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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
โปรโมชั่นอาหารบุฟเฟ่ต์ของร้านเชฟแมน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่จะนาไปใช้ใน
การพัฒนาร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนวทางและระเบียบวิธีการวิจัย การ
ทบทวนดังกล่าว ได้แบ่งความคิดและการวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 5 ส่วน คือ
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ การกาจัดส่วนที่เหลือ
ของสินค้าหรือบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน (Solomon, 2009
อ้างใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) พฤติกรรมเหล่านี้สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้
- การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกรบวนการทางจิตใจของผู้บริโภคในการตัด สินใจ
ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการ การค้นหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตัดสินใจซื้อ
- การซื้อ หมายถึงการดาเนินเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ ตั้งแต่การ
เลือกแหล่งที่จะซื้อและวิธีการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการ
- การใช้ หมายถึง การที่ผู้บริโภคนาสินค้ามาใช้ประโยชน์ตามที่มุ่งหวังหรือการรับบริการจาก
องค์กรธุรกิจ
- การกาจัดส่วนที่เหลือ หมายถึง การนาส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ไปกาจัดทิ้ง โดยอาจกระทา
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทิ้งในถังขยะ การนากลับมาใช้ใหม่ การนาไปผลิตใหม่
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กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ในเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ คาว่า “พฤติกรรม (behavior)” หมายถึง
การกระทาของบุคคลซึ่งจาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (nonverbal) และพฤติกรรม
ภายใน (covert behavior) (Sundel & Sundel, 2004)
1. พฤติกรรมภายนอก คือ การกระทาที่บุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้และวัดได้และอาจ
แสดงออกได้ทั้งในรูปแบบวัจนภาษา (verbal) และแบบอวัจนภาษา (nonverbal) เช่น การพูด การ
หัวเราะ การร้องไห้ การเดิน การซื้อสินค้า
2. พฤติกรรมภายใน คือ การกระทาที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้ เช่น ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ การคิด อย่างไรก็ตาม สามารถวัดพฤติกรรมแบบนี้ได้
ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด แบบทดสอบ ทั้งพฤติกรรมภายนอกและภายในของบุคคลต่างมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้น กล่าวคือ พฤติกรรมภายนอกมักเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ทราบถึง
พฤติกรรมภายในของบุคคล เช่น เมื่อสังเกตเห็นบุคคลกาลังร้องไห้อาจสันนิษฐานได้ว่าบุคคลนั้นกาลัง
รู้สึกเสียใจ ดังนั้นหากไม่สามารถที่จะให้บุคคลทาแบบทดสอบหรือรายงานด้วยตนเองแล้ว การที่จะ
เข้าใจพฤติกรรมภายในของบุคคลจาเป็นต้องอนุมานจากพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลนั้นแสดงออกมา
อย่างไรก็ตามพึงระวังการแปลความหมายจากพฤติกรรมภายนอกนั้น อาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่ตรง
กับความเป็นจริง ได้ ตัวอย่างเช่ น ในกรณี ที่สังเกตเห็นบุค คลกาลังร้องไห้ แม้โดยทั่วไปแล้วอาจ
สันนิษฐานได้ว่าบุคคลนั้นกาลังรู้ สึกเสียใจ แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าบุคคลนั้นอาจกาลังร้องไห้ด้วยความดี
ใจหรือความปลาบปลื้มใจก็ได้ ในกรณีเช่นนี้พฤติกรรมภายในจึงเป็นเพีย งภาวะสันนิษฐานเท่านั้น
กล่าวคือผู้สังเกตไม่รู้จริงเพียงแต่แต่สันนิษฐานเอาจากพฤติกรรมภายนอก ด้วยเหตุนี้ หากต้องการศึกษา
พฤติก รรมภายนอกของบุ ค คล จึ งควรสั งเกตพฤติก รรมภายนอกหลายๆแบบทั้ง ในรู ป แบบวัจ นะ
(verbal) และอวัจนะ (nonverbal )ควบคู่กัน
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมผู้บริโภค
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมผู้บ ริโภคประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก กล่าวโดยสังเขป ปัจจัยทั้งสองคือปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้
ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่
ปัจจัยดังต่อไปนี้
การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ ให้ความสนใจและแปลความหมาย สิ่งเร้าหรือ
ข้อมูลต่างๆ ที่บุคคลได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
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การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองที่ค่อนข้าง
ถาวร อันเป็นผลงานจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ ความต้องการและแรงจูงใจ (needs and motives)
หมายถึงสิ่งที่ทาให้บุคคลมี ความปรารถนา เกิดความตื่นตัวและพลังที่จะกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
ถึงสิ่งที่ต้องการนั้น
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเป็ นสิ่งที่บ่งชี้ ความเป็ นปัจเจก
บุคคลและเป็นสิ่งที่กาหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ของบุคคลนั้น
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น บุคคล, วัตถุ) ซึ่งบ่งชี้
ว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว น่าพอใจหรอไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และมีประโยชน์หรือเป็นอันตราย
ค่านิยมและวิถีชีวิต (Values and lifestyles) หมายถึง ส่วนของค่านิยม คือ รูปแบบของความเชื่อ
ที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็นมาตรฐานในการตัดสินว่าสิ่งใดเลวหรือดีและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ส่วนวิถีชีวิตคือ รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็น
ปัจจัย ภายนอก คื อ สภาพแวดล้อมภายนอกตัวของผู้บริโภคซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติก รรมการ
บริโภค ได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้
ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดหรือ
การแต่งงาน หรือการรับเลี้ยงดูบุตรที่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกัน
กลุ่มอ้างอิง (Reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของ
บุคคลหนึ่งๆโดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอ้างอิงจะถูกนาไปใช้ เป็นแนวทางสาหรับการแสดง
พฤติกรรมต่างๆของบุคคล
วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง แบบแผนการดาเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคม รวมทั้งสิ่งต่างๆ
ที่มนุษย์สร้ างขึ้นมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และแบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถืออยู่
ในสังคมนั้น และมีการถ่ายทอดจจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การจาแนกกลุ่มบุคคลในสังคมออกเป็นชั้นๆ โดยบุคคลที่
อยู่ในชั้นเดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านค่านิยม วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรม สถานะทาง
เศรษฐกิจและการศึกษา

