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หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจคำ้ปลีก (Consumer Behavior with Retailing Business) 

ได้จัดท�ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อใช้เป็นหนังสือในกำรเรียนกำรสอนวิชำพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจ

ค้ำปลีก และเป็นแนวทำงในกำรบริหำรร้ำนค้ำปลีก ส�ำหรับนักศึกษำอำจำรย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไป 

ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค หลักกำรต่ำงๆ ในกำรประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนกำร เริ่มจำกควำมเข้ำใจในกระบวนกำรตัดสินใจก่อนซื้อ ขณะซื้อ หลังกำรซื้อ กำรเลือกท�ำเล 

ที่ตั้งที่ดี กำรบริหำรพื้นที่ กำรบริหำรสินค้ำภำยในร้ำนค้ำ กำรบริหำรควำมขัดแย้งภำยในร้ำนค้ำ กำร

ศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง และกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีแท้จริง ตลอดจน

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกคำ้ในระยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง 

มีกำรน�ำเสนอโดยยกตัวอย่ำงจริงที่เกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเด่น 2 ประกำรดังนี้คือ

1. โครงสรำ้งของหนังสือเล่มนี้เขียนภำยใต้ 3 แนวคิดคือ “เข้ำใจ ใช้เป็น เน้นรักษำ”

แนวคิดควำมเข้ำใจ ตอนที่ 1 บทน�ำพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วยบทที่ 1 บทที่ 2 และ 

บทที่ 3

แนวคิดกำรใช้เป็น ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู ้บริโภคกับท�ำเลและต�ำแหน่งที่ตั้ง ประกอบด้วย 

บทที่ 4 และบทที่ 5 

 ตอนที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคกับกำรบริหำรร้ำนค้ำ ประกอบด้วยบทที่ 6 

บทที่ 7 และบทที่ 8

แนวคิดเน้นรักษำ  ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับกำรบริหำรกำรตลำด ประกอบด้วยบทที่ 9 

และบทที่ 10 

2. สนบัสนนุกำรศกึษำทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลำงของกำรเรยีนรู ้(Student-centered Learning) 

แบบ Active Learning โดยเน้นกำรคิดเป็น เรียนเป็น และประยุกต์ใช้ได้ กำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์ 

(Work-based Education) 
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มี กำรสรุป ในแต่ละบทเพื่อช่วยย�้ำประเด็นส�ำคัญในบทนั้นที่อำ่นมำแล้ว

มี กรณีศึกษำท้ำยบท และ แบบฝึกหัดท้ำยบททุกบท เพื่อช่วยผู้อำ่นประเมินตนเองได้ว่ำยังขำด

ควำมเข้ำใจในเรื่องใด

มี กำรประยุกต์กรณีศกึษำสรปุภำพรวม ของเนือ้หำทั้งเล่มอีก 11 กรณีศกึษำ (Mini Cases) ทำ้ย

เล่มเพิ่มเข้ำมำเพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถประเมินได้ว่ำสำมำรถประยุกต์เนื้อหำที่ศึกษำได้มำกน้อยขนำดไหน

มี กำรอ้ำงอิง ที่มำของเนื้อหำ หรือค�ำพูดจำกบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละบทเพื่อให้ 

ผู้อ่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอีกทำงหรือสำมำรถสอบถำมจำกผู้เขียนได้ โดยตรง 

ทำง E-mail Address ตอนท้ำยของค�ำน�ำนี้

ผู้เขียนหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรประกอบธุรกิจต่อไป ท้ำยสุดนี้ ผู้บริหำรสถำบันกำรจัดกำรปัญญำ 

ภิวัฒน์ ผู้ ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ 

ขอบคุณทุกตรำสินค้ำที่เป็นแหล่งอ้ำงอิง และขอบคุณทุกแรงบันดำลใจในเขียนหนังสือเล่มนี้

เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

muenjitjit@pim.ac.th
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ไ ม่ใช่หน้ำทีข่องลกูค้ำทีต้่องรบัรูว่้ำตวัเองต้องกำรอะไร (“It is not the customer's job to know 
what they want”)1 แต่เป็นหน้ำที่ของคนขำยที่จะต้องตอบค�ำถำมให้ได้วำ่จะตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริกำรแบบใดมำกกว่ำ ค�ำกล่ำวของ สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) 

“เมื่อพูดถึงแอปเปิล แบรนด์ของเรำคือสิ่งที่มีคำ่มำกที่สุดในสำยตำผม”1

มีคนเคยกล่ำวไว้ มีแอปเปิล 3 ลูกที่เปล่ียนโลกใบน้ี แอปเปิลลูกแรกคือ ลูกท่ีอดัมและอีฟกิน
เข้ำไป แอปเปิลลูกที่ 2 คือ ลูกที่ตกใส่หัวของเซอร์ไอแซก นิวตัน ท�ำให้เขำค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก 
และแอปเปิลลูกที่ 3 คือ แอปเปิลของสตีฟ จ็อบส์

จำกแอปเปิลลูกที่ 3 น้ี เปรียบเสมือนเป็นอีกแรงบันดำลใจในกำรเขียนต�ำรำเล่มนี้ และพบว่ำ
แท้จริงแล้ว ลูกคำ้นั้นไม่ได้จ่ำยเงินเพื่อซื้อสินค้ำ แต่ซื้อทำงออกของปัญหำ ลูกคำ้ยินดีจ่ำยเงินเพื่อซื้อ
สิง่ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมพอใจและแก้ปัญหำทีเ่กดิขึน้ในชวีติได้ต่ำงหำก ดงันัน้หำกลดควำมต้องกำร 
ขำยลง สังเกตควำมต้องกำรซื้อของลูกค้ำให้มำกขึ้น และเห็นโอกำสในตลำดที่ยังไม่มีใครเริ่ม “เติม 
ช่องว่ำงที่มีอยู่ในจักรวำล”1 เป็นค�ำกล่ำวที่ สตีฟ จ็อบส์ ฝำกไว้ ให้กับผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ มีนัยว่ำ 
ผู้ประกอบกำรยังสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ดีให้ลูกค้ำได้อย่ำงไม่มีขอบเขต 

เนื้อหำในตอนที่ 1 ภำยใต้แนวคิด “เข้ำใจ” เป็นกำรน�ำเสนอเนื้อหำพื้นฐำนเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้อ่ำนมีควำมรู้พื้นฐำนที่เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เนื้อหำในตอนที่ 1 ประกอบด้วย 
3 บท ได้แก่

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบไปด้วย ควำมหมำยควำมส�ำคัญ 
และประโยชน์ของกำรศกึษำพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แบบจ�ำลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค สิง่เร้ำ กล่องด�ำผูบ้รโิภค 
และบทบำทผู้บริโภคในธุรกิจค้ำปลีก

บทที่ 2 กระบวนกำรตัดสินใจของผู้บริโภค มีเนื้อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรก่อนกำรตัดสินใจ
ประกอบด้วย กำรตระหนักในควำมต้องกำร กำรค้นหำข้อมูล กำรประเมินทำงเลือก กำรตัดสินใจ 
รปูแบบกำรซือ้ กำรเร่งให้เกดิกำรตดัสนิใจซ้ือและกำรประเมนิภำยหลงักำรซือ้ วงจรกำรบรโิภคผลติภณัฑ์ 
และกำรเสริมแรงกับพฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภค

บทที่ 3 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ควำมหมำยของกำรก�ำหนดตลำดเป้ำหมำย 
ขั้นตอนกำรก�ำหนดตลำดเป้ำหมำย ประกอบไปด้วย กำรก�ำหนดกำรแบ่งส่วนตลำด กำรเลือกตลำด 

เปำ้หมำย และกำรก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์

1สตีฟ จ็อบส์. อัจฉริยะเปลี่ยนโลก, (ภำพยนตร์) 2556.
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แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค1

บทที่

เนื่องจำกกำรแข่งขนัทำงธรุกจิในปัจจบุนันีเ้ป็นกำรแข่งขนัของโลกไร้พรมแดน (Global Competi- 

tion) ซ่ึงเป็นกำรแข่งขันที่เปิดกว้ำง หนึ่งในนโยบำยกำรบริหำรงำนตั้งแต่สมัยประธำนำธิบดี

สหรฐัอเมรกิำ บำรคั โอบำมำ2 คอืควำมพยำยำมในกำรเพิม่ค่ำแรงขัน้ต�ำ่จำกชัว่โมงละ 7 ดอลลำร์สหรฐัฯ 

เป็น 10 ดอลลำร์สหรัฐฯ เพื่อลดควำมต่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนชนชั้นลำ่ง และเป็นกำรกระจำยรำยได้

และช่วยเหลอืคนชนชัน้กลำง ถงึแม้อตัรำคนตกงำนยงัคงสงูอยูแ่ต่เป็นอตัรำท่ีต�ำ่สดุในรอบ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ 

มีผลท�ำให้ประชำชนในสังคมมีโอกำสในกำรจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มขึ้น จนมำถึงประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ

คนที่ 45 โดนัลด์ ทรัมป์ มีนโนยบำยที่สวนทำงกันกับประธำนำธิบดีคนก่อนหลำยเรื่องด้วยกัน แต่ใน

แง่ที่มีผลต่อภำพรวมของเศรษฐกิจและกำรจับจ่ำยใช้สอยของประชำกรแล้ว หนึ่งในนโยบำยนั้น ได้แก่ 

