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 บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
   ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และผลงานวิจยัที ่

เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการกําหนดแนวทางในการดําเนินการศึกษาวจิัยดังตอไปนี ้

              2.1   ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

                   2.2   รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 

                   2.3   การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 2.4   วิวัฒนาการของการตลาด 

                   2.5   พฤติกรรมการตัดสินใจ 

                   2.6   ทฤษฏีสวนประสมการตลาด 

                   2.7   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับน้ําดืม่ 

                 2.8   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

2.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

                 คําวา “พฤติกรรมผูบริโภค” (Consumer  Behavior) ไดมีผูใหความหมายไวตางๆ กันดังนี้ 

                 เบลช  และ เบลช (Belch and Belch. 1993 : 115) ไดใหความหมายไววา หมายถึง  

“กระบวนการและกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการเสาะแสวงหา การเลือก  

การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชสอยผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสนองความตองการและ 

ความปรารถนาอยากใหไดรับความพอใจ”   

                 เอ็นเจล แบล็คเวลล และมิเนียรด (Engel, Blackwell and Miniard.  1993 : 4) ไดให 

ความหมายไววา หมายถึง  “กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของโดยตรงในการไดรับการบริโภค

และการใชสอยผลิตภัณฑและบริการรวมทัง้กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอนและหลังการกระทํา

กิจกรรมเหลานี้” 

                 จอนห บี แมททิวส  จูเนยีร และคนอื่นๆ  (John B. Mathews, Jr., et al. ม.ป.ป, อางถึงใน  

ดํารงศักดิ ์ชัยสนิทและกอเกยีรติ วิริยะกิจพฒันา. 2543 : 2)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค

วา หมายถึง กระบวนการทีบุ่คคลหรือกลุมของบุคคลตัดสินใจวาจะซื้อสินคาและบริการอะไร 
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หรือไม ถาซื้อจะซื้อที่ไหนเมื่อไรตลอดจนจะมวีิธีการซื้อ และการใชสินคาและบริการนั้นอยางไร 

จากกระบวนการตลาดขององคการธุรกิจ 

                 สกินเนอร (Skinner.  1990 : 147) ไดใหความหมายไววา “พฤติกรรมผูบริโภค เปนการ 

กระทําและขบวนการตดัสินใจของมนษุย ผูซ่ึงซื้อสินคาและบรกิาร เพือ่การอุปโภคบริโภคเปนการสวนตวั” 

                 เลาดอน และ บิทตา (Laudon and Bitta.  1988, อางถึงใน ศุภร  เสรีรัตน.  2544 : 6) ได 

กลาววา “พฤติกรรมผูบริโภค อาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล

เขาไปเกีย่วของเมื่อมีการประเมินการไดมา การจับจายใชสอย ซ่ึงสินคาและบริการ” 

                 ดํารงศักดิ ์ ชัยสนิทและกอเกยีรติ  วิริยะกจิพัฒนา (2543 : 2)  ไดใหความหมายของ 

พฤติกรรมผูบริโภคไววา “การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษา กระบวนการตดัสินใจของ 

ผูบริโภคแตละคนวา จะทําการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการอะไร (What) ทําไมจงึซื้อ (Why) และ

สมมุติวาถาจะซื้อจะซื้อสินคาที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อยางไร (How) ซ้ือบอยแคไหน (How 

often) และซ้ือจากใคร (Who) จึงจะเหมาะสมและสรางความพอใจในการซื้อใหแกตนมากที่สุด” 

                 ปริญ ลักษิตานนท (2544 : 54) ไดกลาวไววา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ  ทั้งนีห้มายรวมถึง  

กระบวนการตดัสินใจซึ่งเกดิขึ้นกอน และมสีวนในการกําหนดใหมีการกระทํา” 

                 อรนี  บุญมีนิมิตร (2540 : 13) กลาววา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคล

ทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย  

(Dispensing) ในผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถสนองความตองของเขา” 

                 วุฒิชาติ  สุนทรสมัย (2546 : 4)  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทาํของแตละบุคคล 

ที่เกี่ยวของ โดยตรงกับการไดรับ การใชสินคา หรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการ 

ตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน ระหวางและหลัง ที่เปนตัวกําหนดใหเกดิการกระทําตางๆ ขึ้น   

                 รัตนา งามจันทึก (2547 : 8) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถงึ พฤติกรรมของบุคคลที่ 

เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาและบริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที ่

บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอนและหลงัการกระทําดังกลาว โดยบุคคลที่จะถือวาเปนผูบริโภคใน 

ที่นี้คือ บุคคลผูซ่ึงมีสิทธิในการไดมาและใชไปซึ่งสินคาและบริการที่ไดมีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด   

                 อดุลย  จาตุรงคกุล (2539 : 5) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควาเปนปฏิกิริยาของ 

บุคคลที่ เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้ง 

กระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น 
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                 ธงชัย  สันติวงษ  (2546 : 27)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ

กระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคา

และบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว  และเปนบางสิ่งที่มีสวนใน

การกําหนดใหเกิดการกระทําดังกลาว 

                 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2539 : 3)  ไดกลาวถึงการศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภควาเปนการศึกษา 

เกี่ยวกับการบริโภคสินคา นักการตลาดตองศึกษาวาสินคาที่เขาจะทําการเสนอขายนั้น ใครคือลูกคา  

(Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซ้ือเมื่อไร (When) ซ้ือที่ไหน(Where) ซ้ือและใช

บอยครั้งเพียงใด(How often) รวมทั้งการศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซื้อ (Who)               

                 อัญชลี ลีนวิภาต (2543 : 12)  ไดใหความหมายไววา พฤตกิรรมผูบริโภค หมายถึง การ 

แสดงออกของคนที่ เกี่ยวกับกระบวนการคนหา โดยจะมีการตัดสินใจซื้อสินคา ซ่ึงจะผาน

การประเมินคาของสินคาและบริการ ซ่ึงจะตอบสนองความตองการของผูซ้ือ ตลอดจนไดรับการยอมรับจาก

ผูคนรอบขางและพฤติกรรมผูบริโภคนี้จะมีการเปล่ียนแปลงเสมอตามเหตุปจจัยที่หลากหลาย 

ดังนั้นการที่จะศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคใหชัดเจนนั้น จะตองมุงศึกษาพฤติกรรมการซื้อและกระบวนการในการ 

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

                 พชรพร  บุดดาโจม  (2547 : 21)  ไดใหความหมายไววา  พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถงึ  

การกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจที่จะเลือกใหสอดคลองกับความตองการที่เกิดขึ้น  ซ่ึงใน 

บางครั้งผูบริโภคไมมีความตั้งใจที่จะซื้อมากอน  แตถูกพนักงานขายสรางบรรยากาศที่จะนําไปสู 

การตัดสินใจในการซื้อสินคาชนิดนั้น 

                 จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด   สรุปไดวา  พฤติกรรมการบริโภค  หมายถึง  กจิกรรม

หรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับการกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจที่จะเลือกใหสอดคลอง

กับความตองการของตนเอง  ซ่ึงอาจมีส่ิงกระตุนอื่นๆ ที่จะนําไปสูการตัดสินใจ เพือ่ใหไดรับความ 

พอใจสูงสุด 

2.2  รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 

                 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศกึษาเหตุจงูใจทีท่ํา

ใหเกดิการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมจีุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความ

ตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือน

กลองดํา ที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซึ่งไดรับอิทธิพล 
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จากปจจัยตางๆ แวดลอมตวัของผูซ้ือ แลวจึงมีการตอบสนอง (Buyer’s Response) หรือการที่ผูซ้ือมี

การตัดสินใจขึน้ (Buyer’s Purchase Decision)    

                 จุดเริ่มตนของรูปแบบนี้อยูทีม่ีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทาํ 

ใหเกดิการตอบสนอง ดังนัน้แบบจําลองนี้ จึงเรยีกวา S-R Theory (ดํารงศักดิ์  ชัยสนิทและกอเกยีรติ 

วิริยะกิจพัฒนา.  2543 : 6-7) 

                 รายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค อธิบายไดดังนี ้

                   2.2.1 ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกดิขึน้เองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) และ

ส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจ และจัดสิ่งกระตุนภายนอก 

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนสิ่งจูงใจใหเกิดการซื้อ

สินคา  (Buying Motive) ซ่ึงอาจเปนเหตุจูงใจซื้อดานเหตผุลหรือเหตุจูงใจซื้อดานจิตวทิยา หมายถึง 

ทางอารมณเปนตัวกระตุนกไ็ด 

                      1) ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด 

สามารถควบคุมไดและตองจดัการใหมีขึน้ เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด  

                      2) ส่ิงกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู 

ภายนอกองคการ  ซ่ึงกิจการควบคุมไมไดเปนปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกที่ควบคุมไมได  

(Uncontrollable Factors) ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี  

                  2.2.2 กลองดําหรอืความรูสึกนกึคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผู

ซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงกิจการไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา 

ความรู สึกนึกคิดของผู ซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผู ซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู ซ้ือ 

และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ ดังนี้ คือ 

                      1)  ตัวแปรหรอืปจจัยภายใน (Internal Factors) ไดแก ความตองการแรงจูงใจ การรับรู 

การเรียนรู บุคลิกภาพ และทศันคติ 

       2)  ตัวแปรหรือปจจัยภายนอก (External Factors) ไดแก วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม  

กลุมอางอิง ครอบครัว และสังคม 

                      3) ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย

ตางๆ คือปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวทิยา 

                      4)   กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer Decision Process) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  
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                         ขั้นที่ 1  การรับรูถึงปญหา กระบวนการซื้อจะเกดิขึ้นเมื่อผูซ้ือตระหนักถึงปญหาหรือ

ความตองการของตนเอง 

                         ขั้นที่ 2  การคนหาขอมูล ในขั้นนี้ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรก

จะคนหาขอมูลจากแหลงภายในกอน เพื่อนํามาใชในการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมูล

ไมเพียงพอก็ตองหาขอมูลเพิ่มจากแหลงภายนอก 

                        ขั้นที ่3  การประเมนิผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลทีไ่ดรวบรวมไวมาจดัเปนหมวดหมู

และวเิคราะหขอด ีขอเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทยีบหาทางเลือกและความคุมคามากที่สุด 

                         ขั้นที ่4  การตดัสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูประเมนิจะทราบขอด ี

ขอเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหา มักใชประสบการณ

ในอดีตเปนเกณฑ ทั้งประสบการณของตนเองและผูอ่ืน 

                       ขั้นที่ 5  การประเมินภายหลังการซื้อ เปนขั้นสุดทายหลังจากการซื้อ ผูบริโภคจะนํา 

ผลิตภัณฑที่ซ้ือนั้นมาใช และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภณัฑนัน้ไปดวย ซ่ึงจะเห็นได

วา กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเนื่อง ไมไดหยุดตรงทีก่ารซื้อ 

                   2.2.3  การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซือ้ของผูบริโภค

หรือผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี ้

                      1) การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑเครื่องดื่มมี

ทางเลือกหลายอยาง คือ กาแฟ น้ําผลไม นมกลอง น้ําอดัลม น้ําแร น้ําดื่มอารโอ น้ําดื่มทั่วไป 

                      2)  การเลือกตราสินคา  (Brand Choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกนมกลองจะเลือก

ยี่หอโฟรโมสท มะลิ เดนมารค หนองโพ 

                      3)  การเลือกผูขาย (Dealer Choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคา

ใด หรือรานคาใกลบานรานใด 

                      4)  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) กลาวคือ ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา  

กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อนมสดกลอง 

                      5)  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) เปนการตัดสินใจเรื่องจํานวนหรือ 

ปริมาณการซื้อในแตละครั้ง เชน หนึ่งกลองหรือหนึ่งโหล หรือ 1 ลัง    
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              S--------> R   Model 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2   แบบจาํลอง S-R Theory 

(ที่มา : ดํารงศักดิ์ ชัยสนิทและกอเกยีรติ วิริยะกจิพัฒนา.  2543 : 8) 

 

 

S : 

STIMULUS 

สิ่งกระตุน 

ทางการตลาด 

-  ผลิตภัณฑ 

-  ราคา 

- ชองทาง 

   การจัด   

   จําหนาย 

- การสงเสริม 

   การตลาด 

 

กลองดํา/ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ 

( BUYER ‘ S BLACK BOX) 

ปจจัยภายใน  

(Internal Factors) 

- ความตองการ (Needs) 

- แรงจูงใจ (Motivation) 

- การรับรู (Perception) 

- การเรียนรู (Learning) 

- บุคลิกภาพ (Personality) 

- ทัศนคติ (Attitude) 

- นิสัย  (Habit) 

- รูปแบบการใชชีวิต(Life Style) 

ปจจัยภายนอก   

(External Factors) 

- วัฒนธรรม (Culture) 

- ชนช้ันทางสังคม (Social Class) 

- กลุมอางอิง (Reference Groups) 

- ครอบครัว (Family) 

- สังคม (Social) 

- เศรษฐกิจ (Economic) 

ขบวนการตัดสินใจ 

- การยอมรับปญหา 

(Problem Recognition) 

- การคนหาขอมูล 

 (Information Search) 

- การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of    

  Alternatives) 

- การตัดสินใจซื้อ 

  (Purchase Decision) 

- การประเมินผลหลัง

การซื้อ  ( Post Purchase  

Evaluation) 

 

 

 

 

 

R: 

RESPONSE 

การตอบสนอง 

ซื้อ / ไมซื้อ 
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2.3  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
             

                   การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจยัเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และ

การใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุม หรือ องคการ เพื่อใหทราบถงึลักษณะความตองการและ 

พฤติกรรมซื้อ  การใช  การเลือกบริการแนวคิด  หรือประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ  

คําตอบที่ไดจะชวยใหนกัการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธการตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ 

ของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  (โชคชัย  ชยธวัช.  2547 : 168-172)                  

                 2.3.1 คําถามที่จะใชเพื่อคนหาลักษณะพฤตกิรรมผูบริโภค คือ 6 W  และ 1 H   

ประกอบดวย Who  What  Why  Who  When  Where และ How   

                      1)  Who is in the market ?   ใครคือกลุมลูกคาที่แทจริง              Occupant  ผูบริโภค 

                      ใครอยูในตลาดเปาหมาย คําตอบที่ตองการทราบ ลักษณะกลุมเปาหมายทางดานประชากรศาสตร 

ภูมิศาสตร จติวิทยา หรือจิตวเิคราะหพฤตกิรรมศาสตร กลยุทธการตลาดที่เกีย่วของ กลยุทธการตลาด 

ประกอบดวย  กลยุทธดานผลิตภัณฑ  ราคา  การจดัจําหนาย  และการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม  

และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 
               2) What does the market buy ?   อะไรคือสินคาที่ผูซ้ือตองการ                Object  ส่ิงที่จะซื้อ 

                      ผูบริโภค ซ้ืออะไร คําตอบทีต่องการทราบ ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ ส่ิงที่ผูบริโภค 

ตองการจากผลิตภัณฑก็คือ ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ และความแตกตาง 

เหนือกวาคูแขงขัน กลยุทธดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

                         (1)  ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณผลิตภณัฑ  ไดแก การบรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ 

การบริการ  คุณภาพ  ลักษณะนวตักรรม   

                         (2)  ผลิตภัณฑควบ 

                         (3)  ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 

                         ศักยภาพผลิตภัณฑ ความแตกตางทางการแขงขัน ประกอบดวย ความแตกตางดาน 

ผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน และภาพลักษณ 

                     3)  Why does the market buy ?    ซ้ือไปเพื่ออะไร             Objective วตัถุประสงคในการซื้อ 

                      ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ คําตอบที่ตองการทราบ วัตถุประสงคในการซื้อ  ผูบริโภคซื้อ 

สินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดานรางกายและจิตวิทยาที่ตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซื้อ คือ  ปจจัยภายใน หรือปจจัยทางจติวิทยา ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  ปจจัยเฉพาะบุคคล 
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กลยุทธที่ใชกนัมาก คือ 

                            (1)  กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

                            (2)  กลยุทธการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย กลยทุธการโฆษณา การขายโดย 

ใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การใหขาว การประชาสัมพันธ 

                            (3)  กลยุทธดานราคา 

                            (4)  กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

                  4) Who is involved in buying ? ใครมีสวนรวมในการตดัสินใจซื้อ          Organization  ผูมี

สวนรวมในการซื้อ  

                      ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ คําตอบที่ตองการทราบ บทบาทของกลุมตางๆ ที่มี 

อิทธิพลในการตดัสินใจซื้อ ประกอบดวย  ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซ้ือ  ผูใช กลยุทธที่ใชกันมาก คือ 

                            (1)  กลยุทธการโฆษณา 

                            (2)  กลยุทธการสงเสริมการตลาด โดยใชอิทธิพลกลุม 

                   5)  When does the market buy ?  ลูกคาจะซื้อสินคานั้นเมื่อใด           Occasion 

โอกาสที่จะซื้อ 

                      ผูบริโภคซื้อเมื่อใด คําตอบทีต่องการทราบ โอกาสในการซื้อ เชนชวงเดอืนใดของป  

หรือชวงฤดูกาลใดของปชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคญั

ตางๆ กลยุทธที่ใชกันมาก คือ 

                            (1)  กลยุทธการสงเสริมการตลาด เชน ทําการสงเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคลอง

กับโอกาสในการซื้อ 

            6)  Where does the market buy ?  จะซื้อที่ไหน           Outlet  ชองทางในการซื้อ 

                   ผูบริโภคซื้อที่ไหน คําตอบทีต่องการทราบ ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ   

เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา บางลําพู พาหรัุด สยามสแควร  กลยุทธชอง 

ทางการจัดจําหนาย บริษัทนําผลิตตลาดเปาหมายโดยพจิารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 

                 7)  How does the market buy ?   จะซื้ออยางไร                 Operation  กระบวนการในการ 

ตัดสินใจซื้อ 

             ผูบริโภคซื้ออยางไร คําตอบที่ตองการทราบ ขั้นตอนในการตัดสินใจซือ้ ประกอบดวย 

                            (1)  การรับรูปญหา 

                            (2)  การคนหาขอมูล 
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                            (3)  การประเมินผลทางเลือก 

                            (4)  ตัดสินใจซื้อ 

                            (5)  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 กลยุทธที่ใชกนัมาก คือ กลยทุธการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย การโฆษณา การขาย 

โดยใชพนักงานขาย  การสงเสริมการขาย  การใหขาว และการประชาสมัพันธ  การตลาดทางตรง  

เชน พนกังานขายจะกําหนดวัตถุประสงคในการขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการตัดสินใจซื้อ  

                 การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ือที่เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาด คือ  

ทําใหทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ กระตุน

และสนองความตองการของผูซ้ือที่เปนเปาหมายไดถูกตอง  

                 2.3.2 ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  (สุภาวดี บุญงอก.  2546  :  ออนไลน)           

                 การตัดสินใจของผูซ้ือนั้นมักจะไดรับอิทธพิลจากคุณสมบัติสวนบุคคลตางๆ เชน  

                      1) อายุและระยะเวลาของชวงชีวิต พฤติกรรมของผูบริโภคนั้นหากอยูในชวงอายุเดียวกันก็

จะมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อที่เหมือนหรือคลายกัน ซ่ึงชวงอายุที่แตกตางกันก็จะมีความชอบหรือความ

ตองการแตกตางกันไป    

                      2) อาชีพ ลักษณะอาชีพมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคเชนกนัลักษณะอาชพีที่แตกตางกนั

ก็จะทําใหมีความตองการที่แตกตางกัน 

                      3)  การศึกษา  ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผู 

ที่มีการศึกษาต่าํ  

                      4) โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได จะสงผลกระทบตอสินคาและบริการที่ตัดสินใจซือ้

โอกาสเหลานีป้ระกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อและทศันคติเกี่ยวกับการจายเงนิ 

นักการตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล  การออมและอัตราดอกเบีย้  ถาภาวะ 

เศรษฐกิจตกต่าํคนมีรายไดต่าํ กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจดัจําหนาย การตัง้ราคาลดการ 