8
แบบจําลองของ Schiffman & Kanuk
Schiffman & Kanuk (2007) เสนอว่า การบริโภคประกอบด้วยขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันรวม 3 ขั้น คือ ปัจจัยนาเข้า ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลัพธ์
- ขั้นปัจจัยนาเข้า (input stage) คือ ขั้นที่ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้แก่ การดาเนินการขององค์การ ธุรกิจและปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม การดาเนินการขององค์การธุรกิจเป็นความพยายามที่จะทาให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความ
ต้องการของตน โดยผ่านหลักการที่ว่า “ส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix: 4P)” ซึ่งประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (product) ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) ราคา(price) และการส่งเสริมการขาย (promotion)
ส่วนปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม คือปัจจัยที่แวดล้อมตัวผู้บริโภคและมีอิทธิพลในการหล่อหลอม
พฤติกรรมต่างๆของบุคคล
- ขั้นกระบวนการ (process stage) คือ ขั้นที่แสดงถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค
โดยปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการและ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
ค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้บริโภค จะมีอิทธิพลต่อการ ตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลก่อน
การซื้อ และการประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ
- ขั้นผลลัพธ์ (output stage) คือขั้นสุดท้ายของกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องการซื้อ การใช้ การ
กาจัดส่วนที่เหลือ และการประเมินหลังการบริโภค ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะถูกจดจาไว้เป็นประสบการณ์ใน
การบริโภค และส่งผลต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคในระยะยาวต่อไป
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)
สมัยก่อนนักการตลาดสามารถทาความเข้าใจผู้บริโภคโดยอาศัยประสบการณ์ในการขายสินค้า
แก่ลูกค้า แต่การเจริญเติบโตของบริษัทและตลาดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้นักการตลาดไม่ได้
ติดต่อค้าขายโดยตรงกับลูกค้า นักการตลาดจึงจาเป็นต้องค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Decision Making Process)
ในขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีความสลับซับซ้อน เกิดขึ้ นจากผลกระทบ
ของปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ หลายประการ มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายกระบวนการโดยการสร้างเป็น
แบบจาลองขึ้น เพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่งในที่นี้จะขอยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้
1. แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Henry Assael
การตอบสนองกลับ(Feedback)

สิ่งเร้า/แรงกระตุ้น กระบวนการค้นหาข้อมูล
ผู้บริโภค
การตัดสินใจ
ผลตอบรับ
(Stimuli)
(Information processing)
(Theconsumer) (Decision Making) (Response)
รูปที่ 2.1 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Henry Assael
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเริ่มต้นจากได้รับแรงกระตุ้นจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรู้มา เมื่อ
รับรู้แล้วเกิดความสนใจจึงเข้าสู่กระบวนการค้นหาข้อมูล ซึ่งจะได้มาจาก โฆษณา ประชาสัมพันธ์
เพื่อน ผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และนามาวิเคราะห์ตีความหมาย ผ่านเข้าสู่กระบวนการความคิด
ของผู้บริโภคซึ่งเกิดจากตัวแปรต่าง ๆ เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ร่วมด้วยกับ ลักษณะส่วนบุค คลของผู้บริโภค อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา การดาเนินชีวิต และ
บุคลิกภาพ หลังจากนั้นผู้บริโภคก็จะทาการตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าว่าจะทาอย่างไร เช่น จะ
เลือกซื้อสินค้าตราไหน ซื้อที่ไหน จานวนเท่าไร เมื่อได้ตัดสินใจซื้อมาใช้แล้วก็จะเกิดผลตอบรับว่า
สินค้า นั้นดีหรือไม่ดี ตรงตามที่ ได้คาดหวังหรือไม่ ซึ่งผลตอบรับนี้จะเป็นปฏิกิ ริยาตอบกลับมายั ง
ผู้บริโภคทาให้เกิดเป็นทัศนคติหลังการซื้อใช้
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2. แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Hawkins, Best,Coney
ความเกี่ยวพันและรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (Involvement and Types of Decision Making)
การซื้อสินค้าที่ใช้ความพยายามในการซื้อน้อย
(Low-involvement purchase)

การซื้อสินค้าที่ต้องใช้ความพยายามในการซื้อสูง
(High-involvement purchase)

การตัดสินใจอย่างง่าย
(Nominal decision making)

การตัดสินใจแบบจากัดขอบเขต
(Limited decision making)

การตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบ
(Extended decision making)

การรับรู้ปัญหา
(Problem recognition)

การรับรู้ปัญหา
(Problem recognition)

การรับรู้ปัญหา
(Problem recognition)

การเลือกรับรู้
(Selective)

ทั่วไป
(Generic)

ทั่วไป
(Generic)

การค้นหาข้อมูล
(Information Search)

การค้นหาข้อมูล
(Information Search)

การค้นหาข้อมูล
(Information Search)

ข้อมูลภายใน (Internal)
ข้อมูลภายนอกบางประการ (Limited external)

ข้อมูลภายใน (Internal)
ข้อมูลภายนอก (External)

การประเมินทางเลือก
(Alternative evaluation)

การประเมินทางเลือก
(Alternative evaluation)

ข้อมูลภายในบางประการ
(Limited internal)
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2-3 คุณสมบัติ (Few attributes)

หลายคุณสมบัติ (Many attributes)

