาทิเช่น ถ้า ยีห่ อ้
อื่นมีราคาถูกกว่าในขณะที่คุณสมบัติเท่ากันหรื อยีห่ อ้ อื่นมีส่วนผสมของสารบารุ งเส้นผมที่ มากกว่าเป็ นต้นใน
ระดับที่สู งขึ้นไปเป็ นระดับของความพอใจมาก ในระดับนี้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ ยนใจไปใช้สินค้ายี่ ห้ออื่ นยากกว่ า
ระดับที่สองเพราะเขาคิดว่าการเปลี่ยนการใช้สินค้ายีห่ อ้ หนึ่งไปยัง อีกยี่หอ้ หนึงมีความเสี่ ยงเกิดขึ้น เสี่ ยงที่จะ
ไปพบสิ นค้าที่ดอ้ ยกว่าสิ นค้าเก่าเขาคิดว่านัน่ เป็ น “ต้นทุนของการเปลี่ยนยีห่ อ้ ” (Switching Cost) แต่อย่างไรก็
ตามก็ยงั มีโอกาสเป็ นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนยี่ ห้อถ้า ยีห่ อ้ ใหม่มีเหตุผลที่ดีมากจนทาให้เขาคิดว่าน่าจะลองใช้
ยีห่ อ้ ใหม่ในระดับสู งขึ้นที่ เรี ยกว่าระดับ “ชอบ” ความซื่ อสัตย์ในระดับนี้ผบู ้ ริ โภคจะชื่ นชอบสิ นค้ายี่ หอ้ นั้น
และนับว่าเป็ นเสมือนเพือ่ นหมายความว่า มีความคุ ้ นเคย รักใคร่ ชอบพอ โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนไปใช้ยหี่ อ้ อื่น
เป็ นไปได้ยากมาก ในระดับนี้ความพอใจที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อยีห่ อ้ นั้ นมีความรู้สึกและอารมณ์ (Feeling and
Emotion) เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น แม้ยหี่ อ้ อื่นจะสร้างอารมณ์ให้สุนทรี ยก์ ว่าส่ วนในระดับบนสุ ดเป็ นความและ
ศรัทธาที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้ายีห่ อ้ หนึ่งอย่างมากเป็ นความซื่ อสัตย์ที่แนบแน่นเขาจะซื้ อยีห่ อ้ นั้นอย่างสม่าเสมอ
ปกป้ องยีห่ อ้ นั้นและรอคอยถ้ายีห่ อ้ นั้นยังไม่ผลิตสิ นค้าใหม่
คุณค่ าของความซื่อสั ตย์ต่อตราสิ นค้ า
การที่ผบู ้ ริ โภคมีความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้าใดยีห่ อ้ หนึ่งมีประโยชน์ต่อตราสิ นค้านั้น ดังนี้
1. ทาลดต้นทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) ถ้าผูบ้ ริ โภคมีความซื่ อสัตย์ตอ่ สิ นค้า เขา
ย่อมพอใจที่จะใช้สินค้านั้นตลอดไปโดยยากที่จะเปลี่ยนแปลงยีห่ อ้ เมื่อเป็ นเช่นนี้ผขู ้ ายย่อมประหยัดต้นทุนใน
การชักจูงผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อสิ นค้า เพราะไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมากนัก ผูบ้ ริ โภคเต็มใจซื้ อสิ นค้าอยูแ่ ล้วในทาง
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การตลาดเพราะในการที่จะได้ลูกค้ามาหนึ่งราย บริ ษทั จะต้องเสี ยทั้ งค่าใช้จ่ ายและเวลานอกจากนี้ การที่
ผูบ้ ริ โภคมีความซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้าสู งจะเป็ นเสมือนกาแพงหรื อเกราะป้ องกันมิให้คู่แข่งขันแย่งลูกค้าไปได้
2. ทาให้คนกลางทางการตลาดชื่ นชอบ (Trade Leverage) สิ นค้าที่มีลูกค้าชื่นชอบ มีความจงรักภักดี
ต่อตราสิ นค้า เช่น ผงซักฟอกบรี ส ยาสี ฟันคอลเกต สบู่หอมลักส์ หรื อแชมพูซนั ซิ ล คนกลางทางการตลาดไม่
ว่าจะเป็ นระดับพ่อค้ าส่ ง พ่อค้าปลีกในร้านค้าแบบเก่า หรื อร้านค้าปลีกแบบ ใหม่ เช่น เซเว่ นอีเลฟเว่ น ย่ อม
ยินดีที่ จะขายสิ นค้าเหล่านี้เองซึ่ งทาให้สินค้าในร้านค้าหมุนเวียนเร็ วและ ส่ งผลให้ร้านค้ามีผลกาไรจากสิ นค้า
เหล่านั้นร้านค้าจึงนิยมที่จะซื้ อสิ นค้าเหล่านี้ครั้งละมาก ๆ
3.สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ (Attracting New Customers) การที่ ไอบีเอ็มเป็ นคอมพิวเตอร์ที่ ลูกค้า
ไว้วางใจ เชื่ อ มัน่ ในคุณภาพจนกระทัง่ มีความภักดีต่อไอบีเอ็มเมื่ อเป็ นเช่นนี้ ยีห่ อ้ ไอบีเอ็ม จึง เป็ นยี่ หอ้ ของ
คอมพิวเตอร์ที่ สามารถดึงดูดผูท้ ี่จะเริ่ มต้นใช้คอมพิวเตอร์ หรื อผูต้ อ้ งการจะเปลี่ ยนคอมพิวเตอร์ ยหี่ อ้ ใหม่
เพราะเขาเองคิดว่ าเป็ นการเสี่ ยงในการที่จะทดลองยีห่ อ้ ที่เขายังไม่แน่ใจ เขายินดีที่จะใช้ยหี่ อ้ ที่ คนส่ วนใหญ่
ไว้วางใจ
4. เป็ นอุปสรรคต่อค่แข่งขัน (Competitor’s Threats) จากการที่ลูกค้าซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า ไม่เพียงแต่
ลูกค้าจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วถ้าผูผ้ ลิตสิ นค้ายีห่ อ้ นั้ นผลิตสิ นค้าใหม่ชา้ กว่ าคู่แข่งขันลูกค้า
ซื่ อสัตย์ยงั ให้โอกาสด้วยการไม่ซ้ื อสิ นค้าของคู่แข่งขัน และรอจนกว่ าผูผ้ ลิตสิ นค้ายีห่ อ้ นั้ นจะผลิตสิ นค้าใหม่
ออกสู่ ตลาด
วิธีการสร้ างความซื่อสั ตย์ต่อตราสิ นค้ า
การทาให้ผบู้ ริ โภคซื่ อสัตย์ต่อตราสิ นค้า ทาได้หลายวิธีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง (Treat The Customer Right) ลูกค้าจะซื่ อสัตย์ต่อสิ นค้าก็ ต่อเมื่อสิ นค้า
ยี่หอ้ นั้นซื่ อสัตย์ก ั บลูกค้าด้วย ดังนั้น ผูข้ ายจะต้องผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ไม่หลอกลวง ผูบ้ ริ โภค สิ นค้าหรื อ
บริ การทุกประเภทที่ ผูข้ ายเสนอขายต่อตลาดต้องมีคุณภาพอย่างน้อยอยูใ่ น ระดับ “มาตรฐาน ” ซึ่งจะเป็ น
เหตุผลให้ลูกค้าไม่เปลี ยนใจไปใช้สินค้าหรื อบริ การของคู่แข่งขัน แต่ถา้ ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ ไม่ดีต่อสิ นค้า
หรื อบริ การ เช่น แอร์ คอนดิช่ันที่เสี ยบ่อยทาความเย็นไม่ได้ โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ที่ฟังเสี ยงไม่ชดั เจน หรื อช่างที่
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ซ่อมรองเท้าอย่างหยาบ ๆ ผูใ้ ช้สวมได้ไม่กี่ ครั้ งก็ตอ้ งนากลับมาซ่อมใหม่ เหล่านี้เป็ นตัวอยางของการปฏิบตั ิ
ต่อลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง
2. ใกล้ชิดลูกค้า (Stay Close to The Customers) นักการตลาดที่ฉ ลาดย่อมต้องใกล้ชิดกับลูกค้าให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะการใกล้ชิดลูกค้าทาให้ได้ทราบถึงความเปลี่ ยนแปลงของเขาซึ่ งจะส่ งผลถึง
การเปลี่ ยนแปลงความต้อ งการในสิ นค้าและบริ การของเขาด้วย การที่ ผบู้ ริ หารของบริ ษัท ไอบีเอ็ม จากด ได้
พูดคุยกับลูกค้าเขาย่ อมได้ขอ้ มูลนากลับมาผลิตสิ นค้าใหม่ ให้ตรงกบความต้องการใช้คอมพิวเ ตอร์ของลูกค้า
ผูบ้ ริ หารของดิสนี่ยแ์ ลนด์ที่เดินอยูใ่ นบริ เวณสวนสนุกทาให้ทราบว่าเครื่ องเล่นชนิดใดที่ลูกค้าชอบและลูกค้า
อยากได้เครื่ องเล่นชนิดใดในการใกล้ชิดกั บลูกค้านี้บริ ษทั ส่ วนใหญ่มกั นิยมจัดตั้ง “ฝ่ ายบริ การลูกค้า ”
(Customer Service) ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ ในการสร้างความสัมพันธ์ก ั บลูกค้าทั้งเพื่ อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ซื่ อ
สัตย์ต่อบริ ษทั ตลอดไปโดยทัวไปหน้าที่งานสร้างความสัมพันธ์มีดงั นี้
1. ติดตามการใช้งานของสิ นค้า
2. รับฟังข้อร้องทุกข์หรื อข้อเสนอแนะที่ลูกค้ามีต่อสิ นค้าและบริ การ
3. ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ในเรื่ องที่ลูกค้าร้องทุกข์หรื อเสนอแนะโดยการแจ้งให้ฝ่ายนั้นๆ ทราบ
4. ติดตามผลของการตัดสิ นใจในเรื่ องที่ ลูกค้าร้องทุกข์หรื อเสนอแนะ และแจ้งให้ลูกค้า ทราบกาหนด
กลยุทธ์การตลาดหรื อจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ลูกค้า
5. การใกล้ชิดลูกค้านี้ทา ให้ลูกค้าซื่ อสัตย์ต่อบริ ษทั และยากที่จะเปลี่ ยนใจไปใช้สินค้าหรื อบริ การยี่
ห้ออื่น
3. ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกค้ า (Measure Customer Satisfaction) อยูเ่ สมอผูบ้ ริ ห าร
การตลาดควรจัดทาวิจยั ตลาด เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้าที่ ใช้สินค้าหรื อบริ การ อย่างต่อเนื่ องเพื่ อ
นามาประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ เพราะถ้า ระดับความพึงพอใจลดลงนั้ น
ย่อมหมายความถึง ระดับความซื่ อสัตย์ต่ อตราสิ นค้าย่อมลดลงด้วย ตัวอยางเช่ น โรงแรมแมริ ออทจะ
ประเมินผลคว ามพอใจของลูกค้าทุก ๆสัปดาห์ เพื่อให้ทราบปัญหา ปัจจุบนั แล้วนาข้อมูลมาปรับปรุ งบริ การ
เช่น ปรับปรุ งระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่ อเข้าพัก ระยะเวลาที่ ใช้ในการคิดเงิน เป็ นต้น ดังนั้น บริ ษทั
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ควรกาหนดให้มีการวิจยั ตลาดอย่างเป็ นระบบ และมีความต่อเนื่องส่ วนรู ปแบบของการวิจยั ขึ้ นอยูก่ บั ประเภท
ของกิจการและข้อมูลที่ ต้องการ การจัดตั้งฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ดงั ที่ กล่าวมาแล้ว ก็เป็ นวิธีหนึ่งที่จะได้มาซึ่ ง
ข้อมูลทางการตลาด
4. ทาให้ ลูกค้ ารับรู้ ถึงต้ นทุนในการเปลีย่ นยี่ ห้อ (Create Switching Cost) โดยปกติลูกค้าไม่ว่ าจะเป็ น
ระดับพ่ อค้าปลีก หรื อระดับผูบ้ ริ โภคมักจะไ ม่ตระหนักถึง “ต้นทุน ” ในการเปลี่ ยนแปลง การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าจากยีห่ อ้ เดิมไปยังยีห่ อ้ ใหม่ ร้านขายยาที่เป็ นระดั บค้าปลีก เมื่ อได้ลงทุน โฆษณาสิ นค้า และระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นตัวแทนขายยาให้กบั บริ ษทั หนึ่ง เมื่ อต้องการเปลี่ ยนไปขายให้ก ั บอีกบริ ษทั หนึ่ง ซึ่งทา
ให้ตอ้ งเปลี่ยนป้ ายร้านค้า ต้อ งโฆษณาใหม่ ลงทุนสิ นค้า ยี่หอ้ ใหม่และรวมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ ที่ ต้อง
เปลี่ ยน แปลงเหล่านี้คือ ต้นทุน เช่นเดียวกั น ในระดับผูบ้ ริ โภค การที่เขาใช้น้ ายาทาความสะอาดห้องน้ ายีห่ อ้
หนึ่งซึ่ ง ล้างได้สะอาด กลิ่ นหอม และไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย เมื่ อเขาต้องการเปลี่ยนใจไปใช้ยหี่ อ้ อื่น เขา
ย่อมมีตน้ ทุนในการเปลี่ยนยีห่ อ้ คือ เขามีความเสี่ ยงในยี่ หอ้ ใหม่ เพราะเมื่อเสี ยเงินซื้ อไปแล้ว สิ นค้าใหม่อาจมี
คุณภาพสู้สินค้าเก่าไม่ได้ ทาให้เขาต้องทิ้งสิ นค้าใหม่ยหี่ อ้ เดิม
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารการตลาดควรจะต้องทาให้ผบู้ ริ โ ภคตระหนักถึง “ต้นทุน” ในการเปลี่ ยนยีห่ อ้ เพื่อให้
เขามีความซื่ อสัตย์ต่อสิ นค้าของเขาต่อไป
5. ให้ สิทธิพเิ ศษ (Provide Extra) นักการตลาดควรคานึงถึงสิ ทธิ พิเศษที่จะให้ท้ ั งลูกค้า ปัจจุบนั และผู้
ที่จะมาเป็ นลูกค้าในอนาคต เพราะโดยธรรมชาติมนุษย์มกั จะพอใจถ้าตนเองได้สิทธิพิเศ ษเหนือผูอ้ ื่ น บริ ษทั ที่
ขายบ้านจัดสรรเสนอสิ ทธิ พิเศษให้ลูกค้าที่เคยซื้ อโครงการต่างๆ ของ บริ ษทั โดยการได้สิทธิ ในการเลือกซื้ อ
บ้านในโครงการใหม่ของบริ ษทั ก่อนผูอ้ ืน และในราคาที่ ถูกกว่ าการขายให้ลูกค้ าทัว่ ไปห้างสรรพสิ นค้าให้
สิ ทธิ พิเศษแก่ผเู ้ ป็ นสมาชิกของห้างฯ ในการเลือกซื้ อสิ นค้าลดราคาก่อนลูกค้าทั่ วไปเหล่านี้ ย่อมทาให้ลูกค้าเก
มีความซื่ อสัตย์ต่อธุ รกิจเหล่านี้
ในด้านลูกค้าใหม่ ถ้าบริ ษทั มีขอ้ เสนอที่พิเศษกว่าบริ ษทั ที่ลูกค้าเหล่านั้ นได้รับจากบริ ษทั เดิมบริ ษทั
ก็สามารถที่จะได้ลูกค้าใหม่ได้
5. สร้ างปัจจัยอืน่ ๆ ทีท่ าให้ ตราสิ นค้ ามีคุณค่ า (Other Proprietary Brand Assets)
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นอกจากการสร้างคุณค่าทั้ ง 4 วิธีดงั กล่าว แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ จะช่วยสร้างคุณค่า ให้แก่ตรา
สิ นค้า และเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง อาทิ เช่น
1. เครื่ องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่ องหมายการค้าจะช่วยไม่ให้ผบู ้ ริ โภคกั บคู่แข่งเกิดความ
สับสน อาทิเช่น ก ารสับสนในการระลึกถึงตราสิ นค้าที่เขาชื่นชอบ เพราะถ้าไม่มีเครื่ องหมาย การค้า หรื อ
เครื่ องหมายการค้าไม่เด่น อาจทาให้ผบู้ ริ โภคจาตราสิ นค้าที่เขาชื่ นชอบสลับกับสิ นค้ายีห่ อ้ อื่นได้
2.สิ ทธิบตั ร (Paten) จะช่วยคุม้ ครองคุ ณภาพหรื อความโดดเด่นของสิ นค้าที่เป็ นคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของสิ นค้า สิ นค้าอื่นไม่สามารถที่จะเลียนแบบสิ นค้าที่มีสิทธิบตั รได้
3. รางวัล (Prize) จากหน่วยงานหรื อองค์กรที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศนับเป็ นทรัพย์สินที่มีค่า
สาหรับสิ นค้า เป็ นอีกวิธีหนึ่งซึ่ งสามารถสร้างความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่งขัน
4. มาตรฐาน (Standard) ขององค์กรหรื อสถ าบันที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรับกันทัว่ ไป เช่ น ISO 9000
หรื อ ISO 14000 หรื อมาตรฐาน มอก.ของไทย มาตรฐานเหล่านี้นบั เป็ นเสมือนการรับประกั นคุณภาพของ
สิ นค้า ซึ่ งทาให้สินค้านั้นมีคุณค่า
ทัศนคติต่อตราสิ นค้ า
ความรู้สึกเชื่อโยง ความคิดเห็น ความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง จนพร้อมที่จะแสดงการกระทาออกมา
ทัศนคติอาจจะเป็ นบวกหรื อลบ ทัศนคติยงั ไม่เป็ นพฤติกรรมแต่เป็ นตัวการให้เกิดพฤติกรรม ดังนั้น ทัศนคติจึง
เป็ นคุณลักษณะของ ความรู ้สึกซ่อนเร้นอยูภ่ ายในใจ
องค์ ประกอบของทัศนคติมีอยู่ 3 ประการดังนี้
1.ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็ นการที่สมองของบุคคลได้รับรู ้และวินิจฉัยข้อมูลต่างๆ
ที่ได้รับ ทาให้เกิดแนวคิดที่แสดงออกไปว่าสิ่ งใดถูกสิ่ งใดผิด
2.ความรู้สึก (Affective Component) เป็ นลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่คล้อยตาม ความคิด ถ้าบุคคล
มีความคิดในทางทีดีต่อสิ่ งใด ก็จะมีความรู ้สึกที่ ดีต่อสิ่ งนั้น ทัศนคติจะแสดงออก ในรู ปของความชอบหรื อไม่
ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจ องค์ประกอบด้านความรู ้สึกจะเป็ นตัวเร้า ความคิดอีกทีหนึง
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3.พฤติกรรม (Behavioral Component) คือความพร้อมที่ จะประพฤติปฏิบตั ิหรื อตอบสนอง เป็ นผล
เนื่องมาจากความคิดความรู้สึกซึ่ งจะแสดงออกมาในรู ปของการยอมรับหรื อ ปฏิเสธ
ปั จจุบนั นักจิตวิทยามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติแตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ
1.ทัศนคติที่องค์ประกอบเดียว ตามความคิดหรื อแนวความเชื่ อนี้ พิจารณาได้จาก นิยามทัศนคตินนั เอง
กลุ่มนี้จะมองทัศนคติเกิดจากการประเมินเป๋ าของทัศนคติวา่ รู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบ นักจิตวิทยากลุ่มนี้ ได้แก่ เธอร์
สโตน (Thurstone. 1931) แอลพอร์ต (Allport. 1935) และคน อื่นๆอีกหลายคน
2.ทัศนคติมีสององค์ประกอบ ตามแนวคิดนี้ มองทัศนคติประกอบด้วย องค์ประกอบ ด้านสติปั ญญา
(Cognitive) และด้านความรู้สึก (Affective)
3.ทัศนคติ 3 องค์ประกอบ แนวคิดนี้เชื่อว่าทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1ด้านสติปัญญา (Cognitive Component) ประกอบด้วย ความรู้คิดและความเชื่อที่มีต่อเป๋ าทัศนคติ
3.2 ด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็ นลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่ คล้อยตามความคิดที่
มีต่อเป๋ าทัศนคติถา้ บุคคลมีความคิดในทางที่ ดีต่อสิ่ งใดก็จะมีความรู ้สึกทีดีต่อสิ่ งนั้น ทัศนคติจะแสดงออกในรู ป
ของความชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจ
3.3ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือความพร้อมที่ จะประพฤติปฏิบตั ิ หรื อตอบสนองต่อ
เป๋ าทัศนคติ เป็ นผลเนื่ องมาจากความคิดความรู้สึก แนวคิ ดนี้ เป็ นของโรเซ็นเบิร์กและโฮพแลนด์ (Rosenberg &
Hovland. 1960) ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ องค์ของทัศนคติน้ ั น นักจิตวิทยามีความเห็นที่ แตกต่างกันไป แต่ที่เป็ นที่
รับรู ้กนั ทัว่ ไปมี 3 องค์ประกอบ คือ ด้านสติปัญญา ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม
ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดทัศนคติ มีดงั นีั
1.เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคน โดยรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆในอดีต ประสบการณ์ที่
เก็บสะสมได้ มนุษย์จะทาการจาแนกแยกแยะเป็ น 2 ลักษณะคือ ชอบ – ไม่ชอบ, ดี – ไม่ดี, สนใจ – ไม่สนใจ โดย
อาศัยหลักเกณฑ์ที่แต่ละคนเก็บสะสมมาเป็ นตัวประเมินตัดสิ นใจเพื่ อกาหนดทิศทางของทัศนคติ ซึ่ งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะถูกหล่อหลอมมาจากความเชื่อที่แตกต่างกัน
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2.เกิดจากการรั บทัศนคติของผูอ้ ื่ นมาเป็ นของตน การรับทัศนคติของผูอ้ ื่ นมักเป็ น กรณี ที่ บุคคลนั้นมี
ความสาคัญ น่าเชื่อถือ
3.เกิดจากประสบการณ์ที่ ประทับใจมาก ประสบการณ์บางอย่างที่ ประทับใจมาก ทั้งด้านดีและด้าน
ไม่ดีเพียงครั้งเดียวก็อาจก่อให้เกิดทัศนคติได้อย่างรวดเร็ ว
ลักษณะสาคัญของทัศนคติ สุ รางค์ โค้วตระกูล (2548: 367) ได้อธิบายลักษณะที่สาคัญของทัศนคติไว้
ดังนี้
1.ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู้
2.ทัศนคติเป็ นแรงจูงใจที่ ทาให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่ งเร้าหรื อหลีกเลี่ ยง ดังนั้น ทัศนคติจึงมีท้ ั งบวก
และลบ
3.ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประ กอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิงความรู ้สึกอารมณ์ (Cognitive
Component) องค์ประกอบเชิงปั ญญาหรื อการรู้คิด (Cognitive Component) องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Component)
4.ทัศนคติเปลียนแปลงได้ การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติอาจจะเปลี่ ยนจากบวกเป็ นลบ หรื อจากลบเป็ น
บวก บางคั้รงเรี ยกกว่า การเปลี่ ยนแปลงทิศทางของทัศนคติหรื อการเปลี่ ยนแปลง ความเข้มข้น (Intensity) หรื อ
ความมากน้อย ทัศนคติบางอย่างอาจหยุดเลิกไปเลยก็ได้
5.ทัศนคติเปลี่ยนแปลงตามชุมชนหรื อสังคมที่บุคคลนั้นเป็ นสมาชิก
ทัศนคติมีลกั ษณะดังนี้
1.ทัศนคติเกิดจากประสบการณ์สิ่ งเร้าต่างๆรอบตัวบุคคล การอบรมเลี้ ยงดู ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดทัศนคติ แม้วา่ ประสบการณ์ที่ เหมือนกัน ก็จะมีทศั นคติที่ แตกต่างกันไปด้วย
สาเหตุหลายประการ เช่น สติปญญา อายุ เป็ นต้น