กำรลดภำษีในระดบันติบิคุคลเหลอื 15 เปอร์เซน็ต์ และให้สทิธแิต่ละรฐัเป็นผูก้�ำหนดค่ำแรงขัน้ต�ำ่เองตำม

ควำมเหมำะสมเพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืประชำกรในระดบัแรงงำนอกีทำง3 หำกเปรยีบเทยีบกบัประเทศไทย 

กำรเพิ่มข้ึนของค่ำแรงหรือเงินเดือนขั้นต�่ำนั้นมีผลท�ำให้ผู้บริโภคเป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจซื้อ และ

ทำงเลือกในกำรแสวงหำสินค้ำหรือบริกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของตนเพ่ิมขึ้น จึงเป็นโอกำสของ

ผู้ประกอบกำรในกำรน�ำเสนอสินค้ำหรือบริกำรที่หลำกหลำย

นอกจำกนี้ยังมีอีกหลำยปัจจัยที่ล้วนมีผลต่อกำรใช้ชีวิตและพฤติกรรมกำรจับจ่ำยใช้สอยของคน 

ในประเทศ กำรขยำยตัวทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรคำ้ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ 

เชื่อมถึงกนัไปหมด ตัง้แต่กำรเดนิทำงด้วยรถยนต์ หรอืรถไฟควำมเรว็สงู ตัว๋เครื่องบนิรำคำถกู กำรค้ำเสรี

เขตปลอดภำษ ีกำรลดเงื่อนไขทำงกำรค้ำลง กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนอย่ำงรวดเรว็ (Speed of Change) 

2 บำรัค โอบำมำ. การแถลงนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2557. ออกอำกำศในรำยกำร CNN World News. 
8 มกรำคม 2557 เวลำ 22.00-22.30 น.

3 โดนัลด์ ทรัมป์. การแถลงนโยบายในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง 2016. ออกอำกำศในรำยกำร CNBC Business News 
and Finance. 24 ตุลำคม 2559 เวลำ 8.30 น.
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น้ีมีผลท�ำให้วงจรชีวิตของสินค้ำจะมีระยะเวลำสั้นลง และเทคโนโลยีใหม่เข้ำมำแทนที่เทคโนโลยีเก่ำ 

ท�ำให้สินค้ำที่ผลิตออกมำนั้นมีควำมล้ำสมัยอย่ำงรวดเร็ว 

อีกหนึ่งควำมท้ำทำยที่วัดควำมสำมำรถของผู้บริหำรคือ ควำมสำมำรถในกำรปรับธุรกิจของตน
ให้ทันต่อกระแสควำมนิยมของผู้บริโภค อำจเริ่มศึกษำค้นคว้ำสิ่งเร้ำและท�ำกำรกระตุ้นให้มองเห็นถึง 
ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจำกกำรปรบัสนิค้ำหรอืบรกิำรในรปูแบบต่ำงๆ ผลจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม 
เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุเป็นกลุ่มที่กล้ำใช้จ่ำยและมีอิทธิพลต่อกำรซื้อสินค้ำและบริกำรมำกขึ้น หรือกลุ่ม 
แม่บ้ำนได้เปล่ียนบทบำทจำกเดิมที่เคยท�ำงำนบ้ำนอย่ำงเดียว กลำยเป็นกำรออกไปท�ำงำนนอกบ้ำน 
สำมีภรรยำท�ำงำนทั้งคู่ท�ำให้กำรตัดสินใจและอ�ำนำจซ้ือเปล่ียนแปลงไปจำกสมัยก่อนท่ีผู้ชำยมีอ�ำนำจ
ตัดสินใจมำกกว่ำผู้หญิง กรณีนี้ยังรวมถึงสตรีโสดด้วยที่มีอ�ำนำจซื้อมำกขึ้นเพรำะสำมำรถท�ำงำนหำเงิน
ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพำผู้ ใด สภำพสังคมเช่นนี้ท�ำให้กลุ่มสตรีมีเสรีภำพในกำรตัดสินใจใช้จำ่ยในสิ่งที่ตน
ต้องกำรมำกขึ้นในกิจกรรมต่ำงๆ 

ช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เป็นยุคปฏิวัติอุตสำหกรรมมีกำรผลิตสินค้ำจ�ำนวนมำก (Mass 
Production Oriented) เพื่อลดต้นทุน ส่งผลให้รำคำสินค้ำถูกแต่ไม่มีควำมหลำกหลำย ผู้บริโภคต้อง
ยอมรับในส่ิงท่ีผู้ผลิตน�ำเสนอเนื่องจำกมีทำงเลือกน้อย แต่ในปัจจุบันนี้มีธุรกิจต่ำงๆ เกิดขึ้นมำกมำย 
ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของธุรกิจทั้งภำครัฐและเอกชนมีกำรแข่งขันสูง เพื่อควำมอยู่รอดและให้
องค์กรสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ธุรกิจต้องไม่เพียงแต่สร้ำงสินค้ำหรือบริกำรออกสู่ตลำดเท่ำนั้น 
แต่ผู้ประกอบกำรจ�ำเป็นต้องศึกษำและคำดกำรณ์ในควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงเหมำะสม โดย
แต่ละองค์กรต้องพยำยำมตอบสนองควำมต้องกำร (Needs) ของผู้บริโภคให้มำกที่สุดและสร้ำงควำม
ได้เปรียบเหนือกว่ำคู่แข่ง (Competitive Advantage) จำกกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ (Satisfaction) 
แก่ผู้บริโภค

ในเวลำต่อมำนักกำรตลำดให้ควำมส�ำคัญโดยเน้นในเรื่องของกำรบริหำรสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว 
(Product Oriented) และพัฒนำมำสู่แนวควำมคิดที่เน้นกำรขำย (Selling Oriented) กลยุทธ์ต่ำงๆ 
ถูกน�ำออกมำใช้อย่ำงแพร่หลำย สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้ผู้ผลิตจ�ำเป็นต้องหันมำให้ควำมสนใจศึกษำเรียนรู้ถึง 
ควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิและปัจจยัทีม่ผีลให้เกดิควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค เพื่อพฒันำสนิค้ำให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกที่สุด ผลที่คำดว่ำจะตำมมำ นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
แล้ว ยังน�ำมำสู่กำรสำนต่อจนเกิดกำรประทับใจจนกลำยเป็นลูกค้ำประจ�ำ ควำมสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้ำ 
กำรให้บริกำรและติดตำมผลหลังกำรขำยจนเกิดกำรซื้อซ�้ำในที่สุด (Relationship Oriented) จนน�ำ
มำสู่ยุคกำรตลำดเพื่อกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำหรือบริกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวมเป็นส�ำคัญ 
(Society Oriented) ซ่ึงกำรพัฒนำแนวควำมคิดทำงกำรตลำดเหล่ำนี้สำมำรถน�ำเสนอได้ดังแสดงใน 
รูปที่ 1.1 
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กำรผลิตสินค้ำ
จ�ำนวนมำก

กำรขำยกำรบริหำรสินคำ้ ควำมสัมพันธ์ 
อันดีต่อลูกค้ำ

รูปที่ 1.1 กำรพัฒนำแนวควำมคิดทำงกำรตลำด 

ด้วยเหตุนี้เพื่อที่จะรู้ทันต่อควำมต้องกำรและมอบควำมพอใจให้ผู้บริโภคเกินควำมคำดหมำย 

ผูป้ระกอบกำร (Entrepreneur) จงึจ�ำเป็นต้องเข้ำใจและเข้ำถงึในเรื่องของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เนื่องจำก

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำตำมวิวัฒนำกำรของสังคมในแต่ละ 

ยุคสมัย

1.1 ประเภทของพฤติกรรม
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับควำมนึกคิด (Thought) ควำมรู้สึก (Feeling) หรือกำร

แสดงออกของมนุษย์ (Action) ในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน พฤติกรรมสำมำรถแบ่งออกได้เป็นพฤติกรรม

ภำยใน (Covert Behavior) และพฤติกรรมภำยนอก (Overt Behavior)

ประเภทพฤติกรรม

พฤติกรรม

พฤติกรรมภำยใน 
(Covert Behavior)

พฤติกรรมภำยนอก 
(Overt Behavior)

 

รูปที่ 1.2 ประเภทของพฤติกรรม

พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือควำมคิด ควำมรู้สึก ทัศนคติ กำรรับรู้ ท่ีเกิด

ภำยในจิตใจ สำมำรถท�ำกำรวัดพฤติกรรมจำกเครื่องมือท่ีออกแบบมำเพ่ือทดสอบ เช่น แบบสอบถำม 

กำรสัมภำษณ์ และกำรพูดคุย

พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือกำรกระท�ำท่ีแสดงออกทำงวำจำค�ำพูด สีหน้ำ 

กริยำทำ่ทำง กำรนั่ง กำรยืน และกำรเดิน ซึ่งบุคคลอื่นสำมำรถสังเกตเห็นได้ 



14  พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้ำปลีก

พฤติกรรมภำยในและพฤติกรรมภำยนอกมักจะมีควำมสอดคล้องกัน ดังค�ำสุภำษิตท่ีว่ำ ดวงตำ

เป็นหนำ้ต่ำงของหัวใจ กำรมีควำมรู้สึกนึกคิดอย่ำงไร แนวโน้มที่จะแสดงออกมำทำงสีหน้ำ ค�ำพูด กำร

