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ลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้า

     บทที่ 4



พฤติกรรมของลูกค้า

พนักงานขายต้องทราบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมและวิธีการด าเนินชีวิต

อย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนและก าหนดโปรแกรมในการขาย

ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพราะฉะนั้น

การศึกษาลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ

อย่างยิ่งในการด าเนินงานการขายในปัจจุบัน



ลูกค้า (Customer)

คือ บุคคลที่ท าการซื้อหรือคาด

ว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการจาก

แหล่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งผู้ซื้อ

อาจจะไม่ได้เป็นผู้ใชส้ินค้าหรือ

บริการนั้นก็ได้



ผู้มุ่งหวัง (Prospect)

คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ธุรกิจ
มุ่งเน้นที่จะท าการกระตุ้นหรือ
ชักจูงให้เกิดความต้องการและท า
การซื้อสินค้าหรือบริการของ

ธุรกิจ

http://www.positioningmag.com/brand_details.aspx?id=20028


ความส าคญั
ต่อผู้บริโภค

เกี่ยวข้อกับการซื้อ
สินค้าที่ใช้ต่อการ
ด าเนินชีวิต
ประจ าวัน

1. ความส าคัญในชีวิตประจ าวัน

     (Significance in Daily Lives)



2. การประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ
Application to Decision Marking

ทัศนะด้าน
จุลภาค 
Micro 

Perspective

ทัศนะด้านสังคม
(Societal Perspective)

ศึกษาสภาพของสังคมโดยรวม
เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ศึกษาผู้บริโภคเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ของตน



การเป็นตัวแทนซื้อ

(Buying 
representative)

ขั้นของการซื้อ

(Stage of
buying action)

ประเภทของลูกคา้

บุคลิกภาพ

(Personality)



1. การเป็นตัวแทนซือ้ (Buying representative)

วิธีนี้จะท าการแบ่งลูกค้าตามลักษณะการซื้อออกเป็น 3 
ประเภท คือ

1.1 ผู้บริโภค (Ultimate Consumer)
1.2 ผู้ขายต่อ (Resellers)
1.3 ผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial buyers)



1.1 ผู้บริโภค (Ultimate Consumer)
Personal 

Consumer
พฤติกรรม ลักษณะของสินค้า ตัวอย่าง

ผู้บรโิภคมี

วัตถุประสงค์เพื่อ
บริโภค

เป็นการส่วนตัว

• ซื้อด้วยความ
สะดวก

• ใช้วิจารณญาณใน
การซื้อต่ า

• ซื้อน้อยแต่ซื้อ
บ่อย

• ไม่ค่อยวางแผน

ในการซื้อ

• เป็นสินค้าสะดวก
ซื้อ

• สินค้าใช้แล้วหมด
ไปมีอายุสั้น

• ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าขนาดเล็ก 
ราคาไม่แพง



1.2 ผู้ขายต่อ (Resellers)
Personal 

Consumer
พฤติกรรม ลักษณะของสินค้า ตัวอย่าง

ได้แก่ผู้ค้าส่งและ

ผู้ค้าปลีกที่มี

วัตถุประสงค์การ

ซื้อเพื่อน าไปขาย

ต่อให้ได้ก าไร

• มีการวางแผน
ในการซื้อเพื่อ
น ามาจ าหน่ายใน
ร้านค้าของตน

• เป็นสินค้า
สะดวกซ้ือ

• สินค้าใช้แล้ว
หมดไปมีอายสุั้น

http://www.7-eleven.com/default.asp


1.3 ผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
(Industrial buyers)

Organization 
Consumer

พฤติกรรม ลักษณะของสินค้า ตัวอย่าง

ผู้บริโภคมี

วัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในการ

ด าเนินงาน

• มีการวางแผนซื้อ

อย่างเป็นระบบ

• ซื้อปริมาณมากๆ

และไม่ซื้อบ่อย

• ใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจสูง

• เป็นสินค้าที่ใช้ใน
การด าเนินงานหรือ
ผลิต

• มีทั้งขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่

• มีระบบการซื้อ
ขายที่ซับซ้อน



2. ขั้นของการซื้อ (Stage of buying action)

ผู้มุ่งหวังที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า สามารถแบ่งออกได้ตามล าดับ

ขั้นของการซื้อว่าลูกค้าใกล้จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่อย่างไร

