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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของกลุ่มวัยทางานในเขต
เทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
4. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค ได้มีผู้ที่ให้ความหมายหรือแนวคิดไว้หลากหลายและมีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกันหลายท่าน ดังนี้
Loudon and Bitta (1988, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค อาจหมายถึง
กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เมื่อมีการประเมินการได้มา
การใช้หรือการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าและบริการ
Engle, Blackwell and Miniard (1993, p. 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า
หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อทาการประเมินผล
การจัดหา การใช้ และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้ได้มาซึ่งการบริโภค
Hoyer and MacInnis (1997, p. 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นผลสะท้อน
ของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการได้รับมา การบริโภค และ
การจากัด อันเกี่ยวกับสินค้า บริการ เวลา และความคิด โดยหน่วยตัดสินใจซื้อ (คน) ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง
Paul and Jerry (1990, p. 5) สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาซึ่งส่งผลต่อกันและกันตลอดเวลาของความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรม และเหตุการณ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้กระทาขึ้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยน
สาหรับการดาเนินชีวิตมนุษย์
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Mowen and Minor (1998, p. 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง
การศึกษาถึงหน่วยการซื้อและกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมาการบริโภคและ
การจากัดอันเกี่ยวกับสินค้า บริการ ประสบการณ์ และความคิด
Schiffman and Kanuk (1994, p. 7) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทาการค้นหาความต้องการเกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้การประเมิน การใช้จ่าย
ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
Solomon (1996, p. 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึง
กระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อทาการเลือกสรรการซื้อ การใช้ หรือ
การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองความต้องการและ
ความปรารถนาต่าง ๆ ให้ได้รับความพอใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย์, ชวลิต ประภวานนท์ และ
สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ (2541, หน้า 124) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภค
ทาการค้นหา การซื้อ การใช้ ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนอง
ความต้องการของเขา หรือการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทาของผู้บริโภค
เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544, หน้า 39) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทา
สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและ
การใช้สินค้าหรือบริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการตัดสินใจทั้งก่อนและ
หลังการกระทาต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของบุคคล
ทฤษฎีเกี่ยวกับการค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 6 Ws และ 1 H
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม
การซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจะอาศัยคาถาม 6 Ws และ 1 H
ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, When, Where และ How เพื่อค้นหาลักษณะที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 7 ประการ หรือ 7 O’s ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organization,
Occasions, Outlet และ Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หน้า 126) โดยมีการกาหนด
คาถามดังนี้
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1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาถามเพื่อทราบถึง
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา
พฤติกรรมศาสตร์
2. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นคาถามถึงสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือ ต้องการคุณสมบัติหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้ออะไร (Why does the consumer buying?) เป็นคาถามเพื่อทราบ
วัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคซื้อสินค้า (Objectives) ผ่านระบบช่องทางการจัดจาหน่ายใด ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางด้านร่างกายและทางด้านจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อ คือ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม ปัจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบ้าง (Who participants in the buying?) เป็นคาถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ริเริ่มในการที่จะซื้อ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When the consumer buy?) เป็นคาถามเพื่อต้องการทราบถึง
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน
ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นคาถามเพื่อต้องการทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlet) ที่ผู้บริโภคไปทาการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย
ของชา ฯลฯ
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคาถามเพื่อทราบถึงขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการซื้อ
คาตอบที่ได้มาเหล่านี้ จะช่วยให้นักการตลาดสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและประสบความสาเร็จทางด้าน
การตลาดได้เป็นอย่างดี

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer buying decision process) เป็นลาดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากการสารวจรายงานของผู้บริโภคจานวนมากใน
กระบวนการซื้อ พบว่า ผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือ
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การรับรู้ปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินผลทางเลือกก่อนการซื้อ 4) การตัดสินใจซื้อ
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ทั้งนี้ผู้บริโภคอาจข้ามหรือย้อนกลับไปเริ่มต้นขั้นตอนก่อนนี้ก็ได้
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อเริ่มต้นก่อนการซื้อจริง ๆ และมีผลกระทบหลังจาก
การซื้อ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition)
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหว่าง
สิ่งที่เขามีอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการ (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2004, p. 100) ซึ่งเกิดจาก 1) ตัวแปร
ภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ความต้องการและการจูงใจ บุคลิกภาพและแนวความคิด
ส่วนตัว การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ 2) ตัวแปรภายนอก หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านสังคม
วัฒนธรรม ประกอบด้วย กลุม่ อ้างอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย
ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการกาหนดความต้องการของแต่ละบุคคล
