บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ รถยนต มื อ สองและการ
วางแผนการตลาด” เปนการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง
ของผูบริโภค ซึ่งนําไปสูการออกแบบแผนการตลาดสําหรับการประกอบธุรกิจรถยนตมือสอง โดย
ป จจั ย ที่ ได จ ากการศึก ษาจะถู ก นํ า มาออกแบบกลยุท ธ ท างการตลาดเพื่ อ เปน แนวทางในการ
ประกอบธุรกิจรถยนตมือสอง
ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
2. แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ประกอบดวยความหมายและ
แนวคิดของพฤติกรรมผูบริโภค โมเดลของพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer
Behavior Model) สิ่งกระตุน (Stimulus)
3. แนวคิดความตองการและแรงจูงใจ (Needs and Motivation) ประกอบดวย
ความหมายของความตองการ ทฤษฎีความตองการ ความหมายของแรงจูงใจ
ธรรมชาติของแรงจูงใจ ความตองการกับการจูงใจ
4. แนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ประกอบดวยความหมายและ
แนวคิดของการตัดสินใจซื้อ กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
5. แนวคิดความเกี่ยวพันกับสินคาและการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง
ประกอบดวยแนวคิดการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง แบบจําลอง
แผนภาพพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง
6. แนวคิดการตลาดและสวนผสมทางการตลาด ประกอบดวยความหมายและ
แนวคิดของการตลาด สวนผสมทางการตลาด
7. แนวคิดการติดตอสื่อสารกับผูบริโภค (Communication with Consumers)
ประกอบดวยความหมายของการติดตอสื่อสาร องคประกอบของการติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสารกับผูบริโภค
8. การวิจัยการตลาด (Marketing Research) ประกอบดวยความหมายและแนวคิด
การวิจัยตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด
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9. การวางแผนการตลาด (Marketing Planning) ประกอบดวยความหมายและ
แนวคิดของการวางแผนการตลาด ขั้นตอนของการวางแผนการตลาด
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
แนวคิดประชากรศาสตรเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยที่แตกตางกันเกิดจากแรงขับดัน
ภายนอกที่มากระตุนประกอบกับลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจึงสงผลใหมนุษยมี
พฤติกรรมบางอยางที่แตกตางกันโดยประชากรที่มีลักษณะประชากรศาสตรใกลเคียงกันยอมมี
พฤติกรรมบางอยางใกลเคียงกันและแตกตางกันเมื่อประชากรมีลักษณะทางประชากรที่แตกตาง
กันโดยลักษณะประชากรศาสตรที่สําคัญไดแก
2.1.1 เพศ
เพศนอกจากจะเป น สิ่ ง ที่ บ ง บอกลั ก ษณะทางกายภาพของประชากรแล ว เพศที่
แตกตางยอมสงผลตออารมณ จิตใจ ความคิดและทัศนคติที่แตกตางของบุคคลนั้นๆ ดังรายงาน
การวิจัยดังตอไปนี้
จากการศึกษาในยุค 1960 (ที่มา : ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2548, การวิเคราะหผูรับสาร,
276) พบวาในเด็กสนใจดูโทรทัศนมากกวาสนใจดูสื่ออื่นๆ ขณะที่ผูใหญเพศหญิงชอบดูโทรทัศน
และฟงวิทยุ สวนผูใหญเพศชายชอบอานหนังสือพิมพมากกวาดูโทรทัศน นอกจากวัยรุนเพศชาย
นิยมความสนุกตื่นเตนเราใจ ก็มักจะดูแตภาพยนตรแอ็คชั่น (Action) ในขณะเดียวกันวัยรุนเพศ
หญิงมักชื่นชอบดาราจึงมักติดตามขาวสารเกี่ยวกับดาราที่ชื่นชอบ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบวา ผูหญิงมักมีจิตใจออนไหวและเจาอารมณ โอนออน
ผอนตาม อดทน มีเมตตาและหยั่งถึงจิตใจคนไดดีกวาในขณะที่เพศชายใชเหตุผล และถูกชักจูงได
งายและจดจําไดดีกวา
2.1.2 อายุ
อายุเปนสิ่งที่บงบอกถึงความหนุม ความสาว ความแก ความชราโดยคนที่มีอายุมาก
หรือคนแก มักคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ยสินขณะที่คนหนุมสาวสนใจในเรื่อง
การศึกษา ความยุติธรรม ความเสมอภาคในสังคมดังนั้นชวงอายุที่แตกตางจึงมีอิทธิพลที่สงผลตอ
พฤติกรรมของมนุษยที่แตกตางกันดวย
ทั้งนี้บรูคส (Brooks) (ที่มา : William D.Brooks, 1993, speech communication,
211-212) ไดใหความเห็นในแนวเดียวกันวา คนที่มีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือ
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อุดมการณมากกวา ใจรอนกวา และมองโลกในแงดีกวาคนที่มีอายุมากกวา ในขณะที่คนอายุมาก
มักจะมีความคิดอนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติมีความระมัดระวังและมองโลกในแงรายกวาคนที่มี
อายุนอย
2.1.3. การศึกษา
การศึก ษาเป น พื้น ฐานสํา คัญที่สงผลตอ ความรูสึก นึก คิ ด ความเชื่อ ทัศนคติ ของ
บุคคลนั้นๆ โดยการศึกษาจะสอนใหคนคิดเปน แกปญหาเปน และใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ
โดยคนที่ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาที่ ตา งกั น ย อ มมี ค วามรู สึ ก นึ ก คิ ด ทั ศ นคติ การมองโลกที่ ต า งกั น
ยกตัวอยางเชน คนที่มีการศึกษาสูงอาจใหความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาที่ราคาและคุณภาพ
มากกวาปริมาณ เปนตน
2.1.4. อาชีพ
คนที่มีอาชีพที่ตางกันยอมมีทัศนคติหรือแนวคิดบางอยางแตกตางกันเชนคนที่ทาํ งาน
ขาราชการมักมองเรื่องของความมั่นคง ความมีศักดิ์มีศรี เกียรติยศเหนือสิ่งอื่นใดขณะที่ทํางาน
เอกชนหรือประกอบธุรกิจสวนตัวอาจมองในเรื่องของรายไดผลตอบแทนเปนสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่
จะนํามาซึ่งความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.1.5. รายได
รายไดเปนเครื่องกําหนดความตองการของมนุษยเมื่อมนุษยมีรายไดอาจมีลักษณะ
พฤติกรรมบางอยางที่เปลี่ยนแปลงเชน การจับจายใชสอย การดําเนินชีวิตหรือการมองโลกดังนั้น
รายไดจึงสงผลตอสถานะทางสังคม วิถีชีวิต การมองโลกและทัศนคติของบุคคลนั้นๆ ยกตัวอยาง
เชน บุคคลที่มีรายไดต่ําจะไมสนใจสินคาที่มีราคาสูงเพราะมองวาเปนของฟุมเฟอย เปนตน
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2.2 แนวคิดพฤติกรรมผูบ ริโภค (Consumer Behavior)
2.2.1 แนวคิดและความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการศึ ก ษาการเลื อกซื้อ สิน คา ของผู บริ โ ภคจํ า เปน ต อ งเข า ใจถึ ง พฤติ ก รรมของ
ผูบริโภค รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่ทําใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อ
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล
กระทําเมื่อเขาทําการประเมิน (Evaluating) ครอบครอง (Acquire) การใช (Using) หรือบริโภค
(Consumer) สินคาและบริการ (Goods and Service) (ที่มา : Loudon L. David and Della J.
Bitta Albert, 1993)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการคนหา (Searching) การซื้อ
(Purchasing) การใชการประเมินและการดําเนินงาน (Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการโดย
คาดหวังวาสิ่งเหลานั้นจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได (ที่มา : Schiffman G. Leon
and Kanuk Lazr.Leslie, 1997) หรือสามารถสรุปไดวา
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการและพฤติกรรมในการตัดสินใจ การซื้อ การ
ใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคลซึ่งจะมีความสําคัญในการซื้อสินคาและ
บริการทั้งปจจุบันและอนาคต
ลูกคา (Customer) หมายถึงบุคคลที่ทําการซื้อหรือคาดวาจะซื้อสินคาและบริการ
จากแหลงใดแหลงหนึ่งซึ่งผูซื้อ (Buyer) อาจไมไดเปนผูใช (User) สินคาหรือบริการนั้นก็ได
ผูบริโภค (Consumer) หมายถึง ผูใชสินคาและบริการตางๆ ที่ผลิตไดใหหมดไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตน หรือ ผูบริโภค หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถ มีอํานาจในการ
ซื้อ และความเต็มใจที่จะจายเงินเพื่อตอบสนองความตองการตางๆ ที่มีอยู
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเปนพฤติกรรมที่อยูภายใตความรูสึกนึกคิด (Thought)
ความรูสึก (Feeling) หรือมีการแสดงออก (Action) โดยจะแสดงออกในรูปของกระบวนการซื้อหรือ
วิธี ก ารตัด สิ น ใจหรื อ พฤติ ก รรมของการซื้ อสิ น คา ที่แ ตกต า งกั น ของบุ ค คลนั้ น ๆ โดยพฤติ ก รรม
เหลานั้นจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกกับลักษณะแนวคิดของตนออกมาเปนรูปแบบของ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
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2.2.2 โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค
โคเลอรอธิบายถึงโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior Model) วา
เปนโมเดลที่ศกึ ษาถึงเหตุจูงใจตางๆ ที่ทาํ ใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
สิ่งกระตุนภายนอก
สิ่งกระตุน
สิ่งกระตุนอื่นๆ
ทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- เศรษฐกิจ
- ราคา
- สังคม
- สถานที่
- เทคโนโลยี
- การวสงเสริม - วัฒนธรรม
- อื่นๆ
การขาย