การตัดสินใจซื้อ(Purchase)
ประเมินผลหลังการซื้อ
(Post purchase)

กฎในการตัดสินใจแบบง่าย
(Simple decision rules)

กฎในการตัดสินใจแบบซับซ้อน
(Many alternatives)

ประเมินทางเลือกไม่กี่ทาง
(Few alternatives)

ประเมินทางเลือกหลาย ๆ ทาง
(Many alternatives)

ความสบายใจ (No dissonance)
ประเมินผลบ้างเล็กน้อย
(Very limited evaluation)

การตัดสินใจซื้อ(Purchase)
การตัดสินใจซื้อ(Purchase)
ประเมินผลหลังการซื้อ
(Post purchase)

ประเมินผลหลังการซื้อ
(Post purchase)

ความไม่สบายใจ (dissonance)
ความสบายใจ (No dissonance)
ประเมินผลบางประการ
(Limited evaluation)

ประเมินผลอย่างซับซ้อน
(Complex evaluation)

รูปที่ 2.2 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย Hawkins, Best,Coney
การตัดสินใจอย่างง่าย (Nominal Decision Making) เป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ไม่ต้องใช้
ความคิดมากนัก เป็นสินค้าที่ไม่ต้องหาข้อมูลมากมาย อาจหาจากความทรงจาที่มีอยู่ในสมอง เป็นสินค้า
ที่ราคาไม่สูงมากนัก และก็อาจไม่ส่งผลกระทบอะไรในด้านภาพพจน์ เช่น ขนมขบเคี้ยว แปรงสีฟัน
ดินสอ การซื้อเกิดจากความภักดีในตราสินค้า หรือเป็นการซื้อซ้าก็ได้
การตัดสินใจแบบจากัดขอบเขต (Limited Decision Making) เกี่ยวพันกับข้อมูลภายในที่มีอยู่
ในสมองของผู้บริโภค และหาข้อมูลภายนอกเพิ่มเติมบ้าง หาทางเลือกไว้ 2-3 ทางเลือกเพื่อนามาใช้ใน
การตัดสินใจ ไม่ต้องใช้ค วามสลับซับซ้อนในการตัดสินใจ พิ จารณาคุณสมบัติสัก 2-3 ประการก็
เพียงพอ และมีการประเมินผลหลังการซื้อใช้บ้างเล็กน้อยเท่านั้น การตัดสินใจแบบนี้อยู่ระหว่างกลาง
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ระหว่างการตัดสินใจอย่างง่ายกับการตัดสินใจอย่างมาก เช่น ถ้าเราเข้าไปในร้านค้าแล้วหยิบกาแฟขึ้นมา
2 กล่องเปรียบเทียบกันโอยดูจากปริมาณและราคา ถ้าปริมาณเท่ากันเราตัดสินใจเลือกราคาที่ถูกกว่า
การตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบ (Extended Decision Making) เกี่ยวพันกับการหาข้อมูลจาก
ภายในและข้อมูลจากภายนอกอย่างกว้างขวาง จะมีการประเมินทางเลือกจากหลาย ๆ ทาง และจะมีการ
ประเมินผลหลังการซื้อใช้อย่างมีนัยสาคัญ การตัดสินใจที่ต้องใช้ความคิดและข้อมูลที่มากจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าที่มีราคาแพง หรือมีความเสี่ยงสูง หรือ สินค้าที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนของการ
ตัดสินใจซื้อต้องทาอย่างเข้มงวด
รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจทั้งสามแบบ มีลัก ษณะขั้นตอนที่ใกล้เคียง หรือเหมือนกัน
แตกต่างกันตรงที่ การตัดสินใจอย่างง่าย ไม่ต้องมีการประเมินทางเลือก สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที
เลย ส่วนอื่น ๆ ของกระบวนการนั้นจะแตกต่างกันที่ความพยายามในการซื้อมีระดับต่างกัน
โดยสรุปกระบวนการตัดสินใจซื้ออย่างเต็มรูปแบบมี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) ผู้บริโภคจะรับรู้ปัญหาได้เกิดจากการเห็นสภาพ
ความแตกต่า งระหว่า งสภาพในปั จจุบันกั บสภาพในความปรารถนา หากมีแรงกระตุ้นมากพอให้
ผู้บริโภคพยายามที่จะไปอยู่ในสภาพแห่งความปรารถนาแล้ว ผู้บริโภคก็จะดิ้นรนหาทางแก้ไข เช่น เมื่อ
เกิดเป็นสิว ทาให้หน้าดูไม่เรียบ ผิวไม่เนียน คนพบเห็นก็รู้สึกไม่ชวนมอง จึงปรารถนาจะทาให้หน้า
เนียน เรียบ ไร้ปุ่มสิว ปัญหาคือเป็นสิว ทาให้ต้องหาวิธีการรักษาให้หาย นักการตลาดหรือนักโฆษณา
จึงต้องพยายามชี้จุดปัญหาให้ผู้บริโภคเห็น เช่น โฆษณาโลชั่นของกิฟฟารีน เรียกแม่ว่ายาย แสดงให้
เห็นว่าปัญหาเกิดจากการไม่ค่อยดูแลบารุง ทาให้ผิวเหี่ยวกว่าวัยอันควรเป็น
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) หลังจากที่ผู้บริโภคได้แรงกระตุ้นทาให้รับรู้ถึง
ปัญหาแล้ว ในขั้นนี้ผู้บริโภคก็จะแสวงหาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจโดยจะค้นหาข้อมูลจาก
แหล่ง ภายในก่อน (Internal search) และหากข้อมูล มีไม่เพี ยงพอก็ จะหาจากแหล่งข้อมูล ภายนอก
(External search)
ข้อมูลภายนอก (External search) เป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นคว้าหาจากแหล่งอื่นๆ ภายนอกที่ไม่
ได้มาจากความทรงจา เช่น
2.1 จากตัวบุคคล เช่น เพื่อน สมาชิกในครอบครัว ที่อาจเคยใช้สินค้าหรือได้ข้อมูล
ข่ า วสารมาบ้ า ง หรืออาจสอบถามจากพนัก งานขาย ซึ่งมีความรู้เกี่ ย วกั บสินค้าที่ขายโดยผ่านการ
ฝึกอบรมมา
2.2 จากโฆษณา เช่น ในช่วงหน้าร้อน ต้อ งการซื้อแอร์ติดบ้านสักตัว ก็ดูโฆษณาจาก
สื่อต่าง ๆ ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ลงไว้
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2.3 จากแหล่งข้อมูลทั่วไป เช่นจากในหนังสือ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต
2.4 การหาข้อมูล ณ จุดขาย หรือ สถานที่จาหน่ายสินค้า เช่น ในห้างสรรพสินค้า
หากมีความต้องการซื้อโทรทัศน์สักเครื่อง ก็แวะไปที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า พิจารณาดูว่าแต่ละยี่ห้อมี
ความแตกต่างกันอย่างไร สีสัน ขนาด ราคา รูปลักษณะ เป็นต้น
3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจแล้ว ก็จะทาการประเมินว่า สินค้ายี่ห้อใดดีกว่ากัน โดยจะคานึงถึงประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับและตอบสนองความพึงพอใจได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถชี้ให้เห็นจุดเด่นที่ชัดเจน ตรง
ใจ เพื่อผู้บริโภคจะได้นาไปใช้ในการตัดสินใจซื้อ เช่น ผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจบี บรัดตัว ต้องการจะ
ใช้เงินแบบประหยัดที่สุด แต่ก็ยังคงอยากได้รับความสะดวกสบายเหมือนเดิม ก๊าช NGV จึงออก