2. การค้นหาข้อมูล (Search for information) หรือการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ
(Prepurchase search) เมื่อบุคคลได้รับรู้ถึงความต้องการแล้ว เขาจะค้นหาวิธีการที่จะทาให้
ความต้องการดังกล่าวได้รับการตอบสนอง ซึ่งผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ 2 ทาง คือ
2.1 การค้นหาข้อมูลจากภายใน (Internal search) โดยทบทวนความทรงจาในอดีต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าที่ตนเองเคยซื้อ
2.2 การค้นหาข้อมูลจากภายนอก (External search) ซึ่งสามารถค้นหาได้จาก 5 แหล่ง
ดังนี้
2.2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น
2.2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) หรือแหล่งข้อมูลที่จัดโดยนักการตลาด
(Marketer-dominated sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย เป็นต้น
2.2.3 แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นต้น
2.2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ
การใช้สินค้า เป็นต้น
2.2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
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สินค้าและบริการที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อต่า ผู้ซื้ออาจใช้การค้นหา
ข้อมูลจากภายใน โดยการเลือกตราสินค้าที่ตนเองรู้จักหรือเคยใช้มาก่อน ดังนั้น นักการตลาดจึงควร
ให้ความสาคัญในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
ส่วนสินค้าและบริการที่ต้องใช้ความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูง นักการตลาด
ต้องใช้ความพยายามในการขายและส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นให้บุคคลมีการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากขึ้น
ในขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการและการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ ผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการข้อมูล
กระบวนการข้อมูล (Information processing) หมายถึง กระบวนการซึ่งมีการรับรู้
(Received) ถึงสิ่งกระตุ้น (Stimulus) การตีความหมาย (Interpreted) การเก็บรักษาในความทรงจา
(Store in emory) และการนากลับมาใช้ภายหลัง (Retrieved) (Blackwell, Miniard, & Engel, 2006, p. 77)
เมื่อผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมูลจากภายนอก ผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งกระตุ้นโดยนักการตลาด
เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ และสิ่งกระตุ้นโดยกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นักการตลาด เช่น ครอบครัว
เพื่อน เป็นต้น ซึ่งสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะส่งผลต่อกระบวนการข้อมูลของผู้บริโภค โดยรายละเอียด
ดังนี้
1. การเปิดรับข่าวสาร (Exposure) หมายถึง การที่บุคคลมีการรับรู้จากสิ่งกระตุ้นโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสหนึ่งอย่างขึ้นไป ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส
2. ความตั้งใจ (Attention) เป็นขั้นที่ผู้รับข่าวสารเกิดความตั้งใจที่จะรับฟังข่าวสารนั้น
ต่อไป ถ้าข้อมูลข่าวสารที่ได้เปิดรับในขั้นที่หนึ่งน่าสนใจ
3. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นขั้นที่ผู้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจในข่าวสารที่เขา
ได้ตั้งใจฟัง
4. การยอมรับ (Acceptance) ในขั้นนี้ข่าวสารจะมีผลกระทบต่อทัศนคติ ความเชื่อ และ
ความรู้สึกของผู้รับข่าวสาร เพื่อให้ผู้รับข่าวสารเกิดการยอมรับข่าวสารนั้นด้วยความเต็มใจ
5. การเก็บรักษา (Retention) เป็นการส่งข้อมูลที่ยอมรับสู่ความทรงจาระยะยาว
โดยผู้รับข่าวสารสามารถจดจาข่าวสารที่ได้รับมา (Blackwell, et al, 2006, p. 79)
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) หลังจากที่ได้ค้นหาข้อมูลแล้ว
ผู้บริโภคต้องทาการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ก่อนทาการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผู้บริโภค
ต้องกาหนดเกณฑ์การพิจารณาที่จะใช้สาหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็นเรื่องของ
เหตุผลที่มองเห็น เช่น ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น หรือเป็นเรื่องของ
ความพอใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อเสียงของตราสินค้า แบบ หรือสี เป็นต้น จากเกณฑ์ที่กาหนดจะทาให้
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ผู้บริโภคทราบถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ ถ้าทางเลือกที่เป็นไปได้มีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผล
ก็ทาได้ง่าย แต่บางครั้งทางเลือกที่เป็นไปได้มีหลายทางเลือก ฉะนั้น ผู้บริโภคจึงต้องพิจารณา
ทางเลือกที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้น นักการตลาดส่วนใหญ่จึงสนใจที่จะศึกษาถึง
เกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้สาหรับการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ
เกณฑ์การประเมินผลมีการกาหนดขึ้นมาและได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านจิตวิทยาและอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งปรากฏในรูปของสิ่งจูงใจ (Motives) ค่านิยม (Value) รูปแบบการดาเนินชีวิต
(Lifestyle) และอื่น ๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแล้ว จะเป็น
ขั้นตอนที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ การซื้อโดยทั่วไปเกิดขึ้นในร้านค้าปลีก แต่อย่างไรก็ตาม อาจเกิดขึ้น
ในบ้านหรือสานักงานของลูกค้าก็ได้
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behaviour) หรือผลลัพธ์ภายหลังการซื้อ
(Postpurchase outcome) ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้รับจริง (Perceived value)
จากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง (Expectation) ถ้าคุณค่าได้รับมากกว่าความคาดหวัง
ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) แต่ถ้าคุณค่าที่ได้รับจริงต่ากว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะมี
การจัดการผลิตภัณฑ์นั้นหลายวิธี ได้แก่ กาจัดทิ้ง รีไซเคิล เป็นต้น
Kotler (1997) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปรียบเสมือน “กล่องดา”
เนื่องจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนหรือไม่สามารถทราบความต้องการของผู้บริโภคได้
จาต้องพยายามค้นหากระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซอื้ และ
ลักษณะการตัดสินใจของผู้ซื้อ โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคที่กว้างขวางที่สุด
ประกอบด้วย
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม และเป็นตัวกาหนด
ความต้องการและพฤติกรรมพื้นฐานโดยส่วนใหญ่ของบุคคล เป็นสิ่งที่ปลูกฝังโดยเริ่มจากครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ดังนั้น ควรให้ความสนใจศึกษารายละเอียดของวัฒนธรรมเพื่อที่จะปรับปรุง
สินค้า
1.2 วัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของ
บุคคลบางกลุ่ม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม สาหรับสินค้าและบริการ
บางอย่างที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่มีวัฒนธรรมย่อยเป็นของกลุ่มนั้น จาเป็นต้องศึกษาและ
ทาความเข้าใจในวัฒนธรรมย่อยนั้นด้วย
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1.3 ระดับชั้นในสังคม เช่น ฐานะ การศึกษา หรืออาชีพ เป็นตัวกาหนดพฤติกรรม
การบริโภคของคนในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับจากระดับชั้นในสังคมนั้น ๆ
2. ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มที่มีผลโดยตรง เรียกว่า Membership group ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มปฐมภูมิ (Primary group) เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดและไม่เป็นทางการ และกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group) เช่น
ศาสนา อาชีพ หรือสหภาพ เป็นกลุ่มที่มีการติดต่อกันอย่างเป็นทางการ แต่มิได้มีการติดต่อกันเป็น
ประจา ซึ่งต้องกาหนดกลุ่มอ้างอิงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของสินค้าและ
บริการ (Opinion leader) ซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับ เพื่อเป็นตัวแทนของสินค้าและบริการ
2.2 ครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
จึงจะต้องศึกษาถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคของ
บุคคลในครอบครัว บุคคลที่มีอานาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการในครอบครัว
บทบาทและสถานะบุคคล จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง
องค์กรและสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
3.1 อายุ การที่มีอายุแตกต่างกัน ย่อมจะมีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุ เช่น กลุ่มวัยรุ่นมักจะชอบใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่แปลกใหม่ สินค้าและ
บริการที่เป็นแฟชั่นมากกว่าการเก็บเงินออม หรือนาเงินไปฝากธนาคาร
3.2 ขั้นตอนของวงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการดารงชีวิตของบุคคลในลักษณะ
ของการมีครอบครัว การดารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทางด้านทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคล ทาให้เกิดความต้องการในตัวสินค้าและบริการ และพฤติกรรมซื้อสินค้าหรือ
ใช้บริการที่แตกต่างกัน เช่น เป็นโสดและอยู่ในวัยหนุ่มสาว คู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่คนเดียว
เนื่องจากการหย่าร้างก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน
3.3 อาชีพ ซึ่งอาชีพของบุคคลแต่ละคนจะนาไปสู่ความจาเป็นและความต้องการ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน จะต้องศึกษาว่า กลุ่มบุคคลในอาชีพใด ให้ความสนใจกับสินค้าและ
บริการใดมากที่สุด เพื่อจะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสม
3.4 รายได้หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อ
สินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจบริโภค โอกาสเหล่านี้ จึงจาเป็นต้องสนใจแนวโน้มของรายได้
ส่วนบุคคล การออม และอัตราดอกเบี้ย ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่า คนมีรายได้ต่า กิจการต้องปรับปรุง
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สินค้าและบริการ การจัดจาหน่าย การตั้งราคา ลดการผลิต และสินค้าคงคลัง รวมไปถึงวิธีการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
3.5 การศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มจะบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
3.6 รูปแบบการดารงชีวิต โดยการแสดงออกในรูปของ AIOs คือ กิจกรรม (Activity)
ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น (Opinions) รูปแบบการดารงชีวิตขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ชั้นของ
สังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล ทางการตลาดเชื่อว่า การเลือกบริโภคสินค้าและบริการของ
บุคคลขึ้นอยู่กับรูปแบบการดารงชีวิต
4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา การเลือกบริโภคของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา
ถือว่าเป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและการใช้บริการ
ประกอบด้วย
4.1 การจูงใจ เป็นสิ่งที่เกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจจะถูกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น
สิ่งกระตุ้นที่ทางการตลาดใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ
ประสบการณ์ ความต้องการ และอารมณ์ ส่วนปัจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุ้นการรับรู้ของประสาท
สัมผัสทั้งห้า
4.3 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือความโน้มเอียงของพฤติกรรมจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา การตลาดจึงได้มีการประยุกต์แนวความคิดนี้ ด้วยการโฆษณาซ้าแล้วซ้าอีก
หรือจัดการส่งเสริมการขาย เพื่อทาให้การตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการเป็นประจา สิ่งกระตุ้นที่
จะมีอิทธิพลที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ ต้องมีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค
4.4 ความเชื่อและทัศนคติ เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งบางความเชื่อเป็นความเชื่อในด้านลบ จึงจ้องมีการรณรงค์เพื่อแก้ไข
ความเชื่อที่ผิดนั้น
4.5 บุคลิกภาพ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อความเชื่อ ซึ่งมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 คือ สร้างทัศนคติของผู้บริโภคให้สอดคล้อง
กับสินค้าและบริการของกิจการ หรือพิจารณาว่า ทัศนคติของผู้บริโภคเป็นอย่างไร แล้วจึงพัฒนา
สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งวิธีหลังนี้จะทาได้ง่ายกว่า สาหรับ
การสร้างทัศนคตินั้น ต้องยึดหลักองค์ประกอบของการเกิดทัศนคติซึ่งมี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
ความเข้าใจ ส่วนของความรู้สึก และส่วนของพฤติกรรม
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4.6 แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือ
ความคิดที่บุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนเกิดความประทับใจ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 Ps)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 Ps) การตลาดเป็นกระบวนการทางสังคมและ
การบริหาร ซึ่งแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคลจะได้รับสิ่งที่สนองความต้องการจากการเสนอ (Offering)
และการแลกเปลี่ยน (Exchanging) ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่ากับบุคคลอื่น สามารถแสดง
ความหมายของการตลาดได้ดังนี้ เป็นกระบวนการทางสังคมและการบริหาร มีวัตถุประสงค์ คือ
ทาให้บุคคลแต่ละกลุ่มได้รับผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและการบริการที่มีมูลค่า
ให้กับบุคคลอื่นในความหมายของการจัดการ (Management) การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการ
วางแผนและการบริหารแนวความคิด (Concerting) เกี่ยวกับการตั้งราคา (Pricing) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) และการจัดจาหน่าย (Distribution) ความคิด (Ideas) สินค้า (Goods) และบริการ (Service)
เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนที่ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคล (Kotler, 2003, p. 184)
1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือ
ความต้องการของผู้ซื้อให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น
บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้า บริการ
สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบไปด้วย สินค้า องค์การ หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ในสายตาของ
ลูกค้า การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1.1 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความหลากหลายของสินค้าในการเลือกซื้อ
ผู้ซื้อส่วนมากพอใจที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีให้เลือกมาก เช่น ในรูปแบบ รุ่น ความทนทาน ความสามารถ