ผลิตและสินคาคงคลัง เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 

                      5)  คานิยมหรือคุณคาและรปูแบบการดํารงชีวิต (โชคชัย  ชยธวัช.  2547 : 189)    

                    คานิยมหรือคุณคา หมายถงึ ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใด 

เร่ืองหนึ่ง หรือหมายถึงอัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา 
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                    รูปแบบการดาํรงชีวติ หมายถึง รูปแบบของการดํารงชวีิตในโลกมนษุย โดยแสดงออกในรูปของ  

       (1) กิจกรรม 

       (2) ความสนใจ 

       (3) ความคดิเห็นใหม ๆ 

       (4) การเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ของสังคม 

 มีการตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีความสุขุมและเชื่อมั่นในตนเอง รายไดจากหลายทาง 

อาจจะประกอบดวย กลุมอนุรักษนยิม กลุมที่มีความชํานาญเฉพาะอยาง สนใจผลิตภัณฑซ่ึงมีคณุคา 

คงทนถาวรและทําหนาที่มปีระโยชน  

                 2.3.3 ปจจัยดานจิตวิทยาหรือปจจัยภายในทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค ประกอบดวย 

                    1)  การจูงใจ เปนสภาพจิตใจภายในของบุคคล ที่ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  

การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม 

หรือส่ิงกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือทางการตลาด เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ 

                    โชคชัย ชยธวัช (2547 : 193)  พฤติกรรมของมนุษยที่เกดิขึ้นตองมีแรงจูงใจ  หมายถึง 

ความตองการที่ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤตกิรรมที่

มีเปาหมาย นกัการตลาดตองศึกษาถึงแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตวัมนษุย ที่ถือวาเปนความตองการ 

ของมนุษยอันประกอบดวยความตองการทางรางกายและความตองการดานจิตวทิยาตางๆ  ความตองการเหลานี ้

ทําใหเกดิแรงจูงใจที่จะหาสนิคา มาตอบสนองความตองการของตน นกัจิตวิทยาไดเสนอทฤษฏี  

ที่รูจักกันอยางแพรหลาย นั่นคือ ทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว      

                      ทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว มีขอสมมติฐาน ดังนี ้

                         (1)  มนุษยมคีวามตองการหลายประการและเปนความตองการที่ไมมทีี่ส้ินสุด 

       (2)  ความตองการจะมีความสําคัญที่แตกตางกัน มนษุยจึงสามารถจัดลําดับ 

ความสําคัญของความตองการได   

       (3)  บุคคลจะแสวงหาความตองการที่สําคัญที่สุด หรือสําคัญมากกวากอน 

       (4)  เมื่อบคุคลไดส่ิงที่ตองการมาตอบสนองความตองการของตนแลว ความจําเปน 

ในสิ่งนั้นจะหมดไป           

       (5) บุคคลจะเริ่มสนใจในความตองการสําคัญอยางอื่นตอไป 

                 ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  (Maslow’s  hierarchy  of  human  needs) 

ทฤษฏีนี้เปนหลักที่นักศึกษาทางดานจิตวิทยา ดานการตลาด ดานการสื่อสาร ดานสังคมวิทยา จะตอง 
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เรียนรูหลักการของมาสโลว Abraham Maslow  เปนนกัจิตวิทยามนษุยศาสตร ผูซ่ึงเสนอวา มนษุย

ทุกคนมีลําดับความตองการ 5  ประการ  ดงันี้   

              ขั้นที่ 1 ความตองการพื้นฐาน เปนระดับของความตองการระดับแรกซึ่งเปนความ 

ตองการพื้นฐาน เปนความตองการเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด ความตองการทางสรีระ ไดแก ความตองการ 

อาหาร น้ํา อากาศ เครื่องนุงหม การขับถาย และความตองการทางเพศ  

                   ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัย ความตองการดานความปลอดภัยและความ 

มั่นคงของชีวติ คือ ความตองการการปกปองคุมครองตองการความมั่นคงของชีวิต ตองการระเบียบ 

วินัยในชีวิต ตองการพนจากอันตราย หรือตองการสุขภาพที่แข็งแรง ตองการมีอนามัยที่ดี เชน  

น้ําประปา ตอบสนองขั้นที่ 1 ได แตตอบสนองขั้นที่ 2 ไมได จึงเกิดน้าํดื่มบรรจุขวด 

                     ขั้นที่ 3 ความตองการดานสังคม ความรูสึกที่ดีความเปนมิตร การยอมรับ  คือ 

ความรูสึกที่ดตีอกัน การยอมรับ  ซ่ึงบางครั้งความตองการการยอมรับในสังคมทําใหเกิดพฤติกรรม 

ตาง ๆ   เชน การใชสินคาที่มียี่หอดัง การรับประทานอาหารในที่หรูหรา การซื้อของขวัญใหผูอ่ืนในราคาแพง 

               ขั้นที่ 4 ความตองการดานอีโก : ความภาคภูมใิจ ชื่อเสียง สถานภาพและความเคารพ 

ตัวเอง คือ ความตองการความภูมิใจในความเปนตัวของตวัเอง ขอนี้มักเกิดกับคนที่มฐีานะดี เพราะ 

ในขั้นนี้ ไมไดทําอะไรเพื่อคนอ่ืน แตทําเพือ่แสดงสถานภาพตวัเอง ทําเพื่อใหรางวัลชีวิตกับตวัเอง 

                ขั้นที่ 5 ความสมใจ : ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวติ เปนความ

ปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนองศักยภาพสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวยทุกสิ่งที่บุคคลมี

ความสามารถจะตองการเปน การที่บุคคลบรรลุถึงความตองการในขั้นนี้ ก็จะไดรับการยกยองเปน

บุคคลพิเศษ 
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                                                                      ความตองการประสบ 

                                                                                                ความสําเร็จในชีวติ 

                                                               (Self-actualization needs) 

                    ความตองการยกยอง    ( Esteem  needs) 

                                         

                                   ความตองการความรักและการยอมรับ (Love  and  belongingness  needs) 

                                                           

                                                     ความตองการความปลอดภัย  (Safety   needs) 

                                                                   ความตองการพื้นฐาน (Basic  physiological  needs) 

 

ภาพ 3  แผนภมูิ  Maslow’s  Theory of  Motivtaion 

(ที่มา : ดํารงศักดิ์ ชัยสนิทและกอเกยีรติ วิริยะกจิพัฒนา.  2543 : 35)  

 

                   ทฤษฏีการจูงใจของ  Herzberg 

                   Freddereck Herzberg  ไดพัฒนาทฤษฏี  2  ปจจัย ประกอบดวย 

                     (1)  ปจจยัที่เปนสาเหตุของความพอใจ 

                     (2)  ปจจยัที่เปนสาเหตุของความไมพอใจ 

                   ทฤษฏีนี้นําไปใช  2  กรณี คือ 

                        ก.  ผูผลิตหรือผูขายจะตองหลีกเลี่ยงความไมพอใจของลูกคา 

                        ข.  ผูผลิตหรือผูขายจะตองคํานึงถึงความพึงพอใจหรือตัวกระตุนที่สําคัญ และ

จัดเตรียมลงไปในผลิตภัณฑ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา   

        2)  การรับรู เปนขั้นตอนทีบุ่คคลมีการรับรู จัดระเบียบหรือการกําหนด ความหมายของ

ส่ิงกระตุนโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา หรือเปนกระบวนการทีแ่ตละบุคคลเลือกสรร จัดระเบยีบ  

และตีความเกีย่วกับสิ่งกระตุน เพื่อใหเกดิความหมายที่สอดคลองกัน หรือ หมายถงึกระบวนการ 

ความเขาใจ ของบุคคลที่มีตอโลกที่อาศัยอยู (โชคชัย  ชยธวัช.  2547 : 196-197) 

 จะเห็นวากระบวนการของแตละบุคคล ขึ้นอยูกับปจจัยภายใน  เชน  ความเชื่อ  

ประสบการณความตองการ และอารมณ นอกจากนีย้ังมีปจจัยภายนอก คือส่ิงกระตุน โดยมีเงื่อนไข 
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เฉพาะในแตละบุคคลจึงทําใหเกิดการรับรูตางกันในสิ่งเราที่เหมือนกนั 

 การรับรูเปนกระบวนการกลัน่กรองความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเหน็ ไดยิน   

ไดกล่ินไดรสชาติ และไดรูสึก  

 ขั้นตอนของการรับรู มี 4 ขั้นตอน ดังนี ้

    (1)  การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเปดโอกาสใหขอมูลเขามาสูตัวเอง 

    (2)  การตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเลือกที่จะตัง้ใจรับสิ่งกระตุน 

อยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อใหกลุมเปาหมายเกดิความตั้งใจรับขอมูล 

 นักการตลาดจะตองใชความพยายามทีจ่ะสรางงานทางดานการตลาดใหมีลักษณะเดน

และนาสนใจ  เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจรับขาวสารอยางตอเนื่อง 

 บุคคลมักสนใจสิ่งกระตุนทีม่ีความสัมพันธกับความตองการของคน หรือส่ิงกระตุนที่มี 

การเปลี่ยนแปลงอยางมากเมือ่เปรียบเทียบกับสิ่งกระตุนตามปกต ิ

 (3)  ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร แมผูบริโภคจะตั้งใจรับขาวสารทางการตลาด 

แตไมไดหมายความวา ขาวสารนั้นถูกตีความไปในทางทีถู่กตอง ในขั้นนี้จึงเปนการตคีวามหมาย 

ของขอมูลที่รับเขามาวามีความเขาใจตามทีน่ักการตลาดกาํหนดไวหรือไม ถาเขาใจกจ็ะนําไปสูขั้น 

ตอไป การตีความขึ้นอยูกับทัศนคติ ความเชื่อถือและประสบการณ 

 การบิดเบือนขอมูลที่ไดเลือกสรร ถึงแมวาการสงขอมูลขาวสารจะไมสัมฤทธิผลตามที่ผู

สงตั้งใจ แตบคุคลมีแนวโนมที่จะตีความหมายของขาวสารโดยมีความสัมพันธกับความเชื่อมั่นตน 

มีอยู ซ่ึงอาจทําใหขาวสารบดิเบือนไปจากความเปนจริง นักการตลาดตองเขาใจจิตใจของผูบริโภค  

เพราะมีผลกระทบตอการแปลความหมายของขอมูลขาวสารและพฤติกรรมของผูบริโภค 

 (4)  การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร หมายถึง การที่ผูบริโภคจดจําขอมูลบางสวนที่ 

ไดเหน็ ไดอาน ไดยนิ หลังจากเกดิการเปดรับ และเกดิความเขาใจแลว นักการตลาดตองพยายาม 

สรางขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนใหอยูในความทรงจําของผูบริโภค โดยการสงขอมูลซํ้าๆ  ไป 

ยังกลุมเปาหมาย ทําใหผูบริโภคเกิดความทรงจําและตัดสนิใจซื้อ 

 การรับรูจะเกีย่วของกับความตองการและแรงจูงใจของผูบริโภค (Perception relates to  

consumer needs and motives) ความตองการ แรงจูงใจ และการรับรูของบุคคลจะมีความสัมพันธซ่ึง

กันและกัน ตวัอยางเชน น้ํา สําหรับคนที่ตองการสารอาหารจะเหน็น้ําดื่มเปนอาหารที่มปีระโยชนแต

สําหรับผูบริโภคที่จัดงานเลี้ยงสังสรรคก็อาจเห็นน้ําเปลาเปนเครื่องดื่มที่จืดไมมีรสชาติ และ

ผูบริโภคอีกคนที่กระหายน้ําก็จะเห็นวาน้ําสามารถทําเปนเครื่องดื่มที่เย็นชื่นใจได สวนบุคคลใด
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ก็ตามที่ไมมีความตองการและแรงจูงใจเหลานี้ก็อาจเหน็วา น้ําเปลานั้นไมไดอยูในความนึกคิดของ

บุคคลเลย ดังนั้นส่ิงที่บุคคลรับรูจึงขึ้นอยูกับความตองการและแรงจูงใจของบุคคล ขณะเดียวกัน

ความตองการและแรงจูงใจของบุคคลก็ขึน้อยูกับสิ่งที่บุคคลรับรูดวย คอื บุคคลอาจไมรูถึงความตองการ

ตนจนกวาจะมองเห็นวัตถุหรือผลิตภัณฑเปนตน ดังนัน้ ความสัมพนัธของการรับรู ความตองการ 

และแรงจูงใจจึงมีความสําคัญตอพฤติกรรมของผูบริโภคเปนอยางยิ่ง 

                 2.3.4 ปจจัยดานสังคมหรือปจจัยภายนอกทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย      

    1)  กลุมอางอิง หมายถึง รูปแบบหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ คานิยม และ 

พฤติกรรมของบุคคลอื่น หรือเปนกลุมที่บคุคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมีอิทธิพลทั้งทางตรง 

และทางออมตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบคุคล 

                   กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

                         (1)  กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบาน หรือผูรวมงาน ซ่ึงไดมกีาร 

พบปะกนัอยางตอเนื่องแบบไมเปนทางการ 

                         (2)  กลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม ศาสนา เพื่อนรวมอาชีพและรวม 

สถาบัน บุคคลกลุมตางๆ ที่ไดมีการพบปะกันอยางตอเนือ่งนอยกวากลุมปฐมภูม ิ

                   กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดาน 

      ก. พฤติกรรมและรูปแบบการดํารงชีวติ 

      ข. ทัศนคติและแนวคิดของบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลนั้น ตองการเปนที่ยอมรับ 

ของกลุม นอกจากนั้นกลุมอางอิงยังมีอิทธิพลตอบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกของกลุม เชน บุคคลที่ 

อยากเขารวมในกลุม หรือบคุคลที่ตองการแยกตวัออกจากกลุม 

             นักการตลาด ควรทราบวากลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคเปนอยางไร  

 ระดับอิทธิพลของกลุมอางอิงจะมีความสัมพันธกับผลิตภณัฑและยีห่อดวย กลุมอางอิงจะมีอิทธิพล 

อยางมากตอการเลือกยี่หอสินคา เชน รถยนต เฟอรนิเจอร เสื้อผา เปนตน 

            นอกจากนั้น นกัการตลาดจะตองคํานึงถึงปฏิกิริยาของผูนําทางความคิด ในสังคมนั้นๆ  

ดวยโดยศกึษาถึงคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรและจิตวิทยาของผูบริโภค แลวนํามารวมกับ 

ขอมูลของผูนําทางความคิด เพื่อที่จะไดสามารถสรางสื่อตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของ 

ผูนําทางความคิด 

                    2)  ครอบครัว ประกอบดวย บิดา มารดา และพี่นอง ครอบครัว ถือเปนกลุมปฐมภูมทิี่มี 

อิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเหน็และคานิยมของบุคคล ซ่ึงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
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การซื้อของครอบครัว ผูผลิตสินคาจะตองคาํนึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จนี 

หรือยุโรปซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกัน 

                    3)  บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกีย่วของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง   

องคการ และสถาบันตางๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทสถานะและสถานะที่แตกตางกนัในแตละกลุม   

ผูบริโภคมักจะเลือกซ้ือสินคาที่สามารถสื่อถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม                                                   

                 2.3.5 หลักเกณฑที่จําเปนตองพิจารณาเสมอในการวิเคราะหผูบริโภค (สุภาวดี บุญงอก.  

2548 : ออนไลน) 

       1)  ประโยชนของตัวสินคาและบริการ ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อโดย 

สนใจประโยชนที่ไดจากตวัสินคาและบรกิาร มากกวาตวัสินคาและบรกิาร เชนการซื้อเครื่องคอมพวิเตอรผูซ้ือ

จะคํานึงถึงประโยชนทีจ่ะไดรับคือเครื่องจะตองสามารถประมวลผล ไดรวดเรว็และแมนยํา 

      2) ระดับความตองการ ในทางการตลาดระดับความตองการสามารถแบงไดเปน 3  

ระดับ คือ ความอยากได (Want) ความปรารถนา (Desire) และความตองการ (Needs) ระดับความ 

ตองการเหลานี้เปนส่ิงที่บงบอกวาผูบริโภคแตละคนมีระดับความตองการที่แตกตางกันไป  

ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาอยางยิ่งวาสินคาและบริการนัน้สามารถเขาไปตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคในระดับใด 

      3)  เกณฑมาตรฐานของผลิตภณัฑ นอกจากประโยชนของสนิคาและบรกิารทีผู่บริโภคจะไดรับ 

แลวยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ประกอบควบกับประโยชนนั้นซึ่งเรียกวา "เกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑ"   

เชน รถยนต คณุลักษณะสวนเพิ่มคือ บรรทุกน้ําหนักไดมาก ประหยัดน้ํามัน ฯลฯ ดงันั้นการเลือกซื้อ 

ผูบริโภคจึงพิจารณาสวนเพิ่มเติมเหลานี้เสมอและจะตองศกึษาวาคณุลักษณะสวนเพิ่มเติมที่มีอยูใน

ตัวสินคาและบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทั้งหมดหรือไม 

      4)  พิจารณาจัดลําดับตราสินคา ผูบริโภคแตละคนเมื่อตองการเลือกซ้ือสินคาและ 

บริการใด ๆ ก็ตามมักจะมีตราสินคาในใจเสมอ โดยผูบริโภคจะมีการจัดลําดับตราสินคา 

ตามเกณฑคุณลักษณะที่ผูบริโภคเลือกไว เพื่อประเมินผลและทําการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นหาก 

สามารถสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักในตลาดแลวสินคาและบริการก็จะอยูในใจของผูบริโภค 

ในการจัดลําดับตราสินคา 

                    5)  บทบาทในการเลือกซื้อ การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการอยางใดอยางหนึง่ 

ผูบริโภคประกอบไปดวย 5 บทบาทดวยกนั คือ  

                         (1) ผูริเร่ิม เปนผูที่มีความตองการเปนคนแรก ซ่ึงบุคคลนี้อาจจะไมใชผูเปนเจาของ 
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หรือเปนผูใชสินคาและบริการนั้นๆ แตเปนผูคิดริเร่ิมเพียงอยางเดยีว 

                         (2)  ผูมีอิทธิพล เปนผูที่มีอิทธิพลทางความคิด ผูบริโภคอาจจะเขาไปขอคําปรึกษา 

และคําแนะนํากอนการตัดสนิใจซื้อ 

       (3)  ผูตัดสนิใจ เปนผูมีอํานาจในการตดัสินใจซื้อ 

       (4)  ผูซ้ือ เปนผูที่นําเงินไปจายคาสินคาและบริการและนําสินคานั้นกลับมา 

       (5)  ผูใช เปนผูนําสินคาและบริการที่ซ้ือมาไปใชงาน 

2.4  วิวัฒนาการของการตลาด  (Marketing Development) 

     ในอดีตมนษุยมีความตองการในปจจยัส่ีคือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค 

มาเพื่อการดํารงชีวิต โดยการแสวงหาจากสิง่ที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน ในเรื่องอาหาร ก็จากเนื้อสัตว 

พืชผัก ผลไม สวนยากใ็ชสมนุไพรที่ขึน้ตามธรรมชาติ ทีอ่ยูอาศยัก็อยูในถ้ํา เครื่องนุงหมกใ็ชใบไมหรือ

หนังสตัวเปนเครื่องปกปดรางกาย หลังจากนัน้มนษุยไดมีการรวมกลุมกัน กเ็กดิการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตน

มีอยูหรือสามารถผลิตไดและเมื่อผลิตไดมากเกินความตองการ หรือความจําเปนก็จะนําไป

แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตนไมมี เพราะมนุษยมีความตองการที่ไมมีที่ส้ินสุด เมื่อไดในสิ่งที่ตองการแลวก็

พยายามที่จะเสาะแสวงหาสิ่งที่จะอาํนวยความสะดวก ใหแกตนเองอยูเรื่อยๆ การตลาดจึงเริ่ม

จากการที่มนุษยมีการแลกเปลี่ยนกันภายในกลุม จนขยายวงกวางออกไป และกอใหเกิดกลุม

พอคาที่เสมอืนเปนตวัแทนหรือส่ือกลางของการแลกเปลีย่นที่หาสินคา บรกิารหรือส่ิงที่บุคคลตองการมาเพื่อ