กลองดํา
หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ

การตอบสนองของ
ผูบริโภค
- การเลือกผลิตภัณฑ
- การเลือกยี่หอ
- การเลือกผูขาย
- เวลาในการซื้อ
- ปริมาณในการซื้อ

ลักษณะการตัดสินใจของผู
ซื้อ
- ปจจัยทางวัฒนธรรม - การรับรูปญหา
- ปจจัยทางสังคม
- การคนหาขอมูล
- ปจจัยทางจิตวิทยา - การประเมินพฤติกรรม
- ปจจัยสวนบุคคล
- การตัดสินใจซื้อ
- ความรูสึกภายหลังการซื้อ
ลักษณะของผูซื้อ

ภาพที่ 2
โมเดลพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
ที่มา: Phillip Kotler and Garry Armstrong, 1996
โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภคเริ่มจากสิ่งกระตุนจากภายนอกที่แบงเปนสิ่งกระตุน
ทางการตลาดและสิ่งกระตุนอื่นๆ เพื่อใหเกิดความตองการ โดยสิ่งกระตุนจะผานเขาไปที่ความรูสึก
นึ ก คิ ดของผูบริ โภคหรื อ กลอ งดํ า ซึ่ง เป น สว นที่ผูบริ โภคทํา การตัดสิน ใจ ซึ่ง ผูผลิต หรือผู ขายไม
สามารถคาดคะเนได ทั้งนี้ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและ
ลักษณะการตัดสินใจของผูซื้อซึ่งนําไปสูการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในที่สุด
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1. สิ่งกระตุน (Stimulus)
สิ่งกระตุนอาจเกิดจากสิ่งกระตุนที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเอง
ของผูบริโภคโดยสิ่งกระตุนที่เกิดจากปจจัยภายนอกเกิดจากสิ่งกระตุนสองสวนคือ
1.1. สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) ประกอบดวยสวนผสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือการจัด
จําหนาย (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion)
1.2. สิ่งกระตุนอื่นๆ เปนสิ่งกระตุนที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูผลิตและ
ผูขายซึ่งไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี สิ่งกระตุนทางกฎหมายและ
การเมือง
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer’s Black Box) จะไดรับอิทธิพล
จากลักษณะของผูบริโภค (Buyer Characteristic) และกระบวนการตัดสินใจของ ผูบริโภค
(Buyer’s Decision)
3. การตอบสนองของผูบริโภค (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคในที่นี้หมายถึงการที่ผูบริโภคทําการเลือกซื้อผลิตภัณฑตามผลิตภัณฑ ตามผูขาย ตาม
เวลาในการซื้อ ตามปริมาณในการซื้อ
2.3. แนวคิดความตองการและแรงจูงใจ (Needs and Motivation)
2.3.1. ความหมายของความตองการ
ความตองการ (Needs) หมายถึงความแตกตางที่บุคคลรับรูไดระหวางสภาพในอุดม
คติและสภาพความจริงในปจจุบันซึ่งมีอิทธิพลเพียงพอที่จะกระตุนใหเกิดพฤติกรรม (ที่มา : Eagle
F. Jame, Blackwell D. Roger and Miniard W.Paul, 1993)
2.3.2. ทฤษฎีความตองการ
เมื่อมนุษยถูกกระตุนจากสิ่งกระตุนภายนอกซึ่งประกอบดวยสิ่งกระตุนทางการตลาด
และสิ่งกระตุนอื่นๆ สิ่งกระตุนภายในเกิดขึ้นจากตัวของมนุษยเองทําใหมนุษยเกิดความตองการที่
จะสนองความตองการนั้นโดยมนุษยสามารถเลือกตอบสนองความตองการของตัวเองไดหลายวิธี
ไดแก เมื่อหิวมนุษยสามารถตอบสนองความตองการของตัวเองดวยการกิน เมื่อมนุษยกระหายน้ํา
มนุษยสามารถตอบสนองความตองการของตนเองดวยการดื่มน้ําเพื่อแกกระหาย
ทฤษฎีลําดับความตองการ (Hierarchy of Needs Theory) ของมาสโลวกลาวถึง
สมมุติฐานดานความตองการของมนุษยวาบุคคลมีความตองการที่ไมสิ้นสุดโดยเมื่อความตองการ
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หนึ่งไดรับการตอบสนองแลว ก็จะลดแรงขับพฤติกรรมลง และจะมีความตองการในระดับขั้นที่
สูงขึ้นโดยแบงความตองการมนุษยออกเปน 5สวน

ความตองการประสบความสําเร็จ
ความตองการยกยอง
ความตองการทางสังคม
ความตองการความมั่นคง
ความตองการดานรางกาย