พิเศษ สี ชนิด ขนาด การบรรจุหีบห่อ ลักษณะ คุณภาพ เนื่องจากผู้ซื้อมีความต้องการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น ผู้จาหน่ายจาเป็นต้องมีสินค้าให้เลือกมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่แตกต่างกัน
1.2 คุณภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพในการทางานและความทนทานของผลิตภัณฑ์
ถ้าสินค้าคุณภาพต่า ผู้ซื้อจะไม่ซื้อซ้า ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอานาจซื้อก็ซื้อสินค้าไม่ได้ ตลาดต้อง
พิจารณาว่า สินค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้าง ต้นทุนเท่าใด จึงจะเป็นที่พอใจของผู้ซื้อ รวมทั้ง
คุณภาพสินค้าต้องสม่าเสมอและมีมาตรฐาน เพื่อสร้างการยอมรับความเชื่อถือที่มีต่อสินค้าทุกครั้ง
ที่ซื้อ
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1.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผู้ซื้อสัมผัสหรือรับรู้ได้
เป็นส่วนที่ทาให้ผลิตภัณฑ์หลักทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ขึ้นหรือเชิญชวนให้ใช้มากขึ้น ประกอบด้วย
ระดับคุณภาพ รูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห่อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้ซื้อ การออกแบบจะมีความสาคัญมากสาหรับสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจะดึงดูด
ความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ
1.4 ตราสินค้า (Brands) หมายถึง ชื่อ (Name) คา (Term) เครื่องหมาย (Sign)
สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของสิ่งดังกล่าวรวมกัน เพื่อแสดง
ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ขายให้แตกต่างไปจากคู่แข่ง ดังนี้
1.4.1 ชื่อตราสินค้า (Brand) หมายถึง ส่วนหนึ่งของตราสินค้าที่อ่านออกเสียงได้
1.4.2 เครื่องหมายสินค้า (Brand name) หมายถึง ส่วนหนึ่งของตราสินค้าที่
สามารถรับรู้แต่ไม่สามารถออกเสียงได้ ได้แก่ สัญลักษณ์ แบบ การออกแบบ สี อักษร ตัวอย่างเช่น
ใบโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์
1.4.3 โลโก้ (Logo) เป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าที่อาจเป็นชื่อตราสินค้าหรือ
เครื่องหมายตราสินค้า หรือทั้งหมดรวมกัน เช่น เครื่องหมายรูปหอย
1.4.4 เครื่องหมายการค้า (Trade mark) หมายถึง ตราสินค้าหรือเครื่องหมายสินค้า
ที่ผู้ทาการค้านาไปจดทะเบียนการค้า และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
1.4.5 ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายที่รัฐมอบให้แก่
ผู้ทาวรรณกรรมหรือศิลปกรรม รวมทั้งสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
1.4.6 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง ตามกฎหมายที่รัฐบาลมอบให้แก่บุคคลที่ประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ขึ้น สิทธิดังกล่าวมีมูลค่าที่จะจาหน่ายโอนได้
1.5 การให้บริการ (Servicing) หมายถึง การให้บริการของพนักงานขาย การตัดสินใจซื้อ
บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับการให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ให้บริการดีและ
ถูกใจ ในปัจจุบันผู้ซื้อมีแนวโน้มจะเรียกร้องการบริการจากผู้ขายมากขึ้น เช่น บริการสินเชื่อ
บริการรับส่งสินค้า การบริการซ่อมสินค้า เมื่อสินค้ามีปัญหา
1.6 การรับประกันสินค้า (Warranty) หมายถึง เครื่องมือที่สาคัญในการแข่งขัน
โดยเฉพาะ สินค้าที่จาหน่าย เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าของผู้ซื้อ รวมทั้งการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ ฉะนั้น ผู้ผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือคาพูดโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจ การรับประกันสินค้าจะระบุประเด็นสาคัญ
3 ประเด็น ดังนี้
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1.6.1 การรับประกันต้องให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ว่า ผู้ซื้อจะร้องเรียนได้ที่ไหน กับใคร
อย่างไร เมื่อสินค้ามีปัญหาในช่วงรับประกันสินค้า
1.6.2 การรับประกันจะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ ให้ผู้ซื้อ
ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค เมื่อผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้า
1.6.3 การรับประกัน จะต้องแจ้งระบุเงื่อนไขการรับประกันด้านระยะเวลา
ขอบเขตความรับผิดชอบ และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ผู้ซื้อทราบอย่างชัดเจน
2. ราคา หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นต้องจ่ายให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ
คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นราคาต้นทุน ผู้ซื้อจะเปรียบเทียบคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคา
ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้กาหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้อง
คานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ในสายตาผู้ซื้อ ต้องพิจารณาการยอมรับของผู้ซื้อในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ต้นทุน
สินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การกาหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคานึงถึงปัจจัย
ดังต่อไปนี้
2.1 ราคาผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่กาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ราคาจะเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนสินค้า จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ย่อมหมายถึง
มูลค่าของสินค้านั้นจานวนหนึ่งหน่วยในรูปของตัวเงินเสมอ
2.2 การให้ส่วนลด หมายถึง เป็นส่วนที่ลดให้จากราคาที่ผู้ขายให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อ
ส่งเสริมการตลาด เช่น ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามฤดูกาล การนา
สินค้าเก่ามาแลก ส่วนลดให้สาหรับการส่งเสริมทางการตลาด และส่วนยอมให้สาหรับการเป็น
นายหน้า
2.3 ส่วนยอมให้ หมายถึง จานวนเงินในการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ผลิตจ่ายให้กับผู้ค้าปลีก
แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ ส่วนยอมให้ในการโฆษณา (Advertising allowance) เป็นส่วนยอมให้แก่
ผู้ค้าปลีกในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต และส่วนยอมให้จากการจัดแสดงสินค้า (Display
allowance) เป็นส่วนยอมให้แก่ผู้ค้าปลีกในกรณีที่ผู้ค้าปลีกมีการจัดแสดงสินค้าของผู้ผลิต
2.4 การขายโดยให้เชื่อ หมายถึง เป็นกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งจาหน่ายดาเนินการเพื่อ
รองรับการคล่องตัวของสินค้าและการบริการจากผู้ผลิตสู่ผู้ซื้อ เพื่อให้ธุรกิจการค้าเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและสม่าเสมอยิ่งขึ้น การขายแบบให้เชื่อมี 4 ประเภท
2.4.1 การขายแบบเพิ่มค่าบริการ หมายถึง แทนที่จะชาระเงินตอนส่งของ
การชาระเงินจะกระทาอีกหนึ่งเดือนต่อมาหรือหลังจากนั้นตามช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้
2.4.2 การขายแบบเงินผ่อน หมายถึง แทนที่จะจ่ายเป็นเงินก้อน การจ่ายเงินจะ
แบ่งเป็นงวด ๆ ตลอดเดือนหรือปีตามที่ตกลงกัน
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2.4.3 การขายแบบให้เครดิต (Credit) หมายถึง การซื้อสินค้าโดยใช้เครดิตที่ออก
โดยธนาคาร องค์การพิเศษ หรือร้านค้าขนาดใหญ่ ผู้ถือบัตรจะแสดงบัตรเครดิต ณ ร้านค้าที่
ประกอบกิจการและซื้อสินค้า โดยไม่ต้องใช้เงินสด ตามปกติการชาระเงินโดยใช้บัตรเครดิตจะหัก
จากบัญชีธนาคาร โดยอนุมัติตามวันที่กาหนด
2.4.4 แบบหมุนเวียน หมายถึง แบบหมุนเวียนเกิดจากการรวมกันของวิธีการขาย
แบบเพิ่มค่าบริการและการขายแบบผ่อนชาระรายเดือน การขายโดยให้เชื่อแก่ผู้ซื้อ เป็นวิธีหนึ่งที่