สนองตอบความตองการของลูกคา จะเห็นไดการตลาดไดเกิดมานานแลวพรอมๆ กับที่มนุษยมี

ความตองการ และจะอยูควบคูกันไป ตราบที่มนุษยยังมีความตองการอยู และการตลาดก็จะมกีาร

พัฒนาและขยายวงกวางออกไปเรื่อย  ๆตามสภาพสังคมที่เปลีย่นไป  (จนัทจร  กออิสรานภุาพ.  2547  : ออนไลน)  
                 ดังนั้น การศกึษาถึงวิวัฒนาการของการตลาด ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน และอนาคตจะ

เปนแนวทางทีจ่ะนําไปสูการพัฒนาสําหรับการบริหารการตลาดได  

                 วิวัฒนาการของการตลาดสามารถแบงออกเปนยุคสมัยทีสํ่าคัญ ได 4 ยคุ ดังนี ้

 2.4.1  ยุคมุงความสําคัญที่การผลิต (Production Orientation) 

 ยุคการผลิตเริ่มตนตั้งแต พ.ศ. 2408 ถึง พ.ศ. 2460 ซ่ึงเปนชวงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

คือยุคที่มีการนําเอาเครื่องจักรเขามาใชในการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ยุคนี้แมวาจะมีการ

ใชเครื่องจกัรในการผลิตแตก็ไมมีปญหาวาสินคาที่ผลิตออกมาจะขายไมได เพราะวายังเปนชวงของ

การนําเครื่องจักรใหมๆ มาใชในการผลิต และปริมาณการผลิต ยังไมมากเกินกวาปริมาณความ
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ตองการ ในยุคนี้ตลาดยังเปนของผูขายหรือเรียกวา “ตลาดของผูขาย” เปนตลาดที่ผูผลิตหรือผูขาย

สามารถจะขายสินคาไดหมดหรือวาเปนลักษณะของการทีป่ริมาณความตองการมากกวาปริมาณการผลติ 

                 ตลาดของผูขาย(Seller’s Market) มีลักษณะดังนี ้

                      1)  มีสินคาวางขายอยางจํากัด ผูซ้ือจึงไมมีโอกาสเลือก 

                      2)    ไมมีการแขงขันระหวางพอคาดวยกัน ทําใหผูซ้ือ ซ้ือสินคาในราคาที่แพงและไมมีโอกาสเลือก 

        3) ไมจําเปนตองใชพนกังานขายเขาชวยในการเสนอขาย 

                 2.4.2  ยุคมุงความสําคัญที่การขาย (Sales  Orientation Stage) 

            ยุคนี้ตอเนือ่งมาจากยุคการผลิต โดยจะอยูในชวง พ.ศ. 2463  ถึงพ.ศ. 2493  ยุคนีจ้ะมีการขายสนิคา

อยางมากเพื่อที่จะระบายสินคาที่ผลิตออกมาเปนจํานวนมาก เมื่อมีการปฏิวัติและพัฒนาทางอุตสาหกรรม

อยางมากกจ็ะทําใหประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น ซ่ึงจะทําใหปริมาณของสินคาสูงกวาปริมาณ

ความตองการ จึงทําใหตองมีการขายสินคาโดยพนักงานขายและยังอาศัยการโฆษณาและการสงเสริมการขาย

เพื่อมุงจะขายสินคาใหมาก มีการแขงขันระหวางผูผลิตหรือผูขายเพื่อจะขายสินคา ตลาดในยุคนี้เปน

ของผูซ้ือหรือเรียกวา “ตลาดของผูซ้ือ” อยางไรก็ตาม ในชวงยุคนีก้็ไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น จึง

ทําใหเกดิการขาดแคลนสินคา ตลาดในชวงสงครามจึงเปนตลาดของผูขาย 

                 ตลาดของผูซ้ือ (Buyer’s Market) มีลักษณะ ดังนี ้  (จันทจร  กออิสรานุภาพ.  2547 :   

ออนไลน) 

     1)    มีสินคาวางขายเปนจาํนวนมาก ทําใหผูซ้ือมีโอกาสในการเลือกวาจะซื้อกับใคร 

     2)    มีการแขงขันระหวางพอคาดวยกัน ทําใหผูซ้ือสามารถซื้อสินคาไดถูกลง 

     3)    มีการใชพนักงานขายเขามาชวยในการเสนอขายสินคา 

     4)    มีการสงเสริมการขาย เพื่อชวยใหขายสินคาไดมากขึ้น 

 2.4.3  ยุคมุงความสําคัญที่การตลาด (Marketing Orientation Stage) 

                   หลังจากยุคการขายก็เปนยุคของการตลาด ยคุการตลาดไดเริ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2493 ถึง

ปจจุบัน  ซ่ึงยุคการตลาดไดมีการผลิตสินคาใหเพยีงพอกับความตองการของผูบริโภค หลังจากที่

สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดส้ินสุดลง เมื่อป พ.ศ. 2488 ในยคุนี้ไดหนัมาใหความสนใจกับผลกําไรของ

กิจการแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เพราะวาในยุคนี้มีการแขงขันกันอยางมาก ลักษณะตลาดจึงเปน

ตลาดของผูซ้ือ การตลาดยคุนี้นักการตลาด ไดมุง ทํา การประชาสัมพันธ การวิจยัการตลาด การ

พัฒนาผลิตภณัฑ การกําหนดราคา  การสงเสริมบํารุงทางธุรกิจ และการใชชองทางการตลาด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

 
25 
 

                 2.4.4  ยุคมุงความสําคัญที่ภาระความรับผิดชอบตอสังคมและมนุษยชาติ ( Social 

Responsibility Orientation stage) 

                   ในยุคนี้นกัการตลาดจะตองยดึภาระความรบัผิดชอบของกิจการที่มีตอสังคม ไมวาจะ

เปนความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาระความรับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอม การเมือง กฎหมาย 

และทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก น้ํา อากาศ ปาไม แรธาตุตางๆ ส่ิงเหลานี้จะตองถือวามีอิทธิพลตอ

โปรแกรมการตลาด ทั้งนี้เปนภาระความรับผิดชอบเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากการสรางความพอใจใหกับลูกคา 

 2.4.5 แนวความคิดทางการตลาด (Marketing  Concept)    
                 แนวความคิดทางการตลาด หมายถึง การที่องคการใชความพยายามทัง้สิ้นเพื่อสราง
ความพอใจใหกับลูกคา เพื่อมุงใหเกดิยอดขายและกําไรในที่สุด (สุชิน นะตะปา.  2541 : 18, อางถึง
ในจันทจร กออิสรานุภาพ.  2547 : ออนไลน) 
                 การตลาดมีความหมายกวางขวางและเปลีย่นแปลงไปตามสภาพการเมอืง เศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี  วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาดจึง ม ี5 แนวทางดวยกัน คือ 
    1)  แนวความคิดทางดานการผลิต 

    2)  แนวความคิดทางดานผลิตภัณฑ 

    3)  แนวความคิดทางดานการขาย 

    4)  แนวความคิดทางดานการตลาด 

    5)  แนวคิดความทางดานการตลาดเพื่อสังคม 

                 ซ่ึงแนวความคิดทั้ง 5 แนวคิด เปนสิ่งที่องคการและธุรกิจไดยึดถือปฏิบตัิกันมานานใช

มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและ สามารถแสดงลําดับแนวความคิดทั้ง 5 แนวคดิไดดงัภาพที่ 4 

1.แนวความคิด
ทางดานการ
ผลิต 
(production 

Concept) 

 2.แนวความคิด
ทางดาน
ผลิตภัณฑ 
(product 
Concept) 

 3. แนวความคิด
ทางดานการขาย 
(Selling 
Concept) 

 4.แนวความคิด
ทางดาน
การตลาด 
(Marketing 
Concept) 

 5.แนวความคิด
ทางดาน
การตลาดเพื่อ
สังคม 
(Societal 
Marketing 
Concept) 

 

ภาพ 4  แสดงลําดับวิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด 

(ที่มา : จันทจร กออิสรานุภาพ.  2547 : ออนไลน)  
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                    1)  แนวความคิดทางดานการผลิต (Production Concept) 

                      แนวความคิดนี้เปนแนวความคิดที่เกาแกทีสุ่ดของฝายขาย ในสมัยปฏิวตัิอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเริ่มเจริญเติบโต มีความขาดแคลนสินคาและบริการ ธุรกิจจึงใหความสําคัญตอการผลิตสินคา 

ในระยะนี้ธุรกิจจะตองพยายามคิดคนเครื่องจักรที่ทันสมยั เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของตนใหเพียงพอ 

จากนั้นจึงคอยเสาะหาผูซ้ือผลิตภัณฑ การตลาดตามแนวคิดนี้ส้ินสุดลงเมื่อขายสินคาใหกบัผูบริโภค

ไปแลว โดยแนวคิดนีย้ึดหลักที่วาผูบริโภคจะพอใจที่จะหาซื้อเฉพาะผลิตภัณฑที่ตนชอบ สามารถ

หาซื้อไดงายและตนทุนต่ํา ดงันั้นงานทางการตลาดของผูผลิตจึงใหความสําคัญที่ปรับปรุงการผลิต

ใหมีประสิทธภิาพ และมีการจัดจําหนายอยางทั่วถึง 

                      แนวความคิดทางดานการผลิต มีลักษณะ 

             (1)    ผูบริโภคมีความสนใจในสินคา และราคาของสินคาที่เสนอขายที่เปนธรรมและถูกเปนพิเศษ 

                    (2)  ผูบริโภคไมเห็นความสําคัญของราคาที่แตกตางกนั สําหรับผลิตภัณฑแตละ 

ระดับของบริษัทตางๆ 

                     (3) พยายามลดตนทุนใหต่ํา เพื่อดึงดดูและจูงใจผูบริโภคในดานราคา 

                        (4) รักษาคุณภาพและปรับปรุงการผลิตใหดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีการจดัจําหนายอยาง

มีประสิทธิภาพ 

                     2)  แนวความคิดทางดานผลิตภัณฑ (Product  Concept)  

                  แนวความคิดนี้ ยึดหลักวาผูบริโภคจะพอใจผลิตภัณฑที่มีคุณภาพการทํางานและ

รูปลักษณะที่ดีที่สุด องคการผูผลิตจึงควรทุมเททรัพยากรและใชความพยายามในการสราง

ผลิตภัณฑที่ดแีละปรับปรุงผลิตภัณฑใหดขีึ้นตลอดเวลา ไมวาจะเปนดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

การจัดทําหีบหอ การตั้งราคาใหเปนทีย่อมรับตอผูบริโภค การกระจายสินคาไปยังชองทางการจัด

จําหนายที่ใหความสะดวกแกผูบริโภคในการหาซื้อไดสะดวก รวมทั้งการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑที่ชี้ใหเห็นวาผลิตภณัฑนัน้ ๆไดมกีารปรับปรุงในดานใดบาง 

                      แนวความคิดทางดานผลิตภณัฑ มีลักษณะดังนี ้ 

       (1)  ผูบริโภคสนใจในคณุภาพของผลติภัณฑเปนอันดับแรก 

                 (2)  ผูบริโภครูคณุภาพและลักษณะทีแ่ตกตางกนัของสินคายี่หอตางๆ  ทีแ่ขงขนักนัในตลาด 

                  (3)  ผูบริโภคเลือกสินคายี่หอใดยีห่อหนึ่งจากสินคาที่แขงขันกัน โดยยดึหลักวา

ไดรับผลตอบแทนในดานคณุภาพจากเงนิที่จายไป 
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       (4)  งานขององคการ ก็คือ ความพยายามรักษาและปรบัปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ

ใหดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อดึงดูดและจูงใจผูบริโภค 
                    3)  แนวความคิดทางดานการขาย (Selling Concept) 

                 แนวความคิดนี้ยึดหลักวาผูผลิตเขามาแขงขันในตลาดมากขึ้น ผูบริโภคทั่วไป

จะมีโอกาสเลือกซ้ือจากผูผลิตรายใดก็ได ดังนั้นผูผลิตจึงใชความพยายามในการขายและการ

สงเสริมการตลาดอยางเต็มที่ โดยเนนที่ผลิตภัณฑและความสามารถของพนักงานขาย เพราะธุรกิจ

สวนใหญเพิ่มกําลังการผลิตสูงขึ้นเกินความตองการทําใหปญหาดานการผลิตหมดไป จึงพยายาม

หันมาเนนดานการแนะนําและขายผลิตภัณฑ กิจกรรมสวนใหญจึงมุงเนนไปในดานการขยาย

พนักงานและพัฒนาการขายใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมีสีสันรูปแบบที่สะดุดตา 

พรอมทั้งสงเสริมการขายอยางกวางขวาง 

                    แนวความคดิทางดานการขาย มีลักษณะดังนี ้

       (1)  ผูบริโภคโดยทัว่ไปจะไมซ้ือสินคาเต็มที่ ผูขายสามารถกระตุนใหซ้ือเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ  

                       (2)  ผูบริโภคจะถูกชกัจูงใหซ้ือสินคาโดยผานเครื่องมือกระตุนการขายวิธีตาง ๆ เชน 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ การใชพนกังานขาย การใชพนักงานขายที่มีความสามารถ   ตลอดจน

การจัดรายการสงเสริมการขาย ลดแลก แจก แถม ชิงโชค เปนตน 

                      (3)  งานหลักของบริษัท คือ การจัดใหมีแผนกขายทีม่ีความสามารถดีเดนเพื่อดึงดูด

และชักจูงผูบริโภค 

       (4)  ผูบริโภคอาจซื้อซํ้าอีก เพราะมีความตองการอยูเร่ือยๆ หรือถาไมซ้ือซํ้าอีก ก็ยงัมี

ผูบริโภครายอื่นที่ตองการสินคา 

                    4)  แนวความคิดทางดานการตลาด (Marketing Concept) 

                     หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มนุษยมีความตองการสินคาและบริการตาง  ๆเพิ่มมากขึ้น มีการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการผลิตอยางกวางขวาง ทําใหเกิดการแขงขันดวยคณุภาพที่ดีกวาราคาถูกกวา 

องคการธุรกจิทีจ่ะเอาชนะคูแขงได ตองพยายามเอาใจใสและตอบสนองความพึงพอใจใหกับผูบริโภค และตอง

ถือวาผูบริโภค คือ ผูที่จะทําใหธุรกิจไดรับความสําเร็จ ทาํใหตลาดเปลีย่นแปลงจากตลาดของผูขาย 

มาเปนตลาดของผูซ้ือ เปนแนวความคดิทางดานการตลาด เปนแนวคดิที่เร่ิมตนที่ผูบริโภคและจบลง

ที่ผูบริโภค โดยเริ่มจากการสํารวจความตองการของผูบริโภควาผูบริโภคตองการสินคาอะไรบาง มี

รูปรางและคุณสมบัติอยางไร จากนั้นทํากิจกรรมทางการตลาดทุกอยางทุมเทเพื่อตอบสนองความ

ตองการเหลานั้นใหสมบูรณที่สุด เชนการขาย การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

 
28 
 

การวิจยัการตลาด การจัดชองทางการจําหนาย นโยบายการตั้งราคา ตลอดจนถึงการพัฒนาผลิตภณัฑ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือการมีกําไรจากการที่ผูบริโภคพอใจและสนบัสนุนในผลิตภัณฑ 

                     แนวความคดิทางดานการตลาด มีลักษณะดังนี ้ 

            (1)  องคการที่ตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ใหความพึงพอใจแกกลุมลูกคาที่ตั้งใจไว 

       (2)  องคการจะตองศึกษาความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางความพึงพอใจใหได  

            (3)  องคการตองตระหนักถึงผูบริโภคทุกคน ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน    

    (4)  องคการเชื่อวา การทํางานที่จะทําใหเกิดความพอใจแกผูบริโภค จะเปนสาเหตุ

ใหไดมาซึ่งชัยชนะ ดวยความซื่อสัตยของบริษัท จะทําใหธุรกิจดาํเนินตอไปได และเปนที่นิยม

ในระยะยาว อันเปนเปาหมายขององคการ 

                    5)  แนวความคิดทางดานการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) 

                      แนวความคิดนี้ยึดหลักวา งานขององคการก็คือ การพิจารณาความจําเปน ความตองการ 

และความสนใจของตลาดเปาหมายและสรางความพึงพอใจใหเกดิขึ้นเพื่อสรางคุณคาแกผูบริโภคได

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหนือคูแขงขัน โดยยังคงรักษาความอยูดีกินดีของผูบริโภคและ

สังคม นั่นคือการผลิต ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีไมปลอมปน ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค ใหผูบริโภคและ

สังคมไดรับประโยชนในระยะยาว เปนการศึกษาความตองการของลูกคา การสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค

โดยคํานึงถึง สวัสดิภาพของสังคมสวนรวม โดยหวังผลการตอบสนองเปนเปาหมายขององคการที่ 

ตองการในระยะยาวเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย กิจการตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอปญหาตางๆ 

ของสังคมทีเ่กดิขึ้นอันเนื่องจากการดําเนินงานธุรกิจ ไดแก ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม การเกิดภาวะ

เงินเฟออันเนือ่งจากราคาสินคาเพิ่มขึ้น การขาดแคลนทรัพยากรบางประเภท ปญหาที่เกิดขึ้นองคการ

ควรจะมีความรับผิดชอบตอสังคม และผูบริโภคทางดานตาง  ๆไดแก ไมผลิตสินคาที่ดอยคุณภาพ ไมผลิต

สินคาที่เปนพิษเปนภัยตอประชาชน ไมคากําไรเกินควร ไมโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไป 

                    แนวความคดิดานการตลาดเพื่อสังคมมีลักษณะดังนี ้

                 (1) มีลักษณะเหมือนแนวความคิดที่มุงการตลาด คือ ตองพิจารณาถึงความตองการ

ของกลุมเปาหมาย และพยายามสรางความพึงพอใจสูงสดุใหกับผูบริโภค 

      (2) ใหความสําคัญกับผลกระทบในทางที่ดีตอสังคมสวนรวม และสภาพแวดลอมซึ่ง

จะมีผลไปถงึตัวผูบริโภคดวย 
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                 การตลาดเปนกระบวนการทางสังคมและการบริหาร (Social and managerial process) 

ซ่ึงบุคคลและกลุมบุคคลไดรับส่ิงที่สนองความจําเปนและความตองการของเขาจากการสราง การเสนอ และ

การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑที่มีมลูคากับบุคคลอื่น (Kotler.  1997, อางถึงในกิ่งกาญจน วรนิทัศน.   2546 : 1)    

2.5  พฤติกรรมการตัดสินใจ 

                 การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีลักษณะเหมือนกับการตัดสินใจเพื่อแกปญหา เปนพฤติกรรมที่มี

เหตุมีผล  เพื่อมุ งไปสู เปาหมาย  การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบางอยาง  ผู ซ้ือใหความสําคัญ

ในการซื้อนอยมาก เพราะเปนผลิตภัณฑทีคุ่นเคย เคยซ้ือบอยๆ ราคาไมแพง ความเสี่ยงแทบจะไมม ี

ดังนั้นการตดัสินใจซื้อ จึงสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงนักการตลาดเรียกการซื้อลักษณะนี้วา 

“การซื้อที่ตองใชความพยายามต่ํา”  หรือ “Low-involvement Purchases” ดังกลาวมาแลวในตอนตน  

แตการซื้อผลิตภัณฑบางอยาง ผูซ้ือใหความสําคัญในการซื้อมาก เพราะเปนผลิตภัณฑทีไ่มคุนเคย หรือไม

เคยซื้อ ราคาแพง และมีความเสี่ยงสูง ใชเวลามาก และมีขั้นตอนสลับซับซอน ซ่ึงนักการตลาด

เรียกการซื้อลักษณะนีว้า “การซื้อที่ตองใชความพยายามสูง”  หรือ “High-involvement Purchases”  

(พิบูล  ทีปะปาล.  2545 : 159) 

                ลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ที่ผูบริโภคจะผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน   

                 2.5.1  การรับรูปญหาหรือการรับรูความตองการ (Problem or Need  recognition) 