โดยการสังเกตการกระท า การตั้งค าถามและฟังที่ลูกค้าตอบ

กลับมา ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้



2.1 ผู้สังเกตการณ์ที่สนใจ

หมายถึง บคุคลที่ปัจจบุันยัง
ไม่ได้ท าการซื้อ แต่เป็นผู้ซึ่ง
อาจจะซื้อได้ในอนาคต ดังนั้น 
นักการตลาดต้องพยายามดึงดูด
ความสนใจและให้ความส าคัญ

http://www.aia.co.th/index.html


2.2 ลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ

เป็นกลุ่มผู้มุ่งหวังที่ได้ระบุความ
ต้องการสินค้าหรือบริการแล้วแต่
ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน
เกี่ยวกับตรายี่ห้อ ชนิด ขนาด 
ราคาของสินค้าหรือบริการ 

http://www.toyota.com/html/redirects/home/tundra_img.html


2.3 ลูกค้าที่ตัดสินใจ

หมายถึงกลุม่ที่ตระหนักถึง

ความส าคัญและความต้องการ

ต่อสินค้าและบริการ เป็นกลุ่มที่

นักการตลาดต้องให้

ความส าคัญเป็นพิเศษ เพื่อรักษาให้

ใช้สินค้าของบริษทัต่อไป



3. บุคลิกภาพ (Personality)

เป็นการพิจารณาแบ่งลูกค้าตามลักษณะบุคลิกภาพ อารมณ์ 

หรือนิสัย ซึ่งสามารถจ าแนกลูกคา้ตามเกณฑ์บุคลิกภาพและ

กลยุทธ์การขายได้ดังนี้



ลูกค้าสุภาพออ่นโยน

ลูกค้าละเอียดรอบครอบ

ลูกค้าลังเล

ลูกค้าเงียบ

ลูกค้าช่างพดู

ลูกค้าเจ้าอารมณ์

ลูกค้าประเภทเห็นความส าคญั
ของตนเหนือผู้อื่น

การจ าแนกลูกค้าตามเกณฑ์บุคลิกภาพและกลยุทธก์ารขาย



ลูกค้าขี้สงสัย ลูกค้าใจร้อน

ลูกค้าไม่สนใจใยดี

การจ าแนกลูกค้าตามเกณฑ์บุคลิกภาพและกลยุทธก์ารขาย 
(ต่อ)

ลูกค้าไม่จริงใจ



พฤติกรรมผู้บริโภค

หมายถึง “ กระบวนการตัดสินใจ
ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติที่จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการซื้อและการใชส้ินค้า

และ/ หรือบริการต่างๆ”



1. ศึกษาโดยอาศัยตัวแบบ
ด้านเศรษฐศาสตร์ 

2. ศึกษาโดยอาศัยตัวแบบ
ล าดับขั้นความต้องการ

3. ศึกษาโดยอาศัยตัวแบบ
สังคมวิทยา

4. ศึกษาโดยอาศัย
ตัวแบบจิตวิเคราะห์

วิธีศึกษาพฤติกรรมลูกค้า



1. วิธีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าโดยอาศัยตัวแบบด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

เป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างจ ากัด เพื่อสนองความ
ต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด หลักการทาง

เศรษฐศาสตร์ช่วยนักการตลาดในเรื่องการตั้งราคาสินค้า 
และประเมินปัจจัยที่มีต่ออุปสงค์และอุปทานของ

ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ยังช่วย
พัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายด้วย



ด้านกายภาพหรือร่างกาย

ความปลอดภัย

การยอมรับในสังคม

การยกย่อง

ส าเร็จ

2. วิธีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าโดยอาศยัตัวแบบ
ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์



ระดับท่ี1 ความต้องการของร่างกาย 
(Physiological Needs)

ระดับที2่ ความต้องการความปลอดภัย และมั่นคง
 (Safety Needs)

ระดับที3่ ความต้องการทางสังคม
 (Social Needs)

ระดับที4่  ความต้องการการยกย่อง
(Esteem Needs)

ระดับท่ี5 ความต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิต 
(Self – actualization Needs)



3. วิธีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าโดยอาศัย
ตัวแบบสังคมวิทยา

 เป็นการศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของบุคคลใน
กลุ่มสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่ โดยประยุกต์ใช้
กับพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การศึกษาวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมย่อยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้บริโภค ชนชั้นทาง
สังคมที่มีต่อความต้องการซื้อ เช่น การแต่งกาย การเลือก

รูปแบบ สีสัน 



4. วิธีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าโดยอาศัยตัวแบบ
จิตวิเคราะห์

เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจและเชื่อว่า

สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่บุคคลเผชิญอยู่จะ
ท าให้บุคคลนั้นมีความต้องการแตกต่างกัน ซึ่งท าให้

พฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกันไปด้วย 



รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ

พฤติกรรมการซื้อเริ่มต้นจากสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้น 
(Stimulate) ความรู้สึกของเขา ท าให้รู้สึกถึงความต้องการ จน
ต้องท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะสามารถตอบสนองวาม

ต้องการของเขา เพื่อท าการตัดสินใจซื้อและเกิดพฤติกรรมการ
ซื้ออันเป็นการตอบสนอง (Response) ในที่สุด



รูปแบบจ าลองพฤติกรรมผู้ซื้อ

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ตัวกระตุ้นต่างๆ

กระบวนการ
ทางด้านความคิด
ที่ ไม่สามารถ
มองเห็นได้

ซื้อ

ไม่ซื้อ

    สิ่งเร้า กล่องด า ปฏิกิริยาตอบ
(Stimulus) (Black Box) (Response)

ตัวผันแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
(Intervening variable)



กระตุ้น        ตัวกระตุ้น
ทางการตลาด     อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์

ราคา

ช่องทาง

การส่งเสริม

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

การเมือง

วัฒนธรรม

กล่องด าของผู้ซื้อ

ลักษณะ

ของผู้

ซื้อ

กระบวน

การ

ตัดสินใจ

ของผู้ซื้อ

การตอบสนอง

ของผู้ซื้อ

*การเลือก 

  ผลิตภัณฑ์

*เลือกยี่ห้อ

*เลือกผู้ขาย

*เวลาที่ซื้อ

*จ านวนที่ซื้อ



สิ่งเร้าทางการตลาด

http://www.snpfood.com/


ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจ

3 ปัจจัยส่วนบุคคล
(Personal Factors)

1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

(Cultural Factors)

2. ปัจจัยด้านสังคม
(Social Factors)

4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา
(Psychological Factors)



1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors)

วัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นแบบแผนของการด ารงชีวติของประชาชนภายในชาติ 

รวมทัง้วิถีการใช้ชีวติประจ าวัน แต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคต ิ

แนวคดิของตนเอง ขณะท่ีวัฒนธรรมท่ีประชาชนก าลังปฏิบัติ จะฝังรากลึกเข้าไป

ในจิตใจของผูค้นอย่างยากทีจ่ะเปลี่ยนแปลง แมว้่าบางสังคมจะยอมรับ

วัฒนธรรมใหม่เข้ามา แตต่้องไม่ขดัแย้งกับวัฒนธรรมแบบดังเดิมมากเกินไป 

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนี้ยังคงเป็นรากฐาน ที่สามารถสืบทอดจากคนรุน่หนึ่งไป

ยังคนอีกรุ่นหนึ่งได้อีกด้วย

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) (ต่อ)

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคมากที่สุด โดยความต้องการของบุคคลที่เติบโตและ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน จะมีค่านิยม การ

รับรู้ ความชอบและพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน



สังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural)

1. วัฒนธรรมพื้นฐาน

2. วัฒนธรรมย่อย

3.  ชนชั้นทางสังคม

4.  การซื้อกระทันหัน

5.  ความต้องการความสะดวกสบาย

โดยมีเรื่องที่ยังคงยึดมั่นอยู่คือวัฒนธรรมหลกั
ได้แก่ ความเชื่อ และค่านิยมจากสถาบันครอบครัว และ สังคม





ชาวพุทธโวยนางแบบเปลือยอกแชะคู่พระพุทธรูป 



 ร้านท็อปช็อป ร้านค้าขายปลีก 3 สาขาใน
สิงคโปร์สั่งเรียกคืนสินค้าเครื่องส าอางที่ ถูกกลุ่ม
ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้องเรียนว่า มี
ภาพหมิ่นพระเยซูอยู่ที่ตัวสินค้า โดยเป็นภาพ
หญิงสาวสองรายมองพระเยซูด้วยท่าทางชื่นชม
หลงใหล พร้อมมีประโยคโฆษณาว่า "ดูดีเพื่อ
พระเยซู" ในตัวสินค้าที่เป็นลิปบาล์มส าหรับทา
ปาก ที่มีชื่อว่า "วานิลลาบริสุทธิ์" และสินค้า 

"แนบแน่นกับพระคริสต์" ที่เป็นครีมทามือและ
ร่างกาย โฆษกบริษัทหวิงไท่ เจ้าของกิจการ
ท็อปช็อป กล่าวว่า ทางบริษัทไม่เคยมีเจตนาดู
หมิ่นและได้สั่งเรียกคืนสินค้าตั้งแต่เดือนที่แล้ว  
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดยบริษัทบลูคิว มี

ส านักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐ อเมริกา

สินค้าบริษัทบลูคิว



             อิหร่านสู้กับบาร์บี้ บอกเป็นตัวท าลายวัฒนธรรม 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ของเล่นจากตะวันตกหลั่งไหล
เข้าไปในตลาดอิหร่านอย่างมหาศาล ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะชาวอิหร่านจ านวนมากซ่ึงร่ ารวยจากรายได้
การขายน้ ามันมีก าลังซื้อกันมากขึ้น แต่ก็มีชาว