ภาพที่ 3
ลําดับขั้นของแรงจูงใจตามทฤษฎีของมาสโลว
1. ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) คือ ความตองการทางดาน
รางกาย เชน กินนอน ขับถาย เปนตน ซึ่งถือเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความตองการดานควา
มั่นคงปลอดภัย เชนความตองการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนตน
3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) คือ ความตองการการเปนที่ยอมรับของ
สังคม เชน เพื่อน ญาติพี่นองและคนรอบขางเปนตน
4. ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) คือ ความตองการที่ไดรับการยกยอง
มีชื่อเสียง เกียรติยศและบรรดาศักดิ์เหนือผูอื่น
5. ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) คือ ความ
ตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆ ดาน
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2.3.3. ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motives) หมายถึงเเรงขับดันภายในบุคคลที่กระตุนใหเขาแสดงพฤติกรรม
โดยที่แรงขับจะมาจากความเครียดที่เกิดขึ้นจากความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองของ
บุคคล (ที่มา : Schiffman G. Leon and Kanuk Leslie Lazer, 1994)
2.3.4. ธรรมชาติของแรงจูงใจ
ธรรมชาติของแรงจูงใจมีลักษณะในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. แรงจูงใจมีพื้นฐานมาจากความตองการ
2. แรงจูงใจเปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตึงเครียด
3. แรงจูงใจที่จะมุงเปาหมาย
4. แรงจูงใจเปนการรวมพลังของความตองการ ความเครียด และผลประโยชนที่
คาดหวัง
2.3.5. ความตองการกับแรงจูงใจ
การจูงใจผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพตองพิจารณาจากความตองการของผูบริโภคเปน
หลักและทําการจูงใจใหตรงกับความตองการนั้นเชนความตองการดานรางกายใชสิ่งจูงใจที่เปน
คุณสมบัติพื้นฐานของสินคาในการตอบสนอง เชนเครื่องดื่มที่ใชดับกระหายความรอน เปนตน
ความตองการดานความปลอดภัยใชความมั่นคงปลอดภัยในการสรางแรงจูงใจ เชน การออม
ทรั พ ยเ พื่ อความมั่ นคง เปนต น ความต องการดานสั งคม ใชอิท ธิพลในกลุมในการสรา งความ
ยอมรับเขาสูสังคมเดียวกันในการจูงใจเชน รับประทานขนมนี้แลวรวยเพื่อน เปนตน ความตองการ
การยกยอง ใชการยอบรับนับถือจากบุคคลอื่นเปนสิ่งจูงใจ เชนนาฬิกาที่ผูมีชื่อเสียงใช เปนตน
2.4. แนวคิดการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
2.4.1. ความหมายและแนวคิดของการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยูซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจเรื่องสินคาหรือบริการอยางหนึ่ง
อยางใดเสมอ
2.4.2. กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ
ถึงแมผูบริโภคจะมีความตองการที่แตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจ
ซื้อที่เหมือนกันซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกไดแก สินคาหมดสต็อก โฆษณา การสงเสริม
การขาย การตกแตงราน ประสบการณ เอกสาร แคตตาล็อก เพื่อน ชั้นสังคม ลักษณะบุคคล ที่ตั้ง
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รานคา ทักษะของผูขาย เครดิต ความเร็วในการซอม ความคงทนของสินคา การรับประกัน ซึ่ง
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลักๆ คือ

การตระหนักถึง
ปญหา

- สินคาหมดสต็อก
- โฆษณา
- การสงเสริมการขาย
- การตกแตงราน

การแสวงหา
ขอมูล

การประเมินผล
ทางเลือก

ปจจัยที่มีอิทธิพล
- ประสบการณ
- ชั้นสังคม
- เอกสาร
- ลักษณะบุคคล
- แคตตาล็อก
- ที่ตั้งรานคา
- เพื่อน
- ทักษะของผูขาย

