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บทที่ 2  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอทิธิพลต่อการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ ์
 



พฤติกรรมผู้บริโภค  
หมายถึง “ กระบวนการตัดสินใจ 
ซึ่งจะเป็นการปฏิบัตทิี่จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการซื้อและการใช้สินค้า 

และ/ หรือบริการต่างๆ” 



ประโยชน ์

ต่อการ 

จัดการ 

หรือการ 

บริหาร 

การตลาด 
 

ประโยชน์ที ่
สามารถชี ้
แนวทาง 
ไปสู่ 

โอกาสทาง 
การตลาด 
ใหม่ ๆ 

ประโยชน ์
ต่อการ 
เลือกส่วน 
แบ่งตลาด 

ประโยชน ์
ในการ 
เพิ่ม 

ประสิทธิภาพ 
ด้านกลยุทธ ์

ประโยชน ์
ของการ 
ปรับปรงุ 
กิจการ 

ร้านค้าปลีก 

ท าไมต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ? 



โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 (Consumer behavior model) 

สิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาด (4P’s) 

ตัวกระตุ้นอืน่ ๆ  

กระบวนการ 
ทางด้านความคิด 
ที ่ไม่สามารถ 
มองเห็นได้  

ซื้อ 

ไม่ซื้อ 

 ตัวกระตุ้น   กล่องด า  ปฏิกิริยาตอบ 

 (Stimulus)     (Black Box)   (Response) 

ตัวผันแปรท่ีเขา้มาเก่ียวข้อง 
(Intervening variable)  



ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
 

ลักษณะของผู้บริโภคได้รับ อิทธิพลจากปัจจัยทั้งจากภายใน  

และปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี ้

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


ปัจจัยภายใน (5 ประการ) 

 1. การจูงใจ 

 2. การรับรู้  

 3. การเรียนรู้  

 4. บุคลิกภาพ  

 5. ทัศนคต ิ



1. แรงจูงใจ (Motive) : ต้นก าเนิดแห่งพฤติกรรม 

ความหมายของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (motive) การจูงใจ หมายถึง 
แรงผลักดันภายในบุคคล อันเกิดจาก
กลไกลภายในร่างกายได้รับการกระตุ้น 
จนกลายเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลนั้น

แสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีทศิทาง
มุ่งไปสู่เป้าหมาย  



ระดับที1่ ความต้องการของร่างกาย  
(Physiological Needs) 

ระดับที2่ ความต้องการความปลอดภัย และมั่นคง 
 (Safety Needs) 

ระดับที3่ ความต้องการทางสังคม 
 (Social Needs) 

ระดับที4่  ความต้องการการยกย่อง 
(Esteem Needs) 

ระดับท่ี5 ความต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิต  
(Self – actualization Needs) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ของ Maslow 



ตัวอย่างโฆษณาสินค้าที่ใช้ในการจูงใจผู้บริโภค 

http://www.thailife.com/
http://www.thailife.com/naresuan


การจูงใจด้วยความกลัว 



 การจูงใจด้วยความกลัว (ต่อ) 



2 . การรับรู้ (Perception) 

ความหมายของการรับรู้ 

การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการที่มนุษย ์
ติดต่อสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตวั โดยมนุษย์จะ

ท าการตีความสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสได ้แล้ว
ตอบสนองกลับไปอย่างเหมาะสม แต่ละคนอาจจะ
ตีความในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกนัออกไปในทาง
ต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับพืน้ฐานทางจิตใจและความคิด

ของแต่ละคน  
 



2.  การรับรู ้(Perception) 

ตัวกระตุ้น 
(7 แบบ) 

บุคคล 

รับรู้ทาง 
ประสาท 
สัมผัสทั้ง 5  

การมองเห็น, ได้ยิน, 
สูดกลิ่น, ชิมรสชาต ิและสัมผัส 



ความแตกต่างที่เพียงสามารถสังเกตเห็นได ้
 

ต่ าสุดที่รับรู้ได้ 

สูงสุดท่ีรับรู้ได้ 

ขีดจ ากดัขั้นแตกต่าง  
Difference Threshold 



Sensory input mechanisms 
* มีขีดจ ากัด  / และแตกต่างกันขึ้นอยูก่ับ  

ความรู ้และ  
ประสบการณ์ ในอดีต  

การตีความ 

แสดงอาการ 
ปฏิบัติตอบ  



ตัวอย่างแบรนด์สินค้าที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

http://www.positioningmag.com/brand_details.aspx?id=20179
http://www.positioningmag.com/brand_details.aspx?id=20083
http://www.positioningmag.com/brand_details.aspx?id=20028
http://www.positioningmag.com/brand_details.aspx?id=25362
http://www.positioningmag.com/brand_details.aspx?id=20087
http://www.positioningmag.com/brand_details.aspx?id=23912