ตัดสินใจเลือกหรือกำรกระท�ำจะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ส�ำหรับในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภค มี 

นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ ให้ค�ำจ�ำกัดควำมของ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ไว้ดังนี้ 

1.2 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผูบ้รโิภคหมำยถงึ พฤตกิรรมซึง่บคุคลท�ำกำรค้นหำ (Searching) กำรซือ้ (Purchasing) 

กำรใช้ (Using) กำรประเมินผล (Evaluating) และกำรใช้จ่ำย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริกำร 

โดยคำดว่ำจะตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง (อ้ำงอิงจำก Schiffman and Kanuk, 2007) 

พฤติกรรมผู้บริโภคหมำยถึง พฤติกรรมกำรตัดสินใจและกำรกระท�ำของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ

กำรซือ้กำรใช้สนิค้ำ และบรกิำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพงึพอใจ (อ้ำงองิจำก Solomon, 

2009) 

พฤติกรรมผู้บริโภคหมำยถึง กระบวนกำรตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท�ำ 

กำรประเมินผล (Evaluating) กำรได้รับ (Obtaining) กำรใช้ (Using) และกำรด�ำเนินกำรภำยหลัง 

กำรบริโภค (Disposing) สินคำ้และบริกำร (อ้ำงอิงจำก Blackwell, Miniard and Engel, 2006)

พฤติกรรมผู้บริโภคหมำยถึง กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือกลุ่มในกำรจัดหำเลือกสรร 

กำรซื้อ กำรใช้ และกำรจัดกำรภำยหลังกำรบริโภคผลิตภัณฑ์/บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 

ของผู้บริโภคในช่วงเวลำหนึ่ง (อ้ำงอิงจำก Solomon, 2009, Hoyer and Macinnis, 2010)

ฟิลิป คอตเลอร์ และเควิน เคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2011) ได้นิยำมควำมหมำยพฤติกรรม

ผู้บริโภคที่สอดคล้องกันว่ำ พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกำรศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำเหตุ (Why) 

ที่ผู ้บริโภคเลือกและตัดสินใจซ้ือ ตลอดจนศึกษำเกี่ยวกับผู้บริโภคได้ ใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์หรือ 

บริกำรดังกลำ่วอย่ำงไร (How)

ดังนั้นผู้เขียนจึงขออ้ำงอิงควำมหมำยพฤติกรรมผู้บริโภคจำกสตอลล์เวิร์ท (Stallworth, 2008) 

รวมทั้งแกบบอตต์และฮอกก์ (Gabbott and Hogg, 1998) อยำ่งสังเขปว่ำ พฤติกรรมผู้บริโภคเป็น

ศำสตร์แขนงหนึ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมของมนุษย์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรซื้อ-ขำยสินค้ำหรือบริกำร 

โดยกจิกรรมทีก่่อให้เกดิพฤตกิรรมในกำรซือ้นัน้ ประกอบไปด้วยหลำกหลำยกจิกรรม ได้แก่ กำรแสวงหำ 

กำรประเมินทำงเลือก กำรคัดเลือก และกำรตัดสินใจ รวมถึงกำรบริโภคสินคำ้หรือกำรใช้บริกำร ตลอด

จนกำรท้ิงหรือกำรแปรสภำพในสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำว ซ่ึงล้วนเป็นผลมำจำกกำรตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้บริโภค
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นักวิชำกำรหลำยท่ำนตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ได้ก�ำหนดกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

ผู้บริโภค สำมำรถแยกย่อยได้ดังนี้

การตัดสินใจเลือก หมำยถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรตัดสินใจว่ำจะซ้ือสินค้ำหรือบริกำร

หรือไม่ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรในกำรตัดสินใจ กำรตระหนักถึงควำมต้องกำร กำรค้นหำข้อมูล กำร

ประเมินทำงเลือก และกำรตัดสินใจซื้อ (รำยละเอียดน�ำเสนอในบทที่ 2)

การซื้อ หมำยถึงกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำร ตั้งแต่กำรเลือกแหล่งที่จะซื้อ

และวิธีกำรช�ำระเงิน

การใช้ หมำยถึงกำรน�ำสินค้ำมำใช้ หรือกำรรับบริกำรจำกผู้ผลิตหรือพ่อค้ำคนกลำง

การก�าจัดส่วนที่เหลือ หมำยถึงกำรน�ำส่วนที่เหลือของสินค้ำไปก�ำจัดทิ้ง โดยเลือกที่จะทิ้ง น�ำ

กลับมำใช้ ใหม่ (Reuse) หรือน�ำกลับไปผลิตใหม่ (Recycle)

1.3 ความส�าคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในปัจจบุนับทบำทของผูบ้รโิภคมคีวำมส�ำคญัมำกเนื่องจำกผูบ้รโิภคเป็นศนูย์กลำงของกำรประกอบ

ธุรกิจ (Customer Driven) ธุรกิจน้ันเริ่มต้นและจบลงท่ีตัวผู้บริโภค กิจกรรมและกิจกำรของธุรกิจจะ 

บรรลุเป้ำหมำยตำมทีว่ำงไว้ ผูป้ระกอบกำรต้องหนัมำให้ควำมส�ำคญักบัผูบ้รโิภคอย่ำงแท้จรงิ จำกค�ำกล่ำว

ที่พูดเกี่ยวกับผู้บริโภค หรือลูกค้ำที่ว่ำ “The Customer is a King” หรือ “ลูกค้ำถูกเสมอ” นั้น เป็น

เพยีงแนวควำมคดิทีต้่องกำรเน้นย�ำ้หรอืสะท้อนให้เหน็ควำมส�ำคญัของผูบ้รโิภค แท้จรงิแล้วผูบ้รโิภคเป็น

บุคคลที่น�ำเงินหรือผลก�ำไรมำสู่บริษัท ท�ำให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นอำจกล่ำวได้ว่ำ กิจกรรม

ต่ำงๆ ในกำรประกอบกิจกำรนั้น ปัจจุบันได้วำงแผนและด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยมุ่งไปที่ผู้บริโภค

เป็นศูนย์กลำง (Customer Centered) ทั้งคอตเลอร์และเคลเลอร์ (2011) ได้เห็นควำมส�ำคัญของกำร

ศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคว่ำมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อผู้ผลิตหรือผู้ ให้บริกำร ในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบ

ทำงกำรแข่งขัน ทั้งกำรสร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรแข่งขัน หรือควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงดี
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ควำมส�ำคัญของกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคสำมำรถจ�ำแนกได้ดังต่อไปนี้คือ

1.3.1 ความส�าคัญต่อผู้บริโภค (Significance for Customer) 

กำรศกึษำพฤตกิรรมผูบ้รโิภคท�ำให้มสีนิค้ำหรอืบรกิำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำร อกีท้ังยงัมคีวำม

หลำกหลำยในประเภทของสนิค้ำให้ผูบ้รโิภคได้เลอืกซือ้ กำรตดัสนิใจเป็นกจิกรรมทีม่ขีัน้ตอนทีเ่กดิขึน้โดย

อัตโนมัติ อยำ่งเช่น กำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรเป็นพื้นฐำน กำรที่ลูกค้ำจะตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้ำหรือใช้บริกำรได้อย่ำงคุ้มค่ำกับเงินที่จ่ำยไปนั้น หมำยควำมว่ำบุคคลนั้นต้องสำมำรถเปรียบเทียบ

ในคุณค่ำ (Value) ของสินค้ำหรือบริกำรกับรำคำได้ อยำ่งน้อยก่อนกำรตัดสินใจในเรื่องใดก็ตำม บุคคล

คนนั้นต้องวิเครำะห์ถึงข้อดีและข้อจ�ำกัดได้อำจกล่ำวได้วำ่ กำรตัดสินใจมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้

ชีวิตในทุกวันของทุกคน

1.3.2 ความส�าคัญต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ ให้บริการ
 (Significance for Manufacturer, Entrepreneur,
 or Service Provider) 

ผู้ประกอบกำรเข้ำใจถึงแนวโน้มและควำมต้องกำรของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองลักษณะของ 

สินค้ำ กำรเลือกใช้สื่อในกำรโฆษณำ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องกำร กำรหำวิธีที่จะท�ำให้ 

สินค้ำหรือบริกำรมีลักษณะพิเศษและแตกต่ำงจำกคู่แข่ง ส่ิงเหล่ำน้ีจะเป็นประโยชน์จำกกำรเข้ำใจ

พฤติกรรมของผู้บริโภค

1.3.3 ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม
 (Significance for Economy and Society)

ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อสภำพเศรษฐกิจและสภำพสังคมโดยรวม พฤติกรรมของคนกลุ่มใหญ่จะมี

อิทธิพลที่ส�ำคัญต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรด�ำรงชีวิต กำรเข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภคจำกคนกลุ่มใหญ่

จะช่วยให้สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจถึงสภำพเศรษฐกิจโดยรวมและประมำณกำรกระแสและแนวโน้มทำง

สังคมได้ นอกจำกนี้ยังเสนอแนวทำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ กำรค้ำขำยแลกเปลี่ยน 

และพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคมควบคู่กันไป
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1.3.4 ความส�าคัญต่อประเทศ (Significance for Nation)

พฤติกรรมผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งในดำ้นแรงงำน กำรผลิต กำรจ้ำงงำน กำร
ค้ำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ กำรส่งออก กำรน�ำเข้ำ กำรลงทุน กำรควบรวมกิจกำร กำรท�ำให้ประเทศ
ทีม่เีงนิหมนุเวยีนหรอืสภำพคล่องในกำรบรหิำร และพัฒนำประเทศให้มคีวำมเจรญิในด้ำนต่ำงๆ ตำมมำ

1.4 ประโยชน์จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคมีประโยชน์ด้ำนตำ่งๆ ดังต่อไปนี้

1.4.1 ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค (Benefit to Customer) มีดังนี้

1. เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ส�ำหรับผู้บริโภค เนื่องจำกกำรศึกษำพฤติกรรมท�ำให้ทรำบถึงควำม 
ต้องกำรและเป็นกำรบอกไปถึงผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ำยให้ส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรให้เหมำะกับกำร 
ใช้ชีวิต และตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค

2. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้บริโภคให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

3. เพื่อเพิ่มคุณภำพและควำมหลำกหลำยของสินค้ำหรือบริกำร

1.4.2 ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ ให้บริการ 

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร หรือผู้ ให้บริกำร (Benefit to Manufacturer, Entrepreneur, 
or Service Provider) มีดังนี้

1. เพื่อบรรยำยพฤติกรรมที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนทำงกำรตลำด กำรศึกษำถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคจะท�ำให้เข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคได้อยำ่งเหมำะสม และสำมำรถวำงแผน
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้

2. เพื่อเข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภคโดยสร้ำงควำมพึงพอใจและท�ำให้เกิดกำรซื้อซ�้ำ ถ้ำสำมำรถ 
สร้ำงควำมพึงพอใจได้อย่ำงต่อเนื่อง ก็จะสำมำรถสร้ำงควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) และ
ควำมภักดีต่อร้ำนค้ำ (Store Loyalty) ได้
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3. เพื่อท�ำนำยพฤติกรรมโดยปรับธุรกิจให้สอดคล้องตำมสภำพแวดล้อมภำยนอก กำรศึกษำ
พฤติกรรมผู้บริโภคในสถำนกำรณ์ปัจจุบันจะช่วยให้ทรำบถึงแนวโน้ม กระแส ควำมเปลี่ยนแปลงที่จะ 
เกิดขึ้นในอนำคต และน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้เหมำะสม

4. เพื่อแบ่งและเลือกส่วนตลำดได้ตรงกับลักษณะของสินค้ำหรือบริกำร จะช่วยให้สำมำรถ 

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ถูกกลุ่มเป้ำหมำย

5. เพื่อจัดช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยส�ำหรับสินค้ำให้เหมำะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให ้

ผู้บริโภคสำมำรถหำซื้อได้โดยสะดวก

6. เพื่อช่วยผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถตั้งรำคำสินค้ำได้อย่ำงเหมำะสม โดยประเมินจำกอุปสงค์ 

และอุปทำน ตำมหลักเศรษฐศำสตร์ ในกำรผลิตปริมำณสินค้ำออกมำได้เหมำะกับควำมต้องกำรจะ 

ท�ำให้ไม่เสียสมดุลในกำรตั้งรำคำขำย 

1.4.3 ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (Benefit to Economy and Society) มีดังนี้

1. เพื่อควบคุมพฤติกรรมโดยใช้เป็นกำรประเมินหำโอกำสในกำรประกอบธุรกิจ จำกกำรเปล่ียน 

แปลงในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรรวมกลุ่มประชำคมอำเซียน กำรย้ำยถิ่นท่ีอยู่กำรจ้ำงงำน กำรย้ำยฐำน 

กำรผลิต หรือกำรขัดเกลำทำงสังคม 

2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนหรือปรับนโยบำยสำธำรณะ เมื่อทรำบถึงควำมเป็นอยู่ของ 

คนส่วนใหญ่

1.4.4 ประโยชน์ต่อประเทศ 

ประโยชน์ต่อประเทศ (Benefit to Nation)

1. เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ ให้กับประเทศ มีกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศ โดยอำจอยู่ในรูปของ 

กำรลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่ำงชำติ (Foreign Direct Investment; FDI)

2. เพื่อน�ำควำมเจริญมำสู่ประเทศจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำร โดยอำจอยู่ในรูปของ 

กำรส่งออก กำรน�ำเข้ำ กำรควบรวม หรือยุบกิจกำร 

1.5 แบบจ�าลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

แบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกำรศึกษำถึงสิ่งเร้ำที่กระตุ้นให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ 

หรือบริกำร โดยมีจุดเริ่มต้นจำกกำรเห็นควำมส�ำคัญถึงสำเหตุในกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ท�ำให้ม ี

นักวิชำกำรหลำยท่ำนเกิดแนวคิดหรือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งกระตุ้น (Stimulus) และกำร 
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ตอบสนอง (Response) ที่ท�ำให้เกิดควำมต้องกำร โดยสิ่งกระตุ้นเหล่ำนั้นผ่ำนเข้ำมำในกระบวนกำร 

(Process) ได้แก่ กระบวนกำรตัดสินใจตำมแนวคิดของชิฟฟ์แมนและคำนุก (2010) และควำมรู้สึก 

ควำมคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ตำมแนวคิดของเมลดรัมและแมคโดนัลด์ (Meldrum & 

McDonald, 2007) ได้เปรยีบเทยีบควำมรูส้กึ ควำมคดิของผูซ้ือ้ เหมอืนกบักล่องด�ำทีผู่ป้ระกอบกำรควร

เข้ำใจถงึควำมรูส้กึ ควำมคดิ และกำรรบัรูข้องผูบ้รโิภค เพ่ือให้เกดิกำรตอบสนอง (Buyer’s Response) 

คือ กำรซื้อ 

มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ศึกษำหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งเร้ำกับกำรตอบสนองในกำรซื้อหรือ 

ที่เรียกว่ำ แบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ 

 • แบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภคตำมแนวคิดของชิฟฟ์แมนและคำนุก (2010)

 • แบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภคตำมแนวคิดของเมลดรัมและแมคโดนัลด์ (2007)

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่ำงทั้ง 2 แบบ โดยรูปที่ 1.3 เป็นโครงสร้ำงแบบจ�ำลองพฤติกรรม 

ผู้บรโิภคตำมแนวคดิของชฟิฟ์แมนและคำนกุ (2010) และรปูท่ี 1.4 เป็นโครงสร้ำงแบบจ�ำลองพฤตกิรรม

ผู้บริโภคตำมแนวคิดของเมลดรัมแมคโดนัลด์ (2007) โดยเปรียบเทียบท้ังในประเด็นท่ีเหมือนกัน 

และประเด็นที่แตกต่ำงกัน ดังแสดงในตำรำงที่ 1.1

การตอบสนอง (Response)

• ซื้อ (Buy)

• ไม่ซื้อ (Not Buy)

• กำรประเมินหลังกำรซื้อ 
(Post Purchase 
Evaluation)

กระบวนการ (Process)

• ปัจจัยภำยใน (Internal 
Factor)

• กระบวนกำรตัดสินใจ 
(Decision Making 
Process)

• กำรตระหนักในควำม
ต้องกำร

• กำรค้นหำข้อมูล

• กำรประเมินตัวเลือก

สิ่งกระตุ้น (Stimulus)

• ส่วนประสมทำงกำร 
ตลำด (Marketing 
Mix) 4Ps

• ปัจจัยภำยนอก 
(External Factor)

แบบจ�าลอง

รูปที่ 1.3 แบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่มำ : ปรับปรุงจำก Schiffman และ Kanuk, 2010
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หำกเปรยีบเทยีบแบบจ�ำลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคตำมแนวคดิของชฟิฟ์แมนและคำนกุ (2010) กบั

แบบจ�ำลองพฤติกรรมตำมแนวคิดของผู้บริโภค เมลดรัมและแมคโดนัลด์ (2007) มีควำมคล้ำยกันใน 

เรื่องของสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้ำและกำรตอบสนอง แต่จะต่ำงกันตรงกล่องด�ำของผู้บริโภค ถ้ำเป็นแบบ

จ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภคตำมแนวคิดของชิฟฟ์แมนและคำนุก จะรวมพฤติกรรมในกำรซื้อและกำร

ประเมินภำยหลังกำรใช้เป็นกำรตอบสนองของผู้บริโภค แต่ส�ำหรับแบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภคตำม

แนวคิดของเมลดรัมและแมคโดนัลด์ จะรวมพฤติกรรมในกำรซื้อและกำรประเมินภำยหลังกำรใช้อยู่ใน

กล่องด�ำของผู้ซื้อ กำรตอบสนองในมุมมองของเมลดรัมและแมคโดนัลด์ จะเป็นกำรตอบสนองในเรื่อง

ของคุณคำ่ของสินค้ำ ตรำสินค้ำ รูปแบบ และช่วงเวลำซื้อ ดังแสดงในรูปที่ 1.4

สิ่งกระตุ้น 
(Stimulus)

• ส่วนประสมทำงกำร
ตลำด (Marketing 
Mix) 4Ps

• ปัจจัยภำยนอก 
(External Factor)

กล่องด�าผู้ซื้อ 
(Buyer’s Black Box)