โฆษณาเพื่อชี้ให้ผู้บริโภคเห็นว่า หากเปลี่ยนมาใช้ จะต้องจ่ายเงินเติมก๊าชแค่ 100 – 200 บาทต่อครั้ง
เท่านั้น ประหยัดกว่าใช้น้ามัน และยั งได้รับความสะดวกสบาย คือ สามารถขับรถไปทางานได้
เหมือนเดิม ไม่ต้องไปพึ่งรถบริการสาธารณะ
4. การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ล งความเห็ น ว่ า จะจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุดสาหรับเขา บางครั้งแม้ว่าผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ตาม แต่อาจมีปัจจัย
บางอย่างเข้ามากระทบทาให้เกิดการล่าช้า ลังเล เช่น กลัวว่าจ่ายเงินไปแล้ว จะมีเงินเหลือใช้ไม่พอถึงสิ้น
เดือน ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะดีจริงเหมือนที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่ เพื่อนหรือคนใกล้ชิ ดแนะนาให้ลอง
ทบทวนอีกทีก่อน ดังนั้นโฆษณาควรหาวิธีในการโฆษณาเพื่อเร่งให้เกิดการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น
วิธีการเร่งรัดการตัดสินใจ
4.1 สร้างความแตกต่าง (Differentiation)
4.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) นักการตลาดจะต้องพยายามสร้างความเด่น ความ
แปลก ให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อจะเร่งการตัดสินใจ เช่น ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นที่นั่งสาหรับเด็ก ๆ ทั่ว ๆ
ไป อาจเป็นเก้าอี้นั่งธรรมดา มีลวดลายการ์ตูน แต่เราฉีกแนวออกแบบเป็นรูปสัตว์ หรือ ผลไม้ ซึ่งช่วย
เพิ่มความน่าสนใจน่าลองนั่งสาหรับเด็ก ๆ ในขณะที่นักโฆษณาต้องพยายามชี้ หรือ ดึงให้เห็นจุดเด่นที่
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน เช่นจากตัวอย่างที่กล่าวมา ในการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ควรให้เห็น
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ใส่ข้อความให้เห็นว่าถ้าซื้อไปแล้วจะจูงใจให้เด็กอยากนั่ง เวลาให้นั่งรับประทาน
อาหารหรือนั่งทาการบ้านเด็กก็จะไม่ซุกซนวิ่งไปมา เพราะอยากจะนั่งอยู่บนเก้าอี้สวย ๆ ที่ชอบ
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4.1.2 ด้านราคา (Pricing) โดยปกติผู้บริโภคมีแนวโน้มจะประเมินผลิตภัณฑ์ราคาต่า
ในเรื่องความคุ้มค่า (อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล 2549 : 17) ดังนั้นหากมีการเสนอราคาที่ไม่
แพงจะทาให้การตัดสินใจทาได้ง่ายขึ้น
สาหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคากลายเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ บางครั้ ง
ราคาสูงก็อาจเป็นตัวเร่งการตัดสินใจซื้อได้ เช่น เพชรบลูไดมอนด์ หากตั้งราคาไว้แพงต่างจากราคา
เพชรธรรมดามาก จะทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้เร็ว เพราะว่า ดูเป็นสินค้าที่มีคุณค่า หายาก ต้องรีบ
ซื้อเพราะของมีจานวนน้อยมากในโลก
สาหรับนักโฆษณา สามารถดึงเอาจุดเด่นทางด้านราคามาเป็นจุดเร้าใจได้ หากเห็นว่า
ราคาเป็นจุดสนใจที่ผู้บริโภคจะพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ
4.1.3 สถานที่จาหน่าย (Place) หากสถานที่จัดจาหน่ายมีทั่วถึง ทาให้การไปหาซื้อได้
ง่ายก็จะเร่งให้เกิดการตัดสินใจได้เร็วขึ้น หรือสถานที่จัดจาหน่ายส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้า เช่น
กระเป๋ า แบรนด์เนม หากวางขายในตลาดนัดเปิดท้าย อาจไม่ไ ด้รับความสนใจ หรือผู้บริโภคไม่
ตัดสินใจซื้อ เพราะลังเลว่าจะเป็นของแท้หรือไม่ ในการโฆษณาหากได้ใส่สถานที่จัดจาหน่ายไว้ชัดเจน
ทาให้ผู้บริโภคไม่เสียเวลาในการไปตระเวนหา ก็ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่าย
4.1.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion) เช่น การลด แลก แจก แถม ซึ่งสามารถ
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้ โดยเฉพาะของที่มีจานวนจากัด หรือ ช่วงเวลาในการแถมจากัด หากไม่รีบ
ซื้อจะไม่ได้รับของแถม
4.2 ลดความเสี่ยง (Reduced perceived risk) ผู้บริโภคมักต้องการความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้า
เพราะบ่อยครั้งที่การซื้อสินค้าตั้งอยู่บนความเสี่ยง เช่น เสี่ยงว่าจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เสี่ยงว่าจะ
เสียเงินแพง นักโฆษณาต้องพยายามสร้างโฆษณาที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ เพิม่ ความมั่นใจว่าสินค้าดี มี
คุณภาพ เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ลดความลังเลใจ เร่งการตัดสินใจให้เร็วขึ้น
วิธีการลดความเสี่ยง
4.2.1 การรั บ ประกั น สิ น ค้ า ที่ มี ก ารรั บ ประกั น จะช่ ว ยสร้ า งความอุ่ น ใจให้ กั บ
ผู้บริโภค ว่าหากซื้อไปแล้วสินค้าเสีย หรือไม่ได้คุณภาพ ก็สามารถเปลี่ยนคืนได้
4.2.2 ภาพลักษณ์ของบริษัท บริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับในสังคม ทาให้
เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าจะขายสินค้าที่มีคุณภาพดีด้วย เพราะจะไม่กล้าเสี่ยงต่อการขายสินค้าคุณภาพต่า
เนื่องจากภาพลักษณ์หากเสียไปจะสร้างกลับมาใหม่ต้องใช้เวลานาน
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4.2.3 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ถ้าสินค้าได้มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
และมี ก ารสื่อสารให้ผู้บ ริโภคได้รู้ เช่นการโฆษณา จะช่วยทาให้ผู้บริโภคเกิ ดความสบายใจ กล้ า
ตัดสินใจมากขึ้น
4.2.4 ภาพลักษณ์ของตัวบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หากมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว ก็
จะช่ วยเสริมความมั่นใจ ลดความรู้สึก เสี่ย งที่จะตัดสินใจ เช่น ภาพลักษณ์ของพนัก งานขาย การ
แต่ ง ตั วสะอาด กริย าเรี ย บร้อ ย พู ด แนะน าสิน ค้า ด้ว ยความมั่น ใจ ไม่ ลัง เล ดู มีค วามจริ งใจ หรื อ
ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคคนอื่น ๆ ที่เคยซื้อสินค้าไปก่อนหน้านั้น ถ้าเป็นคนมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ
แล้วได้เคยใช้สินค้ามาก่อนจะช่วยเพิ่มความสบายใจมากขึ้น
5. การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase) เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อ
สินค้ า แล้วนามาใช้ หากผลที่ ไ ด้รับเป็น ไปตามความคาดหวั ง จะทาให้เกิ ดความพึ งพอใจ และมี
ทัศนคติที่ดี มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้าอีก แต่หากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ก็จะเกิด
ความไม่พอใจ และเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ตามมาหลายประการ เช่น ผู้บริโภคหยุดการใช้สินค้าหลังจาก
การใช้ครั้งแรก ถ้าความต้องการหยุดลง หรือ อาจเก็บความไม่พอใจไว้ จนกระทั่งเกิดการซื้อครั้ง
ต่อไป อันเนื่องมาจากสินค้ามีเงื่อนไขพิเศษที่ดึงดูดใจ เช่น ราคาถูก ผู้บริโภคจะสอบถามวิธีการแก้ไข
จากพนักงานขาย หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่ม เพราะอาจใช้ไม่ถูกวิธีทาให้ได้ผลไม่น่าพอใจ
แม้ว่าผู้บริโภคได้ตัดสิน ใจซื้อแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงพกพาเอาความกังวลหรือความไม่สบายใจ
ต่างๆ ไว้ด้วยเสมอ เพราะไม่มั่นใจว่าการตัดสินใจซื้อของตนจะถูกต้องหรือไม่ และสภาพจิตใจลักษณะ
นี้มัก เกิ ดภายหลัง การตัดสินใจซื้อที่ยากและสาคัญ เช่น การซื้อบ้านผู้บริโภคก็จะแวะชมบ้านต่างๆ
หลายๆ แห่ง แล้วนามาเปรียบเทียบกัน บ้านหลังที่ได้ตัดสินใจซื้ออาจจะไม่มีลักษณะสาคัญบางประการ
ที่มีในบ้านที่ไม่ได้เลือก เช่นตัดสินใจเลือกเพราะทาเลที่ตั้ง สะดวกต่อการเดินทาง ในขณะเดียวกัน
ความใฝ่ฝันนอกเหนือจากทาเลที่ตั้งแล้ว คือบริเวณบ้าน เพื่อจะได้ปลูกต้นไม้ แต่บ้านหลังที่ เลือกกลับ
ไม่มีพื้นที่เช่นนั้น ในทางตรงข้ามกับบ้านที่อยู่ไกลออกไปและไม่ถูกเลือกกลับมีบริเวณบ้านด้วย แม้ว่า
จะได้ตัดสินใจซื้อไปแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในสภาพกังวลใจไม่สบายใจ ซึ่งจะหาวิธีคลายกังวล เช่น หาข้อมูล
ข่าวสารจากโฆษณาเพื่อมาสนับสนุนการตัดสินใจ หรือได้รับ การยืนยันว่าตัดสินใจได้ถูกต้อง จากคน
รู้จัก และพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารที่ขัดแย้งกับความคิดของตนเอง
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
การวิเคราะห์การทาความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างแน่นอนหากไม่ได้สารวจถึงความพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เมื่อลองพิจารณาลง
ไปถึงความสัมพันธ์ของร้านบุฟเฟ่ต์ที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจอาจพบว่า ความพอใจในระดับต่างๆ
ของผู้บริโภค จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวผู้บริโภคเองคาดหวังไว้ล่วงหน้า หรือ เกิด
ความรู้สึกที่เป็ นไปในทางบวกจากการเข้าไปใช้บริการกับร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้น
แนวคิดและทฤษฎีแรกที่นามาใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมายที่
ต้องการหรือตามแรงจูงใจ (Wolman, 1973)
ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ
ความรู้สึก ทางบวกเป็ นความรู้สึ ก ที่เกิ ดขึ้น แล้วจะทาให้เกิ ดความสุข ความสุขนี้ เป็ นความรู้สึก ที่
แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทา ให้
เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ความสุขนี้ จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ
(Shelly, 1993)
ความพึ ง พอใจ เป็ นปฏิ กิ ริ ย าด้า นความรู้สึ ก ต่อ สิ่ง เร้ าหรื อสิ่ งกระตุ้ นที่ แสดงผลออกมาใน
ลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไป
ในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ งที่มากระตุ้น (พิทักษ์
ตรุษทิม, 2538)
สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจมีด้วยกัน 4 ประการ (สุเทพ พานิช
พันธุ์, 2541)
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆที่สนองความต้องการของ
บุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้
ร่วมกิจกรรม อันจะทาให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความพึงพอใจ
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ของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทาให้รู้ สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงใน
การประกอบกิจกรรม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ
ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) การสื่อสารนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส้าคัญปัจจัย
หนึ่งในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ ที่มีความจ้าเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่
อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนกับปัจจัยสี่ แต่การที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เหล่านั้น ย่อมต้องอาศัย
การสื่อ สารเป็ น เครื่ อ งมื อ อย่ า งแน่น อนมนุ ษ ย์ ต้ องอาศัย การสื่ อ สารเป็ นเครื่ องมื อ เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการด้าเนินกิจกรรมใด ๆ ของตน และ เพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การสื่อสารเป็น
พื้นฐานของการ ติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคน
จ้านวนมากขึ นเท่าใดการสื่อสารก็ยิ่งมีความส้าคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และสังคมจะนามาซึ่งความสลับซับซ้อน หรือความสับสนต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่
เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนั้น จึงต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว (ยุพดี ฐิตกิ ุลเจริญ, 2537, หน้า 3)
ในการรับข่าวสารต่าง ๆ ผู้รับสารย่อมมีกระบวนการเลือกสาร (Selective Processes) ด้วย
สาเหตุต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับสารที่แตกต่างกันไปตาม ประสบการณ์
ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น บุคคลจะมีพฤติกรรม ใน
การเปิดรับสารด้วยสาเหตุต่างๆ อันได้แก่ (พีระ จีรโสภณ, 2529, หน้า 636-640)
1) ความเหงา เพราะมนุษย์ต้องการมีเพื่อน จึงไม่สามารถอยู่ได้เพียงล้าพัง ต้องหาทางสื่อสาร
กับบุคคลอื่น ความอยากรู้อยากเห็น เพราะเป็นสัญชาติญ าณของมนุษย์ที่ต้องการจะรับรู้ข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง
2) ประโยชน์ใช้สอย (Self-Aggrandizement) มนุษย์ต้องการรับรู้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง เช่น ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความสุขกายสบายใจ
3) สาเหตุจากตัวสื่อซึ่งมีลักษณะกระตุ้น ชี้นา ท้ าให้ผู้รับข่าวสารต้องการได้รับข่าวสารนั้นๆ
แคลปเปอร์ (Klapper, 1960 อ้างใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 2554, หน้า 9) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
เลือกรับ ข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรีย บเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของ มนุษย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั นตามล้าดับดังต่อไป
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1) การเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสารบุคคลจะ เลือก
เปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย เช่น การเลือกซื อหนังสือพิมพ์ ฉบับใด
ฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจ และเพื่อน้ามาใช้ แก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการของตน
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกให้ความสนใจ สาร
จากแหล่งข่าวใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุน ทัศนคติ
และความเชื่อดั่งเดิมของบุคคลนั้นๆ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความ เข้าใจหรือ
ทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีแนวโน้มแสวงหาข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจนั้ น (Reinforcement
Information) มากกว่าที่จะแสวงหาข่าวสารที่ขัดยังกับสิ่งที่กระท้าลงไป
3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Selective Interpretation) เมื่อ
บุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ว ผู้รับสารอาจมีการเลือกรับรู้ และเลือกตีความสารที่
ได้รับด้วย ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้รับสารจะมีการตีความข่าวสาร ที่ได้รับมาตามความ
เข้าใจของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ์ความเชื่อ ความต้องการ และ แรงจูงใจของบุคคล
ในขณะนั น
4) การเลือกจดจ้า (Selective Retention) เมื่อผ่านขั นตอนของการเลือกเปิดรับสาร เลือก สนใจ
และเลือกรับรู้ และตีความข่าวสารไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศ นคติ และความเชื่อของบุคคล ยัง
เลือกจดจ้าเนื อหาสาระของสาร ในส่วนที่ต้องการจ้าเข้าไว้เป็นประสบการณ์ และมักจะไม่จดจ้าใน สิ่ง
ที่ตนเองไม่สนใจ หรือขัดแย้งกับ ความคิด ทัศนคติ ตนเอง
บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร วัตถุประสงค์ และความต้องการ ในการเปิดรับสารที่
แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะท้าการเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ คือ (ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ ,
2544, หน้า 13-14)
1) การเปิดรับข่ าวสารจากสื่อมวลชน โดยผู้รับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่าการ
บริ โ ภคข่ า วสารจากสื่ อ มวลชนจะช่ ว ยตอบสนองความต้ อ งการของเขาได้ ซึ่ ง จะท้ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย หรือเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการเลือก บริโภค
สื่อมวลชนนั นจะขึ นอยู่กับความต้องการ หรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละ บุคคลมี
วัตถุประสงค์ และความตั งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป
โดยผลงานวิจัยของ วิไลลักษณ์ ชมพูศรี (2544) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” ผล การศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจาก สื่อโทรทัศน์ เป็นอันดับหนึ่ง
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รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร ตามล้าดับ และมีการเปิดรับข่าวสารจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
อันดับสุดท้าย อีกทั ง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี ความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
2) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคล หมายถึง ผู้ที่น้าข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป ยัง
อีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ซึ่ง จะมี
ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน ซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคลนี สามารถแบ่งออกได้ดังนี การติดต่ อ โดยตรง
(Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจหรือชักจูงโน้มน้าวใจกับ ประโยชน์
โดยตรง และการติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Communication Public) โดยกลุ่ม จะมีอิทธิพลต่อ
บุคคลส่วนรวมช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่ มมีความ สนใจในเรื่อง