                 2.5.2  การคนหาขอมูล (Information search) 

                 2.5.3  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) 

                 2.5.4  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

                 2.5.5  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-decision behavior) ทั้งนี้ผูบริโภคอาจจะขามหรือ

ยอนกลับไปเริม่ตนขั้นตอนกอนนี้ก็ได ที่แสดงใหเห็นวากระบวนการซือ้เริ่มตนกอนการซื้อจริงๆ  

และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ 
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                                                                                                      ไม 

                                                                                                                                                                

 

                              ไม                              ใช 

                                                       ไม 

 

 

                                         

                                                            

                ใช                                     ไม 

 

                                                                 ใช 

 

                                                                     

                                                                 ใช 

 

                 การดําเนินตามกระบวนการ 

………….การยอนกลับของกระบวนการ 

              ใช 

 

                                                                                                  

                           ไม 

ภาพ  5  กระบวนการตดัสินใจซื้อของผูบริโภค 

(ที่มา : ฉัตยาพร  เสมอใจ และมัทนียา สมม.ิ  2546 : 28) 

 

   การตระหนักถึงปญหา 

  ตองการ   

แกปญหา 
  หยุด 

  การแสวงหาขอมูล 

  การประเมินทางเลือก 

   พอใจ 

  ทางเลือก 

ปญหา 

หมดไป 
 หยุด 

     การตัดสินใจซื้อ 

ทัศนคติหลังการซื้อ-ใช 

พอใจในการซื้อ 

หรือใชผลิตภัณฑ 
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                 กระบวนการซือ้ของผูบริโภค 5 ขั้นตอน มีดงันี้  (โชคชัย  ชยธวัช.  2547 : 209) 

                 2.5.1  การรับรูถึงความตองการ หรือการรับรูปญหา การที่บุคคลรับรูถึงความตองการ 

ภายในของตนอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุนภายใน และภายนอก เชน ความหิว ความกระหาย  

ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตองการทางรางกาย และความตองการทีม่ี

ความปรารถนา อันเปนความตองการ ดานจิตวิทยา 

                 ส่ิงเหลานี้เกิดขึน้เมื่อถึงระดับหนึ่งจะกลายเปนส่ิงกระตุน บคุคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับ 

ส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําใหเขารูวาจะตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร 

                 งานที่สําคัญของนักการตลาดในขั้นกระตุนความตองการมี 2 ประการ คือ 

                      1)  นักการตลาดตองเขาใจสิง่กระตุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค 

                      2)  แนวความคิดการกระตุนความตองการจะชวยใหนกัการตลาดระลึกไดเสมอวา  

ระดับความตองการสําหรับผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นกัการตลาดตองสามารถจัด 

เหตุการณตางๆ ดานจังหวะเวลาเพื่อกระตุนความตองการ 

                 2.5.2  การคนหาขอมูล ถาความตองการถกูกระตุนมากพอ และส่ิงที่สามารถตอบสนอง 

ความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูลเกี่ยวของมากขึน้ เชน บุคคลที่ 

เกิดความหิวมองเห็นรานอาหาร และเขาไปซื้ออาหารบริโภคทันที แตในบางครั้งความตองการที่เกิดขึ้น 

ไมสามารถตอบสนองความตองการไดทันที ความตองการจะถูกจดจําไว เพื่อหาทางสนองความตองการ 

ในภายหลัง เมื่อความตองถูกกระตุนไดถูกสะสมไวมาก จะทําใหเกิดการปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่ง  

คือ ความตั้งใจใหไดรับการสนองความตองการ เขาจะพยายามคนหาขอมูลเพื่อหาทางสนองความ 

ตองการที่ถูกกระตุน 

                 ดังนั้น นกัการตลาดจึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่ผูบริโภคแสวงหา   

และอิทธิพลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกแหลงขอมูลของผูบริโภคประกอบดวย 5 กลุม คือ 

                      1)  แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพือ่นบาน คนรูจกั เปนตน 

                      2)  แหลงการคา ไดแก ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการคา การจัดแสดงสินคา เปนตน 

                      3)  แหลงประสบการณ  ไดแก การควบคุม การตรวจสอบ การใชสินคา เปนตน 

                      4)  แหลงชุมชน ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค เปนตน 

                      5)  แหลงทดลอง ไดแก หนวยงานที่สํารวจคุณภาพผลิตภณัฑ หรือ หนวยวิจยั 

ภาวการณตลาดของผลิตภัณฑ เปนตน 
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                 อิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางกนัตามชนิดของผลิตภัณฑและลักษณะสวนบุคคล

ของผูบริโภคโดยทั่วไปผูบริโภคไดรับขอมลูตางๆ จากแหลงการคา ที่เปนแหลงขอมูลที่นักการตลาด 

สามารถควบคุมการใหขอมูลได 

                 แหลงขอมูลแตละแหลงการคาจะใหขอมูลทั่วๆ ไป แกผูซ้ือแตขอมูลจากแหลงบุคคลจะ

ชวยประเมินผลผลิตภัณฑใหแกผูซ้ือ นักการตลาดสามารถพิจารณาความสําคัญของแหลงขอมูลโดย

การสัมภาษณ ผูบริโภควาผูบริโภครูจักผลิตภัณฑไดอยางไร และแหลงขอมูลอะไรที่มีอิทธิพลมาก 

ตอผูบริโภค 

                 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูบริโภคจะทราบถึงตราสินคา และคุณลักษณะของสินคา 

ทั้งหมดที่มีอยูในตลาด ซ่ึงจะพบวาผูบริโภคจะใหความสนใจเฉพาะสินคาที่มีลักษณะตรงตามความ 

ตองการของตน โดยจะทําการเปรียบเทียบระหวางตราสินคาตางๆ ที่เปนทางเลือกและตัดสินใจ 

เลือกซ้ือเพียงตราสินคาเดียว 

                 2.5.3  การประเมินผลทางเลือก เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลวจากขั้นทีส่อง ผูบริโภคจะ 

เกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ นักการตลาดจําเปนตองรูวิธีการตางๆ ที่ผูบริโภคใช 

ในการประเมนิทางเลือก 

                 กระบวนการประเมินผลไมใชส่ิงที่งาย และไมใชกระบวนการเดยีวทีใ่ชกับผูบริโภคทุก

คนและไมใชเปนของผูซ้ือคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณการซื้อ 

                 กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี ้

                      1)  คุณสมบัตผิลิตภัณฑ กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑวามีคณุสมบัติอะไรบาง   

ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัตกิลุมหนึ่ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑในความรูสึกของผูซ้ือ 

สําหรับผลิตภัณฑแตละชนดิแตกตางกัน 

                    การประเมินผลคุณสมบัติผลิตภัณฑของผูบริโภคมีพื้นฐาน ดังนี ้

          (1)  ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการของตน 

   (2)  ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑที่มีคณุคาในความรูสึกของตน 

   (3)  ผูบริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชนทีไ่ดรับจากการใชสินคานั้น 

   (4)   ผูบริโภคจะแสวงหาสนิคาที่มีคุณภาพสูง  แตราคาต่ํา 

                 คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑนอกจากจะทําใหเกดิความสนใจโดยทัว่ๆ ไปแลว  

ผูบริโภคจะมคีวามตองการแตกตางกนัมคีวามสนใจแตกตางกัน นักการตลาดจึงแบงสวนตลาด 

สําหรับผลิตภัณฑออกเปนสวนๆ ตามคุณสมบัติที่สรางความพอใจขัน้ตนใหแกผูซ้ือไดแตกตางกัน 
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                      2)  ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญ สําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน นักการ 

ตลาดตองพยายามคนหาและจัดลําดับสําหรบัคุณสมบัติผลิตภัณฑ 

                      3)  ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือ เกี่ยวกับตราสินคา เนื่องจากความเชื่อถือของ 

ผูบริโภค ขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ จะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ 

                      4)  ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผลเริ่มตน

ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่สนใจ แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตละตราสินคา    

                สมมติวา นักการตลาดพบวาผูซ้ือสวนใหญใชวิธีการเปรียบเทียบตราสินคากับผลิตภัณฑ 

ในอุดมคติ และพบวาสินคาของบริษัทมีคุณสมบัติดอยกวาผลิตภัณฑในอุดมคติ บริษัทจะตองรีบทํา

การปรับปรุงสินคาของบริษัทใหเปนไปตามผลิตภัณฑอุดมคติ บริษัทสามารถใชกลยทุธทางเลือก 7  

ประการ ไดแก (โชคชัย  ชยธวัช.  2546 : 216) 

     (1)  เสนอผลิตภัณฑยีห่อใหม ในกรณีนี้นกัการตลาดจะแนะนําผลิตภัณฑตราสินคาใหม  

ที่มีลักษณะใกลเคียงกับตราสินคาในอุดมคติของผูบริโภค 

     (2) เปลีย่นแปลงตราสนิคาเดมิ วิธีนี้นกัการตลาดจะปรับปรุงคุณสมบัตขิองผลิตภณัฑใน

ปจจุบัน เพื่อใหใกลเคียงกับตราสนิคาในอุดมคติของผูบริโภค ซึ่งเรียกวิธีนี้วา การกาํหนดตําแหนงตราสินคาใหม 

     (3)  เปล่ียนความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑของบริษทั นักการตลาดสามารถ 

เปล่ียนแปลงความคิดของผูบริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑของบรษิทั วิธีนี้เรียกวา การกําหนด 

ตําแหนงตราสนิคาใหมแบบจิตวิทยา 

      (4)  การเปลี่ยนความเชือ่ถือเกีย่วกบัตราสนิคาของคูแขงขนั นักการตลาดควรพยายาม 

เปลี่ยนความนึกคดิของผูบริโภคเกี่ยวกับตราสินคาของคูแขงขันใหเปนไปตามความตองการของบริษัท  

โดยอาศัยวิธีการโฆษณาเปรียบเทียบ วิธีนี้เรียกวา การกําหนดตําแหนงของคูแขงขันใหต่ําลง 

      (5)  การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักความสําคัญของคุณสมบัติ นักการตลาดจะพยายามชักจูง 

ผูบริโภคใหทราบถึงน้ําหนกัความสําคัญของคุณสมบัติ ที่ตองการในตราผลิตภัณฑของบริษัท 

     (6)  การเรียกรองความสนใจแกคุณสมบัตทิี่ถูกละเลย นกัการตลาดควรพยายามให 

ผูบริโภคใหเปล่ียนความสนใจในคณุสมบตัิบางชนิด ที่ผูบริโภคยังมองไมเห็นหรือไมสนใจ 

     (7)  การเปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑตามอุดมคติ นักการตลาดพยายามชักจงูผูบริโภค 

ใหเปล่ียนผลิตภัณฑในอดุมคติใหมีคุณสมบัติตาม  ที่นักการตลาดตองการ 

                 2.5.4  การตัดสินใจซื้อ จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะชวยใหผูบริโภค 

กําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ ที่เปนทางเลือกโดยทัว่ๆ ไป ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ 
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ผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด 

                 ปจจัยที่เกิดขึ้นระหวางความตั้งใจซื้อ และการตัดสินใจซือ้ มี 3 ปจจัย คอื 

                      1)  ทัศนคติของบุคคลอื่น ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวของ  มี 2 ดาน คือ 

                          (1)  ทัศนคตดิานบวก 

                          (2)  ทัศนคตดิานลบ 

                 ซ่ึงจะมีผลทั้งดานบวกและดานลบ ตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

                      2)   ปจจยัสถานการณที่คาดคะเนไว ผูบริโภคจะคาดคะเนปจจยัตางๆ ที่เกี่ยวของ   

เชน รายไดที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตนทนุของผลิตภัณฑ 

                      3)   ปจจยัสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว ขณะที่ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซื้อนั้น ปจจยั 

สถานการณทีไ่มไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ ที่มีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อ 

                   นักการตลาดจะเชื่อวา ปจจยัทีไ่มคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อ 

                   การตัดสินใจของผูบริโภค อาจไดรับอิทธิพลจากความเสีย่งที่รับรู ปริมาณความเสี่ยงจะ 

ขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี ้(โชคชัย  ชยธวัช.  2546 : 218) 

                          (1) จํานวนเงนิที่เกี่ยวของ 

                       (2)  ปริมาณของคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ไมแนนอน 

                       (3) ระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภค ที่ผูบริโภคจะลดภาวะความเสี่ยงโดยการ 

หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 

                   พยายามรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจากผูใกลชิดเพื่อนหรือแหลงขอมูลตาง ๆ  

เลือกซื้อสินคาที่มชีื่อเสียงและมีการรับประกันสินคา นักการตลาดจะตองเขาใจปจจยัเหลานี้ และ 

ตองพยายามจดัหาขอมูลและเหตุผลสนับสนุนตางๆ เพือ่ลดความเสี่ยงใหผูบริโภค 

                 ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซือ้โดยผานกระบวนการตดัสินใจยอย 5 ประการ คือ 

                             ก.  การตัดสินใจในตราสินคา 

                             ข.  การตัดสินใจเลือกผูขาย 

                             ค.  การตัดสินใจดานปรมิาณ 

                             ง.  การตัดสินใจดานเวลา 

                             จ.  การตัดสินใจดานวิธีการชําระเงิน 

                 การตัดสินใจของแตละบุคคลจะตองมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได นักการตลาด 

ตองใชความพยายามมากกวาทําความเขาใจจากผูใกลชิดและแหลงขอมลูตางๆ นักการตลาดจึงตอง 
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พยายามจัดหาขอมูลและเหตผุลสนับสนุนตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงใหผูบริโภค 

                 2.5.5  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากซื้อและทดลองใชผลิตภัณฑไปแลวผูบริโภค

จะมีประสบการณ เกีย่วกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ  นกัการตลาดจะตองพยายามทราบถงึ

ระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซื้อ 

                 ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ คอื ความพอใจของผูบริโภค 

                 การคาดคะเนของผูบริโภคเกิดจากแหลงขาวสาร พนักงานขายและแหลงติดตอส่ือสาร 

อ่ืนๆ  ถาบริษัทโฆษณาสินคาเกินความเปนจริง ผูบริโภคจะตั้งความหวังไวสูงและเมื่อไมเปนไป 

ตามที่คาดหวังไวกจ็ะเกิดความไมพอใจ จํานวนความไมพอใจจะขึ้นอยูกับขนาดของความแตกตาง 

ระหวางการคาดหวัง และการปฏิบัติจริงของผลิตภัณฑ (โชคชัย  ชยธวชั.  2546 : 220) 

                 จะพบวา ประสบการณเกี่ยวกับสินคา มีผลกระทบที่สําคัญตอความชอบและความภักดีตอตราสินคา 

ถาตราสินคาที่ซ้ือสรางความไมพอใจใหแกผูซ้ือ ผูซ้ือจะมีทัศนคติที่ไมดตีอตราสินคา  และอาจเลิก 

ซ้ือผลิตภัณฑไปเลย ในทางตรงกันขามถาผูซ้ือมีความพึงพอใจภายหลังการซื้อสินคาจะทําใหเกิด 

การซื้อผลิตภัณฑซํ้าอีก 

                 พฤติกรรมภายหลังการซื้อที่นักการตลาดจะตองติดตามและใหความสนใจ มีดังนี ้

                      1)  ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ เปนระดบัความพึงพอใจของผูบริโภคภายหลังจาก

ที่ไดซ้ือสินคาไปแลว อาจแบงไดเปนหลายระดับ เชน ความพึงพอใจมาก รูสึกเฉยๆ หรือรูสึกไมพอ

ใจความพึงพอใจของผูบริโภค จะมีความสมัพันธกับความคาดหวังของผูบริโภคและประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑที่รับรูกลาวคือ ถาผลิตภัณฑมปีระสิทธิภาพสูงกวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะรูสึกประทับใจ

เปนอยางยิ่ง ที่มีผลทําใหผูบริโภคกลับมาซื้อผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง หรือบอกตอผูอ่ืนเกี่ยวกับความพอใจและ

ไมพอใจของตนที่มีตอผลิตภัณฑนัน้ 

                   ลูกคาจะกําหนดความคาดหวังโดยมีพื้นฐานจาก 

                         (1)  ขอมูลที่ไดรับจากผูขายสินคา 

                         (2)  เพื่อนหรือคนใกลชิด 

                         (3)  แหลงขอมูลอ่ืนๆ ยิ่งมีความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังและประสิทธิภาพมาก

เทาใด กจ็ะทําใหผูบริโภครูสึกไมพอใจมากขึ้นเทานั้น จะเห็นไดวาการทีท่ําใหลูกคาเกดิความพึงพอใจ

ภายหลังการซื้อสินคาไดนั้น ผูขายควรกลาวอางถึงประสิทธิภาพที่แทจริงของสินคานั้น โดยไม

กลาวอางเกนิความเปนจริง 

                   2)  การกระทําภายหลังการซื้อ ความพึงพอใจหรือไมพอใจในผลิตภณัฑจะมผีลตอพฤตกิรรม
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ตอเนื่องของผูบริโภค ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจ ก็จะมีแนวโนมวาผูบริโภคจะกลับมาเพื่อผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง 

ในทางตรงกันขามถาผูบริโภครูสึกไมพอใจ ผูบริโภคอาจเลิกใช หรือคืนผลิตภัณฑ  อาจบอกตอหรือมี

การรองเรียนผานทางสื่อมวลชน หรืออาจถึงขั้นฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทกเ็ปนได 

                   3)  พฤติกรรมการใชและการกาํจัดภายหลังการซื้อ หนาที่ของนักการตลาดที่จะตองคอย

ติดตามวาผูบริโภคใชและกําจัดสินคานั้นอยางไร 

                  สรุป พฤติกรรมการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จากทางเลือก

ตางๆ  ที่มีอยู ผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ  ของสินคาและบริการอยูเสมอในชีวิตประจําวัน ซ่ึง

การตัดสินใจของผูบริโภคจะมีผลตอพฤติกรรม หรือการกระทําที่คาดหวังของผูบริโภคนั้นเอง 

2.6 ทฤษฏีสวนประสมการตลาด 

                 สวนประสมการตลาด เปนแนวความคดิทีสํ่าคัญอยางหนึ่งทางการตลาด เพราะการ 
บริหารการตลาดเพื่อสรางความพอใจใหกบัลูกคา นักการตลาดจะใชสวนประสมการตลาดเปน 
เครื่องมือหลักสําคัญ ซ่ึงจะตองพัฒนาใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย  (Target Market)  ที่ไดเลือกสรรไว 
                 สําหรับคํานิยามของสวนประสมการตลาด มีผูใหนยิามไวตางๆ กัน ดังนี้ 
                 คอตเลอร (Kotler.  2000 :15) ไดใหนยิามไววา  “สวนประสมการตลาด หมายถึง ชุด 
ของเครื่องมือตาง  ๆ ทางการตลาด ซ่ึงบริษทันํามาใชเพือ่ปฏิบัติการใหไดตามวัตถุประสงคทางการตลาด  

ในตลาดเปาหมาย” (Marketing  mix is the set of marketing tools that the firm uses to pursue its 

marketing objectives in the target market.) 
                 แลมบ  แฮร และแมคคาเนยีล (Lamb, Hair, and McDaniel.  2000 : 44) ไดใหนิยามของ

สวนประสมการตลาดไววา “สวนประสมการตลาด หมายถึง การนํากลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การ

สงเสริมการตลาด และการกาํหนดราคา มาประสมกันเปนหนึ่งเดียว จดัทําขึ้นโดยมจีุดมุงหมายเพือ่ 

กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมายและทําใหเกดิความพึงพอใจซึ่งกันและกนัทั้งสองฝาย”  

(Marketing mix refers to a unique blend of product,  distribution,  promotion,  and piecing  strategies  designed 

to produce mutually satisfying exchanges with a target market.) 