• ปัจจัยภำยใน (Internal 
Factor)

• กระบวนกำรตัดสินใจ 
(Decision Making 
Process)

• กำรตระหนักใน 
ควำมต้องกำร

• กำรค้นหำข้อมูล

• กำรประเมินตัวเลือก

• กำรซื้อ/ไม่ซื้อ

• กำรประเมินหลังซื้อ

การตอบสนอง 
(Response)

• คุณค่ำ

• ตรำสินคำ้

• รูปแบบสินคำ้

• รูปแบบกำรช�ำระเงิน

• ช่วงเวลำซื้อ

รูปที่ 1.4 แบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่มำ : ปรับปรุงจำก Meldrum & McDonald, 2007

จำกตำรำงที่ 1.1 เป็นกำรเปรียบเทียบทั้ง 2 แนวคิดจำกทั้ง 3 ส่วนคือ ปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

กระบวนกำร (Process) และผลลัพธ์ (Output) ดังนี้คือ
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบแบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภคตำมแนวคิดของชิฟฟ์แมน, คำนุก, เมลดรัม และแมคโดนัลด์

ชิฟฟ์แมนและคานุก เมลดรัมและแมคโดนัลด์

ปัจจัยน�าเข้า • 4Ps

• ปัจจัยภำยนอก

• 4Ps

• ปัจจัยภำยนอก

กระบวนการ กระบวนกำร กล่องด�ำผู้ซื้อ

• ปัจจัยภำยใน • ปัจจัยภำยใน

• กระบวนกำรตัดสินใจ • กระบวนกำรตัดสินใจ

• กำรตระหนักถึงควำมต้องกำร • กำรตระหนักถึงควำมต้องกำร

• กำรค้นหำข้อมูล • กำรค้นหำข้อมูล

• กำรประเมินทำงเลือก • กำรประเมินทำงเลือก

• กำรซื้อ/ไม่ซื้อ

• กำรประเมินหลังซื้อ

ผลลัพธ์ • กำรซื้อ/ไม่ซื้อ • ตรำสินคำ้

• กำรประเมินหลังกำรซื้อ • คุณค่ำ

• รูปแบบสินคำ้

• รูปแบบกำรช�ำระเงิน

• ช่วงเวลำซื้อ

รำยละเอียดแบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้บริโภค อธิบำยได้ดังต่อไปนี้คือ

1.5.1 สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus)

สิ่งเรำ้หรือสิ่งกระตุ้นคือ สิ่งที่สำมำรถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดควำมต้องกำรซื้อ ซึ่งผู้ประกอบกำร

จะต้องสนใจต่อส่ิงกระตุ้นเหล่ำนี้ เนื่องจำกสิ่งกระตุ้นเหล่ำนี้ถือว่ำเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดกำรซื้อ (Buying 

Motive) ได้แก่ ส่วนประสมทำงด้ำนกำรตลำด (Marketing Mix) และตัวกระตุ้นจำกภำยนอก (Outside 

Stimulus) 

1. ส่วนประสมทางด้านการตลาด มีดังนี้

สิ่งเรำ้ หรือสิ่งกระตุ้นทำงกำรตลำดเป็นสิ่งกระตุ้นที่นักกำรตลำดสำมำรถควบคุม (Controllable 

Factors) และจัดกำรได้ ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประสมทำงด้ำนกำรตลำด (Marketing 

Mix) ได้แก่ 
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(1) สินค้า (Product) อำจผลิตสินค้ำหรือบริกำรให้มีควำมโดดเด่น ดำ้นคุณภำพ กำรใช้งำน 

หรือควำมมีประสิทธิภำพ เป็นกำรตัวกระตุ้นจำกลักษณะของสินคำ้หรือบริกำรเอง

(2) ราคา (Price) อำจตั้งรำคำให้เป็นสิ่งล่อใจให้ลูกคำ้เข้ำร้ำน เช่น 99 บำท หรือร้ำนไดโซ 

สินคำ้รำคำ 60 บำททุกชิ้น, ร้ำนขนมปังเว้ย...เฮ้ย!! 20 บำททุกชิ้น

(3) การจัดจ�าหน่าย (Place) ส�ำหรับสินค้ำหรือช่องทำงในกำรให้บริกำร อำจขยำยสำขำหรือ

เลือกท�ำเลที่ตั้ง ให้เป็นจุดขำยด้ำนควำมสะดวกสบำย เช่น 7-Eleven มีสำขำกว่ำ 10,000 สำขำ หรือแม้

กระทั่งกำรท�ำไดรฟ์ทรู (Drive Thru) ของเคเอฟซี (KFC) จะมีกำรเพิ่มจ�ำนวนสำขำที่มีบริกำรอีกหลำย

สำขำ หรือกำรมีบริกำรคนส่งสินค้ำตำมบ้ำน แม็คโคร (Makro) บำงสำขำ ส�ำหรับลูกค้ำที่มียอดกำรซื้อ

ขั้นต�่ำที่ 10,000 บำท โดยคิดค่ำส่งตำมระยะทำง หรือแม้กระทั่งบริกำรกำรส่งสินค้ำทำงไปรษณีย์แบบ 

EMS รวมถึงธุรกิจปั๊มน�้ำมันบำงสำขำที่ให้ลูกค้ำเติมน�้ำมันได้ด้วยตัวเอง 

(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กำรส่งเสริมกำรตลำด อำจมีกำรจัดกำรส่งเสริม 

กำรขำย (Sales Promotion) เช่น มีของแถมกำรก�ำหนดช่วงเวลำนำทีทอง กำรให้บัตรสิทธิพิเศษ 

แก่สมำชิก หรือกำรก�ำหนดวันที่ให้ส่วนลด เช่น ร้ำน S&P ที่ลด 30 เปอร์เซ็นต์ ทุกวันพุธ

2. ตัวกระตุ้นจากภายนอก มีดังนี้

สิ่งเรำ้ สิ่งกระตุ้น หรือปัจจัยภำยนอกคือ ปัจจัยที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมรอบตัวซึ่งมีอิทธิพลต่อกำร

ตอบสนองและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ปัจจยัเหล่ำนี ้ได้แก่ ปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์ (Demographic) 

ปัจจัยด้ำนสังคม (Social) เช่น สถำบันครอบครัว กลุ่มอ้ำงอิง ชนชั้นทำงสังคม หรือบทบำทของคน 

ในสังคม ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรม (Culture) ปัจจัยด้ำนเทคโนโลย ี

(Technology) และปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal)

(1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของประชำกรว่ำด้วย 

ข้อมูลเกี่ยวกับอำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ สถำนะทำงครอบครัว ศำสนำ เชื้อชำติ และสัญชำติ 

ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ปัจจุบันโครงสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร จ�ำนวน

ผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น อันเนื่องมำจำกควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ควำมรู้ทำงงำนวิจัย

ที่สำมำรถน�ำมำขยำยผลและใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรรักษำคนไข้ เครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย 

ประชำกรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของอำหำรและกำรออกก�ำลังกำยมำกขึ้น สำเหตุเหล่ำนี้มีผลอยำ่งยิ่ง

ต่อภำคของกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้สูงวัย เช่น อุปกรณ์รถเข็น แว่นตำ วิตำมิน

อำหำรเสริม เครื่องออกก�ำลงักำย เสือ้ผ้ำ อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่ตีวัเลขขนำดใหญ่ กำรมแีอปพลเิคชนั 

หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้งำนสะดวก เป็นต้น ในส่วนของภำคบริกำรที่มีกำรตอบสนองลูกค้ำกลุ่มนี้ เช่น 

กำรจัดสรรพื้นที่จอดรถบริเวณด้ำนหน้ำ กำรมีทำงลำดชันไว้ส�ำหรับผู้ ใช้รถเข็น กำรใช้ตัวอักษรที่มีขนำด

ใหญ่ส�ำหรับบอกรำคำ กำรจัดทัวร์เฉพำะผู้สูงวัย หรือทัวร์ไหว้พระท�ำบุญ เป็นต้น 

(2) ปัจจัยด้านสังคม สังคมคือ กลุ่มสังคมรอบตัวของบุคคลมีผลต่อกำรปรับพฤติกรรมของ

บุคคลให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันของสังคม เพื่อกำรยอมรับเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกว่ำ 
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กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม (Socialization) ผู้ประกอบกำรต้องศึกษำถึงลักษณะของคนในสังคม 

ที่ประกอบธุรกิจ เพื่อจะทรำบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลของคนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ร่วมกัน 

ปัจจัยด้ำนสังคม เป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่ง

ประกอบไปด้วยสถำบันครอบครัว (Family) กลุ่มอ้ำงอิง (Reference Group) ชนชั้นทำงสังคม (Social 

Class) และบทบำททำงสังคม (Social Role) 

1. สถาบันครอบครัว เป็นโรงเรียนแห่งแรกในชีวิตที่อบรมสั่งสอนและครอบครัวเป็นพื้นฐำนที่

ส�ำคญัในกำรหล่อหลอมจติใต้ส�ำนกึ ครอบครวัจะมผีลต่อพฤตกิรรมบคุคลได้สงูกว่ำสถำบนัอื่น เนื่องจำก

วยัเด็กเป็นวยัทีเ่รยีนรู ้จนเกดิเป็นลกัษณะท�ำให้เกดิเป็นนสิยัประจ�ำของบคุคลไป กำรเลีย้งดใูนครอบครวั