หรือทิศทางเดียวกัน บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจนั นด้วย
3) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ นมาโดยมี เนื
อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม
อย่ างไรก็ตาม บุ คคลจะไม่รับข่าวสารทุก อย่ างที่ผ่านมาสู่ตนทั งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพี ย ง
บางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั น ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ
นั น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของ
ผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส้าเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533, หน้า 46-47)
แอตกิน (Atkin, 1973 อ้างใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542, หน้า 15) กล่าวว่า บุคคลจะ เลือก
รับสารใดจากสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหว่างผลรางวัลตอบแทนกับการ ลงทุน
ลงแรง และพั นธะผูก พั น ที่ จ ะตามมา ถ้ารางวัล ตอบแทนคือ การได้รับ ข่า วสารหรือ ความบั นเทิง ที่
ต้องการสูงกว่าการลงทุนลงแรง บุคคลย่อมแสวงหาข่าวสารนั น
ผลงานวิจัย ของ สิริก าญจน์ ปรับโตวิตโจโย (2539) ศึก ษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารการ
ท่องเที่ยวกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ลักษณะการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว จากนิตยสารด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศ บริษัท
ทัวร์ หรือตัวแทนจ้าหน่าย ตั๋วเครื่องบิน เพื่อน หรือบุคคลในครอบครัว องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว ใน
ประเทศไทย แต่ทั งนี การเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจ เดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
วิลเบอร์ ชแรมม์ อธิบายว่า ข่าวสารที่เข้าถึงความสนใจของผู้รับสารได้มากจะเป็นตัวก้าหนด
ความส้าเร็จของการสื่อสาร ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทั ศนคติ และพฤติกรรมตามที่ผู้ส่งสาร
ต้องการ (Schramm, 1971 อ้างใน อัญชุลี วงษ์บุญงาม และดารณี ธัญญสิริ, 2554, หน้า 10)
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยในเชิงประชากรที่มีผลต่อการบริโภค
ปณิศา ลัญชานนท์ (2548, หน้า 113 อ้างถึงใน เทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์ , 2553) ได้ อธิบายถึงการ
แบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดย
ใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึง
และมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นประกอบด้วย
1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่มีอายุ
แตกต่างอีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ตัวอย่าง เช่น วัยรุ่นมักจะ
สนใจสินค้าตามสมัยนิยมหรือแฟชั่น ส่วนผู้สูงอายุมักจะสนใจ สินค้าเกี่ ยวกับสุขภาพ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามตัวแปรชนิดนี้อาจเป็นตัวแปรลวงได้ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยหนุ่ม
สาว แต่กลับมีผู้สูงอายุมาซื้อแทน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่าตัวเองยังเป็น
หนุ่มสาวอยู่ เป็นต้น
2. เพศ (Sex) ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
ผู้หญิงมักจะมีความอ่อนโยนกว่าผู้ชาย ส่วนผู้ชายมักจะมีความเป็นผู้นาสูงกว่าผู้หญิง เป็นต้น นักการ
ตลาดจึงได้นาลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์บางประเภทในอดีตผู้หญิงจะ
เป็นกลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ประเภทครีม บารุงผิว น้าหอม ครีมเปลี่ยนสีผม ยาระงับกลิ่นกาย แต่
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสินค้า เหล่านี้เจริญเติบโตสูงมากในส่วนตลาดชาย ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้
ทั้งสองเพศ (Unisex)
3. วงจรชีวิตของครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการดารงชีวิตในลักษณะ
ครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดนี้ยึดหลักว่าครอบครัวส่วนใหญ่จะผ่านขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นการ
สร้างครอบครัว ขั้นเจริญเติบโต และขั้นสุดท้าย (วัยชรา) ตัวอย่างเช่น คู่รักที่เพิ่งแต่งงานมักจะต้องการ
บ้านขนาดเล็ก อพาร์ทเมนต์ หรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถยนต์ขนาดเล็ก ครอบครัวที่มีบุตรหลายคน
จะต้องการบ้านและรถยนต์ขนาดใหญ่สาหรับครอบครัว ส่วนครอบครัวที่มีบุตรยังเล็กอยู่จะมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก เช่น ผ้าอ้อม นมผง เป็นต้น
4. รายได้ (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่
มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า สินค้าและบริการที่นิยมใช้การแบ่ง
ส่วนตลาดตามรายได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เครื่องสาอาง และการท่องเที่ยว เป็น
ต้น แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัว
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แปรด้ า นประชากรศาสตร์ ตัว อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ก ารก าหนดตลาดเป้ า หมายชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เช่ น กลุ่ ม ผู้
บริหารธุรกิจที่มั่งคั่งรุ่นเยาว์ (Yuppies) เป็นการใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็นต้น
5. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่า
และมีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
6. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจาเป็นและความต้องการในสินค้า