                 เชอรชิลล  และ ปเตอร (Churchill and Peter.  1998 : 22)  ไดใหนิยามไววา “สวนประสมการตลาด” 

คือ การนําเครื่องมือกลยุทธทางการตลาด มาใชรวมกนัเพื่อสรางสรรคคุณคาใหกับลูกคาและเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกร เครื่องมือ หรือองคประกอบหลักของสวนประสมการตลาดมี 4 อยาง 

คือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจาํหนาย และการสงเสริมการตลาด”  (Marketing  mix is a combination 
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of strategic tools used to create value for customers  and achieve organizational objectives.  There 

are four primary tools or elements in a marketing mix : Product, price, placement, and promotion) 

                 จากนิยามความหมายของสวนประสมการตลาดดังกลาวขางตน ก็พอสรุปสาระสําคัญไดวา   

สวนประสมการตลาด ประกอบดวยกลยทุธทางการตลาด 4 ดาน ที่นกัการตลาดพฒันาขึ้นพรอมกัน  

เพื่อใหเปนแผนชุด เพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายที่ไดเลือกสรรไว 

                 การกําหนดกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมของธุรกิจประเภทน้ําดื่ม นอกจากจะตองทราบ 
พฤติกรรมผูบริโภคแลว ยังจําเปนตองมีการกาํหนดสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมดวย เพื่อกอใหเกดิ 

พฤติกรรมการซื้อขายสินคาระหวางผูขาย (ผูผลิต) และผูซ้ือ (ผูบริโภค) เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค 

และเพื่อกอใหเกิดการซื้อซํ้า                  

 สวนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เครื่องมือตางๆ ทางการตลาดที่กิจการ
ใชเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย ประกอบดวยกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ  4 ประการ 
ดังนี ้(จันทจร กออิสรานุภาพ.  2547 : ออนไลน)       

 2.6.1  ผลิตภัณฑ (Product) 
 2.6.2  ราคา (Price) 
 2.6.3  สถานที่ (Place) 
 2.6.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 กลยุทธการตลาดเปนการใชเครื่องมือการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 

กลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตที่เปนที่รูจัก และเปนพื้นฐานที่สุดก็คือการใช 4P  ซ่ึงหลักการใชคือ 

การวางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด ใน

บางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ไดทั้งหมดในระยะสั้นก็ไมเปนไร เพราะเราสามารถคอย  ๆ

ปรับกลยุทธจนได สวนประสมทางการตลาดไดเหมาะสมที่สุด  

                 2.6.1 ผลิตภัณฑ หมายถึงประโยชน หรือบริการที่ผูบริโภคจะไดรับโดยตรงจากผลิตภัณฑนั้น  ๆซ่ึง

สามารถตอบสนองความตองการที่แทจรงิหรือสรางความพอใจใหแกผูบริโภคไดโดยตรง เชน น้ําที่

ดื่มเพื่อแกกระหาย อาหารที่รับประทานเมื่อหิว เครื่องนุงหมที่ใหความอบอุนแกรางกาย เปนตน แต

โดยทั่วไปแนวทางที่จะทําสินคาใหขายไดมีอยูสองอยางคือ  

    1) สินคาที่มคีวามแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนัน้ จะตองเปนสิ่งทีลู่กคาสามารถสัมผัส

ไดจริงวาตางกนั และลูกคาตระหนกัและชอบในแนวทางนี ้เชนคุณสมบัติพเิศษ รูปลักษณ การใชงาน ความ

ปลอดภัย ความคงทน โดยกลุมลูกคาที่เราจะจบัก็จะเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก   
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                  2) สินคาที่มีราคาต่ํา นั่นคือการยอมลดคณุภาพในบางดานที่ไมสําคญัลงไป เชนสินคา

ที่ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไมดีนัก พอใชงานได แตถูกมากๆ หรือ สินคาที่เลียนแบบแบรนดดังๆ  

ในซุปเปอรสโตรตางๆ   

                       จริง  ๆแลวสําหรับนักธุรกิจมือใหมควรเลือกในแนวทาง สรางความแตกตางมากกวา การ

เปนสินคาราคาถูกเพราะหากเปนดานการผลิตแลว รายใหญจะมีตนทนุการผลิตที่ถูกกวารายยอย แต

หากเปนดานบริการ เราอาจจะเริ่มตนที่ราคาถูกกอน แลวคอย  ๆ หาตลาดที่รายใหญไมสนใจ  ผลิตภัณฑนํ้าดื่ม  

ในทองตลาด นํ้าดื่มสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ นํ้าดื่มในภาชนะที่เปนพลาสติกใสและพลาสติกขุน ผูบริโภค

จะนิยมดื่มน้ําในภาชนะบรรจุที่เปนพลาสติกใสมากกวา เพราะมีความเชื่อมั่นตอความสะอาด

และปลอดภยั การที่ผูบริโภคหันมานยิมดื่มน้ําบรรจุขวด เนื่องจากเห็นวาหาซื้องาย และที่สําคัญคือมี

ประโยชนตอรางกาย  (สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.  2547 : ออนไลน) 

                 2.6.2 ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวา คิดอะไรไมออกก็ลดราคา

อยางเดยีว เพราะการลดราคาสินคาอาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึ้นได หากปญหาอื่นๆ ยังไมไดรับ

การแกไข การตั้งราคาในที่นี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ และกลุมเปาหมายของเรา เชนหาก

เราขายน้ําผลไมที่จตุจักร ราคาอาจจะตองถูกหนอย แตหากขายทีส่ยาม หากตั้งราคาถูกไปเชน 10 บาท กลุมที่เปน

เปาหมายอยากใหซ้ืออาจจะไมซ้ือ แตคนที่ซ้ืออาจจะเปนคนอกีกลุมซึง่มีนอยกวา และไมคุมที่จะขายแบบนีใ้น

สยาม ยิ่งไปกวานั้นหากราคา และรูปลักษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็จะเกิดความของใจและอาจจะ

กังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสนิคาที่สําคัญที่สุด อยางไรกต็าม ในดานการ

ทําธุรกิจขนาดยอมแลว ราคาที่เราตองการอาจไมไดคิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่อง

ของตัวเลข ซ่ึงจะมีวิธีกําหนดราคางายตางๆ  ดังนี้  

                      1) กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามที่เราคิดวา ลูกคาจะเตม็ใจจาย ซ่ึง

อาจจะไดมาจากการทําสํารวจหรือแบบสอบถาม  

                      2) กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซ่ึงอาจจะต่ํามากจน

มีกําไรนอย ดังนั้นหากคดิที่จะกําหนดราคาตามตลาด   อาจจะตองคิดคํานวณยอนกลับวา ตนทุนสินคา ควรเปน

เทาไรเพื่อจะไดกําไรตามที่ตัง้เปา แลวมาหาทางลดตนทุนลง  

                      3) กําหนดราคาตามตนทนุบวกกําไร วิธีนี้เปนการคํานวณวาตนทุนของเราอยูที่เทาใด แลว

บวกคาขนสง คาแรงของเรา บวกกําไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมาสูงมาก เราอาจจําเปนตองมีการทํา

ประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคานั้น  

         การกําหนดราคาของนํา้ดื่มจะขึ้นอยูกับภาวะทั่วไปของตลาดและตนทุนการผลิต คือ 
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                            (1)  การกําหนดราคาตามสภาวะทางการตลาด ผูประกอบรายใหมควรสํารวจราคา

จากผูประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นๆ เพือ่ไมใหราคาสูงหรือตํ่าเกินไป แตสวนมาก ผูประกอบการ 

นํ้าดื่มที่ตองการหาตลาด จะกําหนดราคาสินคาตํ่ากวาผูประกอบการรายเดิม ทําใหบางครั้งผูประกอบการตอง 

ประสบภาวะขาดทุน และดาํเนินธุรกิจไดไมนาน  

                            (2)  การกําหนดราคาจากตนทุนการผลิต ซ่ึงประกอบดวย คาแรงงาน คานํ้า คาไฟฟา และ

ที่มากที่สุดคือ คาบรรจภุณัฑ เพราะวตัถุดิบหลักของบรรจภุณัฑจะเปนพลาสติก และเมด็พลาสติก ซ่ึง

อิง 

กับราคานํ้ามนั ฉะนั้น หากปจจยัการผลิตถูกปรับราคาสูงขึ้น ผูประกอบการก็อาจตองเพิ่มราคานํ้าดื่ม  

                 2.6.3  สถานที่  คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขายไปหลาย  ๆแหง 

วิธีการขายหรอืการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินคานั้นไมใช

ขายใหมากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูกับวา สินคาของทานคืออะไร และกลุมเปาหมาย

ทานคือใคร เชนของใชในระดับบน ควรจะจํากัดการขายไมใหมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําให

เสียภาพลักษณได ส่ิงที่เราควรจะคํานึงอกีอยางของวิธีการกระจายสนิคาคือ ตนทุนการกระจาย

สินคา เชนการขายสินคาใน 7-eleven อาจจะกระจายไดทั่วถึงแตอาจจะมีตนทุนที่สูงกวา   

                 หากจะกลาวถึงธุรกิจที่เปนการขายหนาราน สถานที่ในที่นี้ก็คือ ทําเล ซ่ึงก็ควรเลือกที่ให

เหมาะสมกับสนิคาของเราเชนกัน อยาง มาบญุครองกับ สยามเซ็นเตอร จะมกีลุมคนเดินที่ตางออกไป และ

ลักษณะสินคาและราคาก็ไมเหมือนกนัดวยทั้งๆ ที่ตั้งอยูใกลกัน ควรขายทีใ่ดก็ตองพจิารณาตามลักษณะ 

สินคา  สถานที่  ไมวาจะทําธุรกิจประเภทใดก็ตาม ผูประกอบการตองสํารวจตลาดหรือชองทางการ 

จําหนายสินคากอน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการผลิตตอไป โดยทัว่ไป ผูประกอบการนํ้าดื่ม 

มีชองทางการจําหนาย ดังนี ้

              1)   ติดตอตัวแทนจําหนายนํ้าดื่มในเขตพื้นที่นัน้ๆ โดยทําการตกลงหรือกําหนด 

เงื่อนไขระหวางผูประกอบการนํ้าดื่มและตัวแทนจําหนาย  เชน หางสรรพสินคา  รานคา  รานมินมิารท  เปนตน 

                          2)   การติดตอกับลูกคาโดยตรง เชน การสงนํ้าดื่มตามบานพักอาศยั สํานักงาน  

โรงงาน  รานอาหารเปนตน   

                 2.6.4  การสงเสริมการตลาด คือการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงลักษณะสินคา 

ของเรา เชนโฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทํากิจกรรมทีท่ําใหคนมาซือ้สินคาของเรา เชน ทําการ 

ลดราคาประจําป การจะเลือกทําอะไรก็ตองทําใหเขากับ อีก 3P ท่ีไดกลาวไปแลว  

                     การสงเสริมการตลาด ผูประกอบการมีวิธีการสงเสริมการขายที่ไมเหมือนกัน เชน 
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              1)   การลดราคาสินคาใหกับลูกคา ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อสินคาเปนจํานวนมาก 

              2)   การใหของชํารวยในชวงเทศกาล เชน เทศกาลวันปใหม ผูประกอบการอาจ 

ใหของชํารวยที่ผูประกอบการมีอยู เชน นํ้าดื่ม โดยไมเกบ็เงิน ทั้งนี้ จํานวนทีใ่หไมควรมากเกนิไป 

จนผูประกอบการตองแบกภาระ   

                 สรุป สวนประสมการตลาด  เปนแนวความคิดที่สําคัญอยางหนึ่งทางการตลาด  

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 อยาง คือ ผลิตภัณฑ ราคา  สถานที่  การสงเสริมการตลาด ซ่ึง 

จําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

2.7  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับน้ําดื่ม  

                2.7.1 ประเภทของน้ําดื่มมีหลายชนิด ดังนี้  

                   เพิม่เกียรต ิอันสา  อมรรัตน เสนนอยและทิพวรรณ เลิกนอก  (2548 : ออนไลน) ไดให 

ความหมายของน้ําฝน หรือน้าํจากบรรยากาศ ( Rain Water หรือ Precipitation Water ) หมายถึง น้ํา 

ทั้งหมดที่ไดจากการกลั่นตวัเปนหยดน้ําของกอนเมฆโดยตรง เชน น้ําฝน หิมะ ลูกเหบ็ คุณสมบัติ 

ของน้ําฝนจึงเปนน้ําบริสุทธ์ิอยางแทจริง แตเนื่องจากน้ํามีคุณสมบัติในการละลายสิ่งตางๆ ไดดี  

จึงอาจดูดซับแกสตางๆ จากบรรยากาศ ถาเปนบรรยากาศบริเวณทะเลหรือมหาสมุทรก็อาจ 

ดูดซับเกลือตางๆ ซ่ึงเกิดจากฟุงกระจายของน้ําทะเล หรือมหาสมุทร นอกจากนี้ถาน้ําฝนตกผาน 

บรรยากาศที่สกปรกก็อาจทําใหน้ําฝนนั้นมคีวามสกปรกได แตความสกปรกตางๆ ที่ละลายในน้ําฝน

อาจจะมีปริมาณความสกปรกไมมากเกินมาตรฐานน้ําดื่มน้ําใชและถามกีารเก็บกกัน้ําฝนดังกลาวไว

ในภาชนะที่สะอาดก็อาจจะนําน้ําฝนนั้นมาใชในการอุปโภคบริโภคไดโดยไมตองมีการปรับปรุงคุณภาพ  

        สุกัญญา อรุณสง (2548 : ออนไลน)  ไดใหความหมายของน้ําบอหรือน้าํบาดาลไววา  

เกิดจากน้ําผิวดินที่ซึมผานชั้นดินตางๆ ลงไปจนถึงชั้นดนิหรือช้ันหนิที่ไมซึมน้ํา และเกิดการสะสม

อยูระหวางชองวางของเนื้อดนิ โดยเฉพาะชั้นดินที่เปนกรวด ทรายหนิ ปริมาณของน้ําที่ขังอยูในชัน้

ของดินดังกลาวจะคอยๆ เพิม่ปริมาณมากขึ้นในฤดูฝน และลดปริมาณลงในฤดแูลง น้ําบาดาลจะมี

การถายเทระดบัไดเชนเดียวกับน้ําผิวดนิ มนุษยนําน้ําบาดาลมาใชประโยชนโดยการเจาะบอบาดาล 

โดยท่ัวไปแลวน้าํบาดาลจะมีคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางบักเตรีอยูในเกณฑดี

กลาวคือ มีความใส สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรียที่จะกอใหเกิดโรคของทางเดินอาหาร ทั้งนี้ 

เนื่องจากชัน้ของดินจะเปนตวักรองทีส่กดักัน้ความขุนของเชือ้จุลินทรยี ไวขณะที่น้ําซมึผานชั้นดินลงไป  
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แตคุณสมบัตทิางดานเคมี เชน แรธาตุและสารละลายตางๆ จะมีปริมาณที่ไมแนนอน เนื่องจากน้ําเปน

ตัวทําลายที่ด ีในขณะที่ซึมผานชั้นดินลงไปก็จะละลายเอาแรธาตุและสารในชั้นดนิปะปนลงไปดวย  

ดังนั้นน้ําจากบอน้ําบาดาลจะพบวามีความใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค แตมักมีปริมาณของแรธาตุ 

และสารละลายตางๆ เจือปนอยูในน้ําแตกตางกันไป และแหลงน้ําบาดาลแตละแหลงมักจะมี 

คุณสมบัติและองคประกอบทางเคมีที่คงที่ โดยทั่วๆ ไปน้ําบาดาลสวนใหญจะมีคาการนําไฟฟา  

(conductivity) มากกวา 300 ไมโครซีเมนส/เซนติเมตร 

 สุกัญญา อรุณสง  (2548 : ออนไลน)  ไดใหความหมาย น้าํประปาหมายถึง น้ําที่มีคุณภาพ

เหมาะสมที่จะใชดื่มไดอยางปลอดภัย โดยมีระบบการจายน้าํไปตามเสนทอเพื่อใหผูใชน้ํา 

ไดรับน้ําเพยีงพอแกความตองการ คุณลักษณะทั่วไปของน้ําประปาควรจะมีคลอรีน (CI2) อยูในน้าํ

ดวยเสมอ แมวาน้ําประปาจะมีคุณภาพดี มีความใสและสะอาดผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

แลว หรือเปนน้ําประปาที่ผานกระบวนการผลิตมาโดยวธีิใดก็ด ี จะตองมีการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน 

ซ่ึงถือเปนความตองการขั้นต่าํสุดของการผลิตน้ําประปา ดังนั้น ในน้ําประปาจะมกีาชคลอรีนละลาย

ปนอยูดวยเสมอ จึงจะถือไดวาฆาเชื้อโรคไดพอเพียง การเติมคลอรีนในน้ําเพื่อคลอรีนหรือ 

สารประกอบของคลอรีนเปนตัวทําลายเชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ํา มีส่ิงสําคัญ 2 ประการที่จะตอง 

คํานึงถึงคือ ความเขมขนของคลอรีนและระยะเวลาที่ปลอยใหเกิดความสมบูรณของปฏิกิริยาถา 

คลอรีนมีความเขมขนต่ําจะใชเวลานาน แตถาคลอรีนมีความเขมขนสูงจะใชเวลาเพยีงเล็กนอยจาก 

ขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลกเกีย่วกับการเติมคลอรีนในกิจการประปา ระบไุววาน้ําประปา 

ควรจะมีปริมาณของคลอรีนอิสระตกคาง (Free cholorine reesidual) ประมาณ 0.5 มิลิกรัม ตอลิตร 

แตถามีการระบาดของโรคทางน้ําเกิดขึน้ ควรเพิ่มคลอรีนอิสระตกคางใหมีประมาณ 1.0 มิลลิกรัม

ตอลิตร สําหรับน้ําประปาจะมีคาการน้ําไฟฟา ไมมากกวา 300 ไมโครซีเมนส/เซนติเมตร  

                 น้ําบรรจุขวด หมายถึง น้ําทีไ่ดจากการนําน้ําที่มีคุณภาพดี เปนน้ําที่ผานการฆาเชื้อผาน 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพใหดีขึน้โดยตองผานการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กาํหนด ตาม 

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

                 2.7.2 ลักษณะของน้ําที่สะอาด  

                 น้ําดื่มสะอาด ตองใส ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีรส และไมมแีรธาตุที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ

เจือปน ปจจุบนัน้ําที่เรานํามา ดื่ม-ใช กันเปนสวนใหญมีอะไรบาง  

                   1) น้ําบอ ในบางพื้นที ่โดยเฉพาะในตางจังหวดั น้ําบอ เปนอีกแหลงน้ําหนึ่ง ซ่ึงนํามา

ดื่มกินได เชน บอตื้น บอบาดาล แตตองเปนบอที่ถูกหลักสุขาภิบาล และมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
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กอนจึงถือวาเปนน้ําสะอาด  

                     2) น้ําฝน เปนน้ําธรรมชาติที่สะอาดที่สุด แตในยุคนี ้ อาจตองเพิ่มความระมัดระวังให

มากขึ้น เพราะอาจมีเชื้อโรคปะปนมาได สาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมนัน่เอง เชน ฝุนละออง เขมาควัน 

ขี้นกบนหลังคาและรางน้ํา 

              3)  น้ําประปา เปนน้ําที่สะอาด มีการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน มีคุณภาพอยูในเกณฑ 

มาตรฐาน สามารถนํามาดื่มกินได หากจะเพิ่มความมั่นใจ และปลอดภยัมากยิง่ขึ้น ควรนํามาตม หรือ 

กรอง เพราะหากเสนทอมกีารชํารุด อาจทําใหส่ิงสกปรกปะปนอยูในน้ําได เพียงแคนี ้ เราก็จะมีน้ํา

ดื่มที่มีคุณภาพ และราคาถูกไวดื่มกนิกัน  

                4)  น้ําดื่มบรรจุขวดทางเลอืกอีกทางหนึง่ของน้ําดื่ม ในยุคนี ้น้ําดื่มบรรจุขวด เปนที่ 

นิยมกนัอยางแพรหลาย และเพื่อความมั่นใจในคณุภาพ ใหสังเกตที่ภาชนะ ฝาขวด ตองปดสนิท ไมมี

รอยฉีกขาด มีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข   

(สํานักอนามยัส่ิงแวดลอม กรมอนามัย.  2548 : ออนไลน) 