36

2.ทัศนคติเป็ นความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า เป็ นการเตรี ยมความพร้ อม ภายในจิตใจมากกว่า
ภายนอกที่ สังเกตได้ สภาวะความพร้อมที่ จะตอบสนองมีลกั ษณะที่ ซับซ้อนของบุคคลที่ ชอบหรื อไม่ชอบ
ยอมรับหรื อไม่ยอมรับ และจะเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ดว้ ย
3.ทัศนคติมีทิศทางของการประเมิน คือ ลักษณะความรู้สึกหรื ออารมณ์ที่ เกิดขึ้ น ถ้าเป็ นความรู้ สึกหรื อ
ประเมินว่าชอบ พอใจ เห็นด้วย ก็หมายความว่าเป็ นทัศนคติทางบวก แต่ถา้ ผลการประเมินออกมาในทางที่ ไม่ดี ก็
หมายความว่าเป็ นทัศนคติทางลบ
4.ทัศนคติมีความเข้ม (Intensity) ความรู ้สึกของบุคคลอาจเหมือนกันใน สถานการณ์เดียวกัน แต่อาจ
แตกต่างกันในเรื่ องความเข้มที่บุคคลรู ้สึกมากน้อยแตกต่างกัน เช่น รักมาก รักน้อย โกรธมาก โกรธน้อย เป็ นต้น
5.ทัศนคติมีความอดทน ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ บุคคลมีความยึ ดมั่นถือมั่ น และมีส่วนในการกาหนด
พฤติกรรมของบุคคลนั้น การยึดมัน่ ทัศนคติต่อสิ่ งใดทาให้การเปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่ งนั้นกระทาได้ยาก
6.ทัศนคติมีท้ ั งพฤติ กรรมภายในและภายนอก พฤติกรรมภายในเป็ นสภาวะทาง
แสดงออกก็ไม่สามารถรู ้ได้ ส่ วนพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเมื่อถูกกระตุน้

จิตใจซึ่ งหากไม่

7.ทัศนคติจะต้องมีสิ่ งเร้าจึงจะเกิดการตอบสนอง แต่กไ็ ม่จาเป็ นว่าทัศนคติที่ แสดงออกจากพฤติกรรม
ภายในและพฤติกรรมภายนอกจะสอดคล้องกัน เพราะก่อนการแสดงออก บุคคลนั้นอาจปรับปรุ งความรู้สึกที่ จะ
กระทาให้เหมาะสมกับปทัสถานของสังคม แล้วจึงแสดงออกเป็ น พฤติกรรมภายนอก
สรุ ปได้วา่ ลักษณะที่สาคัญของทัศนคติคือ เป็ นสิ่ งที่อาศัยการเรี ยนรู้ มีท้ งั บวกและลบ เปลี่ ยนแปลงได้
มีความเข้ม ความคงทน มีสิงเร้าจึงจะเกิดการตอบสนอง
การสร้างความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้าตามทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า (Brand attitude) ทัศนคติที่มีต่อ
ตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ นัน่ คือการที่ ผบู้ ริ โภคได้ทาการประเมินภาพรวมของ ตราสิ นค้า หรื อบริ การ
นั้น ๆซึ่ งทัศนคติจะเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อตราสิ นค้านั้น ๆ
ซึ่ งเกิดจากคุณสมบัติที่หลากหลายของสิ นค้า ทั้งนี้ การเกิดทัศนคติ ต่อตราสิ นค้าจะขึ้ นอยูก่ ับความแข็งแกร่ ง
ของความเชื่ อมโยงระหว่างตราสิ นค้ากบคุณสมบัติ และ ประโยชน์ที่โดดเด่นของสิ นค้า ทั้งนี้ ยังรวมถึงความ
พึงพอใจของคุณสมบัติ คุณประโยชน์เหล่านั้น
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ความเชื่อมโยงระหว่างผูบ้ ริ โภคกับทัศนคติส่วนนี้เป็ นเพียงการเชื่อมโยงกันในการที่ บริ โภคได้ทาการ
ประเมินภาพรวมของตราสิ นค้าเท่านั้น ไม่ได้สื่อลงถึงรายละเอียดถึงความหมายในใจของผูบ้ ริ โภค
ดังรู ปภาพที่ 2. แสดงองค์ประกอบความสัมพันธ์ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่มีองค์ประกอบด้วย
คุณสมบัติของตัวสิ นค้า (Attributes) คุณประโยชน์ (Benefit) และทัศนคติ (Attitude)

ดังรู ปภาพที่ 2. แสดงองค์ประกอบความสัมพันธ์ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า

ทัศนคติ
(Attitude)
(A9Z

คุณประโยชน์

ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า

คุณสมบัติ

(Benefit)

(Brand image)

(Attributes)

รู ปภาพที่ 2. องค์ประกอบภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ที่มา: Kevin Lane & Keller (1998)
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3.แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง “การกระทาต่างๆที่ เกี ยวข้องโดยตรงกั บการจัดหาให้ได้มาซึ่ งการ
บริ โภคและการจับจ่ายใช้สอยซึ่ งสิ นค้าและบริ การ รวมไปถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นทั้ งก่อนและหลัง
การกระทาดังกล่าวด้วย” (Schiffman & Kanuk, 1994)
แอกเซล (Assael, 1998) กล่าวว่า พฤติกรรมบริ โภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล แต่ละ
บุคคลในการค้นหา การเลือกซื้ อ การใช้ การประเมินผล หรื อการจัดการกั บสิ นค้าและ บริ การ ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
คาดว่ าจะสามาร ถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุที่มีอิทธิพลทาให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจ ซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆที่ มีผลในการจูง
ใจหรื อ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคนั่ นเองที่ จะทาให้นกั การตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้สา เร็ จผล
ด้วยการสามารถชักนาและหวานล้อมให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้า และมีความจงรักภักดีที่จะซื้ อซ้ าในครั้งต่อไปเรื่ อยๆ
รู ปแบบพฤติกรรมผูซ้ ้ื อ (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ ทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการสิ่ ง กระตุน้ ผ่านเข้า
มาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดค ะเนได้ความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผู ้ ซื้ อแล้วจะมี การตอบสนองข องผูซ้ ้ื อ (Buyer’s
Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Purchase Decision) หรื อเรี ยกโมเดลนี้ ว่า S-R Theory ซึ่ง
ทฤษฎีน้ ีประกอบไปด้วย
1.สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) หมายถึง สิ่ งที่อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกาย และสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก
นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดการสิ่ งกระตุน้ ภายนอก เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ ต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ ง
กระตุน้ นี้ถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้ อสิ นค้า ซึ่ งอาจใช้เหตุจูงใจซื้ อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ื อใน
ด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้สิ่งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1.1 สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่ นกั การตลาดสามารถควบคุมได้และต้องจัด ให้มีข้ ึน เป็ น
สิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 สิ่ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพือ่ กระตุน้ ความ
ต้องการ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี เท่าเทียมกับยีห่ อ้ อื่นๆ
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1.1.2 สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสิ นค้าที่มีอยูใ่ ห้เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์โดย
พิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย มีความหลากหลายของราคาสิ นค้าที่ผบู้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น
1.1.3 สิ่ งกระตุน้ ด้านการจัดช่องทางการจาหน่าย (Place) เช่น การจัดช่องทาง จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้
ทัว่ ถึง เพื่ อให้เกิดดความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งถือได้ว่ าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้ อ เลือกสถานที่
เหมาะสม และจัดบรรยากาศในร้านให้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า เป็ นต้น
1.1.4 สิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การลด แลก แจก แถม การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีของพนักงานกับบุคคลทัว่ ไป เหล่านี้ถือเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้ อให้ผบู้ ริ โภค
1.2 สิ่ งกระตุน้ อื่ นๆ (others) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการผูบ้ ริ โภคที่อยูภายนอกองค์การ ซึ่ งบริ ษทั
ควบคุมไม่ได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ได้แก่
1.2.1 สิ่ งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ (Economic stimulus) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ ของ ผูบ้ ริ โภค
เหล่านี้มีอิทธิ พลต่อความต้องการของบุคคล
1.2.2 สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological stimulus) เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถกระตุน้ ความ
ต้องการให้ใช้บริ การมากขึ้ น แสดงถึงความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน ทาให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจบริ โภค
1.2.3 สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political stimulus) เช่น กฎหมายเพิ่มลดภาษี
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ง จะมีอิทธิ พลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
1.2.4 สิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Cultural stimulus) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ในงานเทศกาล
ต่างๆมากขึ้น
2.กล่องดาหรื อความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ของผูซ้ ้ื อ
ซึ่ง เปรี ยบเสมือนกล่องดา ที่ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา ความรู้สึ กนึกคิดของ
ผูซ้ ้ื อ ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะและกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
2.1 ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลจากปั จจัยต่างๆคือ ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตวิทยา
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2.1.1 ปั จจัยด้านวัฒนธรรม เป็ นสัญลักษณ์และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็ นที่ยอมรับจากรุ่ นสู่ รุ่น
เป็ นตัวกาหนดและคว บคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ค่ านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของ
สังคม และกาหนดความแตกต่ างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่ นของ วัฒนธรรม และนาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กาหนดโปรแกรมการตลาด ซึ่ งแต่ละ อย่างมีอิทธิ พลต่อผูซ้ ้ื อ ดังนี้
2.1.1.1 วัฒนธรรมพื้ นฐาน หมายถึง รู ปแบบหรื อวิถีทางในการดาเนินชีวติ ที่สามารถเรี ยนรู้
และถ่ายทอดสื บต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรม และขัดเกลาทางสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็ นสิ งพื้นฐาน
ในการกาหนดความต้องการพฤติกรรมของบุคคล ทาให้มีลกั ษณะพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน
2.1.1.2 วัฒนธรรมย่อย หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที มีลกั ษณะ แตกต่างกัน ซึ่ งมีอยู่
ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อมเกิดจากพื้ นฐานทางภูมิศาสตร์ และลักษณะพื้ นฐาน
ของมนุษย์ วัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มเชื้ อชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสี ผวิ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรื อท้องถิ่ น
กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอยด้านอายุ กลุ่มย่อยด้านเพศ
2.1.1.3 ชั้นทางสังคม หมายถึง การแบ่ งสมาชิกของสังคมออกเป็ นระดับ ฐานะที่ แตกต่างกัน
โดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกัน และสมาชิกในชั้ น สังคมที่ แตกต่างกันจะมีลกั ษณะ
ที่แตกต่าง การแบ่งชั้นทางสังคมโดยทั่ วไปถือเกณฑ์รายได้ ทรัพย์สินหรื ออาชีพชั้ นทางสังคมเป็ นอีกปัจจัย
หนึ่ งที่ มีอิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค แต่ ละชั้ นสังคมจะมีลกั ษณะค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริ โภคเฉพาะอย่าง ชั้นทางสังคมแบ่งออกเป็ น กลุ่มใหญ่ได้ 3 ระดับและแบ่งเป็ นกลุ่มยอยได้ 6 ระดับ
2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี ยวข้องในชีวติ ประจาวัน และมีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย
2.1.2.1 กลุ่มอ้างอิงเป็ นกลุ่มที jบุคคลเข้าไปเกี่ ยวข้องด้วย กลุ่มนี้ จะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
ก. กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
ข. กลุ่ มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพื่ อนร่ วมอาชีพและร่ วมสถาบัน บุคคล
ต่างๆในสังคม
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2.1.2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิ พลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของ
บุคคล สิ่ งเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของครอบครัว การขาย สิ นค้าอุปโภคบริ โภคจะต้องคา นึงถึง
ลักษณะการบริ โภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี ปุ่ น หรื อยุโรป ซึ่ งจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน
2.1.2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์การและ
สถาบันต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น ในการซื้ อรถยนต์ของครอบครัว
หนึ่งจะต้องวิเคราะห์วา่ ใครมีบทบาทเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พล ผูซ้ ้ื อ ผูใ้ ช้
2.1.3 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
2.1.3.1 อายุ กลุ่มอายุที่ แตกต่างกนจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์แตกต่ างกัน เช่ น กลุ่มวัยรุ่ นชอบ
ทดลองสิ่ ง แปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ และรายการพักผ่อน หย่อนใจ
2.1.3.2 วงจรชีวติ ครอบครัว เป็ นขั้นตอนการดาเนินชีวติ ของบุคคลในลักษณะของการมีคร อบครัว
การดาเนินชีวติ ในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ทาให้
เกิดความต้องการในลักษณะและพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน
2.1.3.3 อาชีพ อาชีพที่แตกต่างกันจะนาไปสู่ ความจาเป็ น และความต้องการใช้สินค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน
2.1.3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจหรื อรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละบุ คคลจะกระทบต่อสิ นค้า
และบริ การที่เขาตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย รา ยได้ การออมทรัพย์ อานาจ การซื้ อและทัศนคติเกี่ ยวกับการ
จ่ายเงิน
2.1.3.5 การศึกษาผูท้ ี่ มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่
การศึกษาต่า