และบริการที่ต่างกัน เช่น นักธุรกิจ ต้องการรถยนต์ที่ดูดีมีระดับ เช่น เบนซ์ (Benz) ผู้ใช้แรงงานต้องการ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน และ อาหาร เป็ นต้น นักการตลาด
จะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทเป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อจะได้จัดเตรียม
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การศึกษา อาชีพ และ
รายได้นั้น มักจะมี ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลที่มีการศึกษาสูงมักจะมีอาชีพการงานที่ดี มีรายได้สูง
ส่วนบุค คลที่มีก ารศึกษาต่าโอกาสที่จะมีอาชีพการงานในระดับสูงนั้นย่ อมเป็นไปได้ยากจึงทาให้มี
รายได้ต่า
งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีผลต่อการบริโภค
ฐิตาภาร์ติยวรกุล, (มปป.) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค อาหารชีวจิต
ของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารชี ว จิ ต ของผู้ บ ริ โ ภค ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ผลการวิจัยพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ตามรายด้านผลการวิจัยพบว่า เมื่อ รับประทานแล้ว ช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบลาไส้ได้ ดี
ผู้บริโภคแสดงความ คิดเห็นมากที่สุด ด้านราคา โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
ตามราย ด้านผลการวิจัยพบว่าความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นมาก
ที่สุดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64 เมื่อ
พิจารณาตามรายด้านผลการวิจัยพบว่า ร้านที่จัดจาหน่ายมี อาหารชีวจิตหลายประเภทให้เลือกซื้อ
ครบถ้วนตามความต้องการ มีความคิดเห็นมากที่สุดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้านผลการวิจัยพบว่ามี การนาสินค้ามาลดราคาในโอกาส
สาคัญๆ หรือ วันสาคัญๆ มีความคิดเห็นมากที่สุด
เทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์, (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเนื้อย่าง
เกาหลีร้านเขียวเสวย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ว น
ประสมทางการตลาด ของร้านเขียวเสวย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาราย
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ด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทาเลที่ตั้ง ด้านบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาด ด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่ อพิจารณารายข้อ
พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านต่างๆในระดับดีทุกข้อ ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านเขียวเสวย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับดี โดยที่
ด้า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ในเรื่ อ งความปลอดภั ย จากปรุ ง แต่ ง รสชาติ ข องเนื้ อ ย่ า งและน้ า จิ้ ม
รองลงมาคือด้านบริการในเรื่องพนักงานแต่งกายสุภาพและเอาใจ ใส่ต่อลูกค้า ด้านราคาในเรื่องความ
คุ้มค่าจากการรับประทานเนื้อย่างเกาหลี ด้านทาเลที่ตั้งในเรื่องความสะดวกในการเดินทางมาร้าน ด้าน
การส่งเสริมการตลาดในเรื่องมีบริการ ของว่าง ผลไม้ ขนมหวานฟรี
จากงานวิจัยที่ได้ทบทวน ทาให้ทราบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของบริโภคมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการเลือกรับประทานอาหาร โดยฐิตาภาร์ ติยวรกุล
ด้านราคา เป็ นด้านที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด และ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
ส่วนเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์ ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นด้านที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ
การบริการ และราคา การส่งเสริมทางการตลาด ตามลาดับ
งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ปวริศา โกวิทวณิช. (2546) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟ เฟ่ต์ของ
ผู้บริโภค จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟต์ของผู้บริโภค กรณีศึกษาภัตตาคาร
อาหารญี่ปุ่น พบว่า โอกาสที่ผู้บริโภคจะไปใช้บริการมากที่สุดคือ ตั้งใจไปรับประทาน ช่วงเวลาที่ไปใช้
บริการบ่อยที่ 17.00-22.00 น. สาเหตุสาคัญที่ทาให้ เลือกรับประทานครั้งแรก คือ อยากทดลอง เหตุผล
สาคัญที่สุดที่ทาให้เลือกใช้บริการ คือมี รายการอาหารให้เลือกมาก ความถี่ในการบริโภคอาหารโดย
เฉลี่ยทั้งหมด 5 ครั้งต่อปี เวลาที่ใช้ในการรับประทานอาหาร โดยเฉลี่ยทั้งหมด 130 นาทีหรือ 2 ชั่วโมง
10 นาที จานวนที่ไปนั่งรับประทานในแต่ละครั้งคือ จานวน 5 คน
เทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน์, (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเนื้อย่าง
เกาหลีร้านเขียวเสวย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมภายหลังการบริโภค
พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมภายหลังการบริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยมีความคิดเห็นเรียงตามลาดับดังนี้ เรื่องความ
พอใจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องการเปรียบเทียบกับร้านอื่น เรื่องการรับรู้เมื่อเทีย บกับความ
คาดหวัง และเรื่องความคุ้มค่า เป็ นอันดับสุดท้าย
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จากงานวิจัยที่ได้ทบทวน สรุปว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเลือกจากการอยากทดลองและ
ได้รับการแนะนาจากเพื่อน จากนั้นก็จะมีการเปรียบเทียบในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
กลับมาบริโภคอีกครั้ง