การตัดสินใจซื้อ

พฤติกรรมหลัง
การซื้อ

- เครดิต
- ความเร็วในการซอม
- ความคงทนของสินคา
- การรับประกัน

ภาพที่ 4
ขั้นตอนการในการตัดสินใจซือ้ ของผูบริโภค
ที่มา : สุวัฒน ศิรินิรันดร, 2548, MBA HANDBOOK
1. การตระหนักถึงปญหา
กระบวนการซื้อเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภครูถึงปญหาและมีความตองการที่จะซื้อสินคานั้น
โดยความตองการที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงกระตุนซึ่งประกอบดวยแรงกระตุนภายใน ไดแกความหิว
ความกระหายและแรงกระตุนภายนอกไดแก ความพอใจที่จะซื้อรถยนตใหม เปนตน
2. การแสวงหาขอมูล
ในการคนหาขอมูลของผูบริโภค ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลจากแหลงดังตอไปนี้
 แหลงบุคคลไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน เปนตน
 แหลงการคา ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนขายสินคา เปนตน
 แหลงชุมชน ไดแก สื่อมวลชน องคกรการคุมครองผูบริโภค เปนตน
 แหลงทดลองไดแก หนวยงานวิจัยตลาดของผลิตภัณฑ หรือหนวยงานที่
สํารวจคุณภาพผลิตภัณฑ เปนตน
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3. การประเมินผลทางเลือก
เมื่อผูบริโภคได ขอมูลในการตัดสินใจแลว ผูบริโภคจะทํ าการตัดสินใจโดยทํา การ
ประเมินหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑวาผลิตภัณฑนั้นไดสรางประโยชน และสรางความพึง
พอใจแกผูบริโภคมากนอยแคไหน
2. ลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ เปนสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับการ
ตอบสนองเปนอันดับแรก
3. ความเชื่อถือของผลิตภัณฑเชน ความมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของสินคานั้นเปน
ตน
4. การเลือกเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑอื่น
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchasing Decision)
โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อสินคาจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยอื่นมาเกี่ยวของไดแก
ทัศนคติจากบุคคลรอบขาง หรือเหตุการณอื่นที่ไมคาดคิด อาจเปนไดที่เกิดจากความจําเปนตอง
ซื้อสินคาที่มีความจําเปนกอน ดังนั้นการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการจะมีการตัดสินใจอยู 5 ระดับ
 การตัดสินใจเลือกตรายี่หอ
 การตัดสินใจเลือกผูขาย
 การตัดสินใจดานปริมาณการซื้อ
 การตัดสินใจดานระยะเวลาที่จะซื้อ
 วิธีการชําระสินคาและบริการ
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
ผูบริโภคอาจมีความพอใจหรือไมพอใจกับสินคาเหลานั้นก็ไดหาก สินคานั้นไมตรงกับ
ความคาดหวังของผูบริโภค ซึ่งหากผูซื้อมีความพอใจในสินคานั้นๆ เปนไปไดสูงมากที่ผูบริโภคจะ
ทําการซื้อสินคาและบริการนั้นตอ
2.5. แนวคิดความเกีย่ วพันกับสินคาและการตัดสินใจซื้อสินคาทีม่ ีความเกี่ยวพันสูง
Krugman และ Sherif (1965) ไดเสนอแนวคิดเรื่องความเกี่ยวพันที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เปนสภาวะที่ผูรับสารติดตอเชื่อมโยงสิ่งเราเขากับตัวผูรับสาร ระดับความเกี่ยวพันของสิ่งเราแบง
ออกเปน 2 ระดับคือ ความเกี่ยวพันสูงและความเกี่ยวพันต่ํา ซึ่งเขาเชื่อวาความแตกตางของระดับ
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ความเกี่ยวพันนี้จะสงผลกระทบตอการเรียนรูและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสารที่
มีตอสิ่งเรานั้นๆ
จากแนวความคิดดังกลาวไดมีผูนํามาใชเปนแนวทางการศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางความเกี่ยวพันกับสินคาและความผูกผันตอตรายี่หอ มีความสัมพันธกันในทางบวก คือ ใน
สถานการณที่ผูบริโภคมีความเกี่ยวพันกับสินคาสูงเมื่อตองทําการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับสินคา
ผูบริโภคก็จะกระทําดวยความรอบคอบ แสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและตรายี่หออยางตั้ง
อกตั้งใจ และกระตือรือรนที่จะเรียนรูแลวจึงทําการประเมินตรายี่หอของสินคานั้น โดยมีความ
ผูกพันกับตรายี่หอที่ไดประเมินเอาไวแลว ซึ่งผูบริโภคเหลานี้จะมีความเชื่อในยี่หอนั้นๆ ดีกวายี่หอ
อื่นๆ อีกทั้งจํานวนยี่หอที่รับไดอาจไมมาก ซึ่งผูบริโภคเหลานี้มีความยอมรับในตรายี่หออื่นแคบ
และมีขอบเขตการปฏิเสธกวาง โอกาสที่จะยอมรับตรายี่หออื่นเปนไปไดยาก ดังนั้นผูบริโภคที่มี
ความเกี่ยวพันกับสินคาสูงจึงมีความผูกพันกับตรายี่หอดวยเชนกัน
สํ า หรั บ ในสถานการณ ที่ ผู บ ริ โ ภคมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ สิ น ค า ต่ํ า สิ น ค า นั้ น จะมี
ความสํ า คั ญต อค า นิย ม ความเชื่อ และความต อ งการของผูบริโ ภคนอย นั้ น คือผูบริ โ ภคจะไม
แสวงหาขอมูลและรับรูขาวสารอยางเฉื่อยชา อาจจะมีการประเมินตรายี่หอเกิดขึ้นหรือไมก็ได
ผูบริโภคพวกนี้/มีตรายี่หอที่พวกเขายอมรับไดหลายยี่หอ และมีความผูกพันกับตรายี่หอนอยมาก
หรือแทบไมมีเลย ซึ่งในกรณีที่ยี่หอที่ตนตัดสินใจหมดสต็อกจากรานคาผูบริโภคพวกนี้จะเปลี่ยนไป
ใชยี่หออื่นทันที เนื่องจากมีขอบเขตของการยอมรับตรายี่หออื่นกวางแตมีขอบเขตการปฎิเสธแคบ
รวมทั้งมีขอบเขตของการไมผูกพันกวางนั่นเอง ดังนั้นผูบริโภคที่มีความเกี่ยวพันกับสินคาต่ําจะมี
ความผูกพันตอตรายี่หอนอย
2.5.1. แนวความคิดการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง
การตัดสินใจซื้อสินคาของแตละบุคคลยอมมีแนวทางในการซื้อสินคาที่แตกตางกัน
โดยถาสินคานั้นเปนสินคาที่มีราคาแพงผูบริโภคจําเปนตองหาขอมูลในการตัดสินใจอยางละเอียด
และใชเวลาคอนขางมาก ซึ่งรถยนตจัดเปนสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง หรือกลาวไดวาเปนสินคาที่
ผูบริโภคมีความทุมเทในการซื้อสูงจึงตองหาขอมูลรถดวยเหตุผลและความรอบคอบ
Schiffman and Kanuk (ที่มา: Shiffman Leong and Leslie Lazer Kanuk, 1994, 565) กลาวถึง
การตัดสินใจซื้อสินคาประเภทรถยนตจัดอยูในระดับของการแกปญหาอยางกวางขวาง เนื่องจาก
ผูบริโภคจะตองการขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้ออยางมาก เพื่อจัดลําดับความสําคัญหรือความสนใจ
ในแตละยี่หอ เพราะฉะนั้นกระบวนการตัดสินใจจึงจําเปนตองดําเนินการพิจารณาแสวงหาขอมูล
อยางละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อจะเลือกผลิตภัณฑนั้นๆ
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2.5.2 แบบจําลองแผนภาพพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง
Chris Fill (1995) ไดนําเสนอแบบจําลองแผนภาพพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินคาที่มีความเกี่ยวพันสูงดังตอไปนี้

การรับรูความตองการ
แสวงหาขอมูลจํานวนมาก
ทัศนคติ/ความมุงหวัง
การทดลองใชสินคา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 5
แผนภาพพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีความเกีย่ วพันสูง
ที่มา: Chris Fill, 1995, Marketing Communication Frameworks, 123
จากลําดับขั้นตอนตอไปนี้สรุปไดวา การคนหาแสวงหาขอมูลเปนสิ่งที่จําเปน
มากสําหรับผูบริโภคในการซื้อสินคาโดยเฉพาะสินคาที่มีราคาแพงหรือมีความเกี่ยวพันสูง ทั้งนี้การ
รับรูขาวสารที่ดีจะนําไปสูการประเมินทางเลือก การทดลองใชสินคา และการตัดสินใจซื้อในที่สุด
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2.6. แนวคิดการตลาดและสวนผสมทางการตลาด
2.6.1. ความหมายและแนวคิดการตลาด
การตลาดหมายถึงกระบวนการวางแผนทางการตลาดแลวนําแผนการตลาดไป
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน การซื้อขายสินคาและบริการระหวางผูซื้อกับผูขายเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคและความตองการขององคกรอยางสูงสุดโดยผานทางเครื่องมือทางการ
ตลาดคือ 4’P ประกอบดวย การวางรูปแบบผลิตภัณฑ การตั้งราคา การสงเสริมการขายและการ
จัดจําหนาย
2.6.2. เครื่องมือทางการตลาด
เครื่องมือทางการตลาดประกอบดวย 4 ขอหรือเรียกวา 4P’s ซึ่งประกอบดวย
สวนผสมการตลาด
ผลิตภัณฑ