าผูม้ ี

2.1.3.6 ค่านิยมหรื อคุณค่าและรู ปแบบการดาเนินชีวติ หมายถึง ความนิยม ในสิ่ งของหรื อบุคคล
หรื อความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อหมายถึงอัตราส่ วนของผลประโยชน์ที่ รับรู ้ต่อราคาสิ นค้า ส่ วนรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ หมายถึง รู ปแบบของการดาเนินชีวติ ในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรู ปของกิจกรรม ความ
สนใจ ความคิดเห็น
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2.1.4 ปั จจัยทางจิตวิทยา ถือว่าเป็ นปั จจัยในตัวผูบ้ ริ โภคที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม การซื้ อและการใช้
สิ นค้า
2.1.4.1 การจูงใจ หมายถึง พลังสิ่ งกระตุน้ ที่อยูในตัวบุคคลซึ่ งกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ การจูงใจ
ภายในตัวบุคคลอาจจะถูกกระทบจ ากปั จจัยภายนอก เช่น วัฒน ธรรม ชั้ นทางสังคม หรื อสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การ
ตลาดใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่ อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้ นต้องมี แรงจูงใจ
หมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุน้ จากภายในตัว บุคคล ที่ ตอ้ งการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรม
ที่มีเป้ าหมาย
2.1.4.2 การรับรู้ เป็ นกระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัด ระเบียบ และตีความหมาย
ข้อมูล เพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรื อหมายถึงกระบวนการของ แต่ละบุคคลซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายใน
เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการด้านอารมณ์ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยภายนอกคือ สิ่ งกระตุน้ การรับรู้
จะพิจารณากระบวนการกลัน่ กรอง การรับรู้จะแสด งถึงความรู ้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ ง 5 ได้แก่ การได้เห็น
ได้กลิ่น ได้ยนิ และได้รู้สึก
2.1.4.3 การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงในพฤติกรรม หรื อ ความโน้ มเอียงของพฤติกรรมจาก
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา การเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่ งกระตุน้ และเกิดการตอบสนอง ซึ่ งก็คือ
ทฤษฎีส่ิ งกระตุน้ -ตอบสนอง (Stimulus-Response (SR) Theory)
2.1.4.4 ความเชื่อถือ เป็ นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากประสบการณ์
ในอดีต
2.1.4.5 ทัศนคติ เป็ นการประเมินควา มพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู ้สึกด้ านอารมณ์
และแนวโน้มการปฏิบตั ิที่มีผลต่อความคิด หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
2.1.4.6 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่ แตกต่างกันของบุคคลซึ่ งนาไปสู่ การตอบสนอง
ต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน
2.1.4.7 แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ มีต่อตนเอง หรื อความคิดที่ บุคคลคิดว่ า
บุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
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2.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้คือ
2.2.1 การรับรู้ค วามต้องการ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้ นได้จากสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายในและ
ภายนอกร่ างกาย สิ่ งกระตุน้ ภายในได้แก่ ความต้องการทางด้านร่ างกายและ จิตใจ สิ่ งกระตุน้ ภายนอกได้แก่
ความต้องการทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สิ่ งเหล่านี้เมื่ อ เกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะกลายเป็ น
ตัวกระตุ ้ นให้บุคคลมีพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่ งบุคคลสามารถเรี ยนรู ้ถึงวิธีการตอบสนองต่อก ารกระตุน้
เหล่านี้โดยอาศัยการเรี ยนรู้และประสบการณ์ในอดีต
2.2.2 การค้นหาข้อมูลเพื่อสนองความต้องการ ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ และสิ่ งที่ สามารถ
ตอบสน องความต้องการอยูใ่ กล้ตวั ผูบ้ ริ โภคจะดา เนินการตอบสนองความต้อง การของเขาทันที ถ้าความ
ต้องการนั้ นยังไม่ได้รับ การตอบสนอง ความต้องการนั้ นจะถูกสะสม เอาไว้เพื่อการตอบสนองภายหลัง เมื่ อ
ความต้องการที่ ถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มากจะทาให้เกิดภาวะอย่ างหนึ่งคือ ความตัอ งใจให้ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ โดยผูบ้ ริ โภคจะพยายามค้นหาข้อมูล เพื่อสนองความต้องการที่ สะสมไว้ ปริ มาณ
ของข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคค้นหาขึ้นอยูกบั บุคคลเผชิญกับก ารแก้ไขปัญหามากหรื อน้อย ข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคต้องการ
ถือเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก เมื่ อผูบ้ ริ โภครับข้อมูลเข้ามาแล้วจากขั้ นที่ 2 ก็จะเกิดความเข้าใจแล้ว
ทางการประเมินผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกต่อไป ซึ่ งอาศัยหลักเกณฑ์หลายประการ คือ
2.2.3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรณี น้ ี ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์วา่ มีคุณสมบัติอย่าง ไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ ง คุณสมบัติข องผลิตภัณฑ์ในความรู้สึ กของผูซ้ ้ื อสาหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกั น เช่ น เบียร์มีคุณสมบัติคือ รสกลมกล่อม มีแอลกอฮอล์สูงหรื อต่า ความขม
ปริ มาณการบรรจุ และราคา
2.2.3.2 ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน นักการตลาดต้อง
พยายามค้นหาและจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
2.2.3.3 ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่ อถือเกี่ยวกับตราสิ นค้า เนื่ องจากความเชื่อถือของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค และความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
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2.2.3.4 ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตราสิ นค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่ มต้นด้วยการ
กาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ แล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
2.2.4 การตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อทาการประเมินผลแล้วจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภค สามารถกาหนดความพอใจ
ระหว่างสิ นค้าต่างๆที่เป็ นทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ เขาชอบที่สุด ซึ่ งก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคจะต้องพิจารณาปัจจัย 3 ประการคือ
2.2.4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่นที่มีผลต่อสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อจะมี ท้ งั ทัศนคติดา้ นบวกและด้าน
ลบ ถ้าเป็ นทัศนคติดา้ นบวก เช่น เห็นว่าสิ่ งนั้นมีคุณภาพดีก็จะยิง่ เสริ มให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อเร็ วขึ้น หากเป็ น
ทัศนคติดา้ นลบ เช่น เห็นว่าสิ นค้านั้ นมีคุณภาพไม่ดีราคาแพงเกินไป ก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภ คเกิดความลังเลและ
อาจยกเลิกการซื้อได้
2.2.4.2 ปั จจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ ความตั้งใจซื้ อจะได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้ ขนาดของ
ครอบครัว ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนต้นทุน และการคาดคะเนถึง ผลประโยชน์ที่ จะได้รับจากสิ นค้า
ปัจจัยสถานการณ์ที่ ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผบู ้ ริ โภคกาลังจะซื้ อ อาจมีปัจจัยบางอย่างมากระทบกระเทือน
ต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ความไม่พอใจในลักษณะของพนักงานขายหรื อความกังวลใจเกี่ยวกับรายได้
2.2.5 ความรู้สึกหลังการซื้ อ หลังการซื้ อหรื อทดลองใช้สินค้า ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ ยวกับความ
พอใจหรื อไม่พอใจสิ นค้า โดยที่ความพอใจภายหลังการซื้ อจะเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อซ้าและการบอก
ต่อผูอ้ ื่น หากไม่ได้รับความพอใจหลังการซื้ อหรื อใช้สินค้าก็จะ หันไปซื้ อผลิตภัณฑ์ยี่ หอ้ อื่นและจะบอกกล่าว
ต่อไปยังผูบ้ ริ โภครายอื่นๆในทางลบ
3.การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อผูบ้ ริ โภค
จะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคจะเลือกสิ นค้าประเภทกาว โดยอาจจะ
เลือกจากรู ปแบบของกาว ชนิด ประเภท ของกาว เป็ นต้น
3.2 การเลือกตราสิ นค้า (Brand choice) เมื่ อเลือกผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะทาการเลือกว่ าจะ
เลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ตราใดยีห่ อ้ ใด เช่น เลือกซื้ ออาหารยีห่ อ้ ซี พี เป็ นต้น
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3.3 การเลือกผูข้ าย (Dealer choice) ตัวอยางเช่ น ผูบ้ ริ โภคจะเลือกจากห้างสรรพสิ นค้าใดหรื อร้านค้า
ใกล้บา้ นร้านใด
3.4 การเลือกเวลาในการซื้ อ (Purchase choice) โดยเลือกว่ าจะใช้บริ การในช่ วงเวลาใด เช้า เที่ยง บ่าย
เย็น ค่า วันไหน เป็ นต้น
3.5 การเลือกปริ มาณการซื้ อ (Purchase amount) ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคจะเลือกว่าจะซื้ อกี่ชิ้น กี่ชนิด
ซื้ อหนึ่งกล่อง หรื อหนึ่งโหล เป็ นต้น
สรุ ป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาสิ นค้า
และบริ การ ส่ วนพฤติกรรมผูซ้ ้ื อนั้นหมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าสิ นค้าและบริ การด้วยเงิน รวมถึงการตักสิ นใจ
ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าสิ นค้ าของผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆซึ่ งมีผลมาจากความแตกต่างกันของ ลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลทาให้การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันดังนั้น
นักการตลาดจึงจาเป็ นต้องศึกษาถึ งปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของบริ โภคอย่างเหมาะสมโดย
สามารถแบ่งปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 2 ประการ
1.ปัจจัยภายใน (Internal Factor) ได้แก่ ความจาเป็ น ความต้องการ และความปรารถนา แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้ และการเรี ยนรู้
2.ปัจจัยภายนอก (External Factor) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดต่อ
ธุ รกิจ และสภาพแวดล้อม
ปัจจัยภายใน
ปั จจัยภายในเป็ นปั จจัยที่เกิดจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการแสดงออกซึ่ งมีพ้นื ฐานมาจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆโดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความจาเป็ น ความต้องการ
ความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้ และการเรี ยนรู้
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1.ความจาเป็ น (Need) ความต้องการ (Want) และความปรารถนา (Desires) เป็ นคาที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันและสามารถใช้แทนกันได้ว่ งึ เราใช้คาว่าความต้อการในการสื่ อความเป็ นส่ วนใหญ่ โดยที่ความ
ต้องการสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดขอบุคคลจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การคือเมื่อเกิด
ความต้องการไม่วา่ ด้านร่ างกายหรื อจิตใจของบุคคลก็จะหาทางที่ตอบสนอง ความจาเป็ นหรื อความต้องการ
นั้นๆ ความต้อการของผูบ้ ริ โภคเป็ นเกณฑ์สาหรับตลาดการตลาดยุคใหม่และเป็ ยปั จจัยสาคัญของ
แนวความคิดทางการตลาด นอกนั้นเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความอยูร่ อดความสามารถในการสร้างความอยูร่ อด
2. แรงจูงใจ (motive) เมื่อบุคคลเกิดปั ญหาทางกายภาพ หรื อในจิตใจขึ้นหากปั ญหานั้นๆไม่รุนแรง
เราอาจจะปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ ใจหรื อทาการตัดสิ นใดๆหากปั ญหานั้นๆขยายตัวหรื อเกิดความรุ นแรงขี้นก็
จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปั ญหานั้น
3.บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิสัยโดยรวมขอบุคคลที่พฒั นาขึ้นมาจากความคิด ความเชื่อ
อุปนิสัย และสิ่ งจูงใจต่างๆระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆซึ่ งมีผลต่อการกาหนดรู ปแบบในการ
ตอบสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันซึ่ งจะเป็ นลักษณะการตอบสนองในรู ปแบบที่คงที่ต่อ
ตัวกระตุน้ สภาพแวดล้อม เช่น ผูท้ ี่มีลกั ษณะเป็ นผูจ้ ะแสดงออกหรื อตอบสนองต่อปั ญหาด้วยความมัน่ ใจและ
กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเป็ นตัวเองสู ง ในขณะที่ผทู ้ ี่ขาดความมัน่ ใจในตัวเองไม่กล้าเสนอแนะและออก
ความคิดเห็นและรับอิทธิ พลมาจากที่อื่นได้ง่ายจะมีลกั ษณะเป็ นคนที่ชอบตามผูอ้ ื่น
4.ทัศนคติ (Attitude) เป็ นการประเมินความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของบุคคลโดย
ทัศนคติจะมีผผลต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล ดังนั้นเมื่อเราต้องการให้บุคคลใดๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรา
ต้องพยายามที่จะเปลี่ยน ทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความเป็ นจริ งทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เป ลี่ยนแปลงได้ยาก
เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างในจิตใจของแต่ละคน
5.การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรื อการกระทาของ
บุคคลอื่นก้าวแรกของการเข้าสู่ ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผบู ้ ริ โภคต้องสร้างให้เกิดการรับรู ้ก่อน
โครงสร้างภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภคซึ่ จะเป็ นการสร้างความยอมรับ
ได้เท่ากับเป็ นการสร้างการยอมรับและยอดขาย
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6.การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู ้และ
ประสบการณ์ของบุคคลซึ่ งจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงและคงอยูใ่ นระยะยาว ดังนั้นหากมีการรับรู ้แต่ยงั ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที่ก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปั จจัยที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความคิดและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยภายนอกแบ่งออกเป็ น 6 ประการ
1.สภาพเศณษฐกิจ (Economy) เป็ นสิ่ งที่กาหนดอานาจซื้ อ (Purchasing Power) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละ
บุคคลซึ่ งเป็ นทั้งรู ปตัวเงินที่นามาใช้จ่ายและปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่ งผลให้บุคลต่างๆมีความแตกต่าง
กัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการที่จะซื้ อจะใช้ต่อผลิตภัณฑ์ของบุคคล จะได้รับอิทธิพลจากครอบครัว
ซึ่ งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอื่นๆเนื่องจากบุคคลจะใช้ชีวติ ในวัยเด็กซึ่ ง
เป็ นวัยซึ มซับการเรี ยนรู ้ลกั ษณะอันก่อให้เกิดเป็ นนิสัยประจาของบุคคลนั้นไปตลอดชีวติ
3.สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆตัวบุคคลมี ผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันของสังคมเพื่อการยอมรับเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของสัคมหรื อเรี ยกว่ากระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ประกอบด้วยรู ปแบบการดารงชีวติ ค่านิยมของสังคม และความเชื่อในสังคม นอกจากนี้สังคมอาจ
เป็ นได้ท้ งั สังคมอาชีพและสังคมท้องถิ่น ทาให้นกั การตลาดต้องศึกษาถึลกั ษณะของสังคม ที่มีการอยูร่ วมกัน
ของมนุษย์โดยเฉพาะบรรทัดฐานที่สังคมกาหนด
4.วัฒนธรรม (Culture) เป็ นวิธีการดารงชีวติ ที่สังคมเชื่อถือว่าเป็ นสิ่ งดีงามและยอมรับมาปฏิบตั ิ
เพื่อให้สังคมดาเนินและมีพฒั นาการไปด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของสังคมโดยวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐานการรับรู ้ ความต้องการและ
พฤติกรรมซึ่งเรี ยนรู้จากการเป็ นสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชนสังคม จึงเป็ นรู ปแบบหรื อวิถีทางใน
การดาเนินชีวติ ที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมยอมรับประกอบด้วย ค่านิม สัคมการแสดงออกค่านิยมในการใช้วตั ถุ
หรื อสิ่ งของหรื อแม้กระทัง่ วิธีคิดก็เป็ นวัฒนธรรม
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5.ตัวกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimuli) โอกาสที่ผบู้ ริ โภคจะได้พบเห็น รู้จกั และคุน้ เคย
กับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆโดยใช้เครื่ องมือทางการตลาดคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น ดังนั้นธุ รกิจจึงควร
เน้นเรื่ องของการทาให้เกิดการพบเห็นในตราสิ นค้า นาสิ นค้าเข้าไปให้ผบู ้ ริ โภคได้พบเห็น ได้รู้จกั ได้ยนิ ได้
ฟังด้วยความเข้มข้นด้านความถี่สูง การสร้างให้บุคคลเกิดการรับมากเท่าใดยิง่ ทา ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น
ตามลาดับ
6.สภาพแวกล้อมทางสังคม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัว่ ไป เช่น ความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ าหรื อเชื้อเพลิ งพลังงานต่างๆ ผลกระทบของปราฏการณ์ EL
Ninyo และ La Nina เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
จะเห็นได้วา่ ปั จจัยแวดล้อมภายนอกมีความสาคัญและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างมี
นัยสาคัญเพียงแต่องค์ประกอบแต่ล ะตัวจะมีความรุ นแรงและผลกระทบในมิติที่แตกต่างกัน ทาให้นกั การ
ตลาด จะต้องตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญ โดยการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ
สิ นค้าและบริ การของเรา โดยตระหนักอยูใ่ นใจเสมอว่าการศึกษาพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภคที่ดีที่สุดคือการสั่งสม
ประสบการณ์ที่ มาจากการเรี ยนรู้และวเคราะฆ์จริ งโดยนาเอาหลักการที่ศึกษาจากในหนังสื อ มาประก อบใน
การทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ครบถ้วน
คอทเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวว่ า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาหรื อวิจยั
เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคเพื่ อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม การซื้ อ
และการใช้ โดยนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสมโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อค้นหา 7 คาตอบ ดังนี้
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market ?) เป็ นคาถามเพื่ อทราบถึงส่ วนประกอบและ
รายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มเป้ าหมาย
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What does the consumer buy ?) เป็ นคาถามเกี่ ยวกบสิ่ งที่ ผบู้ ริ โภคต้องการจาก
ผลิตภัณฑ์ นัน่ ก็คือ คุณสมบัติและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
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3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why does the consumer buy ?) ถามเพื่ อทราบถึงวัตถุประสงค์ใน การซื้ อที่
ผูบ้ ริ โภคซื้ อเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who participates in the buying ?) ถามเพื่ อทราบถึง บทบาทของ
กลุ่มซึ่ งมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When does the consumer buy ?) ถามเพื่อต้องการทราบถึงโอกาสใน การซื้ อ ว่ามี
การซื้ อในช่วงเวลาใดอยางไร?
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where does the consumer buy ?) ถามเพื่ อต้องการทราบถึงสถานที่ หรื อแหล่งที่
ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออยางไร (How does the consumer buy ?) ถามเพื่อต้องการทราบถึงขั้ นตอน ในการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
4. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อขิงผูบ้ ริ โภค
สุ มาลี พุม่ ภิญโญ และสุ ปรี ยา ควรเตชะคุปต์ (2546, หน้า 18) กล่าวไว้วา่ ในการที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อ
สิ นค้าหนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่ความต้องการไปถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้วซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การตระหนักถึงความต้องการหรื อปัญหา (Need/Problem Recognition)
การเสาะหาข้อมูล (Information Search)
การประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อ (Evaluation of Alternatives)
การตัดสิ นใจซื้ อ ( Purchase Decision)
พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior)