ที่แตกต่ำงกันส่งผลให้บุคคลมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร ส่งผลต่อกำร 

เลือกใช้สินค้ำและบริกำรของบุคคล ขอยกตัวอย่ำงดังต่อไปน้ี ในส่วนของภำคธุรกิจเล็งเห็นควำม 

ส�ำคัญของสถำบันครอบครัว อย่ำงโครงกำร “สำนรัก” ของบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ท�ำร่วมกัน

ลักษณะครอบครัวในปัจจุบันจะเป็นครอบครัวขนำดเล็ก คนโสดมำกขึ้น คนแต่งงำนไม่มีลูก 

หรือมีลูกเพียง 1–2 คนเท่ำนั้น ประกอบกับอัตรำกำรหย่ำร้ำงสูงข้ึน ปัจจัยเหล่ำนี้ท�ำให้พฤติกรรม 

กำรซื้อของคนเปลี่ยนไปมำก นิยมซื้อสินค้ำขนำดห่อเล็กลง นิยมรถขนำดเล็กประหยัดน�้ำมัน (Eco 

Car) ไม่นิยมท�ำอำหำรเอง นิยมรับประทำนอำหำรโดยเฉพำะอำหำรส�ำเร็จรูปมำกขึ้น จึงเป็นโอกำส 

ของหลำยอุตสำหกรรมในกำรผลิตเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรดังกล่ำว

2. กลุ่มอ้างอิง คือกลุ่มบุคคลใดๆ ที่มีควำมคิด ควำมเชื่อ ทัศนคติ ตลอดจนกำรกระท�ำของเขำ 

มีอิทธิพลหรือเป็นแบบอย่ำงให้กับคนอื่นๆ ในสังคม ดังนั้นผู้ประกอบกำรอำจเลือกใช้กลุ่มบุคคลท่ี 

สำมำรถมีอิทธิพลหรือสร้ำงกระแสนี้ให้กับสินค้ำหรือธุรกิจของตนได้ 

กลุ่มอ้ำงอิงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. กลุ่มอ้ำงอิงทำงตรง (Direct Reference Group) คือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 

ทำงตรง สำมำรถแบ่งได้อีก 2 กลุ่มคือ
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• กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีกำรติดต่อกันอย่ำงสม�่ำเสมอและมี

รูปแบบกำรติดต่อแบบไม่เป็นทำงกำร เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน

• กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) กลุ่มบุคคลที่มีรูปแบบกำรติดต่อแบบเป็นทำงกำร เช่น 

กลุ่มทำงธุรกิจ กำรค้ำ กลุ่มทำงกำรเจรจำ หรือกลุ่มทำงสำยอำชีพ 

2. กลุ่มอ้ำงอิงทำงอ้อม (Indirect Reference Group) คือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลทำงอ้อม

ไม่ได้มีกำรรู้จักเป็นกำรส่วนตัว เช่น กลุ่มที่เป็นต้นแบบหรือไอดอล บุคคลท่ีบุคคลอื่นต้องกำรจะเป็น

เหมือน เช่น นักแสดง นักร้อง นำยแบบ นำงแบบ พิธีกร หรือนักกีฬำที่มีชื่อเสียง

 

รูปที่ 1.5 เหล่ำดำรำเป็นกลุ่มอ้ำงอิงทำงอ้อมในกำรซื้อสินค้ำ

จำกรูปที่ 1.5 มีกำรเปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปได้มีสิทธิ์ในกำรเลือกดำรำ บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่

มีอิทธิพลท�ำให้พวกเขำตัดสินใจซื้อสินค้ำหรือมำใช้บริกำรได้ง่ำยข้ึน เร็วข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเป็นกำรบริหำร

งบประมำณที่ใช้ส�ำหรับกำรจ้ำงกลุ่มผู้มีอิทธิพลได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกที่สุด

โดยกลุ่มอ้ำงอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลหลำยทำงด้วยกัน ได้แก่ 

 • มีอิทธิพลต่อทัศนคติ

 • มีอิทธิพลต่อรูปแบบกำรด�ำรงชีวิต

 • มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในกำรเลือกสินค้ำและตรำสินค้ำ

ปัจจัยจำกกลุม่อ้ำงองินีม้ผีลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค โดยทัว่ไปทศันคตสิำมำรถแบ่งออกได้ 3 ด้ำน

คือ ทัศนคติด้ำนบวกจะมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำของผู้บริโภคให้ซื้อ ทัศนคติด้ำนลบจะมีผลต่อกำร

ตัดสินใจซือ้สินค้ำของผูบ้รโิภคไม่ให้ซือ้ และไม่มทีศันคตใิดๆ เนื่องจำกไม่เคยมปีระสบกำรณ์กบัตรำสนิค้ำ 

3. ชนชั้นทางสังคม สังคมยังสำมำรถแบ่งชนชั้นทำงสังคม เป็นกำรจ�ำแนกผู้บริโภคตำมลักษณะ

ชัน้สงัคม เนื่องจำกชัน้สงัคมทีต่่ำงกนัจะมรีำยได้ทีต่่ำงกนั ส่งผลต่ออ�ำนำจซือ้ทีต่่ำงกนั กำรแบ่งชัน้สงัคม

จะใช้เกณฑ์กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ชนชั้นของสังคมแบ่งออกเป็น กลุ่มชนชั้นระดับสูง กลุ่มชนชั้น
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ระดับกลำง และกลุ่มชนชั้นระดับต้น โดยใช้เกณฑ์ดำ้นอำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ ท�ำเลที่อยู่อำศัยที่แตก

ต่ำงทำงชั้นสังคม และมีแนวโน้มที่จะแสดงออกต่ำงกัน ในขณะที่คนในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโน้มที่จะ

แสดงออกคลำ้ยคลึงกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งกำย วิธีกำรใช้ชีวิต กำรเลือกพักผ่อน อำจแสดงออกหรือ 

รบัรู้ได้จำกสิง่ที่ใช้ เช่น เครื่องแต่งกำย รถยนต์ บ้ำน เฟอร์นเิจอร์ หรอืเครื่องประดบั แต่ในขณะเดยีวกนั 

ในสังคมใดที่มีควำมเหลื่อมล�้ำในกำรแบ่งชนชั้นสูง อำจก่อปัญหำในควำมเป็นอยู่ได้ อีกท้ังยังแสดงให้ 

เห็นถึงควำมไม่เจริญในกำรกระจำยรำยได้ กำรให้กำรศึกษำ หรือกำรสำธำรณสุขไม่ทั่วถึง ถ้ำผู้ประกอบ

กำรต้องประกอบธุรกิจในลักษณะสังคมดังกล่ำว ผู้ประกอบกำรต้องเข้ำใจและเจำะกลุ่มเป้ำหมำยให้ถูก

กลุ่ม ในกำรท�ำกำรตลำดอำจต้องเลือกสรรรูปแบบของสินค้ำหรือบริกำรให้เหมำะสม

4. บทบาทของคนในสังคม บทบำทของผู้บริโภคในธุรกิจคำ้ปลีกสำมำรถแจกแจงได้ ในบทบำทที่

แตกต่ำงกันดังนี้ 

• ผู้ริเริ่ม (Initial) คือบุคคลที่เป็นผู้เริ่มต้นในกำรเสนอควำมคิด เล็งเห็นควำมจ�ำเป็น หรือ 
ควำมต้องกำรสินคำ้หรือบริกำร 

• ผู้มีอิทธิพล (Influencer) คือบุคคลที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ 
หรือใช้สินคำ้หรือบริกำร

• ผู้ตัดสินใจ (Decider) คือบุคคลที่เป็นผู้ตัดสินใจว่ำจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไร ซื้อในเงื่อนไข 

จ�ำนวน รำคำ และกำรช�ำระเงินเป็นอย่ำงไร รวมถึงซื้อช่องทำงไหน

• ผู้ซื้อ (Buyer) คือบุคคลที่เป็นผู้ซื้อสินค้ำหรือบริกำรจริง โดยที่ตนเองอำจไม่ได้เป็นผู้บริโภค

หรือเป็นผู้บริโภคก็ได้

• ผู้บริโภค (Consumer) คือบุคคลใดก็ตำมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือกระบวนกำร 

ของกำรเลือก กำรซื้อ กำรใช้ หรือกำรก�ำจัดสินค้ำหรือบริกำร

• ลูกค้ำ (Customer) คือบุคคลที่ซื้อสินค้ำหรือบริกำรตรำสินค้ำใดตรำสินค้ำหนึ่งค่อนข้ำง

สม�่ำเสมอ ค�ำว่ำ ลูกค้ำ สำมำรถจ�ำแนกลักษณะได้ 2 ประกำร 

1.  ลูกค้ำบุคคล (Personal Customer) มีวัตถุประสงค์ในกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรเพื่อ

ใช้ประโยชน์ส�ำหรับส่วนตัวหรือบุคคลอื่น

2. ลูกค้ำองค์กร (Corporated Customer) คือผู้ที่ชื้อสินค้ำหรือบริกำร เพื่อใช้ ในกำร

แสวงหำผลก�ำไรหรือไม่ก็ตำม แต่กำรซื้อในครั้งนั้นเป็นกำรซื้อเพื่อใช้ ในกิจกรรมต่ำงๆ ใน