                 2.7.3  วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มอยางงาย 

                  น้ําจากแหลงตางๆ ที่เราใชดื่มกินกันนั้น อาจไมสะอาดเพียงพอ การปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

คือ วิธีการทําใหน้ําสะอาด ปลอดภัยตอสุขภาพ ซ่ึงมีหลายวิธี แตวิธีที่สะดวก และนิยมใชกันมดีังนี้   

                      1)  การตม เปนวิธีการปรบัปรุงที่ดีที่สุด โดย ตมใหเดอืดที่อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส 

เปนเวลาอยางนอย 5 นาที เพื่อกําจัดแบคทีเรียที่อยูในน้าํ เก็บภาชนะทีส่ะอาด มีฝาปดมิดชิด ปองกัน

ฝุนละออง และเชื้อโรค  

                      2)  การกรอง เปนการทําใหน้ําสะอาด โดยการผานชั้นกรองตางๆ เชน ทราย กรวด 

ถาน หรือการใชเครื่องกรองน้ํา ซ่ึงจะทําใหน้ําใส ไมมีกล่ิน สี และปราศจากเชื้อโรคในระดับหนึ่ง  

                      3)  การเติมคลอรีน เปนการทําลายเชื้อโรคที่นิยมใชกันมาก โดยเฉพาะในการผลิต

น้ําประปา เพราะสะดวก ปลอดภัย แตควรใชอยางถูกตอง เพื่อไมใหเกดิปญหา เชน ทําลายเชื้อโรค

ไดไมหมด หรือมีกล่ิน เปนตน                   

 2.7.4  ความรูเรื่องคลอรีน 

                 คลอรีนมีหลายชนดิ มีทั้งชนดิคลอรีนผง คลอรีนน้ํา และคลอรีนกาซ การเลือกใชตอง

พิจารณาถึง ความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชน และการเก็บรักษา  สําหรับการลางผักสด 

ผลไม เปด ไก ปลา ภาชนะ และอาคารสถานที่ควรใช ชนิดคลอรีนผง ซ่ึงมีวิธีการเตรียมและการใช 

ดังตอไปนี ้
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สัดสวนและวิธีการทํา ความเขมขน 
ของน้ําปูน
คลอรีน 

 
ผงปูนคลอรีน 60%

 
ขั้นตอนการทํา 

50 พีพีเอ็ม ½ ชอนชา 
100 พีพีเอ็ม 1 ชอนชา 

200 พีพีเอ็ม 2 ชอนชา 

ผสมผงปูนคลอรีนในน้ํา 1 แกวคนใหเขากัน ทิ้งไวให
ตกตะกอนรินเฉพาะสวนน้ําใส นําไปผสมในน้ํา
สะอาด 1 ปบ (20 ลิตร) ก็จะไดน้ําปูนคลอรีนความ
เขมขนตามตองการ 

 

ภาพ 6     วิธีการเตรียมน้ําปนูคลอรีน 

(ที่มา : ศูนยความรูกรมอนามัย.  2546 : ออนไลน) 

 

                 การใชน้ําปูนคลอรีนฆาเชื้อโรค 

                    1) น้ําดื่ม ใชน้ําปูนคลอรีนความเขมขน 50 พีพีเอ็ม ใสในน้ําสะอาด 1 ปบ ที่ตองการ

ปรับปรุงคุณภาพ ทิ้งไว 30 นาที เพื่อฆาเชื้อโรค ซ่ึงหลังจากนั้นจะยังมีคลอรีนอิสระคงเหลืออยู เพื่อ

ฆาเชื้อโรคในน้ําตอไป สังเกตไดวาน้ํายังคงมีกล่ินของคลอรีน ถามีเครื่องมือวัด จะพบวาคลอรีน

อิสระคงเหลืออยูระหวาง 0.2-0.5 พีพีเอ็ม  

                    2) ผักสด ผลไม ลางดวยน้ําสะอาด และฆาเชื้อโรคโดยแชในน้ําที่ผสมน้ําปูนคลอรีน 

ความเขมขน 50 พีพีเอ็ม นาน 30 นาที  

                    3) อาหารทะเล ลางดวยน้ําสะอาด และฆาเชื้อโรคโดยแชในน้ําที่ผสมน้ําปูนคลอรีน 

ความเขมขน 100 พีพีเอ็ม นาน 30 นาท ี 

                    4) เขียงที่ใชกับอาหารประเภทตางๆ ตองลางดวยน้ําใหสะอาด และฆาเชื้อโรคโดยแช

ในน้ําที่ผสมน้าํปูนคลอรีน ความเขมขน 100 พีพีเอ็ม นาน 30 นาที  

 2.7.5  ประโยชนของคลอรีนในน้ําประปา  

 การฆาเชื้อโรคในน้ําประปา เปนกระบวนการหนึ่งในการผลิตน้ําประปา การฆาเชื้อโรค

ในน้ําประปามหีลายวิธี ไดแก การใชแสงอุลตราไวโอเลต การใชโอโซน หรือการใชสารเคมีในการ

ฆาเชื้อโรค เปนตน การใช คลอรีน ฆาเชื้อโรคในน้ําประปาเปนที่นิยมใชกันแพรหลายสําหรับระบบ

ประปาทั่วโลก การผลิตน้ําประปาในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน การประปาทุกแหงจะใช คลอรีน  
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ฆาเชื้อโรคเนื่องจากคลอรีนมีราคาไมแพง หาไดงาย  กําจดัสิ่งสกปรกในระบบผลิตแลวยังชวย

ปองกันเชื้อโรคที่อาจปะปนอยูในถังเก็บและระบบทอจายน้ําอีกดวย ทัง้ยังไมเปนอนัตรายตอมนุษย 

และสัตวเล้ียงอยางรุนแรง สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได และที่สําคัญ คือ คลอรีนมีฤทธิ์ตกคาง

เพื่อฆาเชื้อโรคที่อาจปนเปอนในน้ําตอไป ซ่ึงองคการอนามัยโลก ไดกําหนดคลอรีนอสิระคงเหลือ

ในน้ําประปาไวไมต่ํากวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร และสูงสุดไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (กรมอนามัย 

กองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กลุมพัฒนาคณุภาพน้ําบริโภค.  2545 : ออนไลน) 

 อยางไรก็ตามการใช คลอรีน ฆาเชื้อโรคในน้ําประปาอาจมีขอดอยอยูบาง กลาวคือ จะทํา

ใหเกดิกลิ่นคลอรีนและจะทําปฏิกิริยาหรือรวมกับสารอินทรียในธรรมชาติที่ละลายอยูในน้ํา ทําให

เกิดสารชนิดหนึ่งชื่อ ไตรฮาโลมีเทน ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งแตก็ไมนาเปนหวงมากนัก เนื่องจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบที่จะนํามาใชในการผลิต

น้ําประปา  และคุณภาพน้าํประปาอยู เปนประจํา พบวา  โอกาสที่จะเกิด สารไตรฮาโลมีเทน

ในน้ําประปามนีอยมาก   ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ผูบริโภคจะตองดื่มน้ํานานถึง 252 ป 

จึงจะมีความเสี่ยงในระดับที่ทําใหเปนโรคมะเร็งได และเมื่อเปรียบเทยีบความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง

กับการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ําเปนสื่อและมีผลตอสุขภาพ พบวา อันตรายจากการใช

คลอรีนฆาเชื้อโรคในน้ําและการเกิดสารไตรฮาโลมีเทน ที่มีความเสี่ยงตอตอการเกิดมะเร็งจากการ

ดื่มน้ําประปานอยมาก เมื่อเทียบกับประโยชนที่ไดรับจากการปองกันการเกิดโรคของระบบทางเดิน

อาหารที่มีน้ําเปนสื่อ  

 ดังนั้นการใชคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคในน้าํและมีปริมาณคลอรีนคงเหลือในปริมาณที่

พอเหมาะตามเกณฑเสนอแนะขององคการอนามัยโลก จึงไมเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือทําให

เจ็บปวยเมื่อดืม่น้ําประปา  ผูบริโภคจึงสามารถใชน้ําประปาเปนน้ําดื่มไดอยางมั่นใจและปลอดภัย 

 สําหรับกล่ินคลอรีนในน้าํประปาจะเปนสิ่ งบ งบอก  และยืน ยันไดว าน้ํานั้น

สะอาด  ปราศจากเชื้อโรค หรือกลาวไดวาดื่มน้ําประปาแลวรับประกนัวาปลอดภัยไมเจ็บปวยดวย

โรคระบบทางเดินอาหาร หากผูบริโภคไมชอบกล่ินคลอรีน ก็สามารถกําจัดไดงายนดิเดียว เพียงแต

รองน้ําใสภาชนะที่สะอาด ทิง้ไวสักประมาณ 20-30 นาที แลวจึงคอยนําไปดื่ม หรือนําน้ําไปตม โดย

เปดฝาไว กล่ินคลอรีนก็จะระเหยหายไป ทําใหน้ําประปานาดื่มยิ่งขึ้น 
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2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

                 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของกบั การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุ

ขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีงานวิจยัที่เกีย่วของดังนี ้
                  ธิดารัตน  ติรพันธุพาณิชย (2542  :  ค) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานที่ผูผลิตน้ํา

ดื่มบริสุทธิ์ใหความสําคัญเปนอันดับที ่1 คือ ปญหาดานการผลิตไดแก ตนทุนการผลิตและการขาด

แคลนแรงงาน รองลงมาคือปญหาดานการเงินไดแก การจัดหาเงนิทุนหมุนเวียน การจัดหาเงนิทุน 

รายไดและยอดขายของกิจการ อัตราผลตอบแทน(กําไรสุทธิ) ที่ไดรับ ตนทุนของดอกเบี้ย การชําระ

หนี้ของลูกคา  ปญหาดานการจัดการไดแก ความชํานาญของบุคคลากร และการควบคมุดูแล และ

ปญหาดานการตลาดไดแก การแขงขันทางการตลาด  
                 วันชัย  กูประเสริฐ (2546 : 9)  ผูวาการประปาสวนภูมภิาค กลาวถึงน้ําบริสุทธิ์วา “ระบบ 

Reverse Osmosis หรือ R.O. เปนระบบเดยีวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล เพราะฉะนัน้ น้ําที่ไดจึง

บริสุทธิ์มากมีคุณภาพใกลเคยีงกับน้ํากลั่น ระบบ R.O. จึงไมใชเร่ืองใหม  เพราะในประเทศแถบ

ตะวันออกกลางไดมีการใชระบบนี้ทําน้ําอุปโภคบริโภคมานานแลว เนื่องจากแถบนั้นมีนํ้ามัน

มากกวาน้ําจืด และดวยเหตุที่มีน้าํจืดจํากัด ในขณะที่จํานวนประชากรมากขึ้นเรื่อยๆ นี่ เอง 

จึงจําเปนตองหาแหลงน้ําอืน่มาเสริม ซ่ึงก็คือน้ําทะเล นอกจากนี้ประเทศอื่นที่อยูในพื้นที่ใกลชายฝง

ทะเลหรือเกาะแกงตางๆ เรือดําน้ําเรือเดินสมุทรขนาดใหญ ก็ทําน้ําจืดจากน้ําทะเลเชนกัน  หรือ

แมแตประเทศเพื่อนบาน เชน สิงคโปร ซ่ึงตองพึ่งพาแหลงน้ําจากประเทศใกลเคียง ปจจุบันกก็ําลัง

จะนําระบบ R.O. มาผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคเชนกัน เพราะน้ําจากระบบ R.O. ถือวาเปนน้ําบริสุทธิ์

แนนอน โดยเชื่อวาเมื่อดื่มเขาไปจะไมมีปญหาดานสุขภาพ ซ่ึงขณะนีไ้ดมีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ

หลายทานออกมายืนยันวา น้ํา R.O. ไมมีปญหากับสุขภาพ”   
                 จรัญ สายเพ็ชร (2539 : บทคัดยอ) ผลการวิจัย พบวา ประชาชนในจังหวดัอุทัยธานียังม ี

น้ําดื่มไมเพยีงพอ รอยละ 39.1 ชวงเดือนมนีาคมและเมษายนเปนชวงที่ขาดแคลนน้ําดื่มสูงสุด คาเฉลี่ย 

ปริมาณน้ําดื่มเพียงพอประมาณ 5.3 ลิตร/คน/วัน สําหรับคุณภาพน้ําดื่มที่ไมเขาเกณฑมาตรฐานสูงสุด 

คือ โคลิฟอรม แบคทีเรีย รองลงมาคือ ความเปนกรด-ดาง สภาพทางดานสุขาภิบาลของบอน้ํา และที่

เก็บน้ําฝนที่ไมถูก สุขลักษณะและเอื้ออํานวยตอการปนเปอน คือ มีสวม แหลงน้ําโสโครก และมีคอกสัตว 

ในระยะ 30 เมตร ไมมี การยาขอบบอ ไมมีฝาปด ไมมีสูบมือโยก รวมถึงการไมลาง ภาชนะเก็บน้ําฝน

กอนเก็บน้ํา ไมลางรางระบายน้ํากอนเก็บ ไมมีฝาปด ไมมกีอกน้ํา และใชหลังคาสังกะสี เปนตน 
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                 จันจิรา สุวรรณกําจาย (2543 : บทคัดยอ) ผลการวิจยัสรุปไดดังนี ้ 1. กลุมตัวอยางสวน

ใหญเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวด โดยพจิารณาจากเครื่องหมายอนุญาต อย. ที่ฉลากและบริโภคน้ําดื่ม 

บรรจุขวดเปนบางครั้ง 2. บรรจุภัณฑที่ซ้ือมาบริโภคเปนลักษณะขวดพลาสติกแบบไมคืนขวด  

3. หลังจากการบริโภคแลว ในกรณีที่บาน กลุมตัวอยางจะนําขวดไปแลกซื้อใหมและกรณีอยูนอก 

บาน จะทิ้งรวมกับขยะอื่น รวมทั้งเคยนําบรรจุภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดมาใชประโยชนอีกโดยการ 

บรรจุน้ําที่บาน 4. ปจจัยที่นาํมาศึกษา ไดแก อายุ ระดับการศึกษา การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ  

น้ําดื่มบรรจุขวด ความรูเกี่ยวกับน้ําดื่มบรรจุขวดและบรรจุภัณฑ การใหคุณคาตอสุขภาพอนามัย  

ของตนเอง และความตระหนักถึงปญหาบรรจุภัณฑตอส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกบัพฤติกรรม 

การเลือกซื้อ การบริโภค และการกําจัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนปจจัยดานอาชีพ พบวา  

มีความสัมพันธเฉพาะกบัพฤติกรรมการเลือกซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05 

                 เติมศักดิ ์โชติวรรณวิรัช (2548 : ออนไลน)  หัวหนาสวนวิเคราะห คุณภาพสวนผลิต 

สํานักการผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง ไดอธิบายในเรื่องกล่ินของน้ําประปาวา เร่ืองนี้เปน

เร่ืองของทัศนคติที่ฝงมานาน จึงไมใชจะมาเปลี่ยนแควนัสองวัน "เราพยายามประชาสัมพันธใหผูที่ 

ใชน้าํประปาไดเห็นวาน้ําประปาดื่มได ซ่ึงตองใชระยะเวลาเปลี่ยนทัศนคติ เพราะการเปลี่ยน 

ความคิดของคนเปนเรื่องที่ยากมาก ที่ญี่ปุนก็ประสบปญหานี้เหมือนกนัตองใชเวลาถึง 50 ป ในการ

ที่จะเปลี่ยนทัศนคติ เพราะฉะนั้นเราก็ตองใชเวลาเหมือนกัน ความจริงแลว น้ําประปาสามารถดื่มได 

ตั้งแตป 2522 แตชวงแรกๆ เราอาจไมไดประชาสัมพันธ คนก็เลยไมคอยรู แตในชวง 5 ปหลัง เรา

คอนขางที่จะออกขาวประชาสัมพันธทางดานนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชน  

เพราะน้ําเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับรางกายและไดจากการดื่มกินเทานั้น 

                 ฐัทธนา แสงอราม (2542  : บทคัดยอ)  ผลการวิจยัมีดังตอไปนี ้1. ประชาชนในเขต 

กรุงเทพมหานครสวนใหญมกีารเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ "โครงการ น้ําประปาดื่มได" อยูในระดับต่าํ

มาก มีความรูเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มไดอยูในระดับต่ํา มีทัศนคติ เปนกลางตอการบรโิภคน้ําประปา 

และมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําประปานอยมาก 2. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ "โครงการน้ําประปา

ดื่มได"ไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มได 3. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ  

"โครงการน้ําประปาดื่มได" จากสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธเชิงบวกกบัทัศนคติที่มีตอการบริโภค 

น้ําประปา 4. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ "โครงการน้ําประปาดื่มได" จากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคน้าํดื่ม 5. ความรู เกี่ยวกับน้ําประปาดื่มไดมี 

ความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติที่มีตอการบริโภคน้ําประปา 6. ความรูเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มไดไมมี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

 
47 
 

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 7. ทัศนคติที่มีตอการบริโภคน้ําประปามีความสัมพันธ

เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 8. ตัวแปรสําคัญที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคน้ํา

ดื่มไดมากที่สุด คือ ทัศนคติ 

                 ดารณ ีหมูขจรพันธ (2544 : ออนไลน)  รักษาการผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของ 

อาหารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลาววา " คุณภาพของน้าํดื่มจะขึ้นกับคุณภาพของน้าํ 

ดิบของแหลงน้ําตางๆ เปนสําคัญ เชน แหลงน้ําจากน้ําประปา หรือจากบอน้ําตื้นจะมีวิธีปรับคุณภาพ

ที่แตกตางไป ดังนั้นผูผลิตจะตองทราบถึงคุณภาพน้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําบริโภคกอน โดยการ 

สุมตัวอยางไปวิเคราะหวามีคณุสมบัติอยางไร จากนัน้จึงสามารถตัดสินใจเลือก กระบวนการปรับ 

คุณภาพน้ําที่สามารถลด หรือกําจัดคณุสมบัติตางๆ ทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางจุลินทรีย ที่ไมได 

ตามมาตรฐานใหเปนไปตามกฎหมายกําหนดได เชน การเลือกใชเครื่องกรองลักษณะตางๆ ในการ 

กรองแรธาตุหรือโลหะหนักตางๆ ซ่ึงขณะนี้ ในทองตลาดก็จะมีเครื่องปรับคุณภาพน้าํ หลายชนิด  

หลายแบบตามความเหมาะสม เชนใช Resin, Ro. (Reverse Osmosis) เครื่องกรองละเอียด, สารเคมี

UV หรือ Ozone เปนตัวลดหรือกําจัดเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนในน้ํา  ดังนั้นขั้นตอนการปรับคุณภาพ

น้ําก็ขึ้นกับผูผลิตจะเลือกใชใหเหมาะสมกบัแตละโรงงาน โดยพจิารณาถึงราคา การบํารุงรักษาของ 

เครื่องกรองในลักษณะตางๆ เปนองคประกอบดวย แตจะเลือกวิธีใดกต็าม น้ําบริโภคที่วางขาย ใน 

ทองตลาดจะตองมีสถานที่ผลิตที่เหมาะสมและผลิตภัณฑจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด"  

                 สุภาวด ีประชากูล  (2543  : บทคัดยอ)  สรุปผลการศกึษาไดดงันี้ในการศกึษาความสัมพนัธระหวาง 

พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มของครัวเรือนจําแนกตามพื้นที่อาศัย พบวาครัวเรือนสวนใหญเลือกบริโภคน้ําดื่ม 

บรรจุขวดปดสนิท เปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก เลือกบริโภคน้ําดื่มที่ผานการกรองน้ําที่ใชภายในบาน  

น้ําประปา และน้ําบอบาดาล ตามลําดับ  สาเหตุที่ทําใหครัวเรือนสวนใหญเลือกการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 

ปดสนิท น้ําดืม่ที่ผานการกรองจากเครือ่งกรองน้ําที่ใชภายในบาน และน้ําประปา เปนเพราะคณุภาพและความ

สะอาด สวนครัวเรือนที่เลือกบริโภคน้ําบาดาลเปนเพราะราคาถูก  ปญหาครัวเรือนสวนใหญพบจาก 