1.การตระหนักถึงความต้องการหรื อปั ญหาพฤติการที่มีจุดเริ่ มจากการที่ผบู ้ ริ โภ คมีความต้อการที่อาจได้รับ
จากการกระตุน้ จากภายนอก เช่น สื่ อโฆษณาที่จูงใจ หรื อเห็นคนรอบข้างใช้สินค้านั้นๆเป็ นต้น หรื อมาจาก
ภายใน เช่น ความรู ้สึกหิ ว ความต้องการพื้นฐานเป็ นต้น
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2.การเสาะหาข้อมูล หลังจากผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการแล้ว การเสาะหา ศึกษาข้อมูลของสิ นค้านั้ นๆเป็ น
ขั้นตอนที่จะเกิดต่อมา แต่ครั้งนี้กระบวนการหาข้อมูลในขั้นในขั้นนี้ อาจไม่เกิดขึ้นผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าได้
ทันที แต่ถา้ หากมีความต้องการธรรมดาตามธรรมชาติและไม่อาจหาซื้ อได้ทนั ที การเสาะหาข้อมูลก็จะเกิดขึ้น
ในกระบวนการตัดสิ นใจ
3.การประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้มีการเซาะหาข้อมูลแล้ว จากนั้นผูบ้ ริ โภคจะเกิด
ความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆนั้นหมายถึงผูบ้ ริ โภคต้องมีการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อสิ นค้ายีห่ อ้ อะไร
หรื อสิ นค้าอะไร ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนก็มีแนวทางการตัดสิ นใจที่แตกต่า งกันขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของการ
ตัดสิ นใจและทางเลือกที่มีอยูน่ กั การตลาดจาเป็ นต้องรู ้วธิ ี การต่างๆที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก
กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภค
ในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีหลายประการ คือ
1.คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของสิ นค้าที่ได้รับคือการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับและ
คุณสมบัติของสิ นค้าว่าสามารถทาอะไรได้บา้ ง หรื อมีความสามารถเพียงใด
2.ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์คือพิจารณาถึงความสาคัญของคุณสมบั ติของ
สิ นค้าเป็ นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นขอสิ นค้า
3.ความเชื่อต่อตราสิ นค้าคือการพิจารณาถึงความเชื่อถือต่อตราสิ นค้าหรื อภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ ด
ภคได้เคยพบเห็นรับรู้จากประสบการณ์ในอดีต
4.ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่ามีความพอใจต่อสิ นค้า แต่ละตราแค่ไหนถ้นนาเอา
คุณสมบัติของสิ นค้าเทียบกับความพอใจที่ได้รับจากคุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าทาให้สามารถประเมินการ
เลือกซื้ อสิ นค้าได้ง่านขึ้น
5.กระบวนการประเมินวิธีน้ ีเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นาเอาปั จจัยสาหรับการตัดสิ นใจเช่น ความพอใจ ความเชื่อถือใน
ตราสิ นค้า คุณ สมบัติของสิ นค้ามาพิจารณาเปรี ยบเทียบให้คะแนนเพื่อหาผลสรุ ปว่าตราสิ นค้าใดได้รับ
คะแนนจากการประเมินมากที่สุดก่อนการตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
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4.การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจทาให้ผบู้ ริ โภค
สามารถจัดลาดับความสาคัญของการเลือกซื้ อได้แล้วขั้นต่อไปคือการพิจารณาถึงทัศนคติของผูอ้ ื่นที่มีต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อและปั จจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การที่ผผผผูบ้ ริ โภคสามารถประเมินและเลือกสิ นค้าหรื อ
ตราได้แล้วไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการซื้ อได้เพราะปั จจัยทั้งสองอย่างนี้ซ่ ึ งอาจทาให้เกิดความเสี่ ยงจากการ
เลือกบริ โภคสิ นค้านั้นๆได้อีกด้วย
5.พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post purchase behavior) หลัจากมีการซื้ อแล้วผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
ประสบการณ์ในการบริ โภคซึ่งอาจได้รับความพอใ จหรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผูบ้ ริ โภคได้รับทราบถึงข้อดี
ต่างๆของสิ นค้าก็ทาให้เกิดการซื้ อซ้ าได้หรื ออาจมีการแนะนาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ได้แต่ถา้ ไม่พอใจผูบ้ ริ โภค
ก็อาจเลิกซื้ อสิ นค้านั้นๆในครั้งต่อไปและอาจส่ งผลเสี ยต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทาให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าได้
น้อยลงอีกด้วย
Philip Kotler (2000) ได้กล่าวว่ าในบรรดาทฤษฎีที่ สาคัญของการตัดสิ นใจอาจจาแนก ได้อย่างน้อย
2 ประเภท ดังนี้
1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่ มีลกั ษณะสาคัญ คือจะ
คานึงถึงว่ า แนวทางการตัดสิ นใจ น่าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้ าหมาย ที่
ต้องการตัดสิ นใจได้ ซึ่ งการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็ นแนวทางที่น่าจะเป็ นหรื อควรจะเป็ นนั้ น ย่อมขึ้ นอยูก่ ับ
วิจารณญาณของบุคคลแต่ละบุคคล ซึ่ งอาจจะคล้ายคลึงหรื อแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้ น การใช้ทฤษฎีน้ ี ตัดสิ นใจ
ในประเด็นปั ญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกั ษณะที่ข้ ึนอยูกบั มาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะเป็ นเครื่ องกาหนด
ว่ามีปัญหานั้ นๆ น่าจะหรื อควรจะตัดสิ นใจอย่ างไรจึงจะดีที่สุด ถูกต้องเหมาะสมที่สุด ซึ่งในทรรศนะของ
บุคคลอื่น ที่ มีมาตรฐานความพึงพอใจที่ แตกต่างกัน อาจจะเห็นว่ าไม่เหมาะสมก็ได้ ด้วยเหตุน้ ี การตัดสิ นใจ
โดยใช้ทฤษฎีจึงมีลกั ษณะการพรรณนาแบบ อุดมทัศน์ (Idea Type) มากกว่าจะเป็ นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่
แท้จริ ง
2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่ มีลกั ษณะแตกต่างกั บทฤษฎี
แรก กล่าวคือ เป็ นทฤษฎีที่ มีสาระสาคัญที่วา่ การตัดสิ นใจเพื่ อแก้ปัญหาหนึ่ งๆจะต้อง กระทาอย่างไร จึงจะ
สัมฤทธิ ผลได้ ไม่ว่ าผลของการตัดสิ นใจนั้นจะเป็ นที่ชื่ นชอบหรื อพึงพอใจของ ผูต้ ดั สิ นใจหรื อไม่ก็ตา มหรื อ
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กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตัดสิ นใจโดยใช้ทฤษฎีน้ ีจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึกนึกคิดใด หรื อค่ านิยม
ส่ วนตัวของผูต้ ดั สิ นใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสิ น ใจ โดยมุ่งเน้นให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมีเหตุผล มี
ความถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทั่ วไป ดังนั้นจึงได้มีการกา หนด 8 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ แน่ นอน
ตลอดจนมีการนาเอาเทคนิคสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจด้วย เพื่อที่จะให้การตัดสิ นใจนั้ นมี
ความถูกต้องเหมาะสมที่สุด
ทฤษฎีการตัดสิ นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การทฤษฎีการตัดสิ นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อนา
ทฤษฎีไปใช้วางแผนการจัดบริ การ เพื่อให้ผรู้ ับบริ การตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การ นักการตลาด ชื่ อ
John Farley และคณะได้พฒั นาทฤษฎีข้ ึ น “ทฤษฎีการตัดสิ นใจ ” เรี ยกย่ อๆว่า CDM มาจากคาว่า Consumer
Decision Model ทฤษฎีการตัดสิ นใจใช้บริ การอธิ บายว่าการตัดสิ นใจใช้ บริ การหรื อไม่ข้ ึนอยู่ กับ 6
องค์ประกอบซึ่ งแต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
องค์ประกอบที่ 1 ข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การซึ่ งเป็ นข้อมูล
ข่าวสารที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ได้ 2 วิธี คือ
1. จากประสบการณ์ทาง ตรง หมายถึง ผูร้ ับบริ การได้ใช้อวัยวะสัมผัสของตนกั บผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การนั้ นโดยตรง เช่น ได้เห็น ได้ยนิ ได้ดม ได้ชิม ได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วเกิดการรับรู ้ว่ า สิ่ งนั้นตรงกั บ
ความต้องการของตน หรื อไม่ ตนเองพอใจกับการบริ การนั้นๆมากน้อยเพียงใด
2. จากประสบการณ์ทางอ้อม หมายถึง ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลข่าวสาร จากคาบอกเล่าของผูอ้ ื่ น
เช่นจากสื่ อสารมวลชน จากสิ่ งพิมพ์โ ฆษณา แล้วทาให้เกิดการรับรู ้ สิ่ งนั้ นตรงกั บความต้องการ ของตนเอง
หรื อไม่ ตนเองพอใจกั บการบริ การนั้ นๆมากน้อย เพียงใดข้อมูลข่าวสารจะทาหน้าที่เป็ นสิ่ งเร้า หรื อเป็ น
แหล่ง ข้อมูลแรกที่ กระตุน้ ให้ผรู ้ ับบริ การนึกถึงเครื่ องหมายการค้านั้ น เกิดเจตคติ หรื อความรู้สึกชอบหรื อไม่
ชอบต่อสิ นค้าและบริ การนั้น และเกิดความเชื่อมัน่ ในบริ การนั้น
องค์ประกอบที่ 2 เครื่ องหมายการค้า ทาให้ผรู้ ับบริ การนึกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อ บริ การทั้ง
ในด้าน รู ปร่ าง สี รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ ความทนทาน และคุณภาพของบริ การ
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องค์ประกอบที่ 3 เจตคติที่มีตอ่ เครื่ องหมายการค้าเป็ นความรู ้สึกชอบ ไม่ชอบ หรื อชอบมาก ชอบ
น้อย หรื อเป็ นความรู ้สึกทางบวก หรื อทางลบต่อผลิตภัณฑ์และบริ การความรู ้สึกทางบวกหรื อ ทางลบ เกิด
จากการได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ และเกิดจากการนึกถึง
เครื่ องหมายการค้านั้นๆ ว่า มีมาอย่างไร หากได้รับข้อ มูลข่าวสารมาในเชิงบวกนึกถึงเครื่ องหมาย การค้านั้น
ในทางบวก ความรู ้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริ การนั้นจะเกิดบวกตามมา เป็ นต้น ซึ่ งเจตคติที่มีต่อเครื่ องหมาย
การค้า จะมีอิทธิ พลต่อความมุ่งมันที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้นต่อไป
องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่ อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นการประเมินและตัดสิ นใจว่า
ผลิตภัณฑ์และบริ การตรงกั บความต้องการของตนหรื อไม่ ความเชื่ อมัน่ เกิ ดจากการได้รับข่าวสาร เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น และความศรัทธาที่มีต่อเครื่ องหมายการค้านั้ นร่ วมกันโดยที่ อิทธิพลของความเชื่ อ
มัน่ ในผลิตภัณฑ์และบริ การ จะมีต่อความมุ่งมัน่ ที่จะใช้หรื อไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริ การนั้นต่อไป
องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมัน่ ในการใช้ หมายถึง การตัดสิ นใจใช้ดว้ ยการวางแผนการใช้ เช่น จะ
ใช้รุ่นไหน สี ไหน ใช้เมื่อไร เป็ นต้น
องค์ประกอบที่ 6 การซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การ การซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นขั้ นตอนสุ ดท้าย
ที่ผรู ้ ับบริ การตัดสิ นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การแล้วแสดงเป็ นพฤติกรรมด้วยการซื้ อ ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อว่าการซื้ อสิ นค้านั้นประกอบไปด้วยขั้นตอน ต่างๆ
หลายขั้ นตอน ผูซ้ ้ื อจะต้องผ่านขั้ นตอนต่าง ๆ ดังก ล่าว อันจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อขั้ นตอน เหล่านี้มี
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ ตามภาพที่ 2
เป็ นแบบจาลองกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอน
1) การตระหนักถึงความต้องการ
2) การแสวหาข่างสาร
3) การประเมินทางเลือก
4) พฤติกรรมหลังการซื้ อ
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5) การตัดสิ นใจซื้ อ