ธนาคารกรุงไทย : เครดิตดีติดตัวไปจนวันตาย 



3 . การเรียนรู ้(Leaning) 

ความหมายของการเรียนรู้ 

การเรียนรู้หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่เป็น
การเปลี่ยนโดยถาวร อันสืบ
เนื่องมาจากผลของการได้เคย
ทดลองกระท าและการมี

ประสบการณ์  
 
  



ทฤษฎีการเรียนรู ้ (The Learning Theories)  
1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) 

ตัวกระตุ้น 

การเรียนรู้ 

การปฏิบัติตอบ 



 
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (ต่อ) 

 นักการตลาดสามารถใช้การเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เข้ากับ 

สินค้าที่เป็นเงื่อนไขในการเรียนรู้ของผู้บริโภค เชน่ การโฆษณาโดย 

การจับคู่ผลติภัณฑ์กบัภาพลักษณ์ที่เป็นท่ีต้องการ หรือผลิตภณัฑ์ที ่

สร้างรูปลักษณ์เฉพาะเชื่อมโยงกับตัวผลิตภัณฑ์ เช่น 7-Eleven ที ่

เปิดบริการให้กบัผู้บริโภค 24 ชั่วโมง เป็นต้น 



2. ทฤษฎีของการปฏิบัติ 
 (Instrumental Condition Learning Theory) 

 ทฤษฏีนี้เกิดความเชื่อว่า ผู้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมตอบสนอง 

ต่อสิ่งเร้า เมื่อผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ า ๆ ก็จะได้รับการ
เสริมแรงอีก และทุกครั้งที่ท าซ้ าก็จะได้รับแรงเสริมจน 

ท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจน ซึ่งการเสริมแรง 

สามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

 1. การเสริมแรงด้านบวก 

 2. การเสริมแรงด้านลบ 

 



3. ทฤษฎีของ Gestalt  
แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของทฤษฏีนี้ คือ  การเรียนรู้เป็น 

กระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในตัว 
มนุษย ์ บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าท่ีเป็นส่วนรวมได้ดีกว่า 

ส่วนย่อย  หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนีจ้ะเน้น 
กระบวนการคิด  การสอนโดยเสนอภาพรวมก่อนการเสนอ 

ส่วนย่อย  ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีประสบการณ์มากและหลากหลายซึ่ง 
จะช่วยให้ผู้เรียนสามรถคิดแก้ปัญหา  คิดริเริ่มและเกิดการเรียนรู้ 

แบบหยั่งเห็นได้  



ทฤษฎีของ Gestalt (ต่อ) 

* เชื่อว่า ตัวกระตุ้น จะไม่ก่อให้เกิดผลในลักษณะ
เดียวกันเสมอไป 

 

     

     

      



การจัดองค์ประกอบตามทฤษฏีของเกสตัลท ์(ต่อ) 

ดูภาพซ้ายมือนี้ นกัศึกษา 
เห็นว่าเป็นรูปพานหรือว่าเป็น
รูปคน 2 คนหันหน้าเข้าหากัน  
ถ้าดูสีขาวเป็นภาพ สีด าเป็น
พื้นก็จะเป็นรูปพาน ถ้าดูสีด า
เป็นภาพ สีขาวเป็นพื้น ก็
อาจจะเหน็เป็นรูปคน 2 คน 

หันหน้าเข้าหากัน 



การจัดองค์ประกอบตามทฤษฏีของเกสตัลท ์(ต่อ)  

ดูภาพซ้ายมือนี่ซิ ว่าเป็น
หญิงชรา หรือว่าหญิงสาว
หลายคนบอกว่าเป็นได้ทั้ง

สองอย่าง  



4. ทฤษฎีว่าด้วยความเข้าใจ 

ความคิด 

ของบุคคล 
การเรียนรู ้

มีอิทธพิลจาก 
 - ทัศนคต ิ

 - ความเชื่อ 
 - และความเข้าใจในตนเอง 



4.  บุคลิกภาพ แบบการด าเนินชีวิต  
และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง 

Personality, Lifestyle, and Self-Concept 



บุคลิกภาพคืออะไร ? 

พันธุกรรม 

การเลี้ยงด ู

สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่ท า 

ให้บุคคลมีลักษณะแตกต่างกัน 

และมีรูปแบบการตอบสนองต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 



5.  ทัศนคติ 
• ทัศนคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อวัตถุอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง ว่ามีลักษณะอย่างไร มีความรู้สึกทางบวก หรือ ลบหรือความ 
โน้มเอียงหรือความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนอง 
สิ่งกระตุ้นใดๆ ไปในทิศทางที่สม่ าเสมอ 

 