ราคา
การโฆษณา

การประชาสัมพันธ

การสื่อสารการตลาด
การขายโดยพนักงาน

การจําหนาย
การสงเสริมการขาย

ภาพที่ 6
แสดงการจัดการสวนผสมทางการตลาด
ที่มา: ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท, การบริหารโฆษณาธุรกิจ, 13
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ สินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคเชน รูปทรง สี กลิ่น ขนาด คุณภาพ ยี่หอ บรรจุภัณฑ บริการ การรับประกัน
เปนตน
2. ราคา (Price) คือ การกําหนดราคาของสินคาใหเหมาะสมตามกําลังซื้อของลูกคา
แตละกลุม
3. สถานที่หรือชองทางการจําหนาย (Place and Distribution) คือ การกระจาย
สินคาไปสูผูบริโภค เพื่อครอบคลุมพื้นที่โดยจะถูกสงไปยังผูบริโภคสินคาผานทางชองทางการจัด
จําหนาย
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4. การสงเสริมการขาย (Promotion) คือ การสงขาวสารไปถึงลูกคาและ
กลุมเปาหมายใหทราบวา มีสินคา มีรายการพิเศษตางๆ เกิดขึ้น ตลอดจนเปนการกระตุนชักจูงให
เกิดการยอมรับและเกิดการซื้อสินคาและรวมถึงการสรางทัศนคติที่ดีตอสินคาและบริการนั้นๆ ดวย
ซึ่ ง ประกอบด ว ย การโฆษณา การ
ดั ง นั้ น จึ ง สามารถเรี ย กได วา ‘การสื่ อ สารการตลาด’
ประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย และการสงเสริมการขาย
2.7. การติดตอสื่อสารกับผูบริโภค (Communication with Consumers)
2.7.1. ความหมายและองคประกอบของการติดตอสื่อสาร
การติ ด ต อ สื่ อ สาร (Communication)
คื อ กระบวนการถ า ยทอดความรู
ความรูสึกนึกคิดจากบุคคลหนึ่งหรือผูสงสาร ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือผูรับสารผานทางชองทางการ
สื่อสารเพื่อใหผูรับสารรับรูและแสดงพฤติกรรมตอบสนองซึ่งจากความหมายพบวาสามารถแบง
องคประกอบในการสื่อสารไดเปน
1. ผูสงขาว (Sender) เปนผูริเริ่มในการสื่อสารขอมูลโดยจะเปนผูที่มีอิทธิพล
เหนือ
จิตใจผูรับขาวสารโดยแหลงขาวสารอาจเปนแหลงขาวสารที่เปนทางการหรือไมเปน
ทางการ เพื่อมุงเนนใหผูรับสารเกิดการรับรูและเขาใจในสารรวมถึงแสดงพฤติกรรมตามความ
ตองการของผูสงสารดวย
2. ขาวสาร (Message) เปนความรูสึก นึกคิด ทัศนคติ ภาพลักษณ หรือขอมูล
อื่นๆ ที่ผูสงสารตองสื่อใหผูรับสารทราบโดยขาวสารอาจเปนทั้งขอมูลที่เปนขอความหรือ
คําพูดหรือเปนขอมูลที่เปนสัญลักษณ หรือเปนทั้งสามอยางพรอมๆ กันยกตัวอยางเชน ขาวสารที่
เปนขอความไดแก บทความ หนังสือพิมพ เปนตน ขาวสารที่เปนคําพูดไดแก การโฆษณาเชิญชวน
ใหซื้อสินคา เปนตน ขาวสารที่เปนสัญลักษณไดแก รูปภาพที่ปรากฏบนแผนหินดวยการใชสีวาด
ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต เปนตน
3. ชองทางการสื่อสาร (Message Channel) เปนเครื่องมือที่เปนตัวกลางที่ใช
เปนชองทางเพื่อชวยใหผูสงสารสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับสารโดยอาจแบงไดเปนชองทางขาวสาร
ที่ใชบุคคล ไดแก พนักงานที่ใหบริการ พนักงานรับโทรศัพท พนักงานขาย เปนตน สวนชองทาง
ขาวสารที่ไมใชบุคคลไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ เปนตน
4. ผูรับขาวสาร (Receiver) ในการสื่อสารผูรับสารจะเปนกลุมมุงหวังหรือ
กลุมเปาหมายที่นักการตลาดจะสงขาวสารผานทางชองทางการสื่อสารเพื่อใหผูรับสารรับทราบ
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5. การปอนกลับ (Feedback) เปนสวนประกอบที่สําคัญของการสื่อสาร การ
ปอนกลับในทันทีทําใหผูสงขาวสารสามารถเปลี่ยนหรือปรับปรุงขาวสารไดทันทีการที่จะสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีปจจัยภายในที่สําคัญมาเกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ปจจัยผูสงสารประกอบดวย
1.1 ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารของผู
สงสารในการสื่อสารเพื่อเกิดความสามารถในการสื่อสารไดตรงตามความตองการ
1.2. ทัศนคติทัศนคติของผูสงสารมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการสง
สารกลาวคือ ทัศนคติที่ดียอมสงผลตอผูรับสาร และตอขาวสารนั้นๆ เอง
1.3. ระดับความรูถาผูสงสารมีความเขาใจในสารที่ตัวเองที่ตองการ
สื่อสารยอมสามารถสื่อสารตอผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4. สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม คือ บทบาทหนาที่
คานิยม ความเชื่อลวนสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสาร
2. ปจจัยดานขาวสาร หมายถึง ขอมูลขาวสารทั้งที่เปนถอยคําและไมใช
ถอยคํา เนื้อหาของขาวสาร การจัดรูปแบบของการสื่อสาร ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ทั้งสิ้น
3. ปจจัยดานชองทางการสื่อสารหรือสื่อ เปนเครื่องมือที่เชื่อมตอระหวางผู
สงสารและผูรับสารใหเขาใจขอมูลขาวสารไดตรงกันแตจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูการเลือก
ชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมดวย
4.ปจจัยดานผูรับสาร
4.1. ทักษะในการสื่อสารผูรับสารจําเปนตองมีทักษะในการสื่อสาร
ไดแก ฟง พูด อาน เขียนเหมือนผูสงสารแลวยังตองมีทักษะดานการวิเคราะหขาวสารดวย
4.2. ทัศนคติของผูรับสาร ทัศนคติที่ดียอมผลดีตอการรับขาวสารนั้น
4.3. ระดับความรูของผูรับสาร มีผลตอความเขาใจเนื้อหาของขาวสาร
นั้นๆ
4.4. สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรมของผูรับสาร มีอิทธิพล
ตอระดับความเขาใจเนื้อหาของขาวสารขอมูลนั้นๆ
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2.8. การวิจัยการตลาด (Marketing Research)
2.8.1. ความหมายและแนวคิดการวิจัยการตลาด
เปนกิจกรรมที่ทําหนาที่เชื่อมโยงผูบริโภคกับนักการตลาดใหเขาถึงกันโดยผานทาง
สารสนเทศ สารสนเทศดังกลาวจะถูกนํามาใชในการคนหาและกําหนดปญหาทางการตลาด ถูก
นํามาสราง ปรับเปลี่ยน และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการตลาด ถูกนํามาใชในการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงานทางการตลาดและถูกนํามาใชเพื่อปรับปรุงความเขาใจในกระบวนการ
การตลาดหรื อ อาจสรุ ป ได ว า การวิ จั ย ตลาด เป น การจั ด เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยนํ า มาผ า น
กระบวนการทางวิทยาศาสตรทางสารสนเทศเพื่อนําผลไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจทาง
การตลาดและการวิจัยตลาดยังคอบคลุมถึงสิ่งที่ตองการศึกษาคนควาดังตอไปนี้
1. การวิจัยผูบริโภค (Consumer Research) เพื่อศึกษาคนควา ใครคือลูกคา ใครคือ
ผูใช ใครเปนเปนผูซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อคืออะไร ใชมากนอยแคไหน จํานวน ความถี่ สถานที่
ในการซื้อ ความจงรักภักดีตอสินคาเปนเชนไร
2. การวิจัยผลิตภัณฑ (Product Research) เพื่อศึกษาทัศนคติตอการตอบรับ
ผลิตภัณฑใหม คุณภาพของผลิตภัณฑปจจุบัน คุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทคูแขงขัน การบรรจุ
หีบหอดึงดูดหรือไม
3. การวิจัยราคา (Pricing Research) เพื่อศึกษาราคาที่เหมาะสมกับสินคาและ
บริการวาสูงเกินไปหรือต่ําเกินไปหรือไม
4. การวิจัยการโฆษณา (Advertising Research) เพื่อศึกษาชองทางทางการสื่อสาร
ที่สื่อกับผูบริโภคไดมากและเกิดผลสูงสุด
5. การวิจัยการขาย (Sale Research) เพื่อศึกษาชองทางการจัดจําหนายการจัด
องคกรฝายขาย เขตการขายการปฏิบัติงานของพนักงานขาย การพยากรณ ยอดขาย
2.8.2. การจําแนกประเภทของการวิจัยการตลาด
การจําแนกประเภทของการวิจัยการตลาดแบงไดเปนสองประเภทคือ สถานที่ที่ใชใน
การวิจัย และ วัตถุประสงคของการวิจัยโดยการจําแนกประเภทการวิจัยตามสถานที่แบงไดเปน 2
ประเภท
1. การวิจัยในสํานักงาน (Desk Research) คือ การศึกษาหลักฐานหรือเอกสารจาก
ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร
2. การวิจัยในสนาม (Field Research) คือ การศึกษาที่ตองออกไปสํารวจหาขอมูล
นอกสถานที่กับกลุมตัวอยางหรือกลุมประชากร
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กรณี ก ารจํ า แนกการวิ จั ย ตลาดตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย จะแบ ง ได เ ป น 3
ประเภท คือ
1. การวิจัยเชิงคนควา (Exploratory Research) คือ เปนการวิจัยพื้นฐานเพื่อเขาใจ
สภาพตลาดโดยรวมทั้งนี้เพื่อศึกษาขอเท็จจริงและความรูเบื้องตนเพื่อเขาใจสภาพของตลาดใน
ปจจุบัน
2. การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) คือ การวิจัยพื้นฐานที่มีความ
ลึกซึ้งกวาแบบแรกโดยมีจุดประสงคเพื่อมุงเนน เพื่ออธิบายลักษณะปรากฏการณทางการตลาด
เพื่อหาระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรทางการตลาด เพื่อทํานาย ปรากฎการณ ท างการตลาด
โดยวัตถุประสงคควรเปนอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาก็ได
3. การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research) คือ การวิจัยที่มีความลึกซึ้งที่กวางขวาง
กวาการวิจัยเชิงพรรณนา โดยเปนการวิจัยที่มุงเนนการทํานายปรากฏการณทางการตลาดเพื่อหา
สาเหตุปจจัยที่สงผลตอปรากฏการณทางการตลาดและเพื่อใหรูถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่
เปนสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
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2.8.3. กระบวนการวิจัยการตลาด
โดยกระบวนการวิจัยตลาดหมายถึง เปนกรรมวิธีหรือลําดับการวิจัยตลาดซึ่งดําเนิน
ตอเนื่ องกั นไปจนสํ าเร็จสิ้ นสุ ดซึ่งประกอบดวยลํา ดับการทํา หรือขั้นตอนในการวิ จัย การตลาด
ดังตอไปนี้
ปรากฎการณที่เกิดขึ้นกับบริษัท
สิ่งที่อยากรูเกี่ยวกับ
การตลาดบริษัท