อิหร่านจ านวนไม่น้อยที่ต้องการให้ลูกหลานเล่นของ
เล่นที่เป็นของพื้นบ้านของอิหร่านตุ๊กตาบาร์บี้ที่
วางขายในอิหร่าน มีทั้งที่สวมใส่ชุดว่ายน้ า และ

กระโปรงสั้นจู๋ ซึ่งขัดกับสังคมของอิหร่านที่ผูห้ญิง
ต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิดและมีผ้าคลุมผมเวลาออกนอก

บ้าน และห้ามผู้หญิงกับผู้ชายว่ายน้ าด้วยกัน 



พฤติกรรมของผู้บริโภคจะอยู่ภายใต้ปัจจัยทางสังคมดังน้ี

2.1 กลุ่มอ้างอิง

2.2 ครอบครัว

2.3 บทบาทและสถานภาพ

2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors)



2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups)

เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความ

คิดเห็น และคา่นิยมของบคุคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างองิแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1. กลุ่มปฐมภูม ิ(Primary groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อสนิท และเพื่อนบ้าน

2. กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อน

ร่วมอาชพี และร่วมสถาบัน บุคคลต่าง ๆ ในสังคม

นักการตลาดใช้กลุ่มอ้างองิในการท าการตลาดโดยก าหนดผู้แสดง ท้ังเป็นผู้

ทดสอบการท างานของสินค้าโดยบคุคลที่ใช้สินค้ารบัรอง และการใช้บคุคลที่มี

ชื่อเสียงรับรองสินค้า

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


2.2 ครอบครัว (Family)

บุคคลในครอบครัวถือว่ามีความส าคัญมากท่ีสุดต่อทัศนคติ ความคิดเหน็และ

ค่านิยมของบคุคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


2.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and status)

บุคคลจะเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ หลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง และ

องค์การต่างๆ  ซึ่งแต่ละคนจะมีสถานภาพในกลุ่มต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละ

สถานภาพจะมีบทบาทซึง่บุคคลคาดหวังให้กระท าตามสถานภาพนั้น ๆ ซึ่ง

พนักงานจ าเปน็ต้องศึกษาบทบาทและสถานภาพของบุคคลเพื่อเสนอขายให้กับ

ลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


1. อายุ

2. วงจรชีวิตของครอบครัว

3 ปัจจัยส่วนบุคคล

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต

4. บุคลิกภาพ



5. การศึกษา

6. อาชีพ

3 ปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ)

7. ฐานะทางเศรษฐกิจ



4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factors)

การตัดสินใจซื้อของบุคคลมีอิทธพิลจากปัจจัยทางจิตวิทยา 4 
ประการดังนี้

4.1 การจูงใจ

4.2 การรับรู้

4.3 การเรียนรู้

4.4 ความเชื่อและเจตคติ

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp
http://www.tescolotus.net/company/services.asp


ชกิเก้น โฟลด์ ดีไลท์
Chicken Fold Delight 

แมคเฟลอร์รี่ คอร์นเนตโต
" บานาน่า ครันชี่"

McFlurry Cornetto 
“Banana Crunchy” 

http://www.mcthai.co.th/index.htm
http://www.mcthai.co.th/download/index.htm


1. ผู้ริเริ่ม
(Initiator)

2. ผู้มีอิทธิพล 
(Influencer)

3. ผู้ตัดสินใจ
(Decider)

ผู้ทีเกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อของลูกค้า

4. ผู้ซื้อ
(Buyer)

5. ผู้ใช้
(User)



 กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

ผู้ซื้อจะมีขั้นตอนในการตัดสินใจที่เหมือนกัน ซึ่งเราสามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ



กระบวนการตัดสินใจซื้อ

1. การรับรู้ถึงความต้องการ

2. การค้นหาข้อมูล

3. การประเมินทางเลือก

4. การตัดสินใจ

5. พฤติกรรมหลังการซือ้-การใช้



กระบวนการการตัดสินใจ
ทราบปัญหา

และความ
ต้องการ

แสวงหาทาง
เลือก

และข้อมูล

ประเมิน
ทางเลือก

ซื้อ พฤติกรรม
หลังการซื้อ

ปัจจัยที่มี
อิทธิพล

 สินค้าหมดสต็อก
 โฆษณา
 การส่งเสริมการขาย
 การตกแต่งร้าน

 ประสบการณ์
 เอกสาร
 แคตตาล็อก

 เพื่อน
 ชั้นสังคม
 ลักษณะบุคคล

 ที่ตั้งร้านค้า
 ทักษะของผู้ขาย
 เครดิต

 ความเร็วในการซ่อม
 ความคงทนของสินค้า
 การรับประกัน