ทัศนคต ิ
วัตถุที่จะ 
สนองความ 
ต้องการให ้
ได้รับความ 
พอใจ 

วัตถุที่ให ้
โทษ 
หรือ  

อันตราย 



แหล่งที่มาของทัศนคติ 

1. ความต้องการเปลี่ยนไป 
ทัศนคติเปลี่ยนด้วย 
 
2. แนวคดิเกี่ยวกับตนเอง  
 
3.บุคลิกภาพ การเข้าร่วมเป็น 

สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 

ปัจจัยอื่น 
เช่น 
ผู้เชี่ยวชา
ญ 
เพื่อน 



ทัศนะคติประกอบด้วย 

 1.  ความเข้าใจ หรือ ส่วนของความเชื่อ 

 2.  ความชอบพอ หรือ ส่วนของความรู้สึก 

 3.  พฤติกรรม หรือ แนวโน้มในการแสดงออก 

ประสบการณ ์ ทัศนคต ิ พฤติกรรม 



ปัจจัยภายนอก (4 ประการ) 

 1. กลุ่มอา้งอิง (Reference groups) 

 2. ชั้นทางสังคม (Social Class)  

 3. ครอบครัว (Family) 

 4. วัฒนธรรม (Culture)  



1. กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) 
 

 เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความ 

คิดเห็น และคา่นิยมของบคุคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างองิแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

1. กลุ่มปฐมภูม ิ(Primary groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อสนิท และเพื่อนบ้าน 

2. กลุ่มทุติยภมูิ (Secondary groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อน 

ร่วมอาชพี และร่วมสถาบัน บุคคลต่าง ๆ ในสังคม 

 นักการตลาดใช้กลุ่มอ้างอิงในการท าการตลาดโดยก าหนดผู้แสดง ทั้งเป็นผู ้

ทดสอบการท างานของสินค้าโดยบุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง และการใช้บคุคลที่ม ี

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


กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) 



กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) 



กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) 



2. ชนชั้นของสังคม (Social Class) 
 

หมายถึงการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับฐานะที่แตกต่างกัน โดยท่ี 

สมาชิกทั่วไปถือเกณฑ์รายได้ (ฐานะ) ทรพัย์สิน หรืออาชีพ (ต าแหน่งหน้าที)่  

โดยในแต่ละชัน้สังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคมที ่

แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน การแบ่งชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค นักการตลาดต้องศึกษาชั้นสังคมเพื่อ 

เป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

และศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมายรวมทัง้จัดสว่นประสมทาง 

การตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละชนชั้นได้ถูกตอ้ง 
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เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑ์วิธีการซึ่งบุคคลคดิ รูส้ึก และมี 

พฤติกรรม ประกอบด้วย ชั้นของสังคม 

 

        ระดับสงู 

ระดับกลาง 

ระดับต่ า 

2. ชั้นทางสังคม (Social Class) 



3. ครอบครัว (Family) 
 

บุคคลในครอบครัวถือว่ามีความส าคัญมากท่ีสุดต่อทัศนคติ ความคิดเหน็และ 

ค่านิยมของบคุคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

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

2. สร้างความเป็นอยู่ที่ดี 

หน้าที่ของครอบครัว 

3. ส่งเสริมด้านอารมณ์ 

4. ก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิต 



ถ้วยทอง ปั้นแบรนด์เด็ก เลี่ยงตลาดคนติดแบรนด์ 

การปรับปรุงสินค้าตามลักษณะของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 



4. วัฒนธรรม (Cultural) 
 

เป็นสัญญาลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึง่ไปสู่รุ่น 

หนึ่งโดยเป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึง่ ค่านิยม 

ในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคม 

หนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของ 

บุคคล ซึ่งนักการตลาดต้องค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และน า 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปก าหนดโปรแกรมการตลาด 

http://www.tescolotus.net/company/services.asp
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4.     วัฒนธรรม (Culture) (ต่อ) 

แสดงออกใน ด้านค่านิยม (Values) เกี่ยวข้องกับ  

 - ความเชื่อ (Belief) 

 - ความรู้สึก (Felling) 

 - ความนึกคิด (Thinking)  



อิทธิพลของวัฒนธรรม  
วัฒนธรรม 

(แบบของพฤติกรรรมที่ได้เรียนรู้ความรู้สึก)  

กลุ่มอ้างอิงต่างๆ 
ชั้นทางสังคม 

ครอบครัว 

ตัวบุคคล 
(ความนกึคิดในศูนย์ควบคุมสั่งการ) 



บทบาทของวัฒนธรรมที่มีตอ่การตลาด  

(The Role of Culture in Marketing) 

 1.  วัฒนธรรมเป็นตัวก่อให้เกิดบรรยากาศทางธุรกิจ 
 2.  การก าหนดราคาตามวัฒนธรรมย่อย 

 3.  ปัญหาของวัฒนธรรมส่วนย่อย 

 4.  ปัญหาเรื่องการใช้ค าและการสื่อสารข้อมูล 

 5.  ปัญหาเรื่องของการเลือกใช้สือ่และข้อความโฆษณา 