กําหนดปญหาในการวิจัยตลาด

ผลการดําเนินงานบริษัท
นโยบายบริษท

กําหนดวัตถุประสงค
ออกแบบการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย

ตั้งสมมติฐานการวิจัย

ประชากรกลุมตัวอยาง

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การแปลความหมาย สรุป
อภิปราย
การรายงานเชิงเทคนิค
การนําเสนอผลวิจัย

การรายงานแบบทั่วไป

ภาพที่ 7
ขั้นตอนในการวิจัยตลาด
ที่มา: ผศ.ดร. ยุทธไกยวรรณ, วิจัยการตลาด, 12
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1. การกํ าหนดปญหา เปนขั้น ตอนที่ มีความสํา คัญมากเพราะนั กวิ จัยจําเปน ตอง
วิเคราะหปญหาที่กําลังเผชิญนั้นวาจําเปนตองทําการวิจัยหรือไมและถาจําเปนตองทําการแปลง
ปญหาการตัดสินใจใหอยูในรูปของปญหาของการวิจัยเสียกอน
2. การออกแบบการวิจัย เปนขั้นตอนการออกแบบการวางแผนการวิจัยเพื่อกําหนด
กรอบและขั้นตอนของการทํางานโดยเนนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การกําหนดวิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ถาขอมูลนั้นเปนขอมูลประเภททุติยภูมิจะ
ใชการรวบรวมขอมูล แตเปนขอมูลประเภทปฐมภูมิจะใชวิธีการจัดเก็บแทน
4. การออกแบบกลุมตัวอยาง เนื่องจากการเก็บขอมูลปฐมภูมิเปนการเก็บขอมูล
ทั้งหมดจากประชากรที่ศึกษาซึ่งเปนการยากที่จะทําการเก็บขอมูลทั้งหมดเนื่องจากประชากรมี
ขนาดใหญ รวมทั้งมีขอจํากัดเรื่องเวลาและงบประมาณ จึงทําการเก็บขอมูลเพียงบางสวนของ
ประชากรเพื่ อ นํ า มาศึ ก ษาและทํ า นายผลโดยต อ งทํ า การกํ า หนดลั ก ษณะของตั ว อย า งที่
ทําการศึกษา กําหนดขนาดตัวอยาง กําหนดวิธีชักตัวอยาง เปนตน
5. การสรางเครื่องมือจัดเก็บขอมูล เครื่องมือจัดเก็บขอมูลที่นิยมใชอยางแพรหลายก็
คือแบบสอบถามโดยแบบสอบถามที่ดีตองสะดวกต อการใชง านกับผู วิจัย และผูที่ถูกวิจัยตอง
เหมาะสมกับวิธีจัดเก็บที่จะใช และตองสามารถจัดเก็บขอมูลไดตรงกับความตองการ
6. การลงมือจัดเก็บขอมูล เปนการจัดเตรียมแผนการทํางานการออกสูการปฏิบัติงาน
จริงได ไดแก การจัดทําตารางการทํางาน งบประมาณ การจัดเตรียมพนักงานสัมภาษณ และ
มาตรการในการวัดและการประเมินผลโดยถือเปนขั้นตอนที่ใชงบประมาณคาใชจายมาก
7. การประมวลผลขอมูล ขั้นตอนนี้เริ่มตนตั้งแตกระบวนการจัดเก็บบันทึกขอมูลโดย
ตองจัดเก็บขอมูลใหถูกตองและเปนระเบียบเมื่อขอมูลถูกจัดเก็บอยางเรียบรอยแลวจะถูกนํามา
วิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป
8. การวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขอมูลจากขอมูลดิบที่ไดจากการ
เก็บรวบรวมมาสูขอมูลที่สามารถวิเคราะหหาผลไดจากกระบวนการทางสถิติ
9. การจัดทํารายงานและการเสนอผลการวิจัย คือ การจัดทําผลการวิจัยซึ่งอยูในรูป
ของภาษาเทคนิคใหอยูในรูปของภาษาสามัญเพื่อเสนอตอที่สาธารณโดยเสนอผลการวิจัยออกใน
รูปของเอกสารหรือเสนอดวยวาจาก็ไดทั้งนี้อาจตองติดตามผลเพื่อความมั่นใจวาผลการตลาดนั้น
จะใชไดถูกตอง
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2.9. การวางแผนการตลาด (Marketing Planning)
2.9.1 ความหมายและแนวคิดของการวางแผนการตลาด
แนวคิดการตลาด (Marketing Concept) คือ วิธีการเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร
ในการที่จ ะตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริ โภค โดยพิ จารณาจากความ
ตองการของตลาดเปาหมาย และการนําเสนอคุณคา ดวยประสิทธิภาพเหนือคูแขงการวางแผน
การตลาด (Marketing Planning) เปนกระบวนการที่วิเคราะหหาโอกาสทางการตลาดและการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสมเพื่อสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยการวางแผนการตลาดจะ
ครอบคลุมถึงกลยุทธการกําหนดเปาหมาย การตัดสินใจดานสายผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย การกระจายสินคา ดานราคาและการตัดสินใจ และดานการสื่อสารทางการตลาด
แผนตลาด (Marketing Plan) คือเอกสารหรือคูมือที่ใชในการปฏิบัติเพื่อวางแผน
การตลาดโดยจะตองสอดคลองกับกลยุทธทางการตลาดที่ตั้งไว
โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity) คือสิ่งที่กอใหเกิดความสนใจหรือ
ดึงดูดทางการตลาดสิ่งกอใหเกิดความไดเปรียบทางการตลาดซึ่งสงผลใหเกิดกําไรในที่สุด
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) คือ สิ่งที่บั่นทอนหรือเปนอุปสรรคในการดําเนินการทาง
การตลาด ซึ่ ง ทํ า ให ไ ด กํ า ไรลดลงความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการวางแผนการตลาด
(Importance and Role of Marketing Plan)
1. แผนการตลาดเปรียบเสมือนเข็มทิศชีน้ าํ ทิศทาง โดยแผนการตลาดจะบรรยาย
สภาพตลาดโดยรวมอันไดแก วัฒนธรรม สภาพแวดลอมดานประชากร คูแขงขันเศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมายเทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินแผนธุรกิจตอไป
2. แผนการตลาดจะชวยใหมีการดําเนินงานควบคุมกลยุทธไดเหมาะสมโดยแผนการ
ตลาดจะชวยใหสามารถวิเคราะหถึงสถานการณการเบี่ยงเบนจากแผนเดิมมากนอยเพียงใดและ
ทําใหสามารถควบคุมและแกไขปญหาไดทันทวงที
3. แผนการตลาดจะทําใหผูรวมงานทราบในบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่ง
แผนการตลาดจะกํ า หนด บทบาทหน า ที่ค วามรั บ ผิด ชอบ ใหแ ตล ะฝา ยทราบถึง รายละเอี ย ด
ตลอดจนเห็นภาพรวมของการทํางานของทุกฝาย
4. แผนการตลาดทํ า ให กิ จ การมี ก ารวางแผนการใช ท รั พ ยากรอย า งเหมาะสม
แผนการตลาดจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดไดแก เงินทุน บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งแผนการตลาดจะทําใหทราบตนทุนและคาใชจายในทุกขั้นตอนตั้งแตตนจน
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จบนอกจากนี้แผนการตลาดที่ดีนอกจากจะบริหารทรัพยากรอยางมีคุณภาพแลวยังสามารถเพิ่ม
จุดแข็งและตัดจุดออนที่เกิดขึ้นไดอีกดวย
5. แผนการตลาดจะชวยใหเราทราบปญหา โอกาสและภัยคุกคามตางๆเพราะใน
ขั้นตอนการวางแผนการตลาดจะถูกบรรจุดวยปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและวิธีการแกปญหานั้นไว
แลวโดยทั้งนี้จะสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดที่ไดศึกษาไวแลว
2.9.2 การเตรียมแผนการตลาด (Prepare Marketing Plan)
ในการวางแผนการตลาดนั้นตองอาศัยขอมูลที่รวบรวมมาจากขอมูลหลายแหลงเพื่อ
นํามาพัฒนาเปน กลยุทธ (Strategy) และยุทธวิธี (Tactic) ทางการตลาดโดยขั้นตอนในการเตรียม
แผนการตลาดนั้นจําเปนตองมองภาพรวมของงานและกิจกรรมทางการตลาดกอนโดยการวางแผน
การตลาดประกอบดวย 2 สวน
1. ภูมิหลังทางการตลาด (Marketing Background) เปนการทบทวนสถานภาพทาง
ธุรกิจ ปญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
2. สวนของแผนการตลาด (Marketing Plan) เปนการนําขอมูลจากสวนแรกแลว
นํามากําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายยอดขาย ประชาสัมพันธ แผนการปฏิบัติงาน และ
สิ้นสุดดวยการบริหารงานตลาดและการประเมินผล
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ขั้นที1่ ทบทวนสถานการณของธุรกิจ (Business Review)
- ทบทวนบริษัทและผลิตภัณฑของบริษทั (Company and Product Review)
- การวิเคราะหกลุมเปาหมาย (Target Market Analysis)
- ยอดขายและสวนครองตลาด (Sales and Market Share Analysis)
- การวิเคราะหเปรียบเทียบคูแ ขง (Comparative Competitive Analysis)
- พฤติกรรมการซื้อของลูกคา และอัตราการซื้อ (Purchase Rates and Buying
Habits)
- การกระจายสินคาและการเขาถึงตลาด (Distribution and Penetration)
- การวิเคราะหความตองการซื้อในตลาด (Demand Analysis)

ขั้นที2่ ปญหาและโอกาสทางการตลาด (Problems/Opportunities)

ขั้นที3่ วัตถุประสงคหรือเปาหมายของยอดขาย (Sales Objectives)

ขั้นที4่ ตลาดเปาหมาย (Target Market)

ขั้นที5่ วัตถุประสงคทางการตลาดและกลยุทธทางการตลาด
(Marketing Objectives and Strategy)

ขั้นที6่ การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Position Strategy)
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ขั้นที7่ สวนผสมทางการตลาดเพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการ
(Marketing Mix Implementation Tools) ไดแก
- สินคาและบริการ (Production and Service)
- การสงเสริมการตลาด (Promotion)
- ขอความทีส่ ื่อทางโฆษณา
- ตรายี่หอ (Branding)
(Advertising Message)
- การบรรจุภัณฑ (Packaging)
- การใชสื่อโฆษณา
- การตั้งราคา (Pricing)
(Advertising Media)
- การกระจายสินคา (Distribution)
- การจัดการงานสินคา
- การใชพนักงานขายและการปฏิบัติงาน
(Merchandising)
(Personal Selling and Operation)
- การใหขาวสาร (Publicity)

ขั้นที8่ แผนงบประมาณดานการตลาดและปฏิทินการปฏิบัติงาน
(Marketing Plan Budget and Calendar)

ขั้นที9่ การบริหารงานตลาด (Executive)