การตระหนัก
ถึงความ
ต้องการ

การเสาะ
แสวงหา
ข่าวสาร

การ
ประเมิน
ทางเลือก

พฤติกรรม
หลังการซื ้อ

การ
ตัดสินใจซื ้อ

ต้ องการ

ภาพที่ 3 รู ปแบบกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอน
ที่มา: Kotler (2000)
การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) จุดเริ่ มต้นของกระบวนการซื้ อ คือการ ตระหนักถึงความ
ต้องการ ซึ่ งผูซ้ ้ื อตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการ (Assael, 1998) ผูซ้ ้ื อมีความรู ้สึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างสภาวะที่ผซู ้ ้ื อ เป็ นอยูจ่ ริ งกับสภาวะที่เขาปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุน้ โดยตัวกระตุน้ จาก
ภายใน (กระตุน้ ความต้องการที มีอยูป่ กติ เช่น ความหิ วกระหาย เพศ) ในระดับสู งพอที่จะกลายเป็ นแรงขับ
ดัน นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุน้ จากตัวกระตุน้ ภายนอก
2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ ริ โภคที่ถูกกระตุน้ อาจจะ หรื ออาจจะ ไม่เสาะ
แสวงหาข่าวสารมากขึ้น ถ้าแรงผลักดันของผูบ้ ริ โภคแข็งแกร่ งและสิ นค้าที่ ตอบสนองอยู่ ใกล้ ผูบ้ ริ โภคมักจะ
ทาการซื้ อมัน มิฉะนั้นแล้วผูบ้ ริ โภคอาจเก็บความต้องการนั้นไว้ในความทรงจา หรื อไม่ก็ทาการเสาะแสวงหา
ข่าวสารที่เกียวข้องกับความต้องการดังกล่าว
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) หมายถึงขั้นตอนขั้ นที่ 3 ของกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อที่ไม่เป็ นกิจวัตร ซึ่ งทางเลือ กต่าง ๆ มีการประเมินและเลือกเพื่ อตอบสนอง ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ในขั้นนี้จาเป็ นต้องอาศัยเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานและคุ ณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่
ผูบ้ ริ โภคใช้เปรี ยบเทียบระหว่างตราสิ นค้าหรื อผลลัพธ์ จากการซื้ อและการบริ โภคโดยมีการแสดงในรู ปของ
คุณสมบัติที่พึงพอใจมากกว่า
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4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) เป็ นขั้นตอนที่ ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ การซื้ อทัว่ ไปเกิดขึ้น
ในร้านค้าปลีก แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดขึ้นในบ้านหรื อสานักงานของลูกค้าก็ได้
5. การประเมินภายหลังการซื้ อ (Post-Purchase Evaluation) เกิดขึ้นหลังจากซื้ อหรื อใช้ ผลิตภัณฑ์
ไปแล้ว ถ้าเป็ นไปตามที่ คาดหวังไว้ผลลัพธ์ก็คือความพอใจ (Satisfaction) แต่ถ้าผลลัพธ์ ต่ากว่าที่ คาดหวังไว้
ผลก็คือความไม่พึงพอใจ (Unsatisfaction) กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมีองค์ประกอบดังนี้
1. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) (อัจฉรี ตันศิริ , 2550) ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ ริ โภค
จะสร้างความตัง่ ใจซื้ อขึ้ น โดยทัวไปการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมักจะทาการซื้ อตราที่ ชอบมากที่ สุ ด แต่
ทว่า มีปัจจัย 2 ประการ อาจเข้ามาขวางระหว่างความตั้งใจซื้ อกับการตัดสิ นใจซื้ อ

ทัศนคติของ
ผู้อื่น

การประเมิน
ทางเลือก

ความตังใจ
้
ซื ้อ

การประเมิน
ทางเลือก
ปั จจัยทาง
สถานการณ์ที่
คาดไม่ถึง

ภาพที่ 4 ขั้นตอนระหว่างการประเมินทางเลือกและการตัดสิ นใจซื้ อ
ที่มา: Kotler (2000)

จากแนวคิดของนักวิชาการที่ ได้กล่าวถึงข้างต้นได้มีการพัฒนาทฤษฎีเกี่ ยวกั บการตัดสิ นใจ ของ
ผูบ้ ริ โภค (Decision Making Theory) ได้กล่าวถึง ตัวแบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Model of Consumer
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Decision Making) ตัวแบบนี้ จะรวมความคิดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมของ ผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีส่วน
สาคัญ 3 ส่ วน คือ
1. การนาเข้าข้อมูล (Input) เป็ นอิทธิพลจากภายนอกที่ มีผลต่อค่านิยม ทัศนคติและ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพ ซึ่งแยกเป็ น
1.1 กิจกรรมทางการตลาดที่พยายามเข้าถึงกาหนดและจูงใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ โดยใช้
กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใช้หีบห่อ ขนาด การรับประกันและนโยบายด้านราคา เป็ นต้น
1.2 ปัจจัยนาเข้าด้านสังคมวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการค้า เช่ น ความคิดเห็นของเพื่ อน
บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ซึ่ งเป็ นอิทธิพลภายในของ บุคคล ที่ มีผลต่อการ
ประเมินผลและการยอมรับหรื อปฏิเสธผลิตภัณฑ์
2. กระบวนการ (Process) เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการนี้ เราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของ ปัจจัยทาง
จิตวิทยาซึ่งจะเป็ นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับ รู้ การเรี ยนรู้ หรื อทัศนคติ ) ที่มีผลต่อกระบวนการการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค รวมถึงปัจจัยอีก 2 ประการ คือ
2.1 การรับรู้ถึงความเสี่ ยง (Perceived Risk) คือ ความไม่แน่นอนที่ผบู ้ ริ โภคเผชิญเขาไม่ สามารถคาด
เดาผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคมักซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การใน ที่เดิม ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้ น ถ้าผูบ้ ริ โ ภคไม่มีขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ เขาจะเชื่ อถือในชื่อเสี ยงของร้านค้านั้ น ๆ ถ้าเกิดความ
สงสัยผูบ้ ริ โภคจะซื้อของแพงไว้ก่อน เพื่อลดความเสี่ ยงเพราะเขาคิดว่าของแพงต้องเป็ นของดี
2.2 กลุ่มที่ ยอมรับได้ (Evoked Set) หมายถึง ตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อซึ่ ง ประกอบด้วยสิ นค้า
จานวนน้อยที่ผบู้ ริ โภคคุน้ เคย จาได้ และยอมรับ (Engel, 1995)
3.การแสดงผลหรื อพฤติกรรมที่แสดงออก (Output) คือ พฤติกรรมการซื้ อและการประเมิน หลังการ
ซื้ อวัตถุประสงค์ท้ งั สองกิจกรรมนี้เพื่อที่จะเพิ่มความพอใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อของพวกเขา
กฎการตัดสิ นใจ (Affect Referral Decision Rules) หมายถึง กฎการตัดสิ นใจที่ง่ายที่สุด ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
เลือกผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตร าสิ นค้าจากประสบการณ์ที่ ผ่านมามากกว่าคุณสม บัติดา้ นอื่ น ๆ การแบ่งส่ วน
ตลาดผูบ้ ริ โภคโดยอาศัยกฎการเลือกซื้ อมี 4 แบบ
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1.การปฏิบตั ิดว้ ยความซื่ อสัตย์ (Practical Loyalists) ซื้ อตราที่ซ้ื อเป็ นตราประจา
2. ผูซ้ ้ื อที่นิยมราคาต่าสุ ด (Bottom Line Price Shoppers) ซื้ อราคาต่าสุ ดโดยไม่สนใจตราสิ นค้า
3. ผูซ้ ้ื อที่เปลี่ยนการซื้ อตามโอกาสหรื อผูฉ้ วยโอกาส (Opportunistic Switchers) ใช้คูปอง แลกซื้ อ
หรื อซื้ อที่ลดราคา
4. นักล่าอย่ างแท้จริ ง (Deal Hunters) ซื้ อที่มีเงือนไขที่ดีที่ สุ ด ไม่มีความภักดีในตราสิ นค้า การ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Decision) ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่าง ๆ คือ
1. การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product)
2. การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice)
3. การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice)
4. การเลือกเวลาในการซื้ อ (Purchase Timing)
5. การเลือกปริ มาณการซื้ อ (Purchase Amount)
จากทฤษฎีการตัดสิ นใจสรุ ปได้ว่ า เกิ ดจากอิทธิ พลจากภายนอก เช่น ค่านิยม ทัศนคติและ พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค อิทธิ พลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ าและการตัดสิ นใจซื้อ
กาญจนาภรณ์ บุญเกิด อภิรดา สุ ทธิสานนท์ และ รัชตา มิตรสมหวัง (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยประกันชีวติ (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี ได้แก่
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร ซึ่ งประกอบด้วย ด้านการดาเนินธุ รกิจ ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านพนักงาน และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2.ส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์ ) ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการขาย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 ตัวอย่างโดยการตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
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สถิติเชิงอนุมาน ประกอบ Independent Sample t-test, Oneway ANOVA, Post Hoc ด้วยวิธี LSD, และ
Multiple Line ar Regression ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-44 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 20,000-40,000 บาทต่อเดือนโดยปั จจัย
ภาพลักษณ์องค์กรและส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ โดยให้
ความสา คัญ ภาพลักษณ์องค์กรด้านการดา เนินธุ รกิจมากที่ สุ ดแสดงให้เห็นว่า หากธุ รกิจดา เนินธุ รกิจด้วย
ความซื่ อสัตย์ เคารพกฎหมายจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด และให้ความสาคัญปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดโดยด้านการแจกแจงรายละเอียดของแบบประกันอย่างชัดเ จนมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ มากที่สุด
เสกสรร โอสถิตส์ พร (2551) ได้ศึกษา เรื่ องการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าระหว่ารถยนต์ยหี่ อ้ โต
โยต้าและฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่โดยการแจกแบบสอบถามจานวน 200 ชุด ผลการศึกษา
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-49 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สถานภาพสมรส มีอาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้
10,000-20,000 บาท มีจานววน
สมาชิกในครอบครัว 2-3 คน และ 4-5 คน ในสัดส่ วนที่เท่ากัน มีรถยนต์ใช้ในคร อบครัว 1 คัน โดยใช้รถยนต์
ยีห่ อ้ โตโยต้ามากที่สุด ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ รู ปร่ างหรื อรู ปทรง
ของรถยนต์ ประโยชน์ใช้สอยของรถยนต์ และชื่อเสี ยงของยีห่ อ้ ตามลาดับ โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีความเห็นว่าการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ าระหว่างรถยนต์ยหี่ อ้ โตโยต้าและฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดเชีบงใหม่ใช้แนวความคิดภาพลักษณ์ตราสิ นค้าทั้ง 6 ด้าน คือ 1)คุณสมบัติ 2)คุณประโยชน์ 3)คุณค่า
4)วัฒนธรรม 5)บุคลิกภาพ 6)ผูใ้ ช้ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าทั้ง 6 ด้านอยูใ่ นระดับมาก

5. ประวัติความเป็ นมาของอาหารแช่ แข็ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง หรื อ ที่ นิยมเรี ยกกั นอย่างสั้ นว่ า อาหารแช่ แข็ง คือ ผลิตภัณฑ์
อาหารที่ผานกระบวนการการแปรรู ปด้วยการให้ความเย็นระดับเยือกแข็งเพื่อถนอมอาหารให้เก็บได้ยาวนาน
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หลักก ารทางการถนอมอาหาร อุณหภูมิที่ต่าจะสามารถ ลด ยับยั้งและหยุดการเสื่ อมเสี ยใน
อาหารอันเนื่ องมาจากการเจริ ญเติบโตขอ งจุลินทรี ย ์ ปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งการคงรักษาเนื้ อสัมผัสได้ ด้วยการ
ลดจนเกือบจะหยุดการเคลื่อนไหวทางฟิ สิ กส์ของอนุภาคหรื อที่ เรี ยกว่าการเข้าสู่ สภาวะ สภาพแกว (Glass
transition)ในอาหารได้
ปั จจุบนั กฎการเก็บรักษาอาหารแช่แข็งส่ วนใหญ่ จะให้เก็ บรักษาที่อุณหภูมิต่า กว่า-18°C (0°F)
ได้ในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี ด้วยความเย็นระดับนี้ จะไม่มีจุลินทรี ยช์ นิดใดสามารถ เจริ ญเติบโตได้
โดยเฉพาะจุลินทรี ยช์ นิด Psychophilic Organism ที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ใน อุณหภูมิต่า ถึง -5 องศา
เซลเซี ยส ทาให้การแช่เย็นทัว่ ไปป้ องกันไม่ได้ เพราะอุณหภูมิจะอยูที่เพียง 0-5 องศาเซลเซียส