ช่วยให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ในอเมริกานิยมใช้บัตรสินเชื่อ (Credit card) ในการซื้อสินค้า แม้กระทั่ง
การจ่ายกับค่าอาหาร แต่ในประเทศไทยเห็นมีแต่เช็คการันตีของธนาคารที่ออกให้แก่ผู้ซื้อ โดย
กาหนดที่จะใช้
3. การจัดจาหน่าย หมายถึง ช่องทางการตลาดที่ใช้ในการแสดงหรือนาเสนอผลิตภัณฑ์
หรือการบริการไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงคลังสินค้า ยานพาหนะเคลื่อนที่ ช่องทางการค้าอื่น ๆ
เช่น ตัวแทนจาหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และตัวแทนขายที่ตั้งร้านและการให้บริการของร้านค้าที่เป็น
ตัวแทนจาหน่ายสินค้า โครงสร้างของช่องทาง จึงประกอบด้วย โครงสร้างของช่องทางสถาบัน
กิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์การบริการจากองค์กรไปยังตลาด กิจกรรมที่ช่วยในการกระจาย
สินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
3.1 ที่ตั้งร้านสามารถติดต่อได้สะดวก หมายถึง สถานที่ตั้งร้าน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญมากในการที่ผู้ซื้อหาซื้อสินค้าได้สะดวก และผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่าย
3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อหรือใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้า
จึงประกอบด้วย 1) การขนส่ง 2) การเก็บรักษาสินค้าและการคลังสินค้า 3) การบริหารสินค้าคงเหลือ
4. การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การแจกแถมสินค้า
การจัดแสดงสินค้า การขายโดยใช้พนักงานขาย การบริการหลังการขายและการใช้สายสัมพันธ์เป็น
การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทาการขายและการติดต่อโดยไม่ใช้คน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการแจ้งข่าวแก่ตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ จูงใจเพื่อให้
เกิดการลองใช้ สร้างความมั่นใจให้กับร้านค้า เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ เพื่อจะกระตุ้นให้ผู้ซื้อ
หันมาใช้สินค้า
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ใช้บุคคล ซึ่งจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และเป็นการจูงใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการหรือความคิด การโฆษณาจึง
ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อ (Media) ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้รับ
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ข่าวสารจานวนมาก (Mass selling) เป็นการเสนอขายความคิดสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบการแจ้งข่าวสาร การจูงใจให้เกิดความต้องการ หรือการเตือนความทรงจา สามารถระบุ
ผู้อุปถัมภ์รายการ คือ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายสินค้าที่โฆษณา และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่าย
สาหรับสื่อโฆษณา การกาหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Setting the advertising objectives)
วัตถุประสงค์ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication objectives) เพื่อแจ้งข่าวสาร (To inform)
เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ (To persuade) เพื่อเตือนความทรงจา (To remind)
4.2 การขายโดยบุคคล หมายถึง คนกลางซึ่งนาผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน จัดหาข้อมูล
การตลาดให้ผู้ซื้อหรือเจรจาให้เกิดการซื้อขาย โดยไม่ต้องมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าและไม่ต้องมีสินค้า
ไว้ในครอบครอง ได้แก่ การขายโดยบุคคล ซึ่งสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาให้ความหมาย
ของการขายโดยบุคคล หมายถึง การเสนอขายสินค้าหรือการบริการด้วยการเสนอคาพูด การสนทนา
กับผู้มุ่งหวังคนหนึ่งหรือหลายคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการขายหรือเป็นการสื่อสารทางตรง
แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่มีอานาจซื้อ จากความหมายของการขายโดยบุคคลเป็น
ลักษณะการติดต่อแบบสองทาง การขายโดยบุคคลจะมีลักษณะ ดังนี้
4.2.1 เป็นการใช้พนักงานขายออกไปพบกับผู้ซื้อหรือมุ่งหวังเพื่อขายผลิตภัณฑ์
4.2.2 เป็นการชักจูงโดยพนักงานขายที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ใช้ศิลปะ
การขาย ชักจูง จูงใจ ให้ผู้ซื้อเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อ
4.2.3 เป็นการสร้างความพอใจกับบุคคล 2 ฝ่าย คือ การขายผลิตภัณฑ์จะต้อง
คานึงถึงความต้องการของผู้ซื้อ (Customer orientation) นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์นั้น สามารถสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อได้มากที่สุด และขณะเดียวกันการขายผลิตภัณฑ์จะต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจการด้วย
4.3 การประชาสัมพันธ์ (Public relation) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสาร
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนต่าง ๆ
เผยแพร่ข่าวสารที่ดี สร้างภาพพจน์ของการเป็นบริษัทที่ดี (Good corporate image) โดยสร้าง
เหตุการณ์และเรื่องราวที่ดี การประชาสัมพันธ์ทาหน้าที่ต่อไปนี้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
กับประชาชนทั่วไป เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและสถาบันต่าง ๆ
การติดต่อสื่อสาร โดยจะรวมการติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
คุ้มครองประชาชน เป็นความพยายามที่จะต่อต้านสิ่งที่ผิดกฎหมายและส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน การแนะนาเป็นการจัดหาคาแนะนาทั่ว ๆ ไปแก่บริษัทถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่บริษัท
ควรทาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
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4.4 การจัดแสดงสินค้า ณ จุดซื้อ (Point of purchase) โดยทั่วไปนิยมใช้ในธุรกิจค้าปลีก
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ ให้เห็นผลประโยชน์จากตราสินค้าและเน้นข้อมูลสินค้าราคาพิเศษ
การเปิดตัวสินค้าใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการโฆษณาสินค้าที่ออกสู่ตลาดใหม่ เพื่อเรียกร้อง
ความสนใจ ปัจจุบันมีหน่วยงานจัดแสดงสินค้าโชว์รูม เพื่อให้ผู้สนใจได้ชมและทดลองใช้สินค้า
ตัวอย่าง เปิดให้จองสินค้า ซือ้ สินค้า ณ จุดแสดงสินค้า ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแหล่ง
ผลิตสินค้า แหล่งจาหน่ายสินค้า แหล่งติดต่อ เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงสาธิต
ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสามารถพิเศษในการทางาน และคุณภาพของสินค้า
4.5 การแจกของตัวอย่าง (Sampling) เป็นเทคนิคการส่งเสริมการขายประเภทหนึ่ง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสทดลองใช้สินค้าใหม่ เช่น การแจกตัวอย่างเพื่อให้ลองใช้
ซึ่งจะจัดทาสินค้าพิเศษ อาจมีขนาดเล็กกว่าของจริงหรือมีปริมาณน้อยกว่าสินค้าที่วางขายใน
ท้องตลาด
4.6 การบริการหลังการขาย (Post-sales service) หมายถึง การที่ผู้ผลิตสินค้าต้อง
ตัดสินใจว่า จะมีบริการหลังการขายอะไรบ้างที่จะเสนอให้กับผู้ซื้อ เช่น บริการดูแลรักษาและ
ซ่อมเครื่องบริการ ฝึกอบรมมีวิธีการเลือกปฏิบัติได้ 3 ทาง
4.6.1 ผู้ผลิตเป็นผู้ให้บริการเองหลังการขายสินค้า
4.6.2 ผู้ผลิตกาหนดให้ผู้จาหน่ายและผู้ขายเป็นผู้ให้บริการหลังการขายสินค้า
4.6.3 ผู้ผลิตกาหนดให้บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการหลังการขายสินค้า
4.7 การรับประกันสินค้า (Cash refund offers) หรือการคืนเงิน (Rebates)
เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งให้ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับเงินคืนจากการซื้อสินค้าของผู้ขายภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้า ถ้าผู้ซื้อไม่พอใจในการซื้อสินค้าก็
สามารถขอเงินคืนได้
4.8 การลดราคา (Price packs หรือ Cent-off deals) เป็นการลดราคาที่ทาให้ผู้ซื้อ
สามารถประหยัดเงินในการซื้อสินค้า โดยผู้ผลิตจะติดไว้กับบรรจุภัณฑ์หรือป้ายราคาฉลากของ
สินค้า
4.9 ของแถม (Premiums) เป็นสินค้าที่แถมไปกับสินค้าอื่น เพื่อเป็นของแถมฟรีให้กับ
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวสินค้าที่แถมให้กับผู้ซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือเข้าไป
เยี่ยมชมจุดซื้อ
4.10 การให้ทดลองใช้ฟรี (Free trials) เป็นการเชิญให้ผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายให้ทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีก่อน โดยคาดหวังว่าผู้ซื้อสินค้าหลังจากทดลองใช้ว่าดี
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4.11 การรับประกันสินค้า (Product warranties) เป็นสัญญาที่ผู้ขายได้แจ้งอย่างชัดเจน
หรืออาจจะไม่ชัดเจนก็ได้ว่า ผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามที่กาหนดหรือสัญญาว่าจะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัท
นามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 1997, p. 92)
ส่วนประสมทางการตลาด (The marketing mix) เป็นแนวคิดที่สาคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่
ซึ่งแนวความคิดเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทสาคัญทางการตลาด เพราะเป็นการรวม
การตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7 Ps ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มนี้
จะทาหน้าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 337-339) ได้สรุปเกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ์
การตลาดสาหรับธุรกิจการบริการ (Market mix) ไว้ในหนังสือ การบริหารการตลาดยุคใหม่ว่า
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เป็นลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ
สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสิ่งซึ่งจับต้องได้และ
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ ในด้านการบริการด้านสินเชื่อนั้น ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของบริการ (Service product) การที่จะสร้างความมั่นใจและทาให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการนั้น ธุรกิจจะต้องสร้างและนาเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการบริการที่ไม่สามารถจับต้องได้
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost)
ของลูกค้า ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น
ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคานึงถึงคุณค่า
ซึ่งเป็นสิ่งที่กาหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปของเงินตรา เป็นส่วนที่เกี่ยวกับ
วิธีการกาหนดราคา นโยบาย และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการกาหนดราคา ต้องคานึงถึงคุณค่าที่รับรู้
(Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ
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ผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน และ
ปัจจัยอื่น ๆ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านสถานที่ให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือกทาเล
ที่ตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมีความสาคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับ
บริการจากผู้ให้บริการในสถานที่ที่ผู้ให้บริการจัดไว้ เพราะทาเลที่ตั้งที่เลือกเป็นตัวกาหนดกลุ่ม
ผู้บริโภคที่จะเข้ามาให้บริการ ดังนั้น สถานที่ให้บริการต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้
บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด และคานึงถึงทาเลที่ตั้งของคู่แข่งขันด้วย โดยความสาคัญของทาเล
ที่ตั้งจะมีความสาคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท
ในส่วนของช่องทางการจัดจาหน่าย (Channels) การกาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายต้องคานึงถึง
องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะของการบริการ ความจาเป็นในการใช้คนกลางในการจาหน่าย
และลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบริการนั้น
4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อ
สื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้
เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทางการตลาด อาจทาได้ 4 แบบ
ด้วยกัน ซึ่งเรียกว่า ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อ
สื่อสาร (Communication mix) ประกอบไปด้วย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช้บุคคล โดยผ่านสื่อต่าง ๆ
และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ผ่านสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ
4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่มีอานาจซื้อ ซึ่งเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นเครื่องมือหรือกิจกรรมทางการตลาด
ที่กระทาการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในการใช้บริการของลูกค้า
4.4 การประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) เป็นแผนงานการนาเสนอ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจน
สร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการติดต่อแสวงหาลูกค้า การเสนอขาย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ
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6. สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation)
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total quality management: TQM) หรือต้องแสดงให้เห็นคุณภาพ
ของบริการ โดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ต้องพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer-value proposition) ไม่ว่า
จะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเร็วในการจาหน่ายตั๋ว หรือคุณประโยชน์อื่น
7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วิธีการ และงานที่ปฏิบัติ
ในด้านการบริการที่นาเสนอกับลูกค้า เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทาให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชากร
ในเขตเทศบาลตาบลบางปะกง ประชากรกระจายตัวอยู่ทั่ว ๆ ไป ริมแม่น้าบางปะกงและ
ต่อเนื่องมาถึงริมถนนสุขุมวิท (สายเก่า) พื้นที่ที่ประชากรหนาแน่น คือ บริเวณตลาดสดลงไปถึงริม
แม่น้าและบริเวณวัดล่าง โดยประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก
เนื่องจากข้อจากัดในด้านพื้นที่ของเทศบาล โดยจากการสารวจเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีประชากร
6,769 คน โดยแยกเป็นประชากรชาย 3,237 คน ประชากรหญิง 3,532 คน จานวนบ้านเรือน 2,652 หลัง
ความหนาแน่นของประชากร 5,250 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยอัตราการเพิ่มร้อยละ 0.36 ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลและเข้ามาทางาน โดยเฉพาะ
เข้ามารับจ้างเกี่ยวกับการประมง แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาล คาดการณ์ว่า
ไม่ต่ากว่า 3,000 คน
ตารางที่ 1 ประชากรรวม (สานักบริหารการทะเบียน, 2557)
รายการ
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
บ้าน

(คน)
(คน)
(คน)
(หลัง)

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2555