การใชแหลงน้าํ พบวา ครัวเรือนสวนใหญที่เลือกบริโภคน้ําดื่มจากน้ําบรรจุขวดปดสนิท และน้ําที ่

ผานการกรองจากเครือ่งกรองน้ําที่ใชภายในบานไมพบปญหาจากการใชน้ํา ปญหารองลงมาไดแก ความสะอาด  

กล่ิน เปนตน สําหรับครัวเรือนสวนใหญที่เลือกบริโภคน้าํประปา พบวามีปญหาในเรื่องสีของ

น้ํา ปญหารองลงมาไดแก กล่ิน ความสะอาด และส่ิงปนเปอนมากับน้ํา ปญหารองลงมาไดแก กล่ิน 

ความสะอาด และสีของน้ํา 
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                 อารีรัตน โพธ์ิสุวรรณและเบญจพร พิณสมบัติ (2543  : 119-120) คุณภาพน้ําประปาหมูบาน  

จังหวัดระยอง  ยังไมไดมาตรฐาน  ตามเกณฑคุณภาพน้ําบริโภคในชนบท  รอยละ  50  

เกิดเนื่องจากการปนเปอนทางเคมีของน้ําดบิ รอยละ 61.1  เหล็กปนเปอนในน้ําดิบ  รอยละ 77.0  และ

ในน้ําประปาปลายสายรอยละ 14.8  การบริโภคน้ําที่มีเหล็กสูงกวามาตรฐาน อาจเกดิการระคายเคือง

ตอกระเพาะอาหารและลําไส ทําใหปอดมเีลือดออก หวัใจโต และกระเพาะอาหารอักเสบ  จากผล 

วิเคราะหคุณภาพน้ําประปาหมูบาน  จังหวัดระยอง พบวา คุณภาพน้ํายังไมไดมาตรฐานตามเกณฑ  

คุณภาพน้ําบรโิภคในชนบท เปนจํานวนมาก และมีประปาหมูบานที่ใชน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําดิบ  

1 แหง ที่มีปริมาณตะกั่วและแคดเมียมเกินมาตรฐานตามเกณฑ คุณภาพน้ําบริโภคในชนบท เมื่อ 

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสรางระบบประปาหมูบานของกรมอนามัยกอนที่จะมีโครงการประปา

กรมอนามัยดื่มได  พบวา หลักเกณฑการคัดเลือกแหลงน้ําดิบเพื่อสรางประปาและระบบกรอง 

ในอดีต จะเก็บตัวอยางสงวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก  เฉพาะเหล็ก และ แมงกานีส  ซ่ึงระบบ 

กรองสามารถกําจัดได  ดังนั้นนโยบายการสรางระบบประปาใหดื่มได ตองคัดเลือกแหลงน้ําดิบตาม 

เกณฑคุณภาพน้ําบริโภคในชนบทกอน เพราะการสรางประปาเพื่อบริโภค กระบวนการตางๆ   

ขึ้นอยูกับคณุสมบัติของน้ําดบิเปนสําคัญ 

                 สมศักดิ์ พงษเดช (2541 : บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมทั่วไปของผูบริโภคใน 

อดีตนิยมดื่มน้ําจากน้ําฝนแตในปจจุบันหันมานิยมดื่มน้ําจากน้ําดื่มบรรจุขวดมากขึ้น ระยะเวลาที่ 

คุนเคยกับน้ําดืม่บรรจุขวดนานกวา 5 ปขึ้นไป สาเหตุในการเกิดพฤติกรรมการซื้อน้ําดืม่บรรจุขวด 

เพราะความสะดวกในการดืม่ พฤติกรรม การดื่มน้ําดื่มบรรจุขวดจะไมจํากัดตรายี่หอและไมจํากัด 

สถานที่ความจําเปนเฉพาะหนาเปนมูลเหตุจูงใจทําใหเกดิพฤติกรรมการดื่มน้ําดื่มบรรจุขวด  ความถี่ 

ในการเกิดพฤติกรรมการ ตัดสินในซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดจะอยูระหวาง 6 - 10 คร้ังตอเดือนน้ําดื่มบรรจุ

ขวดพลาสติกใสขนาดกลาง (750 มล.) เปนขนาดที่ไดรับความนิยมในการดื่ม และรานคาใกลบาน

จัดเปนสถานที่จําหนายน้ําดื่มบรรจุขวดที่ผูบริโภคใหความนิยมเขาไปเลือกซื้อมากที่สุด ทัศนคติ 

ของผูบริโภคที่มีตอสวนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด 10 อันดับแรก ไดแก น้ําดื่มบรรจุขวด 

สามารถหาซื้อไดงายในปจจุบัน ถาน้ําดื่มมีปญหาจะเลิกดื่มกําหนดอายุของน้ําดื่มบรรจุขวด ความ 

หลากหลายของขนาดบรรจุน้ําดื่มเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อ  ความสะดวกในการเขาไปใช 

บริการในแหลงจําหนายเปนเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด น้ําดื่มบรรจุขวดมีคุณภาพเหมือนกัน

หมด น้ําดื่มบรรจุขวดมีความจําเปนมากในชีวิตประจําวัน ราคาเปนเหตุผลสําคัญในการเลือก 

ซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดและการอยูใกลกับแหลงจําหนายเปนเหตุผลสําคัญในการเลือกซ้ือน้ําดื่ม
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บรรจุขวดเมือ่เปรียบเทยีบทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสวนผสมทางการตลาดผลิตภณัฑน้าํดื่มบรรจุขวด 

จําแนกตามปจจัยดานลักษณะเฉพาะของบุคคลแลว พบวามีความแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 จํานวน 5 ขอ  แบงเปนจําแนกตามเพศ  จํานวน1 ขอ ไดแกกลุมผูบริโภคที่เปนเพศชายม ี

ความเหน็วาจะเลือกน้ําดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย.รับรองเทานั้น มากกวากลุมผูบริโภคที่เปน

เพศหญิง จําแนกตามอาย ุจํานวน 2 ขอ ไดแก กลุมผูบริโภคที่มีอาย ุ20 - 30 ป และอาย ุ31 - 40 ป มี

ความเหน็วาตรายี่หอมีผลอยางมากในการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดมากกวากลุมผูบริโภคที่มีอายุ 41 

ปขึ้นไป และกลุมผูบริโภคที่มีอายุ 31 - 40 ป มีความเหน็วาโฆษณาจะไมมีผลในการเลือกซ้ือน้ําดื่ม 

บรรจุขวดมากกวากลุมผูบริโภคที่มีอายุ20 - 30 ป จําแนกตามการศึกษาจํานวน 1 ขอ ไดแก กลุม 

ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นวาตรายีห่อมีผลอยางมากในการเลือกซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด

มากกวากลุมผูบริโภคที่มีการศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรีจําแนกตามอาชีพ จํานวน 1 ขอ ไดแก กลุมผูบริโภคที่ม ี

อาชีพนักศึกษา ธุรกิจสวนตวั พนักงานธุรกิจเอกชน มีความเหน็วาโฆษณา ทําใหเกดิความเชื่อมั่น  

และเชื่อถือในน้ําดื่มบรรจุขวดมากขึ้นมากกวากลุมผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกจิ 

                 ศูนยวิจยักสิกรไทย (2540   :  บทสรุป)  สอบถามคนกรุงเทพฯในเรื่อง “พฤตกิรรมการบริโภคน้าํดื่ม 

ของคนกรุงเทพฯ” ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2540 จากจํานวนกลุมตัวอยาง 1,028 คนเพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรม

การบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของคนกรุงเทพฯในป 2540 ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการน้ําดื่มบรรจุขวดสามารถทราบถึง

ความคิดเหน็ของประชาชนคนกรุงเทพฯทีเ่กี่ยวกับการเลอืกซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด โดยไดผลดังนี ้ จาก

การสอบถามพบวาคนกรุงเทพฯรอยละ 91.8 ตอบวาดื่มน้ําดื่มบรรจุขวดในขณะที่มีเพียงรอยละ 8.2 

ที่ตอบวาไมดื่ม โดยเหตุผลที่ดืม่นั้นเนื่องจากเห็นวาหาซื้องายคิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมารอยละ 26.4 เห็น

วาน้ําดื่มบรรจุขวดสะอาดกวาเครื่องดื่มประเภทอื่น รอยละ 25.2 คิดวาน้ําดื่มบรรจุขวดมีประโยชนกวาเครื่องดื่ม

ประเภทอื่น ในขณะที่โอกาสหรือสถานที่ในการดื่มน้ําดื่มบรรจุขวดนั้นพบวารอยละ 31.2  

ตอบวาดื่มที่รานอาหาร รองลงมาคือดื่มที่ทํางานรอยละ 24.2 ดื่มระหวางเดนิทางหรือไปทองเที่ยว

รอยละ 21.4 และดื่มที่บานรอยละ 20.3  สําหรับความถี่ในการดื่มนั้นพบวาสวนใหญคนกรุงเทพฯ รอยละ 55.3 

ดื่มทุกวัน รองลงมาคือดื่ม 2-3 วันครั้ง และรอยละ 9.9 ดื่มอาทิตยละครั้ง ทางดานคาใชจายใน 

การซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตอสัปดาหนั้นพบวาคนกรุงเทพฯสวนใหญจะมีคาใชจายประมาณ 26-50 บาทตอ 

สัปดาหคิดเปนสัดสวนรอยละ 39.9 รองลงมาคือ 1-25 บาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 29.1 คาใชจาย 76-100 บาท คิด

เปนรอยละ 12.0 และคาใชจาย 51-75 บาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.0  สําหรับภาชนะของน้ําดื่มบรรจุขวดที่

คนกรุงเทพฯ เลือกซื้อนั้นพบวาสวนใหญรอยละ 63.9 เลือกซื้อแบบขวดพลาสติกใส รองลงมาคือ

แบบขวดแกวรอยละ 24.9 และแบบขวดพลาสติกขาวขุนรอยละ 11.9 ในขณะที่ปญหาสวนใหญที่ 
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ผูซ้ือมักจะพบไดแกปญหาทางดานน้ําดื่มที่มีกล่ินรอยละ 35.0 ปญหารองลงมาคือเรื่องขวดไมสะอาด 

รอยละ 32.4 และปญหาน้ําไมสะอาดรอยละ 21.9 

                 ชัชวาลย จันทรวิจิตร (2543  : บทคัดยอ)  การศึกษานี้เปนการประมวลขอมูลทุติยภูมิดาน 

คุณภาพน้ําบรโิภคทั่วประเทศในป 2540-2541 และลักษณะการบริโภคน้ําของคนไทย แลวนํามา 

ประเมินความเสี่ยงของประชาชนในการบริโภคน้ําเฉพาะสวนที่มีการปนเปอนและสารมลพิษเกิน

มาตรฐานน้ําดืม่ที่องคการอนามัยโลกเสนอแนะไว เปนการดําเนินงานระหวาง มกราคม-มิถุนายน  

ป 2543  ผลการศึกษาพบวาน้ําบริโภคในชีวิตประจําวันของคนไทยมาจากหลายแหลง ไดแกน้ําฝน 

น้ําบอตื้น น้ําประปา และน้าํบรรจุขวด คุณภาพน้ําบริโภคสวนใหญยังไมไดมาตรฐานน้ําดื่มของ 

องคการอนามัยโลก ปญหาที่พบมีทั้งการปนเปอนดวยบักเตรี สารเคมี และคุณภาพทางกายภาพ 

ไมไดมาตรฐาน คาดวาจะมีคนไทยทั้งประเทศประมาณ 40 ลานคนที่กําลังบริโภคน้ําที่ไมได 

มาตรฐาน ถาแยกตามประเภทน้ําดื่ม พบวามีคนไทยดื่มน้าํฝนที่ไมไดมาตรฐานประมาณ 24 ลานคน 

น้ําบอตื้น 19 ลานคน น้ําบาดาล 6 ลานคน และน้ําประปา 4 ลานคน ถาแยกวิเคราะหตามรายตัวช้ีวดั

คุณภาพน้ํา คาดวามีคนไทยที่เสี่ยงตออันตรายจากบกัเตรปีระมาณ 30 ลานคน เสี่ยงตออันตรายจาก

แคดเมียม  2.4  ลานคน เสี่ยงตออันตรายจากแมงกานีส  2.1  ลานคน และเสี่ยงตออันตรายจากตะกั่ว 1.3  ลานคน      

                 วิเชษฎ ถาวรเกรียงไกร (2544 : บทคัดยอ) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชน้ําใน 

โครงการการประปาปทุมธานี - รังสิตซึ่ง เปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชน จาก

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน กลุมตัวอยางจํานวน 100 ครัวเรือน ในพื้นที่โครงการฯ 3 เขต 

คือ เทศบาลตําบลประชาธิปตย ตําบลคลองหลวงและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เทศบาลเมืองปทุมธานี 

สามโคก อาจสรุป ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ 

ได 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยแสดงระดับความพึงพอใจของ ผูตอบแบบสอบถาม 1) ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากเพียง เร่ืองเดียว คือ เร่ือง ปริมาณน้ําประปามีเพียงพอตอ

ความตองการ 2)  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเรื่องคุณภาพและราคา

ของน้าํประปา การแตงกายและการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูใหบริการ ตลอดจนบริการดาน

อ่ืนๆ ของการประปาปทุมธานี-รังสิต และ 3) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ 

นอยเพียงเรื่องเดียว คือ เร่ืองคําแนะนําของพนักงานในการแกไขปญหาที่ปฏิบัติไดจริง สําหรับ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของการประปาปทุมธานี-รังสิต เพื่อตอบสนอง ความตองการ 

ของผูใชน้ําประปานั้น ผูศึกษาเห็นควรดําเนินการตามอันดับความสําคัญ และงบประมาณ 

ของโครงการฯ คือ  1) จัดทําคูมือการแกไขปญหาสําคัญๆ ที่เคยมีการรองเรียนมามากและอบรม 
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พนักงานของการประปาฯใหมีความรูความสามารถในการแนะนําวิธีแกไขปญหาที่สามารถ

ปฏิบัติไดจริง  2) ทดสอบทางวิชาการเกีย่วกับสภาพของน้ํา เพื่อจัดทําเปนโครงการพัฒนาคุณภาพ 

ของน้ําใหดียิ่ งขึ้นทั้ งนี้ จะตองจัดหาและอบรมบุคลากรใหสามารถปฏิบัติไดตามแผน   

3) จัดระบบการบริการใหสามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ 

เชื่อมั่นในการบริการที่ดี และ4) สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานในองคการ โดยมีการ 

ประเมินผลงานตามที่เปนจรงิและใหความดีความชอบตามผลงาน  ตลอดจนใหรางวัล/ส่ิงจูงใจกับ 

พนักงานดีเดน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกพนกังานในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

                 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัอาํนาจเจริญ คณะเภสัชสาธารณสุข กลุมงานคุมครองผูบริโภค  

(2542   :  บทคัดยอ)  ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้  1. ผูบริโภคที่ เปนตัวอยางในการศึกษาเกือบ  

ทั้งหมดเคยบริโภคน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท คิดเปนรอยละ 99.1 และใชเมื่อมีโอกาสอยู 

นอกบาน  ในชวงเดินทางมากที่สุด  เหตุผลเพราะ ความสะดวก  งายในการหาซื้อดื่ม  2.  ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายไดสวนตัว และรายไดครอบครัวของผูบริโภค เปนปจจัยที่มีผลตอเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ 

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 3.ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําบริโภค  

คือ ขอมูลขาวสารการโฆษณาจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศน 4.สําหรับกระบวนการ 

ตัดสินใจซื้อ จากการศึกษา ปรากฏวา สวนมากหัวหนาครอบครวั หรือคูสมรส จะเปนบุคคลที่เปน 

ผูตัดสินใจเลือกซื้อน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท โดยไมไดปรึกษาใครในครอบครัวเลย และ 

รูปแบบของการตัดสินใจ จะใชหลักทางวิทยาศาสตร คือ ดเูครื่องหมายและเลขทะเบยีน อย. เปนหลัก 

 พันทิพา กัลยาเรือน (2538 : บทคัดยอ) ศึกษาทัศนคติการประหยดัน้ําของผูใชนําประเภท

ที่อยูอาศัยในเคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะป ซ่ึงเปนพื้นที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครที่ประชากรมี

การขยายตวัเร็ว และศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอทัศนคติการประหยดัน้ําของผูใชน้าํประเภทที่อยู

อาศัยไดแก ระดับการศึกษา ระดับรายได ระดับการรับรูขาวสารและประสบการณขาดแคลนน้ํา  

กลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่พักอาศัยในแฟลตเคหะชมุชนคลองจั่น จํานวน 120 ครัวเรือน เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจยัโดยการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS/PC+ 

ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 47.5 เพศหญิงรอยละ 52.5 อายุเฉล่ีย 30 ป ขนาด

ของครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน คาใชจายเกีย่วกับน้ําประปาเฉลี่ยครัวเรือนละ 125 บาท/เดือน 

ปริมาณการใชน้ําเฉลี่ย 150 ลิตร/คน/วัน ซ่ึงต่ํากวาปริมาณเฉลี่ยของคนกรุงเทพมหานครโดยทั่วไป 

จึงอาจกลาวไดวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชน้ําสอดคลองกับแนวทางการประหยัดน้ํา  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติการประหยัดน้ําของผูใชน้ําประเภทที่อยูอาศัย พบวากลุมตัวอยางม ี
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ทัศนคติการประหยดัน้ําในระดับสูงมีสัดสวนรอยละ 58.3 โดยมีความรูความเขาใจในการประหยัด 

น้ํา ความรูสึกสนับสนุนมาตรการประหยัดน้ํา และแนวโนมของพฤติกรรมการประหยัดน้ําใน 

ระดับสูงอีกเชนกัน รอยละ 41.7 มีทัศนคติในระดับต่าํ สําหรับการศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีผล

ตอทัศนคติการประหยดัน้ําของผูใชน้ําประเภทที่อยูอาศยัไดแก ระดับการศึกษา ระดับรายได ระดับ

การรับรูขาวสาร และประสบการณขาดแคลนน้ํา พบวาปจจัยดังกลาวไมมีความสัมพันธทางสถิติกับ 

ทัศนคติการประหยดัน้ําที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 กุลกัญญา ณ ปอมเพ็ชรและเสาวรีย ตะโพนทอง (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการบริโภคน้ําดื่ม 

บรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปญหาและความตองการในการบริโภคน้ําดื่มบรรจุ 

ขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง  คือ ผูใชน้ําดื่มบรรจุขวดในเขต  

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง เปนโสด มีอายุระหวาง 25-34 ป  

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานบริษัท มีรายไดอยูในระหวาง 10,000-20,000 บาท มีจํานวน 

สมาชิกในครอบครัวมากกวา 5 คน แหลงที่มาของน้ําดื่มภายในบาน คอื น้ําดื่มบรรจขุวด ตราสินคา

ของน้ําดื่มบรรจุขวดที่ผูบริโภคสวนใหญรูจักและเคยบรโิภค และเปนที่นิยมของ ผูบริโภคมากทีสุ่ด

คือ ตราโพลาริส สาเหตุที่นยิมบริโภคน้ําดื่มตราโพลาริส คือ คุณภาพของ น้ําดื่ม ผูบริโภคสวนใหญ

บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดมาเปนระยะเวลาเกินกวา 2 ป มีความถี่ในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตอวันไม

แนนอน ปริมาณการซื้อแตละครั้งและซื้อในปริมาณ 1-2 ขวด โดยสวนใหญจะซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด

พลาสติกขนาด 500 ลบ.ซม. โดยจะซื้ออยูเพียง 2-3 ตราสลับกันไป โดยจะเลือกซื้อจากรานคาปลีก

หรือรานคาสะดวกซื้อ สาเหตุที่บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดคือ สามารถหาซื้อไดงายตามรานคาทั่วไป  

ผูบริโภคสวนใหญพบโฆษณาน้ําดื่มบรรจุขวดทางโทรทัศน ผูบริโภคมีความเหน็วารูปแบบบรรจุ 

ภัณฑ และความสะดวกในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดอยูในเกณฑดี ราคา การโฆษณาและคุณภาพของ 

น้ําดื่มบรรจุขวดอยูในเกณฑพอใช ผูบริโภคสวนใหญจะไมสนใจของสมนาคุณ จะยงัคงซื้อน้ําดื่ม 

บรรจุขวดตามความสะดวก ไมวาจะมีน้ําดืม่ตราสินคาในแจกของสมนาคุณ 

   เพชรรัตน  เพชรดี (2542 : บทคัดยอ)  จากผลการวิจยัพบวา  ผูบริโภคสวนใหญเปน 

เพศหญิง มีอายุระหวาง 26-40 ป จบการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  เปนพนักงาน 

บริษัทเอกชน มีรายไดระหวาง 3,001-9,000 บาท สวนรายไดของครอบครัวอยูระหวาง 9,001-15,000 

บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 1-5 คน มีระยะเวลาการบริโภคผลิตภัณฑฯ  มาเปนเวลา 

ประมาณ 1-10 ป จะนิยมบรโิภคผลิตภัณฑฯ ทั้งที่อยูในบานและนอกบานโดยใหเหตผุลคือ สะอาด 
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หาซื้องาย และสะดวก  ประเภทของภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุที่นิยมซ้ือมากที่สุด คือ พลาสติกใส 

ขนาด 20 ลิตร ซ่ึงซื้อจากรานคารานชําทั่วไปมากที่สุด ปญหาในการบริโภคสวนใหญที่พบคือ ฝาจุก

เปด-ปด ไมสะดวก น้าํขุนหรือมีตะกอนไมสะอาด และมีกล่ินของภาชนะบรรจุ ในดานความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่ถูกตองตามมาตรฐาน อย. สวนใหญไดรับจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด  

ผูบริโภคสวนใหญไมเคยเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารหลังจากบริโภคผลิตภัณฑฯ ในดานเหตผุล 

การตัดสินใจที่จะบริโภคผลิตภัณฑฯ มากกวาปจจุบันคือ สะดวกงายและบริโภคนอยกวาปจจุบนั คือราคาแพง 

ระดับการพจิารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะพจิารณาทุกครั้งโดยดูเครื่องหมายและเลขทะเบยีน อย.  