กำรด�ำเนนิธรุกจิ ตัง้แต่กระบวนกำรผลติ และกำรขำยตลอดจนกจิกรรมทำงกำรตลำด ได้แก่ 

กำรซื้อวัตถุดิบ กำรซื้อปัจจัยในกำรผลิต วัสดุ หรืออุปกรณ์เป็นต้น

ในหนงัสอืเล่มนีจ้ะขอใช้ทัง้ค�ำว่ำ “ผูบ้รโิภค” เพ่ือให้สอดคล้องกบัเนือ้ควำมและใช้ค�ำว่ำ “ลูกค้ำ” 

เพื่อควำมครอบคลุมที่เข้ำใจง่ำย
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ตัวอย่างบทบาทและสถานภาพของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก

บทบำทของผู้บริโภคในธุรกิจค้ำปลีก เช่น คุณพ่อหิวข้ำวเลยชวนทุกคนไปรับประทำนอำหำร

ญี่ปุ่นร้ำนฟูจิ คุณแม่บอกว่ำรับประทำนสุกี้ชุดผักมีประโยชน์กว่ำ พ่ีชำยเลยสรุปว่ำถ้ำงั้นไปรับประทำน 

ซิซซ์เล่อร์ (Sizzler) ทุกคนเลยไปรับประทำนอำหำรเย็นท่ีซิซซ์เล่อร์แบบบุฟเฟ่ต์ โดยมื้อน้ีคุณแม่เป็น

เจำ้มือเลี้ยงทุกคนในครอบครัว

คุณพ่อ  เป็นผู้ริเริ่มและผู้บริโภค

คุณแม่  เป็นผู้มีอิทธิพล ผู้ซื้อ และผู้บริโภค

พี่ชำย  เป็นผู้ตัดสินใจและผู้บริโภค

ตัวเรำ  เป็นผู้บริโภค

ทุกคนล้วนเป็นลูกค้ำ

จำกตวัอย่ำงจะเหน็ว่ำผูบ้รโิภคสำมำรถมหีลำยบทบำทได้ในแต่ละกระบวนกำรในกำรตดัสนิใจซือ้

สำเหตุที่ผู้ประกอบกำรหรือผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรจ�ำเป็นต้องเข้ำใจในแต่ละบทบำทนั้น 

สืบเนื่องมำจำกกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรเข้ำถึงผู้บริโภคทั้งข้อมูล ข่ำวสำรกำรส่งเสริมกำรขำย กำรตั้ง

รำคำ หรือแม้กระทั่งช่วงเวลำในกำรโฆษณำ เพื่อให้ตรงกับเวลำของกลุ่มเป้ำหมำย เช่น 

 • โฆษณำขนมหรือของเล่นเด็ก อำจเลือกช่วงวันเสำร์ อำทิตย์ หรือช่วงเช้ำหลังตื่นนอน 

 • โฆษณำอุปกรณ์รัดหน้ำท้อง อำจเลือกช่วงหลังส่งลูกไปโรงเรียนส�ำหรับคุณแม่ที่ยังพอมีเวลำ

ว่ำงในช่วงสำย 

 • โฆษณำซอสปรุงรส อำจเลือกช่วงบ่ำย ช่วงเวลำท่ีมีรำยกำรสอนท�ำอำหำรส�ำหรับบ้ำน อำจ

เตรียมท�ำอำหำรเย็นให้คนในครอบครัว

มีผลวิจัยสนับสนุนจำกศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสำน (E-Saan Center for Business and 

Economic Research, 2557) ยืนยันเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เรื่องของรูป

แบบกำรด�ำเนินชีวิต พบว่ำ คนในปัจจุบันนิยมรับประทำนนอกบ้ำน รวมถึงอำหำรข้ำงทำง และนิยมซื้อ

สินคำ้หำบเร่มำกขึ้น โดย 1 มื้อตกอยู่ที่ประมำณ 100-300 บำท ส่วนมำกบทบำทของผู้บริโภคเป็นทั้ง

ผู้ซื้อและผู้บริโภคเอง

นอกจำกน้ียังพบว่ำคนนิยมรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึ้น ประเภทของอำหำรท่ีนิยมรับ

ประทำนนอกบ้ำนคือ อำหำรญี่ปุ่น สเต๊ก พิซซำ่ อำหำรเกำหลีและอำหำรที่ท�ำให้สุกด้วยตัวเอง ได้แก่ 

บำร์บีคิว สุกี้ ต่อด้วยของหวำน ขนมเค้ก ไอศกรีม และต้องถ่ำยรูปแชร์ผำ่นสื่อออนไลน์ก่อนรับประทำน 

ส่วนมำกกลุ่มเป้ำหมำยมำกันเป็นกลุ่ม ทั้งครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ดังนั้นบทบำทของผู้บริโภคเป็นได้ 

ทั้งผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจ ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และลูกค้ำ
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ในขณะที่คนอำยุต�่ำกว่ำ 17 ปีหรือคนที่อยู่ในเมืองเล็กนิยมรับประทำนขำ้วในบำ้นโดยซื้ออำหำร

พร้อมทำน (Ready to Cook, Ready to Eat) เนื่องจำกไม่สะดวกในกำรปรงุอำหำร ส่วนมำกบทบำทของ

ผู้บริโภคเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ ใช้ (ผู้บริโภค) จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจจำกศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจ

อีสำน พบว่ำเป็นโอกำสให้กับหลำยธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี

(3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจนั้นครอบคลุมถึงเรื่องของกำรผลิต กำรจัดสรรทรัพยำกร 

กำรบริหำรปัจจัยในกำรผลิตโดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร กำรแลก

เปลี่ยน กำรกระจำยรำยได้ รวมถึงกำรบริโภคและอุปโภคของคนในสังคม ตลอดจนควำมเป็นอยู่ของ

คนในสงัคม ซึง่สิง่เหล่ำนีเ้ป็นสิง่ทีก่�ำหนดอ�ำนำจกำรซือ้ (Purchasing Power) ของผูบ้รโิภคทัง้ในรปูของ

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมทั้งกำรศึกษำถึงแนวโน้มในกำรซื้อสินคำ้ของผู้บริโภค โดยปัจจัยเหล่ำนี้คือ

 • ภำวะเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงินฝืด 

 • รำคำของสินคำ้และบริกำร

 • ค่ำครองชีพ 

 • ควำมสำมำรถในกำรบริหำรต้นทุน

 • ควำมเจริญทำงสำธำรณูปโภค และกำรคมนำคม เป็นต้น 

(4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือ สิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น รวมถึงรูปแบบทำงควำมคิด 

พฤติกรรม กำรปฏิบัติ และกำรแสดงออกต่ำงๆ ภำษำ กำรแต่งกำย ศิลปะ ที่สำมำรถถ่ำยทอดจำกรุ่น

สู่รุ่น วัฒนธรรมยังคงเป็นสิ่งที่ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด�ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้นปัจจัยด้ำน

วฒันธรรมเป็นวถิกีำรด�ำเนนิชวีติทีส่งัคมเชื่อถอืว่ำเป็นสิง่ทีด่งีำมและยอมรบัมำปฏบิตั ิเพื่อให้สงัคมด�ำเนนิ

และมีกำรพัฒนำไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องรับรู้ อธิบำยไปในทิศทำงเดียวกันได้ ยึดถือ

และปฏิบัติตำมวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อกำรอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดียวกัน วัฒนธรรมเป็นเรื่องของ

ค่ำนิยมพื้นฐำน (Basic Values) ควำมเชื่อ (Believe) กำรรับรู้ (Perception) ควำมต้องกำร (Wants) 

และพฤติกรรม (Behaviors) สำมำรถเรียนรู้และถ่ำยทอดได้ จึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทำงในกำรด�ำเนิน

ชีวิต (Lifestyles) ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ หรือแม้กระทั่งวิธีคิดก็เป็นวัฒนธรรมด้วย ซึ่งสำมำรถ

ก�ำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมได้
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ดงันัน้ในฐำนะผูป้ระกอบกำรจงึจ�ำเป็นต้องเข้ำใจปัจจยัทำงด้ำนวฒันธรรมในกำรบรหิำรธรุกจิโดย

มีวัตถุประสงค์คือ

 • เพื่อปรับสินค้ำหรือบริกำรให้เหมำะสมกับวัฒนธรรมของผู้บริโภค เช่น กำรดื่มชำในญี่ปุ่นเป็น 

ท่ีนิยม ดังนั้นจะเห็นเครื่องจ�ำหน่ำยน�้ำชำแบบหยอดเหรียญพบเห็นได้ง่ำยในที่สำธำรณะ ทั้งแบบร้อน

และแบบเย็น ตัวอยำ่งของกำรขำยเสื้อโค้ต เสื้อขนสัตว์ และผ้ำพันคอ พบมำกในเมืองหนำว จึงมีควำม

หลำกหลำยของรำคำ กำรออกแบบให้เลือกมำกกว่ำในเมืองร้อน

 • เพื่อสร้ำงแนวทำงกำรท�ำงำนของพนักงำน หรือวัฒนธรรมองค์กรให้ชัดเจนจนสะท้อนออกไป

จนเกิดเป็นภำพเดียวกันในสำยตำผู้บริโภค เช่น รีเจนซี่ บรั่นดีไทย กับสโลแกน “ส�ำนึกดี สังคมดี” โดย