3,237
3,162
3,257
3,532
3,503
3,460
6,769
6,665
6,617
2,652
2,644
2,596

ปี พ.ศ. 2554
3,158
3,484
6,642
2,487
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รายได้
รายได้เฉลี่ยของประชาชนในตาบลบางปะกง จานวน 1,855 ครัวเรือน จานวน 5,382 คน
มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 88,725 บาท/ คน/ ปี
(ข้อมูลจาก ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบล ปี 2557 พิมพ์เมื่อ 24/5/2557:
โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557)
แนวโน้มการขยายตัวของชุมชน
ชุมชนเทศบาลตาบลบางปะกง ได้รับการพัฒนาไปสู่ชุมชนอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ทางการเกษตรและเป็นศูนย์กลางการค้า การขยายตัวของชุมชนจะเกาะตัวตามถนนสุขุมวิทที่ตัดผ่าน
ชุมชนเทศบาลฯ อาคารประเภทที่พักอาศัยอย่างเดียวจะพัฒนาไปสู่อาคารพาณิชยกรรม ตลาดสด
บริเวณติดกับทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) จะขยายตัวใหญ่ขึ้น นอกจากนี้อาคารประเภท
ที่พักอาศัยมีการขยายตัวจากริมถนนสุขุมวิทฝั่งซ้ายออกไปทางเหนือ ออกนอกเขตเทศบาลจนถึง
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-ตราด)
นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของพื้นที่นอกเขตเทศบาล ฯ คือ บริเวณตลาดกลางบางปะกง
ซึ่งจะขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาที่ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการอาศัยในรูปแบบอื่น
เช่น อาคารเช่าหรือบ้านจัดสรร อันจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องของชุมชนข้างเคียงจนถึง
เขตเทศบาลได้เช่นกัน โดยมีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
ดังนี้
1. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวจะลดน้อยลง
จากในปัจจุบัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนพาณิชยกรรมตามแนวถนนสุขุมวิทสายเก่า ทาให้
ชุมชนที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มขยายออกนอกเขตเทศบาลฯ ทางด้านเหนือของถนนสายสุขุมวิทสายเก่า
นอกจากนี้ที่ดินประเภทที่โล่ง ในปัจจุบันจะถูกใช้สาหรับเป็นที่อยู่อาศัย คือ ที่ดินบริเวณใกล้เคียง
โรงงานเกษตรรุ่งเรือง ที่โล่งบริเวณหลังศาลาเจ้าพ่อสาคร
2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมจะมีการขยายตัว
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะตามแนวถนนสุขุมวิทสายเก่าทั้ง 2 ฝั่งถนน คาดว่าจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการพาณิชยกรรมเต็มตลอดแนวถนนสายสุขุมวิทสายเก่า
3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า เทศบาลฯ
มีความจากัดในด้านขนาดพื้นที่ ดังนั้น การขยายตัวเพื่อการอุตสาหกรรมและคลังสินค้าจะเปลี่ยนแปลง
จากในปัจจุบันไม่มากนัก การขยายตัวจะเป็นรูปการขยายเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม เพื่อรองรับเพิ่ม
กาลังการผลิต
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4. ที่ดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปโภค การขยายตัวของศูนย์ราชการจะมี
การขยายออกนอกเขตเทศบาล ฯ มากกว่าในเขตเทศบาล เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาล ฯ ส่วนใหญ่
ถูกใช้เพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่ดินประเภทสถาบันราชการจะขยายออกไปบริเวณ
ที่สาธารณประโยชน์คลองหัวจาก ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาล ฯ
5. ที่ดินประเภทสถาบันศึกษาและศาสนสถาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทนี้
มีแนวโน้มเหมือนการใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ เนื่องด้วยข้อจากัดการใช้ที่ดินที่เหมือนกัน
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทนี้ จะไม่แตกต่างจากในปัจจุบันมากนัก
6. ที่ดินประเภทเกษตรกรรมและที่โล่ง ที่ดินประเภทที่โล่งภายในเขตเทศบาล ฯ
จะลดน้อยลง ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
สภาพเศรษฐกิจภายในเทศบาล
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาล จะขึ้นอยู่กับการประมงเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้
ให้กับคนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดอาชีพต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนี้
1. สาขาเกษตรกรรม ซึ่งมาจากการทาประมงเป็นอาชีพหลัก การทาประมงชายฝั่ง
โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเฉพาะ การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
ถือเป็นรายได้ที่สาคัญของประชาชนในเขตเทศบาล การออกเรือหาปลาและสัตว์น้าต่าง ๆ ชายฝั่ง
และไกลฝั่งด้วยเรือใหญ่ มีสะพานปลารวม 3 ท่า ทาให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวข้องตามมามากมาย เช่น
โรงน้าแข็ง ห้องเย็น เหยื่อปลา การขายวัสดุอุปกรณ์ อู่ซ่อมเรือ ปั้มน้ามัน การแปรรูป และการขนส่ง
2. สาขาพาณิชยกรรม เทศบาลตาบลบางปะกงเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ถูกกาหนดให้เป็น
ชุมชนศูนย์กลางการค้าและบริการในเขตอาเภอบางปะกง เป็นศูนย์กลางการขายเครื่องดื่ม 101 ร้าน
ร้านเสื้อผ้า 18 ร้าน ร้านซักรีด 13 ร้าน ร้านบริการเสริมสวย 26 ร้าน และร้านบริการประเภทอื่น ๆ
อีกประมาณ 60 ร้าน
3. สาขาอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ มีอยู่ 4 แห่ง คือ
คลังน้ามันพืช (บริษัท ทีเคมารีน จากัด), บริษัท ฟิวเจอร์พอร์ท จากัด และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล,
ท่าเรือโกดังเก็บสินค้าของบริษัท ไอพี 5 จากัด, โกดังข้าว (บริษัทฟีนิกซ์ กรุ๊ป จากัด)
สถานที่ของแหล่งจาหน่ายเสื้อผ้าในเขตเทศบาลตาบลบางปะกง
ตลาดนัดขายเสื้อผ้าในเขตเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่
1. ตลาดนัดวัดบน ขายทุกวันอังคาร
2. ตลาดนัดวัดกลาง ขายทุกวันพุธ และวันอาทิตย์
3. ตลาดนัดนิวสโตร์ ขายทุกวันจันทร์ และวันศุกร์
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ภาพที่ 2 ตลาดนัดขายเสื้อผ้า ในเขตเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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แผงลอยขายเสื้อผ้าในเขตเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนมากจะตั้งขายบริเวณหน้าร้านเซเว่นตรงข้ามกับวัดกลาง หน้าธนาคารกรุงเทพ และหน้าธนาคาร
ออมสิน ซึ่งจะขายทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร และวันอาทิตย์

ภาพที่ 3 แผงลอยขายเสื้อผ้าในเขตเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ร้านเสื้อผ้าในเขตเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด
18 ร้าน

ภาพที่ 4 ร้านจาหน่ายเสื้อผ้า ในเขตเทศบาลตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิมพ์ธวัล แก้วเหมือน (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า
สาเร็จรูปของวัยรุ่นตอนปลาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อของวัยรุ่นตอนปลาย
2) พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปของวัยรุ่นตอนปลาย 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปของวัยรุ่นตอนปลายเพศหญิงและวัยรุ่นตอนปลายเพศชาย กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปราจีนบุรี จานวนทั้งสิ้น 334 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคสแควร์ และการเปรียบเทียบโดยค่าที วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS/ PC ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อ
เสื้อผ้าสาเร็จรูปของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเฉลี่ยตัวละ 295.39 บาท นิยมเลือกซื้อจาก
ตลาดนัด และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต้องการ คือ การลดราคาสินค้า พฤติกรรมการเลือกซื้อ