ลักษณะน้ําใสไมมีตะกอนหรือส่ิงเจือปน มีฝาปดสนิทและผนึกโดยรอบ มีขนาดใหญเพื่อประหยดั

คาใชจาย  มีราคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑฯ ยีห่ออ่ืน มีจําหนายโดยทัว่ไป หาซื้องายและบรกิารสงถึงบาน   

การทดสอบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ระหวางขอมูลพื้นฐานของผูบริโภค

กับระดับการพิจารณาซื้อผลิตภัณฑฯ พบวาเพศมีความสัมพันธกับการพิจารณาในดานลักษณะภาชนะบรรจุและ 

การบริการ อายุมีความสัมพันธกับการพิจารณาในดานคุณภาพและลักษณะภาชนะบรรจุ  ระดบัการศกึษามี 

ความสัมพันธกับการพิจารณาในทุกๆ ดาน อาชีพและระดับรายไดสวนตัวมีความสัมพันธกับการ 

พิจารณาในดานการแสดงฉลาก ลักษณะภาชนะบรรจุ ราคาและการบริการ ระดับรายไดของครอบครัว มี 

ความสัมพันธกับการพิจารณาในดานการแสดงฉลาก คุณภาพและราคา  จํานวนสมาชิกในครอบครัวมี  

ความสัมพันธกับการพิจารณาในดานลกัษณะภาชนะบรรจแุละขนาดบรรจุ  และระยะเวลาในการบริโภค 

ผลิตภัณฑฯ มคีวามสัมพันธกับการพิจารณาในดานการแสดงฉลาก คุณภาพ และการบริการ 

                 หทัยทิพย จันทรศรีออน.  (2548 : บทคัดยอ)  ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญงิ มอีายุ 20-30ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศกึษาสูงกวามัธยมศึกษา รายไดต่ํากวา 8,000 บาท  

มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมจีํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4-6 คน  2. ความพึงพอใจของ 

ผูใชบริการน้ําดื่ม โดยเฉพาะภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากเพื่อพจิารณาตามรายดาน พบวา 

ดานการรับประกัน ดานความเชื่อถือและความไววางใจได ดานสิ่งที่สัมผัสได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง 

และดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบคุคล ตามลําดับ อยูในระดับมาก 3. การเปรียบเทยีบความพึงพอใจของ

ผูใหบริการน้ําดื่ม พบวา 3.1 เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ พบวา โดยภาพรวม

และรายดาน พบวา กลุมตวัอยางมีความพงึพอใจ ไมแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3.2 เมื่อจําแนกตามผูใหบริการ ระดับการศึกษา รายได และจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา โดยภาพรวมและ

รายดาน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สวางจิต ธนสีลังกูร (2536 : บทคัดยอ)  ศึกษาคุณภาพน้ําดื่ม 4 ประเภท ไดแก น้ําบอ  

น้ําประปา น้ําฝนและน้ําบรรจุขวด น้ําดื่มที่ทําการวิจยัคร้ังนี้เก็บจากแหลงน้ําทั้งหมด 15 จุด ซ่ึงเก็บ

อยูในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี เปนระยะเวลา 3 เดือน คุณภาพน้ําดื่มที่ทําการวิจัยดานกายภาพ 

ประกอบดวย การตกตะกอนความขุน สี พีเอช ความนําไฟฟา ดานเคมีประกอบดวย ความกระดาง 

เหล็ก คลอไรด และดานชวีภาพประกอบดวย แบคทีเรีย อีโคไล ขอมูลที่ไดจากการทดลองจะนํามา

หาคาเฉลี่ย หารอยละ ผลการวิจัยจากการหารอยละพบวา การตกตะกอน น้ําทุกประเภทอยูในระดับ

ดี น้ําบรรจุขวดอยูในระดับ 100 เปอรเซ็นต ความขุน น้ําประปาและน้าํบอมีปญหาในเรื่องของความ

ขุนมาก สีน้ําบอมีปญหาเรื่องสี บรรจุขวดมีคุณภาพระดับดี 100 เปอรเซ็นต  พีเอช น้ําทุกประเภทมี

คุณภาพอยูในระดับพอใช ความนําไฟฟา มีคุณภาพเชนเดียวกับพีเอช ความกระดางอีก 3 ประเภท อยู

ในระดับดี เหล็ก น้ําทุกประเภทอยูในระดบัดี คลอไรดมีคุณภาพเชนเดยีวกับเหล็ก แบคทีเรีย ปริมาณ

โคลิฟอรมของน้ําดื่มทุกชนดิไมมีปญหาวิเคราะหแลวไมพบน้ําทุกประเภทอยูในระดบัดี 

 วิสิทธิ์ ศรีบรรเทา  (2541 : บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวา ขอมูลทั่วไปของขาราชการ 

ผูปฏิบัติงานระดับตําบล สวนมากเปนเพศชาย รอยละ 62.20 อายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 47.70  

คุณวุฒจิบการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 58.20 ตําแหนงปจจุบนั เปนปลัดอําเภอรบัผิดชอบประจําตําบล  

รอยละ 35.40 เปนขาราชการผูปฏิบัติงานระดับตําบลจากอําเภอบรรพตพิสัย และอําเภอตาคลี จํานวนเทาๆ  กัน

รอยละ 10.40 และมีประสบการณในการทาํงานตามตําแหนงหนาที่มากกวา 3 ปขึ้นไป รอยละ83.10 

ความคิดเห็นของขาราชการผูปฏิบัติงานระดับตําบลตอการดําเนินงานแกปญหาการขาดแคลนน้ํา 

เพื่อการอุปโภคบริโภคในจังหวัดนครสวรรค สวนใหญเห็นดวยระดับปานกลางกับการดําเนินงาน 

แกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในทุกๆ ดาน ทั้ง 4 ดาน กลาวคือ ดานการบริหารจัดการ  

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช โดยพบวา ความคิดเห็น

ในภาพรวมอยูในระดับเหน็ดวยปานกลาง กับการดําเนินงานแกไขปญหาการขาดแคลนน้าํ เพื่อการอุปโภค 

บริโภคในจังหวัดนครสวรรค จากการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของขาราชการผูปฏิบัติงานระดับ

ตําบลตอการดําเนินการแกปญหาการขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภคในจังหวัดนครสวรรค ไมขึ้นอยูกับ 

เพศ อายุ คุณวฒุิการศึกษา ประสบการณในตําแหนงหนาที่ แตอยางใด แตจะขึ้นอยูกับการดํารง

ตําแหนงหนาทีใ่นการปฏิบัติงาน ดําเนนิการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพือ่การอุปโภค บริโภค กลาวคือ  

ขาราชการทีด่ํารงตําแหนงปลัดอําเภอผูรับผิดชอบประจําตําบล จะมีความคิดเห็นแตกตางจาก ขาราชการที่

ดํารงตาํแหนงสาธารณสุขตําบลสาธารณสุขตําบล และพฒันากรตําบลอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 
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 บุญสง ยิ่งใหญ (2544 : บทคัดยอ)  ผลการศึกษา พบวา 1. กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 28-47 ป 

อาชีพหลักเปนแมบาน ไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษามีจํานวนสมาชิกอาศัยอยูในครอบครัวประมาณ 

4-6 คน รายไดของครอบครวัมีรายไดไมเกนิ 10,000 บาทตอเดือน บริโภคน้ําประปาจายคาน้ําบริโภค

ไมเกิน200 บาท ไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศน 2. ความรูของแมบานเกี่ยวกบัการเลือกน้ําบริโภค

ที่สะอาด อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 76.4) รองลงมาไดแกระดับสูงและระดับต่าํ (รอยละ 12.0 

และ 11.6 ตามลําดับ) 3. แมบานเกือบทั้งหมด (รอยละ 92.0) มีทัศนคติตอการเลือกน้ําบริโภคที่

สะอาดในระดบัที่ไมแนใจ 4. พฤติกรรมการเลือกน้ําบริโภคอยูในระดบั ปานกลาง (รอยละ 66.2) 

รองลงมามีพฤติกรรมในการเลือกน้ําบริโภคในระดับสูงและในระดับต่ํา (รอยละ 20.3 และ 13.5 ตามลําดบั) 

5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกน้ําบริโภคของแมบาน พบวา อายุ อาชีพ และการรบัรู

ขาวสารมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกน้าํบริโภค สวนรายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

ความรูเกี่ยวกับน้ําบริโภคที่ถูกหลักสุขาภิบาลและทัศนคติตอการเลือกน้ําบรโิภคที่สะอาด ไมมีอิทธิพลตอ 

พฤติกรรมการเลือกน้ําบริโภคของแมบานแตอยางใด 

   เอื้อมพร แสงสวาง (2545 : บทคัดยอ) ในการวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองเดช อําเภอ

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด และ 

3) เพื่อศึกษาถึงปญหาตางๆเกี่ยวกับการบรโิภคน้ําดื่มบรรจุขวด การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษา

ใชการสุมตัวอยางโดยบังเอิญจากลูกคาที่มาซื้อสินคาในบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเดช 

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไดกลุมตัวอยาง 150 ราย เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ  
แบบสอบถามซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางกรอก สถิติที่ใช 
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบวา 1.กลุม 
ตัวอยางรอยละ 52.7 เปนเพศหญิง รอยละ 63.3 อยูในชวงอายุไมเกนิ 30 ป รอยละ 36.0 เปนนักเรยีน/

นักศึกษา รอยละ 38.7 จบการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 54.7 เปนโสด รอยละ 45.3 มีรายไดตอเดือน

ไมเกิน 3,000 บาท รอยละ 59.3 มีสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน และ รอยละ 82.7 อาศยัอยูในบานของ

ตนเอง 2. พฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด แหลงทีลู่กคาซื้อน้ําบรรจุขวดมากทีสุ่ด คือ รานขาย

ของชํา รองลงไปคือรานเซเวน อีเลฟเวน เมื่อพิจารณาแหลงซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด แยกตามคุณลักษณะ

ของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพรับจางซื้อน้ําดื่มทีร่านเซเวนอีเลฟเวนและราน

ขายของชาํรอยละใกลเคียงกันและกลุมที่มีสถานภาพโสดซื้อน้าํดื่มที่รานเซเวนอีเลฟเวนมากที่สุด  
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ที่เหลือกลุมอื่นๆ ซ้ือที่รานขายของชํามากที่สุด 3. ปริมาณที่ซ้ือน้ําดืม่บรรจุขวดใน 1 เดือน จากผล

การศึกษาพบวา สวนใหญซ้ือน้ําดื่มจํานวน 1-10 ขวดตอเดือนมากที่สุด เฉลี่ยการซื้อน้ําดื่มตอคน 9.5 

ขวดตอเดือน 4. ปจจัยที่นํามาพิจารณาในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด พบวา กลุมตัวอยางที่พิจารณาดาน

ราคามากกวาดานอื่นๆในการซื้อน้ําดื่ม ไดแก กลุมตัวอยางชาย, กลุมที่มีอายุไมเกิน 30 ป และ 
กลุมที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป, กลุมที่ประกอบอาชีพเกษตรกร, กลุมที่จบการศกึษาระดบัประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษา สวนกลุมตวัอยางหญิง, กลุมที่มีอายุ 31-40 ป, ประกอบอาชีพรับราชการ กลุมที่ทําธุรกิจ

สวนตัวและกลุมรับจาง, กลุมที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี,และกลุมที่มีสถานภาพ 
สมรสและหมาย/หยารางเลือกซ้ือน้ําดื่มโดยพิจารณาดานสงเสริมการตลาดมากกวาดานอื่นๆ 

  ธนวรรธน พลวิชัยและคนอื่นๆ (2548 : ออนไลน) เปดเผยการสํารวจทัศนคติ พฤติกรรม

การบริโภคอาหารและน้ําของคนไทย โดยการสนับสนุนจากเครือขายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุข

แหงชาติ (มสช.) และสํานักงานสนับสนุนการวิจยั (สกว.) วา จากการสาํรวจพฤติกรรมการบริโภค

อาหารและน้ําของคนไทย ในกลุมประชากรที่มีอายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 1,200 ตัวอยาง ทั้งเพศ

หญิงและเพศชาย ใน 5 ภูมิภาค ไดแก กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาตะวนัออกเฉียงเหนอื 

และภาคใต พบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ําของคนไทยจะแตกตางกันตามลักษณะทาง

ประชากรและฐานะทางเศรษฐกจิและสังคม เนื่องจากปจจยัดงักลาวเกีย่วของกับการเขาถึงแหลงอาหาร 

กําลังซื้อ การสาํรวจการบริโภคอาหารโดยใชหลักเกณฑของสุขบัญญัติเปนเครื่องชี้วดั เชน จะตองบริโภค

อาหารใหครบ 3 มื้อ เลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัย และดื่มน้าํสะอาดอยางนอยวนัละ 8 แกว เปนตน ใน

ดานพฤติกรรมการบริโภคน้ํา ผลการสํารวจพบวา แหลงน้ําเพื่อการบริโภคที่สําคัญในปจจุบนัของ

คนไทยคือ น้ําดื่มบรรจุขวด เนื่องจากคนไทยประมาณรอยละ 60 อาศัยแหลงน้ําดื่มบรรจุขวดเปน

แหลงน้ําหลัก รองลงมาคือ น้ําประปา น้ําฝน และน้ําบาดาล โดยผูอยูอาศัยในภาคเหนือมีสัดสวน

ของการดื่มน้าํบรรจุขวดมากที่สุด ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการดื่มน้ําฝนมากที่สุด อีก

ทั้งพบวา คนไทยสวนใหญไมไดมีการตมหรือกรองน้ําดืม่ที่ไดจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะน้าํฝน

และน้ําบาดาล ทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคตางๆ ที่อาจมากับน้ํา นอกจากนีย้ังพบวา คนไทยรอยละ 

63  ดื่มน้ําไดตามหลักสุขบัญญัติ ขณะทีม่ากกวารอยละ 37 ไมสามารถปฏบิัติได ในภาพรวมถือวายังไม

สามารถปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติในหมวดการดื่มน้ําไดอยางครบถวน 

  สายชล  เหม็ไธสง (2546 : บทคัดยอ)  ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเหน็เกีย่วกบัน้ําดื่มยูนิเพียว 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดานผลิตภณัฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง และผูบริโภคสวนใหญมี
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ความคิดเหน็เกี่ยวกับน้ําดื่มยูนิเพยีว ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

สงเสริมการตลาด ไมแตกตางกนั แตผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับน้ําดื่มยนูิเพยีวใน

ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

      นัยนา   นิยมวัน (2548 : 23)  น้ําจืดที่มนุษยสามารถนําไปใชไดไมยาก  คือน้ําที่ไหลในลําน้ําตาง  ๆ

และน้ําใตดิน รวมกันเปนจํานวนประมาณ 47,000 ลูกบาศกกโิลเมตรตอป  ประชากรโลกขณะนี้มีประมาณ 

5,000 คน แตละคนจะไดรับสวนแบงน้ําจืดจากการคํานวณประมาณ 9,400 ลูกบาศกเมตรตอป หรือ 26 

ลูกบาศกเมตรตอวัน ความตองการใชน้ําของประชากรโลก ในปจจุบันมีเพยีง 1 ใน 4 สวนของปริมาณน้ํา

ดังกลาว  ดงันัน้ จงึแนใจไดวาน้ําจดืที่มีอยูจะพอใชไดสําหรับประชากรโลกอีก 4  เทาตวั คือ 20,000 

ลานคน  แตความเปนจริงแลว  การกระจายของทรัพยากรน้าํที่มนษุยจะนาํมาใชไดไมเทากันทัว่ทั้งโลก  

บางแหงมีน้ํามากมายเกินตองการ แตบางแหงก็ขาดแคลนจนแทบจะไมมนี้ําจดืใชเลย                        

                 ในการวิจัยคร้ังนี้จากการที่ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ และงานวจิัยที ่

เกี่ยวของกับองคประกอบทีน่ํามาศึกษา สรุปไดวา ในสวนเนื้อหาของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย ลักษณะที่อยูตาม

ภูมิศาสตร ซ่ึงผูวิจยั ไดใชแนวคิดจากงานวจิัยหลาย ๆ  เลมทีเ่กี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค นํามาผสมผสาน 

เพื่อที่จะไดทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชนที่แทจริง และชัดเจนที่สุด 

                 แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค สวนประสมทางการตลาด ผูวิจัย

ไดรวบรวมจากหนังสือแนวคิดของ ดํารงศักดิ์ ชัยสนิทและกอเกยีรติ วิริยะกจิพัฒนา,โชคชัย ชยธวัช,   

พิบูล ทีปะปาล และอีกหลาย ๆ ทาน แลวนํามาประมวลเพื่อปรับประยกุตเนื้อหาใหเหมาะสมกับ 

การศกึษาพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดืม่บรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา โดย

แบงไดดังนี้  1. ปจจัยดานจิตวิทยา  2.  ปจจัยดานสังคม 3.  ปจจัยดานการตลาด  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะทาํ

ใหทราบถึงความเปนอยูของครัวเรือนในทองถ่ินและทําใหทราบวาชุมชนแตละแหงมีพฤติกรรมที่

แตกตางกันหรือไม จากพฤติกรรมทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 1. ดานการรับรูปญหา 2. ดานการคนหาขอมูล  

3. ดานการประเมินผลทางเลือก 4. ดานการตัดสินใจ 5. พฤติกรรมหลังการตัดสินใจ  เพื่อเปน 

ประโยชนกับทุกหนวยงานที่จะไดจัดหาน้ําสะอาดในการบริโภคไดถูกตองไมวาจะเปนน้ําประปา

หรือน้ําบรรจุขวดก็ตองคํานึงถึงคุณภาพ ไมวาจะเปนน้ําฝน น้ําบอ ก็ตองนํามาปรบัปรุงคุณภาพน้าํ

กอนดื่ม เพื่อที่ชุมชนไดรับน้าํดื่มที่สะอาด ปลอดภัย กับสุขภาพ  