การกาเนิดอาหารแช่ แข็ง
กลุ่มชาวเ อสกิโมได้ทาการถนอมรักษาปลาสดที่จบั ได้ในน าแข็งมาช้านานแล้ว ชาวไอนุ ชน
พื้นนเมืองที่อาศัยอยูบนเกาะฮกไกโด ประเทศญีปุ่น ก็ เรี ยนรู ้การแช่แข็งมาเป็ นเวลานานแล้ว โดยพวกเขานา
แซลมอนไปแช่แข็งในหิ มะเป็ นเวลาหลายวัน ทาให้สามารถทานดิบได้โดยไม่เป็ นอันตราย เพราะการแช่แข็ง
ทาลายเชื้ อโรคในปลาได้ ในปี 1912 - 1915 คลาเรนซ์ เบิร์ดอาย (Clarence Birdseye) ผูซ้ ่ ึ งถือได้ว่ าเป็ นบิดา
ของการแช่เยือกแข็งสมัยใหม่ ได้เข้าไปทาการวิจยั ที่รัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ (บริ เวณขั้วโลก) เขาได้
เรี ยนรู ้วธิ ี ดงั กล่าวจากชาวไอนุท (Inuit) เขา พบว่าปลาที่เก็บในฤดูหนาวของเขตขั้ วโลก (-40°C) เมื่อนามา
ละลายแล้วปลาดังกล่าวมีรสชาติ ใกล้เคียงกั บปลาสดที่พ่ ึงจับได้ ในปี 1922 คลาเรนซ์ เบิร์ดอายได้ก่อตั้ ง
บริ ษทั ผลิตผลิ ตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็งเป็ นครั้ งแรก ในปี 1929 คลาเรนซ์ เบิร์ดอายได้นาเทคโนโลยีแช่
เยือกแข็งอย่างรวดเร็ ว(quick freezing)ที่เขาพัฒนามาเผยแพร่ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของเทคโนโลยีแช่แข็ง
สมัยใหม่ ในช่วงยุค 30 เมื่อเทคโนโลยีช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็นพัฒนาจนถึงระดับที่ ผูใ้ ช้ท ว่ั ไปสามารถ ซื้ อหา
เองได้ ผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งก็ได้เริ่ มขยายไปสู่ ผบู ้ ริ โภคทั่ วไป ในช่วงยุค 80 เทคโนโลยีไมโครเวฟ
และตูแ้ ช่เย็นขนาดต่างๆได้แพร่ หลายผูร้ ิ โภคสามารถหาซื้ อได้ง่ายและราคาถูก พัฒนาจนผูบ้ ริ โภคทั่ วไป
สามารถหาซื้ อได้ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งจึงขยายอย่างรวดเร็ ว
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6.งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ทวินนั ท์ อนุพนั ธ์พงศ์ และ ก้องภู นิมานันท์ (2559) ศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดลาปาง โดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้า
ที่เข้ารับบริ การบริ การธุรกรรม การเงินต่างๆ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา รเกษตร ทั้ง 14 สาขา
ที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดลาปาง จา นวน 490 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติเชิง พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย และ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และ ANOVA จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับต่ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ผลการศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเก ษตรใน
มุมมองของลูกค้าในจังหวัดลา ปาง ตามองค์ประกอบของอัตลักษณ์ของตราสิ นค้าทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณสมบัติ พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยมีปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ธ.ก.ส. มีจานวนสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่อาเภอในการทาธุรกรรมตามที่
ต้องการ ด้านคุณประโยชน์ พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก รณ์การเกษตรโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย โดยมีปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ พนักงานของธนาคารดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือแล ะคอย
ให้คาปรึ กษาเป็ นอย่างดี ด้านคุณค่า พบว่าภา พลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดย
รวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยมีปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ธ .ก.ส. มีส่วนช่วยในการสนับสนุนนโยบาย
ของภาครัฐ ด้านวัฒนธรรม พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย โดยมีปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ธ .ก.ส. เป็ นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม เช่น การมอบ
ทุนการศึกษา, การสร้างฝายชะลอน้ า เป็ นต้น ด้านบุคลิกภาพ พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยมีปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ พนั กงานของ
ธนาคารมี การให้บริ การอย่างเป็ นกันเอง ทา ห้รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ใช้บริ การ ด้านผูใ้ ช้ พบว่าภาพลักษณ์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยมี ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ท่านคิดว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ของ ธ .ก.ส. เป็ นผู้ที่ชอบความสะดวกสบาย มีพนักงาน อานวยความ
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สะดวกและให้บริ การอย่างใกล้ชิด ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่มีเพศและระดับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน ลูกค้าที่มีอายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรทั้ง 6 ด้านแตกต่างกัน ลูกค้าที่มีอาชีพและระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ด้าน
คุณสมบัติ ด้านคุณปร ะโยชน์ ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพและด้านผูใ้ ช้แตกต่างกัน แต่ดา้ น คุณค่าไม่
แตกต่างกัน
สมยศ อวเกียรติ และ สิ ทธิพร ประวัติร่ ุ งเรือง (2558) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง การตัดสิ นใจและ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปแช่ แข็ง พร้อมทานของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค กรุ งเทพมหานคร โดย
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรร มการบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง
พร้อมทานของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค กรุ งเทพมหานครและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจ
และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งพร้อมทานของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้จานวน 400 ตัวอย่าง ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัย หลักความสะดวก
(Convenience Sampling) แบบสอบถามจะเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการ วิจยั ครั้งนี้ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและ
สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลวิจยั พบว่า
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และ ประเภทที่พกั อาศัย ตลอดจนปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทาง การจัดจาหน่ายและ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นปัจ จัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจและ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งพร้อมทานของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
ฤดีรัตน์ สิ ทธิสมบูรณ์ (2558). ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและปั จจัยด้าน
ภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ ไซด์ รี สอร์ ท ระเบียบวิธีวจิ ยั เป็ น เชิง
ปริ มาณด้วยวิธีการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ศึกษาคือลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ ไซด์รีสอร์ท
และเลือกกลุ่มตั วอย่างด้วยการสุ่ มแบบตามสะดวก จา นวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติวเิ คราะห์ถดถอยเชิงพหุ ที่ค่านัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
พบว่า 1) ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก โดยคะแนน
เฉลี่ยความสาคัญลักษณะทางกายภาพ มากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ช่อง ทางการจาหน่าย บุคลากร
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ รา คา และการส่ งเสริ มการตลาดตามลา ดับ 2) คะแนนการประเมินภาพลักษณ์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3) ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ ร้านอาหารวอเตอร์ ไซด์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและภาพลักษณ์มีอิทธิ พล ทางบวกต่ อ
ความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารวอเตอร์ ไซด์ รี สอร์ ท โดยตัวแปรอิสระทั้งสองร่ วมกัน
อธิบายความ
แปรปรวนของความพึงพอใจได้ร้อยละ 66.90
ภัทร์ จิรา ศรวิชัย (2557) ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ ของร้านสะดวกซื้ อ (7-Eleven) เซเว่นอีเลฟเว่
นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคที่เข้าไปใช้บริ การ
จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า ผัตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ๋ เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน /ลูกจ้าง และรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,001-25,000 บาท โดย
ผูบ้ ริ โภคมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ดา้ นตรายีห่ อ้ และภาพลักษณ์ดา้ นสถาบัน /องค์กร โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ของร้าน
สะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์/บริ การแตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้น เพศที่มีระดับการ
รับรู้ภาพลักษณ์ดานภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ /บริ การ ไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู ้ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ด้านภาพลักษณ์ตรายีห่ อ้ แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้น
อายุ ที่มีระดับการรับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นภาพลักษณ์ตรายีห่ อ้ ไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มี
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ผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ด้านภาพลักษณ์สถาบัน /องค์กร แตกต่างกัน
ในทุกด้าน
ธนสรร ยงยงสมสวัสดิ์ (2557) ได้ทาการศึกษา เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ งของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ ง งเทพมหานครกลุ่มตั วอย่างของการวิ จัย ครั้งนี้ คือ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อและรับประทานอาหารสาเร็ จ รู ปแช่แข็ งและมี อายุตตั้งแต่
20 ปี ขึ้ นไป จานวน 385 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเกบรวบรวมข้อมู ล สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและการวิเคราะห์ความสมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายระหว่าง 20 - 29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปัจจุบ ั น
ระดับปริ ญ ญญาตรี อาชีพพนั กงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ ที่ 10,001 - 20,000 บาท และมีจานวน
สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ นิยมซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งยีห่ อ้ อี ซี่ โก มากที่สุดโดย
สถานที่ที่นิยมซื้ อ มากที่สุดคือ ร้านสะดวกซื้ อ เช่น 7-Eleven, แฟมิลี่ มาร์ท โดยมีความถี่ในการซื้ ออาหาร
สาเร็ จรู ปแช่แข็ง เฉลี่ยประมาณ 3 คร้ังต่อ1 เดือน มีปริ มาณในการซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง เฉลี่ยประมาณ 3
ชิ้นต่อ1คร้ัง มีจานวนเงินในการซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง เฉลี่ยประมาณ 154.20 บาทต่อ 1คร้ัง ผูบ้ ริ โภควัย
ทางานที่มีขอ้ มูลส่ วนตัว ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุลกั ษณะที่อยูอ่ าศัย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อ
อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง แตกต่าง กัน จานวนสมาชิ กในครอบครัว มี ความสั มพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งในด้านความถี่ และด้านจานวนเงิ นในการซื้ อ อย่างมีนยั สาคั ญทางสถิ ติ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่
แข็ง
นภนนท์ หอมสุ ด บุณยาพร สุ ขโข และยศดา กุลนิรัติศัย (2557) ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ส่งผลต่อ
ความเชื่อมัน่ ของตราสิ นค้าเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า โดยมีกลุ่ มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั คือผูท้ ี่เคยบริ โภคชา
เขียวอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานครจา นวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั คือ ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตวั สิ นค้า ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ตราสิ นค้า ส่ งผลต่อความเชื่อมัน่
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ของตราสิ นค้า จากผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบ แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการบริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
สาเหตุในการบริ โภคเครื่ องดื่ม ชาเขียวอิชิตนั เพื่อคลายร้อน การเลือกซื้ อสิ นค้าตราอิชิตนั จากความชอบ
ส่ วนตัว รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องดื่มชา เขียวอิชิตนั จากทางอินเตอร์ เน็ต ซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวอิชิตนั ที่
ร้านสะดวกซื้ อ ระดับที่ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ใน ตราสิ นค้าอิชิตนั อยูใ่ นระดับที่ส่งผลมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับที่ส่งผลมาก
3 ด้าน ได้แก่
ภาพลักษณ์ของอิชิตนั ,ภาพลักษณ์ของตัวสิ นค้าอิชิตนั และภาพลักษณ์ในทัศนคติของผูใ้ ช้ตราสิ นค้าอิชิต ั น
โดยที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อสิ นค้าจากภาพลักษณ์ และความชื่นชอบ ด้านภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ของ
ตราสิ นค้าอิชิตนั พบว่า ภาพลักษณ์ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าอิชิตนั ของกลุ่มประชากรอายุ
18-25 ปี ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ ตัวสิ นค้าและภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ตราสิ นค้า
ซึ่งผลการวิจยั ที่ได้มาสามา รถบอกได้วา่ ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทา ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ในตรา
สิ นค้า
การันต์ พุกชั ยวานิชย์ (2556) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและรู ปแบบ การ
ดาเนินชีวติ ที่มีผลต่อส่ วนประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งยี่หอ้ พรานทะเลในเขต
บางแค โดยการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนประสมทางการตลาด และรู ปแบบการดารงชีวติ ของประชาชน ในกรุ งเทพมหานคร ในเขตบางแค กั บ
การตัดสิ นใจซื้ ออาหารทะเลแช่แข็งยีห่ อ้ พรานทะเล ในเขตบางแค จานวน 400 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่ าง
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดย เลือกเก็บเฉพาะผูท้ ี่ ให้ความ ร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถามสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สาหรับผลการทดสอบ สมมติฐานใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) และใช้ Pearson Correlation Co-efficient ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง มีอายุประมาณ 30 ปี หรื อมากกว่า มีการประกอบอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั มากที่สุด และมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 – 20,000 บาท ซึ่ งจะมีรูปแบบการด ารงชีวติ
ที่แตกต่างกน โดยในการเลือกซื้ ออาหารแช่แข็งนั้น กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ จะเลือกซื้ อจาก ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น
เทสโก โลตัส บิ๊กซี มากที่ สุ ด เพราะมีอาหารแช่แข็งจาหน่ายเป็ นจานวนมาก และเมื่ อพิจารณาจากการศึกษา
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ตามส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคั ญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ ห้อ พรานทะเล โดยเฉพาะทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่ จะต้องมีความ สด
สะอาด อร่ อย และราคาตามมา เป็ นต้น ส่ วนด้าน ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้ มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน เพราะอาหารแช่แข็งสามารถหาซื้ อได้ง่าย เป็ นต้น
พวงแก้ ว บวรกิจสุ ธี (2556) ได้ศึกษ าเรื่ องคุณภาพการบริ การไลฟ์ สไตล์และปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชั่ นบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ตวั แปรอิสระใน การศึกษา
ประกอบด้วย คุณภาพการบริ หาร ไสฟ์ สไตล์ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ตัวแปรตามในการศึก ษา คือ การ
ตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชั่ นบนโทรศัพท์มือถือ ใช้กลุ่มตัวอยางจานวน 400 บุคคล ในกรุ งเทพมหานครซึ่งใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่ ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า คุณภาพของการบริ การที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับในการใช้แอพพลิเคชั่ นมีคะแนนเฉลี่ ยอยู ในระดั บ
มาก ไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคที่ ส่ งผลต่อการใช้แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนประสม
การตลาดของผูบ้ ริ โภคในการ ตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชั่ นมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก อิทธิพล ของคุณภาพ
การบริ การ ไลฟ์ สไตล์ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชั่ นของผูบ้ ริ โภคอย่ างมี
นัยสาคัญ
ภวนิดา นิเวศน์ มรินทร์ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ . (2556) ได้ศึกษา ภาพลักษณ์ของเครื่ องดื่ม
สมุนไพรไทยกับการตัดสิ นใจซื้ อของผู ้ บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ถึงความแตกต่างของปั จจัยส่ วน
บุคคล และความสัมพันธ์ดา้ นภาพลักษณ์ของเครื่ องดื่มสมุนไพรไทย ความสัมพันธ์ดา้ น ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จาหน่าย และการ ส่ งเสริ มการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
สมุนไพรไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 11 – 60 ปี ขึ้นไป จานวน 400คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ สถิติ
analysis of variance (ttest and F-test)และสถิติ regression analysis (multiple regression analysis) ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษ ั ทเอกชน
รายได้ต่อเดือนอยูในช่ว ง 10,001-15,000 บาท จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และอ ยูใ่ นสถานภาพโสด โดย
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ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ของเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยที่กลุ่มตัวอย่ าง ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ความเชื่อมั่ นว่า
เครื่ องดื่มสมุนไพรไทยทาให้สุขภาพดีข้ ึน และลาดับรองลงมาคือ ความมั่ นใจใ นคุณภาพของเครื่ องดื่ม
สมุนไพรไทย ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ กลุ่มตัวอย่ างให้ความสาคัญ มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีตรารับรองความปลอดภัย
รัตนาภรณ์ ชาติ วงศ์ .(2556) ได้ศึกษาทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย กลุ่มตัวอย่าง
คือ เยาวชนไทย อายุ 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ ในกรุ งเทพมหานคร ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling)ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 455 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติ เชิงอนุมาน(Inferential Statistics)ได้แก่ สถิติ t-test กรณี เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test กรณี เปรี ยบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการศึกษา
พบว่า เยาวชนไทยส่ วนใหญ่ชื่นชอบขนมไทยที่มีรสหวาน โดยซื้ อ 2-5 คร้ังต่อเดือนแต่ละคร้ังจะซื้ อน้อยกว่า
50 บาท และส่ วนมากจะซื้ อ ที่ร้านค้าในตลาดสดโดยการแนะนาของคนรู้จกั เหตุผลที่เลือกบริ โภคขนมไทย
เนื่องจากขนมไทยมีรสชาติอร่ อย มีกลิ่นหอม รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์มีความสะอาด ปลอดภัย ดูโบราณคลาสสิ ก
และทาจากผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติขนมไทยที่เยาวชนไ ทยชอบมากที่สุด คือ ขนมไทยประเภทนึ่ง สาหรั บ
ขนมต่างประเทศที่เยาวชนไทยชอบมากที่สุด คือ ช็อกโกแลต สาหรับ ทัศนคติ ของเยาวชนต่อภาพลั กษณ์
ขนมไทย ผลการวิจ ั ยพบว่า เยาวชนไทยมีท ั ศนคติ ที่ดีต่อ ภาพลักษณ์ขนมไทยทุกด้าน ยกเว้นเรื่ องการแสดง
ป้ ายราคาอย่างชัดเจน การส่ งเสริ มการตลาด และการโฆษณาผ่ านสื่ อต่างๆ อย่ างไรก็ตามเยาวชนไทยที่ มีเพศ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตา่ งกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ไม่แตกต่างกัน
วิวศิ น์ ใจตาบ (2556) ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่ มีผลต่อการตัด สิ นใจซื้ อเบเกอรี ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุ รกิจเบเกอรี ใช้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเบเกอรี จานวน 400
บุคคลในกรุ งเทพมหานครใน 4 เขต ได้แก่ เขตบางแค เขตธนบุรี เขตคลองเตย เขตบาง นา เขตละ100 คน ซึ่ ง
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอย เชิงพหุ และการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ได้ผลสรุ ปว่ า ปั จจัยส่ วน ประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี ของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยการบริ การมีผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี ของผูบ้ ริ โภค และปัจจัย
ด้านคุณค่าในตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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อนัญญา อุทยั ปรีดา (2556). ศึกษาระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ประเทศ แหล่งกาเนิดสิ นค้า
จากประเทศจีน และประเทศสเปน ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า การตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค และ
ความสัมพันธ์ระหว่างอิ ทธิ พลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกา เนิดสิ นค้าที่ส่งผลต่อความ เชื่อมัน่ ในตรา
สิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มตัวอย่างใน การศึกษาคือ ประชากรเพศหญิงวัยทา งาน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดย ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จา นวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่า ร้อย
ละ, ค่าเฉลี่ย , ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล 2 ชุดที่อิสระจากกัน , การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน และการวิเคราะห์ค่าสัมป ระสิ ทธิ์ ถดถอย กาหนดระดับนัยสา คัญทางสถิติ
0.05
จากผลการวิจยั พบว่า
(1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 30,000 บาท และมีรายได้ ครอบครัว 100,001 บาทขึ้นไป
(2) ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกา เนิดสิ นค้าจากประเ ทศจีน ด้านความสามารถทางการผลิตอยูใ่ น
ระดับน้อย, ด้านการออกแบบอยูใ่ นระดับน้อย และด้านความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับม าก
ขณะที่ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกา เนิดสิ นค้า จาก ประเทศสเปน ด้านความสามารถทางการผลิตอยูใ่ นระดับ
มาก, ด้านการออกแบบอยูใ่ นระดับมาก และด้านความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับปานกลาง
(3) ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า ด้านความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับมาก , ด้านความเมตตากรุ ณาอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และด้านความซื่อสัตย์ อยูใ่ นระดับมาก
(4) การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ COACH ที่ผลิตจากประเทศจีนอยูใ่ นระดับน้อย และการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ COACH ที่ผลิตจากประเทศสเปนอยูใ่ นระดับมาก
(5) แหล่งกา เนิด จากประเทศสเปน มีภาพลักษณ์ดา้ นความสามารถทางการผลิต และการ
ออกแบบ มากกว่า แหล่งกานิดจากประเทศจีน และแหล่งกา เนิด จากประเทศจีน มีภาพลักษณ์ดา้ นความ
เจริ ญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี มากกว่า แหล่งกาเนิดจากประเทศสเปน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

68

(6) ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า ด้านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าที่ผลิตจาก ประเทศสเปน, ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า ด้านความเมตตากรุ ณา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ผลิตจากประเทศจีน และความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า ด้านความซื่ อสัตย์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ผลิตจากประเทศจีน และ สเปนที่ระดับนัยสา คัญทางสถิติ
0.05 .
ชัยสิ ทธิ เอกพงศ์ ไพศาล (2555) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของ ผูบ้ ริ โภคใน
การเลือกซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งจากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้ อ ในเขต กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีการกา หนด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เป็ นการศึกษาถึงพฤติก รรมของ ผูบ้ ริ โภค และภาพลักษณ์ต่างๆ ที่มีต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารอาหารแช่แข็ง และในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research
Methodology) รวมถึงเชิงสารวจ (Exploratory Research) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแบบสอบถาม
(Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งสา เร็ จรู ปแบบ Ready to Eat จากร้านค้าปลีก
แบบสะดวกซื้ อ (Convenience Stores) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จา นวน 400 ตัวอย่าง จากการใช้วธิ ี การสุ่ ม
ตัวอย่าง แบบตามสะดวกโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 สถิติ
ที่ใช้ใน การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการใช้ตารางแจกแจงความถี่
เป็ นค่า ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง และมีอายุประมาณ 30 ปี มีอาชีพเป็ น พนักงาน
เอกชนหรื อพนักงานบริ ษทั มากที่ สุ ด ประกอบกั บส่ วนใหญ่จะมีรายได้ประมาณ 1 หมืนบาท และเป็ นผูท้ ี่มี
สถานภาพโสด ซึ่ งในการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารแช่แข็งแช่แข็งนั้ น กลุ่มตัวอย่ าง จะให้ความสาคัญกั บการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง (Ready to Eat) นั้น คือ จานวนกล่องหรื อถุงที่ซ้ื อต่อ
ชุ ติกาญจน์ และคณะ.(2554) ได้ศึกษาการสร้างตราสิ นค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการวิจยั
นี้ มุ่งเน้นการการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใน
พื้นที่จงั หวัดสมุทรสงคราม ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบไปด้วย กลุ่มผูป้ ระกอบการ และ ผูบ้ ริ โภค ศึกษาถึงการ
รับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการที่
มีต่อสิ นค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม แนวทางในการสร้างตรา สิ นค้าให้กบั สิ นค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการสื่ อสารทางการตลาด ให้กบั สิ นค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม

69

ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศ หญิง (63.2%) มีอายุ 20-39 ปี มากที่สุดถึง 41.0% มีสถานภาพสมรส โสด มากที่สุดถึง 53.8% มี
อาชีพ เจ้าของกิจการ มากที่สุดถึง 28.5% มีระดับการศึกษา ต่า กว่าปริ ญญาตรี มากที่สุดถึง 74.5% รายได้ต่อ
เดือน ต่า กว่า 10,000 บาท มากที่สุดถึง 58.0% มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3- 4 คน มากที่สุดถึง 48.0%
กิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษ ท่องเที่ยว มากที่สุดถึง 22.4% กลุ่มสิ นค้าที่มี ตราที่ท่านซื้ อเป็ นสิ นค้ ากลุ่ม สิ นค้า
อุปโภคในชีวติ ประจาวัน มากที่สุดถึง 46.6%
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ไม่เคยพบปั ญหาจาก การซื้ อ
สิ นค้าที่มีตราสิ นค้า มากที่สุดถึง 80.5% ความถี่ในการซื้ อสิ นค้ าที่มีตราสิ นค้า มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ซ้ื อ
สิ นค้าที่มีตราสิ นค้าจากสถานที่ ห้างสรรพสิ นค้า เจาะจงเลือก “เฉพาะตราสิ นค้า ใดตราสิ นค้าหนึ่ง มากที่สุด
ถึง 50.5%
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่มีตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์ เมื่ อ พิจารณาเป็ น
รายข้อได้ผลการศึกษาดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีเครื่ องหมาย รับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ที่น่าเชื่อถือ เช่น อย .ฮาลาล โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านราคา เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อได้ผลการศึกษาดังนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้ แก่ มีมาตรฐาน เดียวกันในการตั้งราคา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านการจัดจาหน่าย
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อได้ผล การศึกษาดังนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ สิ นค้าที่มีตราสามารถหา
ซื้ อได้สะดวก โดยมี ค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อได้ผลการศึกษาดังนี้
กลุ่ม ตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการโฆษ ณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ ทาให้สามารถจดจา ตรา
สิ นค้าได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 4. แนวทางในการสร้างตราสิ นค้าให้กบั ตราสิ นค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่าตราสิ นค้า อันดับที่ 1สมุทรสงคราม คิดเป็ นร้อยละ 85.75 อันดับที่ 2 ลัน่ กรอง คิด เป็ นร้อยละ 60.75
ตามลาดับ ซึ่ งมีแนวทางในการสร้างตราสิ นค้า ดังนี้
.1 แนวทางการออกแบบตราสิ นค้าของจังหวัดสมุทรสงครามให้ประสบความสาเร็ จ นั้นปั จจัยหลาย
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความสา เร็ จของการออกแบบตราสิ นค้ าของจังหวัดสมุทรสงคราม การออกแบบ ตรา
สิ นค้าของจั งหวัดสมุทรสงครามให้ประสบความสา เร็ จนั้นสิ่ งที่เป็ นหัวใจในการออกแบบตราสิ นค้า คือ
ความแตกต่างจากตราสิ นค้าอื่นที่มีอยูใ่ นท้องตลาด และมีจุดขายที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของตราสิ นค้า
(Unique Selling Point) ซึ่งจุดขายที่เป็ นเอกลักษณ์และความแตกต่าง
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.2 แนวทางในการสื่ อสารตราสิ นค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ตราสิ นค้าเป็ นที่ ยอมรับใน
หมู่ผบู ้ ริ โภคชาวไทย และสามารถแข่งขันกับตราสิ นค้าต่างประเทศ การสื่ อสารตรา
สิ นค้าของจังหวัด
สมุทรสงครามเพื่อให้ตราสิ นค้าเป็ นที่ยอมรั บในหมู่ผบู ้ ริ โภคชาวไทยนั้นเป็ นสิ่ งที่มี ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
ความสา เร็ จของตราสิ นค้า การสื่ อสารตราสิ นค้านั้นเป็ นสิ่ งที่เจ้าของตราสิ นค้าของจั งหวัดสมุทรสงคราม
จะต้องให้ความสา คัญกับเรื่ องนี้อย่างจริ งจัง และจะต้องเรี ยนรู ้และ เข้าใจกับเรื่ องนี้ไม่ใช่มองว่าการสื่ อ
สารตราสิ นค้ าเป็ นเรื่ องที่ไกลตัว หรื อเกินกา ลังของตัวเอง การ สื่ อสารตราสิ นค้านั้นไม่จาเป็ นเสมอไปที่
จะต้องใช้จานวนเงินมหาศาลเท่านั้น จึงจะประสบความสาเร็ จได้แต่ส่ิ งที่สาญกว่าเรื่ องของเงินนั้น คือ การเข้า
ใช้ในเรื่ องนี้อย่างถ่องแท้ เพราะการสื่ อสารตราสิ น ค้านั้นเป็ นกระบวนการที่จะต้องทา ในระยะยาวจึงจะเห็น
ผล ซึ่ งผลที่ได้น้ นั คุม้ ค่ากับการลงทุน
ทวีพร ฤทธิญาติ (2554) ศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่แข็งพร้อมทานของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอพระนครศรี อยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ
ข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่ เคย ซื้ อและรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมทาน และอาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอ
พระนครศรี อยุธยา จานวน 400 บุคคล สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) จากการ
วิเคราะห์พบว่ า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านสังคม มีความสั มพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมทาน และปั จจัยส่ งเสริ ม การตลาด และปัจจัยด้านสังคม มี อิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
พร้อมทานของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ดวงใจ หทัยวิวฒ
ั น์ (2554) ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับการตัดสิ นใจมาก เรี ยงตามลาดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คื อ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
พนักงาน/บุคลากร และด้านราคา ตามลาดับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ อ
อาหารสาเร็ จรู ปพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อา ชี พ รายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ ซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และ
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ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ ออาหารสาเร็ จรู ป พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานและ บุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปของ
ผูบ้ ริ โภค.

7.สมมติฐานและกรอบแนวคิด

สมมติฐานในการวิจยั ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework)
ตัวแปรต้น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
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บทที่ 3

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ครั้ งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ีการ วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการศึกษาเชิงพรรณาซึ่งเป็ นการศึกษาหาคาตอบเฉพาะประเด็น ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด กรอบความคิดและ
กาหนดแนวทางในการวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

3.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผบู ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานคร

73

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกจากผูบ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งใน
กรุ งเทพมหานครทั้ง 9 เขต ดังนี้ เขตปทุมวัน เขตบางเขน เขตคลองเตย เขตบางแค เขตบางนา เขตลาดพร้าว
เขตพระนคร และเขตบางกระปิ เนื่องจากเขตดังกล่าวมีร้านค้าจาหน่ายอาหารแช่แข็งเป็ นจานวนมาก ใช้
แบบสอบถามจานวนทั้งหมด 400 ฉบับ จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างจากสู ตร ของ Yamane (1967) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% จะมีความคลาดเคลื่ อนน้อยกว่าหรื อ เท่ากับ +5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั
จานวน 400 คน
3.1.3 การสุ่ มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูว้ จิ ยั ได้
ดาเนินเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ การหาจานวนของกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคที่อาศัย
ใน
กรุ งเทพมหานคร และมีจานวนทั้งสิ้ น 5,702,595 คน (สถิติแห่งชาติ,2560) กาหนดขนาดตัวอย่างได้ 400 คน
จัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มย่อยโดยใช้เกณฑ์เขตการปกครองซึ่ งแบ่งได้ 8 กลุ่ม ตามสัดส่ วนแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตปทุมวัน

จานวน 50 คน

กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตบางเขน

จานวน 50 คน

กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตคลองเตย

จานวน 50 คน

กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค

จานวน 50 คน

กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตบางนา

จานวน 50 คน

กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตลาดพร้าว

จานวน 50 คน

กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตพระนคร

จานวน 50 คน

กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตบางกระปิ

จานวน 50 คน
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

การศึกษาในครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 400 ชุด ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา
งานวิจยั ตารา และเอกสารวิชา การที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยโครงสร้าง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ประจาเดือน สาหรับ
ส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามวัดความเห็น ตามแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) เริ่ ม
ด้วยจากการเรี ยบเรี ยงข้อมูลความคิดเห็น ทัศนคติที่มีต่อการตีความของผูต้ อบ โดยมีทางเลือกให้เลือกตอบได้
5 ทางเลือก คือ ระดับการรับรู้นอ้ ยที่ สุด ระดับการรับรู้นอ้ ย ระดับการรับรู้ปานกลาง ระดับการรับรู้มาก และ
ระดับการรับรู้มากที่สุด
1

หมายถึง

ระดับการรับรู้นอ้ ยที่สุด

2

หมายถึง

ระดับการรับรู้นอ้ ย

3

หมายถึง

ระดับการรับรู้ปานกลาง

4

หมายถึง

ระดับการรับรู้มาก

5

หมายถึง

ระดับการรับรู้มากที่สุด
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3.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ

ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่ อการวิจยั ครั้งนี้ ไปทดสอบความเชื่อมั่ น ของแบบสอบถามราย
ด้าน และทั้งฉบับโดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ ãแอลฟ่ าของคอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) โดยนา
แบบสอบถามที่ ได้ปรับปรุ งแก้ ไขไปทดสอบความเชื่อมั่ น (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด ซึ่ งกลุ่ ม
ตัวอยางที่ นามาทดลองหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) จะมิใช่ กลุ่มตัวอย่ างกลุ่ มเดียวกั นกับกลุ่ มตัวอย่ างที่
นามาศึกษา
หลังจากทาการแจกแบบสอบถามเพื่อทดสอบหาค่าความเชื่ อมันแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนาคะแนน
แบบสอบถามไปหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)

จาก
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากกลุ่มตัวอย่ างมาทาการตรวจสอบความ ถูกต้องและความ
สมบูรณ์ขอ งข้อมูล แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่ สมบูรณ์นามาเข้ารหัส (Coding) และบั นทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ จากนั้ นจึงวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูว้ จิ ยั จะทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัง่ แต่เดือน พฤษภาคม 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม 2560 โดยได้ทาการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่ าง
โดยทาการเก็บรวมรวมข้อมูลดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้ทาการสารวจทั้ งหมด มาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วจึง นาไปทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
2. การอธิ บายข้อมูลลักษณะทั่ วไปของผูต้ อบแบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ประจาเดือน โดยการแจกแจงค่าความถี่
ค่าเฉลี่ ย ค่าร้อยละ ค่า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ด
3. การอธิ บายข้อมูลด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ได้แก่ คุณลักษณะตราสิ นค้า คุณประโยชน์ ทัศนคติที
มีต่อตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง โดยการแจกค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ค่าร้อย ละ ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐา น และแปลผลตามระดับความคิดเห็นที่ให้ความสาคัญต่อปั จจัย ทั้งนี้ ได้ กาหนดการให้คะแนน
คาตอบแบบสอบถาม แบบ Likert scale (กัลยา วานิชบัญชา, 2557) ซึ่ งมีค่า ดังนี้

ระดับคะแนนความสาคัญมาก
มาก

ค่าคะแนน

5

ค่อนข้างมาก

ค่าคะแนน

4

ปานกลาง

ค่าคะแนน

3

ค่อนข้างน้อย

ค่าคะแนน

2

น้อยมาก

ค่าคะแนน

1
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โดยการใช้หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลั กการแบ่งอันตรภาคชั้ น (Class Interval) จากสู ตร
ดังนี้(กลยา วานิชบัญชา, 2557)
พิสัย = (ค่าสู งสุ ด-ค่าตjาสุ ด) / จานวนช่วงหรื อระดับที่ตอ้ งการแปลผล = (5-1) / 5 = 0.80
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักคาถามระดับการรับรู้อตั ลักษณ์ทางสังคมและ วัฒนธรรมดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 มีระดับความสาคัญในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 มีระดับความสาคัญในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 มีระดับความสาคัญในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 มีระดับความสาคัญในระดับน้อยที่สุด

3.5 สถิติที ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

3.5.1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
ใช้สูตร (Hair, 1995)
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โดยผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้ องต้นในการใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันได้กาหนดเกณฑ์ใน
การบรรยายขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร (กัลยา วานิชบัญชา, 2557) ดังนี้
r xy > .70 หมายถึงตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กนในระดับสู ง
r xy .30-.70 หมายถึงตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
r xy < .30 หมายถึงตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กนในระดับต่า
r xy 0 หมายถึงตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
วิเคราะห์แบบจาลองในรู ปสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model and Analysis)
การศึกษาวิธีน้ ีเป็ นการใช้วธิ ี โดยใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิติในรู ปแบบสมการตัวแปรอิสระหลายตัว
สาหรับ สมการถดถอยเชิงพหุ สร้างมาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ
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กับรายได้โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากนั้นจะนาค่า
สัมประสิ ทธิ ãของแต่ละตัวแปรมาประมาณค่า
โดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares – OLS)
โดยกาหนดให้ตวั แปรตามหรื อตัวแปรผล(Dependence variable) คือ การตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ส่ วนตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณประโยชน์
และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ที่ได้ตดั สิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง แล้วนามาสร้างแบบจาลองสมการถดถอย
โดยแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษามีดงั นี้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
นาเสนอสถิติพรรณนาด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
แบ่งตาม เพศ ชาย และหญิง ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามเพศ ชาย หญิง
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามเพศ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน(คน)
322
78
400

ร้อยละ
80.50
19.50
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 322 คน คิดเป็ นร้อยละ
80.50 และเพศหญิง จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50

ตารางที่ 4.2 แสดงความถี่ ร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
15-25
26-35
36-45
46-55
56 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
75
106
74
51
94
400

ร้อยละ
18.75
26.50
18.50
12.75
23.25
100.00

ตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ 26-35 ปี จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.50 รองลงมา คืออายุ 56 ปี ขึ้นไป จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.25 ต่อมา อายุระหว่าง 15-25 ปี
จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ต่อมา คืออายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.50 ต่อมา คือ อายุระหว่าง 46-55 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงความถี่ รัอยละ จาแนกตามสภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
รวม

จานวน (คน)
109
218
15
58
400

ร้อยละ
27.25
54.31
3.75
14.50
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 218 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.31 รองลงมา โสด จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25 ต่อมา หม้าย จานวน 58
คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 ต่อมา หย่าร้าง จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.4 แสดงค่า ความถี่ ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
66
196
138
400

ร้อยละ
16.50
48.98
34.52
100.00

จากตารางที่ 4.4 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษษระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจานวน
196 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.98 รองลงมา สู งกว่าปริ ญญษตรี จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.52
และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อละ 16.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่า ความถี่ ร้อยละ จาแนกตามอาชีพ

อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
รวม

จานวน (คน)
35
34
128
103
100
400

ร้อยละ
8.75
8.50
32.00
25.75
25.00
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 128 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.00 รองลงมา ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 และ แม่บา้ น/
พ่อบ้าน จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ต่อมา นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75
ต่อมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามรายได้

รายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
45
78
92
185
400

ร้อยละ
11.25
19.50
23.00
46.25
100.00
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 185 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46.25 รองลงมา 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23 และ 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 19.50 และ ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ าทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออาหารแช่ แข็ง
ของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร
2.1 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ดา้ นของตราสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
และตราสิ นค้านั้นเป็ นที่จดจาได้ง่ายรวมทั้งตราสิ นค้าที่เป็ นที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
2.2 คุณประโยชน์ตราสิ นค้า ประกอบด้วย ตราสิ นค้าที่ให้ความมัน่ ใจในการบริ โภคต่อลูกค้า
มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ สะท้อนบุคลิกภาพ และมีคุณค่าทางจิตใจ สะท้อนบุคลิ กสภาพทางสังคม สามารถ
ควบคุมงบประมาณและหาซื้ อได้ง่าย
2.3 ทัศนคติต่อตราสิ นค้า ประกอบด้วยความคาดหวังจากลูกค้าในการเลือกใช้ตรานั้นด้วยความ
มัน่ ใจในคูณภาพของทุกตราสิ นค้า

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับการตัดสิ นใจ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
คุณลักษณ์ตราสิ นค้า
คุณประโยชน์
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.08
3.72
3.77
3.85