ใช้โฆษณำที่สื่อถึงควำมเป็นไทยทุกชุด ใช้ผู้หญิงไทยมำร�ำแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมท่ีเคียงคู่สังคมไทย

มำช้ำนำน ทั้งท่ีเป็นกำรจ�ำหน่ำยสุรำ หรือตัวอย่ำงของบริษัทห้ำงขำยยำอังกฤษตรำงู อยู่คู่คนไทยกว่ำ 

120 ปี ให้พนักงำนไปปฏบิตัธิรรมในธรรมสถำนของบรษิทัโดยไม่หกัวนัลำ และใช้หลักกำรนี้ในกำรบรหิำร

พนักงำนและงำนคือ ไม่เอำแต่ได้เพียงอย่ำงเดียว ต้องให้สิ่งดีๆ คืนสู่พนักงำนคือ ควำมสุขใจจำกกำร

ท�ำงำน (Happiness in Workplace) ธรรมะจึงมีบทบำทในกำรสร้ำงสมดุลในกำรบริหำรคน มีผลกำร

วิจัยหลำยชิ้นพบว่ำ ควำมสุขทำงใจส่งผลโดยตรงต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน (Productivity)

(เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล, 2554) สิ่งเหล่ำนี้จะสะท้อนออกไปในคุณค่ำของสินคำ้ที่ส่งมอบสู่ผู้บริโภค

คนไทยจนถึงทุกวันนี้ 

1. องค์ประกอบของวัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

 • ส่วนทีม่องเหน็ได้ (Visible) จะเป็นสิง่ทีส่มำชกิองค์กำรสร้ำงหรอืประดษิฐ์ขึน้มำ เช่น สิง่ประดษิฐ์

ตำ่งๆ เช่น รูปปั้นของผู้ก่อตั้งกิจกำรและถำวรวัตถุ เช่น โดมของธรรมศำสตร์ หรือกำรตบแต่งอำคำร

สถำนที่ ป้ำย สัญลักษณ์ ค�ำขวัญ (Slogan) หรือกำรแต่งกำยของพนักงำน ถุงใส่ของที่มีตรำสินค้ำ สี 

โลโก้ เช่น “TIFFY แผงสีเขียว”

 • ส่วนที่อยู่ลึกลงไปจะมองไม่เห็น (Invisible) แต่เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภครับรู้และเข้ำใจร่วมกัน เช่น 

ค่ำนยิมของแมคโดนลัด์ (McDonald’s) ทีเ่น้นคณุภำพ ควำมสะอำด และควำมเรว็ หรอื KFC (Kentucky 

Fried Chicken) ที่เน้นคุณภำพ ควำมสะอำด ควำมเร็ว และควำมถูกต้อง

คำ่นิยมของ 7-Eleven เน้นคุณภำพ คุณค่ำ ควำมสะอำด กำรบริกำร ควำมหลำกหลำย และ 

ส่ิงแวดล้อม จะพบว่ำธุรกิจทำงด้ำนอำหำรจะเน้นในเรื่องของควำมสะอำด คุณภำพของสินค้ำ และ

บริกำรเป็นหลัก

2. ประเภทของวัฒนธรรม แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

 • วัฒนธรรมเด่น (Dominant Culture) จะเป็นลักษณะของคนในสังคมโดยรวม ซึ่งจะเห็นได้

จำกค่ำนิยม หลักขององค์กำรวัฒนธรรมประเภทนี้จะเป็นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ที่รับรู้และยอมรับ

ที่ประพฤติปฏิบัติกันมำหลำยชั่วอำยุคน
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 • วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) จะเป็นกำรจ�ำแนกผู้บริโภคโดยใช้เกณฑ์เชื้อชำติศำสนำ 

ท้องถิ่น อำยุ อำชีพ และเพศ เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมกลุ่มย่อยที่แตกต่ำงกันจะมีทัศนคติและพฤติกรรม

กำรบริโภคที่แตกต่ำงกัน 

วัฒนธรรมเด่น

วัฒนธรรมกลุ่มย่อย

รูปที่ 1.6 ระดับของวัฒนธรรม

วฒันธรรมของคนในพืน้ทีจ่ะมวีฒันธรรมย่อยหลำยแบบได้ เช่น วฒันธรรมของผูค้นในแถบเอเชยี

มีควำมคล้ำยคลึงกันในเรื่องของอำหำรกำรกิน นิยมรับประทำนข้ำวสวย เมื่อเปรียบเทียบกับวัฒนธรรม

ประเทศในแถบตะวันตก นิยมรับประทำนแป้ง ขนมปัง หรือแต่ละประเทศในแถบเอเชียก็มีควำมแตก

ตำ่งกัน ในขณะที่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงจำกประเทศญี่ปุ่น เช่น ในเรื่องกำรแต่งกำย หรือ

กำรท�ำควำมเคำรพ 

กำรมีวัฒนธรรมย่อยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่ำ วัฒนธรรมย่อยนั้น

เหน็พ้องต้องกนักบัควำมเชื่อและค่ำนยิมหลักของสงัคมมำกน้อยเพียงใด หำกไม่เหน็พ้องกบัวธิกีำรหรอื

แนวคิดร่วมกันก็จะน�ำไปสู่กำรขำดควำมเชื่อมั่นในสังคมได้ เช่น ควำมขัดแย้งของผู้คนใน 3 จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ ในขณะเดียวกันสังคมอำจได้ประโยชน์จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมแตกต่ำงใน

ค่ำนิยมดังกลำ่วได้ เช่น ชำวจีนที่อำศัยอยู่แถวเยำวรำชจะมีงำนประเพณีกินเจ ไหว้เจ้ำ กำรรับประทำน

อำหำรเจจนเป็นที่กล่ำวขวัญและท�ำรำยได้ ให้กับพ่อคำ้แม่คำ้ในเทศกำลดังกล่ำวได้ 



เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผูสนใจทั่วไป

พฤติกรรมผูบริโภค
ธุรกิจคาปลีกกับ

การขายถือไดวาเปนศาสตรและศิลปแขนงหนึ่ง  การที่ลูกคาหนึ่งคนตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการยี่หอใดยี่หอ

หนึ่งนั้น แสดงถึงผูประกอบการรายนั้นมีความสามารถในการเขาใจ เขาถึง เขาหา คนที่เราๆ ทานๆ เรียกเขาวา 

“ลูกคา” 

เขาใจ = ความสามารถในการอานใจเขาไดอยางลึกซึ้ง รับ “ฟง” ตลอด และพรอมเติมให

เต็มในสิ่งที่ขาดหายไป

เขาถึง = ความสามารถในการสงมอบสนิคาหรอืบรกิารที ่“โดน” โดนจนสงผลทาํใหการใช

ชีวิตของพวกเขางายขึ้นและดีขึ้น

เขาหา = ความสามารถในการหาคนที่ “ใช” จนเจอ ถาเจอแลวอยาปลอยใหแฟนพันธุแท

นอกใจเสียงายๆ ละ พรอมปรับปรุง แกไข และพัฒนาอยางตอเนื�อง เพื�อใหเกิด

การซื้อในครั้งตอไป 

การขายในครั้งที่สองนี้ ใชเวลาและพลังงานเพียงเศษเสี้ยวของการขายในครั้งแรก เนื�องจากการขายในครั้งนี้ 

ลูกคาจะ “มาหา” คุณเอง หากพวกเขาหลงใหลในสินคาหรือบริการของคุณอยางคลั่งไคลจนตองเพิ่มความถี่

ในการซื้อ สุดทายสินคาของคุณจะกลายเปนหุนสวนในชีวิตของพวกเขาไปโดยไมรูตัว อยางที่หลายๆ ผลิตภัณฑ

ไดสอดแทรกตัวเขาไปเปนสวนหนึ่งในทุกวันของทุกครัวเรือน เฉกเชน Heinz, Kellogg, KRAFT, McDonald’s, 

Mark & Spencer, MUJI, Hush Puppies, หรือ Apple

เหตุใด…นํ้าหอมยี่หอชาแนล นัมเบอรไฟว จึงเปนนํ้าหอมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก 

ดวยสโลแกนที่เรียบและงายแตดึงดูดพอ “ชาแนล นัมเบอรไฟว คุณคูควร” 

เหตุใด…กูเกิล  จึงเปนบริษัทที่คนทั้งโลกชื�นชม  ความสามารถในการเขาถึงลูกคาไดโดยการจัดทําดัชนีของทุกสิ่ง

ทุกอยางในโลกนี้ใหสืบคนไดอยางงายดาย เหลานี้ลวนเปนตัวอยางของการหาคําตอบในหนังสือเลมนี้ 

“ถาคุณมีความเชื�ออยางมุงมั่นในบางสิ่งประกอบกับ มีความรักในสิ่งนั้นอยางแรงกลาดวยหัวใจของคุณ คุณจะ

ทํามันไดอยางไมน�าเชื�อ” กุญแจ 3 ดอกที่ไขสูการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในชีวิตของคุณคือ ความเชื�อ ความรัก และ

การลงมือ

Believe + Passion + Action = Change!

ทายสุดนี้ ขอใหหนังสือเลมนี้เปนไมขีดไฟอีกกานหนึ่งที่จุดประกายความคิดดีๆ ใหกับผูประกอบการรุนใหมทุกคน
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