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เสื้อผ้าสาเร็จรูปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพื่อนเป็นแหล่งข้อมูลด้านแฟชั่น มีการวางแผนการซื้อ
ล่วงหน้าเป็นบางครั้ง โดยจะปรึกษาและไปเลือกซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปกับเพื่อน การเลือกซื้อจะเลือก
แบบที่ถูกใจ และตามความชอบและรสนิยมของตนเอง ประเภทเสื้อผ้าสาเร็จรูปที่นิยมซื้อ คือ
เสื้อยืด มีปริมาณการซื้อเฉลี่ยปีละ 11.64 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 1.88 ตัวต่อครั้ง นอกจากนี้ การวิจัย
ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่จาแนกตามเพศ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กัลยาณี กรกีรติ, นฤนันท์ วุฒิสินธุ์ และกฤษฎา กติโกวิทธนา (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยผิวขาวของคนวัยทางานในอาเภอทุ่มกระแบน
จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวของคนวัยทางานในอาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จานวน
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบของแมน-วิทนี (Mann-Whitney)
และใช้สถิติทดสอบของคัสคอล วอลลิส (Kruskal Wallis test) และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ
เพศหญิง มีอายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานโรงงาน และมีรายได้เฉลี่ย
10,001-15,000 บาท โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยให้
ผิวขาวอยู่ในระดับมาก และโดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างใช้ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ และ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวมีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาว
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกือบทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวใช้ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ระดับมากโดยรวมและรายด้าน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เคยใช้กับกลุ่มที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
ช่วยให้ผิวขาว พบว่า กลุ่มที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวให้ความสาคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้ จากการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยผิวขาวของคนวัยทางานในอาเภอ
ทุ่มกระแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีการพิจารณา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพ
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รายได้ต่างกัน มีการพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
นทษร สุขสารอมรกุล (2554, บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ งานวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ จาแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ อยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งมีพิจารณาตามระดับความสาคัญเรียง
จากมากไปน้อย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามลาดับ ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า
ซีคอนสแควร์ จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า อายุและสถานภาพที่ต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เพศ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้าสตรีผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่
มีรายได้ 10,000-15,000 บาท ความคิดเห็นของส่วนประสมการตลาดที่ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก ความไว้วางใจ
ในการซื้อสินค้าและด้านการปกป้องผู้บริโภค ในระดับไว้วางใจปานกลาง ด้านระบบอินเทอร์เน็ต
ในระดับไว้วางใจมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า ความไว้วางใจในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการขายสินค้า ด้านระบบอินเทอร์เน็ต และด้านการปกป้องผู้บริโภค
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ด้านค่าใช้จ่ายต่อจานวนครั้ง และด้านจานวนชิ้น
ที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ด้านค่าใช้จ่ายในทิศทางเดียวกัน และส่วนประสมการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่น ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
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การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ด้านจานวนครั้งและจานวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
มไหศวรรย์ มหัทธนาภิวัฒน์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่มีอทิ ธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้าข้าวกล้องงอกของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยซื้อน้าข้าวกล้องงอกในเขต
กรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และค่าสหสัมพันธ์
ของแครมเมอร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท
2) พฤติกรรมการซื้อที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด คือ ต้านมะเร็ง โดยซื้อ 1 สัปดาห์/ ครั้ง ครั้งละ
1 ขวด หรือกล่อง ชื่นชอบรสธรรมชาติ โดยซื้อดื่มเอง เหมาะกับวัยทางานและสูงอายุ แหล่งที่ซื้อ
มากที่สุด คือ ซูเปอร์มาร์เก็ต 3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่า มีเพียงปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลในระดับ
ปานกลาง 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจซื้อ มีอิทธิพลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านการค้นหาข้อมูลและด้านการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับปานกลาง 5) เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวม เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน มีเพียง
อายุที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ในขั้นการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ
6) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลัง
การซื้อ โดยการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมและในแต่ละ
ขั้นตอนมากที่สุด
กชกร สุวะจันทร์, พิมุกต์ สมชอบ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีอายุระหว่าง
25-35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.0 ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.2
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.3 และมีความสนใจในสินค้าแฟชั่น ซึ่งสามารถ
เลือกตอบได้หลายคาตอบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในเสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งเลือกตอบ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.5 กลยุทธ์ทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า ด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านพนักงานผู้ให้บริการ ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจต่าสุด คือ ด้านการส่งเสริการตลาด 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีเพศและอายุต่างกัน เห็นว่า กลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานะภาพสมรส อาชีพ รายได้ และการศึกษาต่างกัน
เห็นว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น โดยการ
ทดสอบแบบ Enter พบว่า ตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น การทดสอบแบบ
Stepwise พบว่า ตัวแปรด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้าน
ราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น