S.D.
0.437
0.465
0.465
0.455

ระดับการตัดสิ นใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง ที่ 4.7 คุณลักษณ์ตราสิ นค้า มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.437 รองลงมา ทัศนคติที่มีต่อตราสนค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.465 และ คุณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.465 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณลักษณะตราสิ นค้า คุณประโยชน์
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า กับการตักสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
ตัวแปร
1
2
1. คุณลักษณะตราสิ นค้า
1.000
2. คุณประโยชน์
.700⃰⃰ ⃰
1.000
3. ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
.737⃰ ⃰
.554⃰ ⃰
4. การตัดสิ นใจ
.661⃰ ⃰
.521⃰ ⃰
⃰ ⃰ มีนยั สาคัญทางสถืติที่ระดับ .05 ⃰ ⃰ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3

1.000
.535⃰ ⃰

4

1.000

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปั จจัยคุณลักษณะตราสิ นค้า ปั จจัยคุณประโยชน์ และปั จจัยทัศนคติที่มีต่อ
ตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ Stepwise
ตารางที่ 4.9 แสดงผลของสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
ปัจจัย
b
S.E.B
Beta
t
p-value
คุณลักษณะตราสิ นค้า
.211
.154
.142
5.420
.000
ทัศนคติต่อตราสิ นค้า
.551
.041
.228
4.656
.000
R Square (R²) = .742 Adjust R Square (AR²) = .653 Std. Error of the Estimate (S.E.) = .217
F= 126.231 Sig. = .000
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จากตารางที่ 4.9 ปั จจัยคุณลักษณะตราสิ นค้า และปั จจัยทัศนคติมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสอง (R²) เท่ากับ 0.742 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.20
สรุ ปได้วา่ ผลการพัฒนารู ปแบบภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแ ช่
แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครโดยการสร้างแบบจาลองสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
(Multiple
linear regressions: MRA) ด้วยวิธี Stepwise นั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้มีค่าสหสัมพันธ์
พหุ คูณกาลังสอง (R²) = 0.742 S.E.= 0.217 , F= 126.231 Sig. = .000
ดังนั้นการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณในการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานคร โดยนาตัวแปรอิสระมาเข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ
ทั้ง 3 ตัวแปรพบว่าตัวแปรที่มีความพันธ์เชิงบวก ได้แก่ 1) คุณลักษณะตราสิ นค้า และ 2) ทัศนคติที่มีต่อตรา
สิ นค้า ส่ วนตัวแปรที่ 3) คุณประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อเลย

โดยรู ปแบบสมการมีดงั นี้

Y (การตัดสิ นใจซื้ อ) = .211X₁(คุณลักษณะตราสิ นค้า) ₊.551(ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า) ₊.221
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บทที่ 5

สรุ ปผลการวิจัย อภิปลายผล และข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 การศึกษาภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร
ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของการซื้ ออาหารแช่แข็ง พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโดย รวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านคุณลักษณ์ตราสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า และ
คุณประโยชน์ตามลาดับ เมื่อเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านคุณลักษณ์ตราสิ นค้า ปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีระดับคะแนนการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ รายข้อ ตราสิ นค้า (Logo)ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะและดูสวยงาม รอลงมาคือตราสิ นค้าที่จดจาได้ง่าย ตัวอักษรชัดเจน ง่ายต่อการจดจา ส่ วน
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีความหลากหลายให้เลือกได้ ไม่วา่ จะเป็ นแบบไทยๆรสชาติดงั่
เดิม หรื อแบบยุโรป แบบจีน และมุสลิม เป็ นต้น
ด้านคุณประโยชน์ของตราสิ นค้า ปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง อยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อด้านคุณประโยชน์ ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง ที่มีระดับ
คะแนนการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ตราสิ นค้าสามารถยืนยัน ให้เกิดความมัน่ ใจในการเลือกซื้ อมา
บริ โภค ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ตราสิ นค้าของอาหารแช่แข็ง แยกตามด้านคุณประโยชน์ มีคะแนน
การตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การเ ลือกใช้ตราสิ นค้าเป็ นการบ่งบอกถึงฐานะของผูบ้ ริ โภคได้ ตรา
สิ นค้าสามารถคาดเดาคุณภาพได้ การเลือกใช้ตราสิ นค้าเป็ นการแบ่งกลุ่มในชนชั้นทางสังคม ตราสิ นค้ายังมี
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ประโยชน์ในการกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภดด้วย การเลือกตราสิ นค้าสามารถเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของคุณได้ และตราสิ นค้าส่ งเสริ มให้มีคุณค่าทางจิตใต
ด้านทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า ปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งใน
กรุ งเทพมหานคร ด้านทศนคติโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อด้าน
ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า มีระดับคะแนนอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ สามรถเลือกซื้ อได้ทุกตราสิ นค้าโดยไม่
ยึดต่อตราสิ นค้า ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง แยกตามด้านทัศนคติที่มีต่อตรา
สิ นค้า มีระดับคะแนนการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระ ดับมาก ได้แก่ มีความภักดีโดยเลือกใช้ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง
ตราเดียวเท่านั้น เลือกใช้เฉพาะตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงระดับสากลที่ส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศทัว่ โลก
และจะไม่เลือกใช้ ในระดับที่ไม่มีชื่อหรื อตราสิ นค้า รอลงมา ได้แก่ การเลือกตราสิ นค้าที่มีคุณภาพเดียวกั น
และ มีความคาดหวังในคุณภาพเดียวกัน รสชาติอร่ อย คุณภาพอาหารคุม้ ราคาที่จ่ายไป ตามลาดับ
5.1.2 เพื่อวิเคราะห์ถึงผูบ้ ริ โภคที่มีคุณลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างมีผลต่อระดับการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งที่มีระดับการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ ออาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมด จานวน 400 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุในช่วง 31-50 ปี มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

การทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน

1.ปั จจัยด้านภาพลักษณะตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กันมีระดับการตัดสิ นใจด้านภาพลักษณ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานคร โดยรวม และ
ด้านคุณลักษณะของตราสิ นค้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านคุ ณประโยชน์
และด้านทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า เพศต่างกันผลต่อการตัดสิ นใจด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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2.ปั จจัยด้นภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีออายุต่างกันมี
ระดับการตัดสิ นใจด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3.ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ระดับการตัดสิ นใจด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านลักษณะของตราสิ นค้า
คุณประโยชน์ของตราสิ นค้า ทัศนคติ และภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโดยรวมแตกต่างกันแตกต่างกัน
อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหา รแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ เทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน มี
ระดับการตัดสิ นใจด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าแตกต่างกัน ในด้านลักษณะตราสิ นค้า คุณประโยชน์ของตรา
สิ นค้า ทัศนคติ และภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งโดยรวม แตกต่างอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติ
5.ปัจจัยด้านภ าพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานครที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในด้านของตราสิ นค้า
คุณประโยชน์ ทัศนคติ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5.2 อภิปรายผล

การศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร สามารถอธิ บาย
ประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี้
2.1ปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
มีการ
ตัดสิ นใจ อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะของตราสิ นค้า ได้แก่ ตราสิ นค้า
อาหารแช่แข็งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น กลิ่นที่หอม รสชาติดี ฯลฯ . ผูบ้ ริ โภคให้ระดับคะแนนการตัดสิ นใจ
มากที่สุด รองลงมา ด้านคุณประโยชน์ตราสิ นค้า และด้านทัศนคติ ที่ทาให้จดจาได้ง่าย มีตราสิ นค้าที่เด่นสดุด
ตามีความมัน่ ใจในการบริ โภค สะท้อนบุคลิกภาพ กาหนดงบประมาณค่าใช้จายได้ มีคุณค่าทางจิตใจ เป็ นที่
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ยอมรับทางสังคม มีประโยชน์และความหลากหลายให้เลือก เข้าถึงได้สะดวกหาซื้ อได้ง่าย และด้านทัศนคติ
ที่มีความเชื่อมัน่ ตราสิ นค้านั้นสอดคล้องกับแนวความคิดของ (Stanton and Futrell, 1987) กล่าวว่า ทัศนคติ
เป็ นเป็ นที่มีอิทธิ พลต่อความเชื่อมัน่ ขณะเดยวกันความเชื่อก็มีอิทธิ พลต่อทัศนคติจาก การศึกษาพบว่าทัศนคติ

ของผูบ้ ริ โภคกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจะ มีความสัมพันธ์กนั นักการตลาด จึงต้องศึกษาว่าทัศนคติน้ นั เกิด
ขึ้นมาได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงออย่างไร การเกิดทัศนคติน้ นั เกิดจากข้อมูลของแต่ละบุคคลได้รับกล่าวคือ
เกิดจากประสบการณ์ที่เรี ยนรู ้ในอดีตเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อความนึกคิดของบุคคลและเกิดจากความสัมพันธ์ที่มี
ต่อกลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อแม่ เพื่อน บุคคลชั้นนามีชื่อเสี ยงในสังคม ดารา เป็ นต้น ถ้านักการตลาดดต้องการให้
ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าของเขา นักการตลาดมีทางเลือกคือ สร้างทัศนคติต่อผูบ้ ริ โภคให้สอดคล้องกับสิ นค้าของ
ธุ รกิจดังนั้น นักการตลาดเมื่อรู ้ทศั นคติเป็ นอย่างไรลัวจึงพั ฒนาสิ นค้าให้สอดคล้องกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
โดยทัว่ ไปการพัฒนาสิ นค้าให้สอดคล้องกับทัศนคติทาได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้
เกิดความต้องการในสิ นค้าเพราะต้องใช้เวลานานในการหาลูกค้ารายใหม่ๆรวมทั้งใช้เครื่ องในการสื่ อสาร
แบบต่างๆที่ตอ้ งใช้งบประมาณที่มาก
สอดคล้องกับแนวความคิดของ (Kotler, 1998) ตราสิ นค้าได้แก่ ชื่อ (Name) สัญลักษณ์ (Symblo)
ต่างๆของสิ นค้าไม่วา่ จะเป็ นโลโก้ (Logo) เครื่ องหมายการค้า (Trademark) หี บห่อ (Packaging) ที่สามารถ
ระบุถึงความเป็ นตัวสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆมตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ถูกเลือกโดยผูซ้ ้ื อและเป็ นสิ่ งที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่ไม่สามารถเลียนแบบได้ ถึงแม้วา่ สิ นค้านั้นได้สูญหายไปจากตลาดแล้ว ชื่อของตราสิ นค้าก็จะคง
อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค สิ่ งสาคัญคือการที่ตราสิ นค้าได้ทาการสื่ อสารคุณสมบัติ คุณประโยชน์และความหมาย
ที่ถูกออกแบบโดยนักการตลาดเพื่อช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้กบั ตราสิ นค้านั้นนอกเหนือจากหน้าที่การใช้งาน
ที่สินค้ามอบให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2.2ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสิ นใจด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาจเป็ นเพราะว่าเพศชาย เป็ นหัวหน้าครอบครัวมีความรับผิดชอบด้านรายจ่ายต่างๆจึง เป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
อาหารแช่แข็ง แตกต่างจากเพศหญิงที่ชอบความสะดวกสบาย ความหรู หรา มากกว่าเพศชาย เป็ นต้น
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2.3ปัจยั ด้าน ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า อาหารแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ย อาชีพต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจด้าน ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.ข้ อเสนอแนะ

3.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโชยน์
1.ด้านคุณลักษณะตราสิ นค้า จากการศึกษาพบว่า ตราสิ นค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะ ผูบ้ ริ โภคให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดแสดงว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญตราสิ นค้า (Logo) มีเอกลักษณ์เด่นสดุดตา มีความน่าเชื่อถือ
ในบรรจุภณั ฑ์ คุณภาพ ราคาและคุณประโชยน์ในตราสิ นค้านั้นๆ
2.ตราสิ นค้าสามารถให้ความมัน่ ใจ ในการเลือกซื้ อมารับประทานโดยผูบ้ ริ โภคให้ คะแนนเฉลี่ยมาก
เพราะตราสิ นค้าบ่งบอกถึงความหลากหลาย เช่น มีให้เลือกด้หลายๆรสชาติ มีความปลอดภัย ความ
สะดวกสบายในการหาซื้ อได้ง่าย จึงเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค
3.ด้านทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าของผุบ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานคร ให้คะแนนมาก ใน
เรื่ องของความคาดหวังในคุณภาพที่เหมือนกันในตราสิ นค้าที่ต่างกัน ความมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือทั้งความสด
ใหม่ในรสชาติ ความหอม ความคุม้ ค่าคุม้ ราคาของผูบ้ ริ โภค
4.ด้านคุณประโยชน์ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งในกรุ งเทพมหานคร ให้คะแนนมาก ใน
เรื่ องของความมัน่ ใจต่อตราสิ นค้า ต่อกลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ที่แนะนา และสะท้อนภาพลักษณ์ทาง
สังคมและ บุคลิกภาพของตน มีประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณค่าใช่จ่าย ให้คุณค่าทางจิตใจ
สะดวกสบาย เป็ นที่ยอมรับทางสังคม มีประโยชน์ดา้ นโภชนาการ
3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
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1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารแช่
แข็งของผูบ้ ริ โภคในภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะว้นตก และภาคใต้
2.การศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านคุณภาพกัยผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่เป็ นผูน้ าใน
ตลาดเพื่อนาข้อมูลมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริ มาณต่อไป
3.การศึกษาครั้งต่อไปในกรุ งเทพมหานครตัวอย่างควรกาหนดทั้ง 50 เขตเพื่อให้ได้การกระจายของ
ข้อมูลครบถ้วน
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แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
Brand Image Affecting Buying Frozen Food of Consumer in Bangkok
...........................................................
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย

ลงไปในช่อง

เพียง 1 ช่อง ตามความเป็ นจริ ง

1. เพศ
□ 1. ชาย

□ 2. หญิง

2. อายุ
□ 1. 15-25 ปี
□ 3. 36-45 ปี
□ 5. 56 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน/นักศึกษา

□ 2. 26-35 ปี
□ 4. 46-55 ปี

□ 2. ปริ ญญาตรี
□ 4. อื่น ๆ (ระบุ).....................
□ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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□ 3. ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
□ 5. แม่บา้ น/พ่อบ้าน

5. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. ต่ากว่า 15,000 บาท
□ 3. 20,001 – 30,000 บาท

□ 4. ธุ รกิจส่ วนตัว
□ 6. อื่น ๆ (ระบุ).....................

□ 2. 15,001 – 20,000 บาท
□ 4. 30,000 บาทขึ้นไป

6.สถานภาพ
□ 1.โสด

□ 2.สมรส

□ 3.หย่าร้าง

□ 4.หม้าย

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่องระดับความสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
ของท่าน
ข้ อ

คาถาม

ระดับความสาคัญ
5
มาก
ทีส่ ุ ด

7

ด้ านคุณลักษณะตราสิ นค้ า
ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งมี
เอกลักษณ์เฉพาะ
ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งจดจาง่าย

8

ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง ออกแบบมี

6

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

1
น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ข้ อ

คาถาม

ระดับความสาคัญ
5
มาก
ทีส่ ุ ด

ดีไซด์ที่สวยงาม
ด้ านคุณประโยชน์ ตราสิ นค้ า
9 ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งสามารถ
ยืนยันให้เกิดความมัน่ ใจในการ
เลือกบริ โภค
10 ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งสามารถ
คาดเดาคุณภาพของสิ นค้าได้
11 การเลือกใช้ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง
เป็ นการแบ่งกลุ่มในชนชั้นทาง
สังคม
12 การเลือกใช้ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง
สามารถเปลี่ยนแปลภาพลักษณ์ของ
คุณได้

13 การเลือกใช้ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง
สามารถสะท้อนบุคลิกภาพ
14 ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งมีประโยชน์
ในการกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย
15 ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งส่ งเสริ มให้
มีคุณค่าทางจิตใจ

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

1
น้ อย
ทีส่ ุ ด
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16 การเลือกตราสิ นค้าอาหารแช่แข็ง
ช่วยให้เป็ นที่ยอมรับทางสังคม
17 ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งมีประโยชน์
ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ด้ านทัศนคติทมี่ ีต่อตราสิ นค้ า
18 เลือกใช้ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งบาง
ยีห่ อ้ งเท่านั้น
19 มีความคาดหวังตราสิ นค้าอาหารแช่
แข็งมีคุณภาพเดียวกันทุกยีห่ อ้
20 เลือกใช้ตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งใน
ระดับคุณภาพเดียวกันเท่านั้น
21 เลือกซื้ ออาหารแช่แข็งได้ทุกตรา
สิ นค้า

ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ข้ อ

ลงไปในช่องระดับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งของท่าน

คาถาม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
5
มาก
ทีส่ ุ ด

22 ชื่อเสี ยงตราสิ นค้าอาหารแช่แข็งที่
ท่านบริ โภค
23 คุณภาพอาหารแช่แข็งคุม้ ราคาที่จ่าย
ไป

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

1
น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ข้ อ

คาถาม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
5
มาก
ทีส่ ุ ด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้ อย

1
น้ อย
ทีส่ ุ ด

24 อาหารแช่แข็งมีรสชาติอร่ อย
25 อาหารแช่แข็งมีความหลายหลาก
26 ความมัน่ ใจในคุณภาพของอาหาร
แช่แข็ง

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิม่ เติม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.........................................................
*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***