ขั้นที1่ 0 การประเมินผล (Evaluation)
ภาพที่ 8
ขั้นตอนในการวางแผนการตลาด (Step for Marketing Planning)
ที่มา: เพลินทิพย โกเมศโสภา, การวางแผนการตลาด, น.10
1. ทบทวนสถานการณของธุรกิจ (Business Review) ไดแก ทบทวนบริษัทและ
ผลิตภัณฑของ บริษัท วิเคราะหกลุมเปาหมาย ยอดขายและสวนครองการตลาด การวิเคราะห
เปรียบเทียบคูแขง วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อและอัตราการซื้อของลูกคา การกระจายสินคาและ
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การเขาถึงตลาด การวิเคราะหความตองการซื้อของตลาดทั้งนี้การทบทวนสถานการณธุรกิจเปน
ขั้นตอนพื้นฐานที่จําเปนเพื่อทําการตัดสินใจในการกําหนดแผนพัฒนาตลาดตอไป
2. การวิ เ คราะห ป ญ หาและโอกาส (Identifying
Problems
and
Opportunities) การวิเคราะหปญหาและโอกาสนั้นจัดเปนสิ่งสําคัญยิ่งกอนการกําหนดแผนตลาด
เพื่อใหแผนการตลาดนั้นสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูปจจุบันโดยการวิเคราะหปญหาจะ
สามารถจําแนกปญหาออกเปน 3 ประเภทคือ
 ปจจัยภาวะแวดลอมภายนอก (Macro Environment) ซึ่งไดแก เศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร เทคโนโลยี และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
 ปจ จั ย ภาวะแวดล อ มภายใน (Internal
Environment)
ได แ ก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน หนวยงานการผลิต หนวยงานคุณภาพ
หนวยงานการจัดสง ซึ่งเปนสิ่งที่ไดเปรียบหรือเสียเปรียบทางการแขงขัน
 ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน (Task Environment) ไดแก
ลูกคา คูแขงขัน คนกลาง ผูจัดสง เปนตน
เมื่อไดจําแนกปญหาและโอกาสอยางชัดเจนแลวจะทําใหสามารถกําหนดกล
ยุทธการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงคหรือเปายอดขาย (Sales Objectives) เปายอดขายคือการ
คาดคะเนถึ ง ปริ มาณสิ น คาหรือบริ การที่คาดวาจะขายได โดยสามารถกํา หนดยอดขายในเชิง
ปริมาณจากขอมูลภายนอก ขอมูลภายใน หรือขอมูลคาใชจาย เมื่อไดยอดขายเชิงปริมาณแลวจึง
ทํ า การประมาณยอดขายเชิ ง คุ ณ ภาพโดยพิ จ ารณาจากผลกระทบจากป จ จั ย ภายนอกได แ ก
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งเมื่อทําการประเมินยอดขายแลวสามารถทําการปรับยอดขายใหมได
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ
4. การกําหนดตลาดเปาหมาย (Defining the Target Market) การกําหนด
เปาหมายกลยุทธจัดเปนจุดเริ่มตนสําหรับการพัฒนาสวนผสมตลาดตอไป ในการกําหนดกลยุทธ
จะเริ่มตั้งแต การแบงสวนตลาด การเลือกเปาหมายตลาด ซึ่งกลุมเปาหมายจะมีทั้งกลุมเปาหมาย
หลั ก และกลุ ม เป า หมายรอง โดยกลุ ม เป า หมายหลั ก หมายถึ ง กลุ ม ลู ก ค า ที่ ใ ช เ ป น ประจํ า และ
ตองการสื่อสารการตลาดกับกลุมเปาหมายนี้เปนหลัก สวนกลุมเปาหมายรอง หมายถึงกลุมผูใช
สินคาที่ใชสินคาไมบอยเปนกลุมเล็กๆ แตมีแนวโนมที่จะขยายตัวขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การกําหนด
ตลาดเปาหมายนั้นจะเริ่มตั้งแต กลุมผูซื้อสินคาเดิมและกลุมผูซื้อสินคาใหมแลวเทียบกับผูซื้อหรือ
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ผูใชอื่นในตลาดวามีความเหมือนหรือความตางอยางไรจากนั้นจึงกําหนดกลยุทธเพื่อครอบคลุม
ตลาดเปาหมาย ไดแก กลยุทธการตลาดที่ไมแตกตาง เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาในวงกวางที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน กลยุทธการตลาดที่แตกตางเพื่อตอบสนองกลุมลูกคาหลากหลายกลุม หรือกลยุทธ
มุงเนนที่ลูกคากลุมเดียวเพื่อตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม เปนตน
5. วัตถุประสงคห รือเปาหมายทางการตลาด (The Target Market)
วัตถุประสงคถูกกําหนดเพื่อกําหนดจุดมุงหมายของการวางแผนการตลาดนั้นวาตองการบรรลุผล
ลัพธอะไรบางโดยวัตถุประสงคจะถูกวิเคราะหจากยอดขาย ตลาดเปาหมายรวมถึงปญหาและ
โอกาสทางการตลาด เปาหมายคือวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเปาหมายจะสามารถวัดออกมา
เปนตัวเลขและสอดคลองกับเงื่อนไขเวลา
6. กลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) กลยุทธการตลาดถูกกําหนดขึ้น
จากวัตถุประสงคหรือเปาหมายทางการตลาดซึ่งเปนวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
ตั้งเปาหมายไวโดยสามารถกําหนดกลยุทธตางๆ เชน กลยุทธการเจาะตลาดสินคาใหม กลยุทธ
การเจาะตลาดแนวราบ (Horizontal) กลยุทธการเจาตลาดแนวดิ่ง (Vertical) การใชกลยุทธตลาด
เฉพาะสวน (Niche Strategies) กลยุทธวัฎจักรผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) เปนตน
7. การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Position Strategy) การวางตําแหนงผลิตภัณฑ
คือการสรางภาพลักษณหรือคุณลักษณะในใจลูกคาของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น โดยผานทางการ
สื่อสารการตลาดเพื่อใหลูกคามีความเขาใจในคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ ซึ่งการที่
จะเริ่ ม วางตํ า แหน ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น จะต อ งเริ่ ม จากพิ จ ารณาจากผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ข ายเที ย บกั บ
ผลิตภัณฑคูแขงวามีจุดตางจากคูแขงอยางไรซึ่งสามารถทําการวิเคราะหได 2 วิธีการคือ Matching
และ Mapping
 Matching คือ การเปรียบเทียบเอกลักษณสินคาซึ่งมีความไดเปรียบเชิง
การแข งขันเหนือคูแขงแลวนํา จุดนั้นมากําหนดเปนตําแหนงผลิตภัณฑ
(การวางแผนการตลาด , เพลินทิพย โกเมศโสภา)
 Mapping
คือ การหยิบคุ ณสมบัติที่มีลัก ษณะสํา คัญ ที่ผูบริโภคใช
พิจารณาในการตัดสินใจซื้อและใชสินคานั้นๆ โดยลําดับคะแนนเมื่อเทียบ
กับคูแขง ผลลัพธที่ไดจะนํามาวางตําแหนงผลิตภัณฑการวางตําแหนง
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมยอมสงผลในการกําหนดกลยุทธสวนผสมการตลาด
ที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการตอไป
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8. สวนผสมทางการตลาดเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการ (Marketing Mix
Implementation Tools) สวนผสมทางการตลาดเปนเครื่องมือพื้นฐานทางการตลาดที่สามารถ
นํามาประยุกตใชรวมกันเพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมายไดอันไดแก
สินคาและบริการ (Product and Service) ตรายี่หอ (Branding) การบรรจุภัณฑ (Packaging)
การตั้งราคา (Pricing) การกระจายสินคา (Distribution) การใชพนักงานขายและการปฏิบัติงาน
(Personal Selling and Operations) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ขอความที่สื่อทาง
โฆษณา (Advertising Message) การใชสื่อโฆษณา (Advertising Media) การจัดการงานสินคา
(Merchandizing) การใหขาวสาร (Publicity)
9. แผนงบประมาณดานการตลาดและปฏิทินการปฏิบัติงาน (Marketing Plan
Budget and Calendar) หลังจากกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธทางการตลาด และสวนผสม
ทางการตลาดเรียบรอยแลวจึงจัดทําแผนงบประมาณสําหรับการดําเนินการซึ่งอาจยึดจากการตั้ง
งบประมาณตามรอยละของยอดขาย การตั้งงบประมาณตามกิจกรรทมทางการตลาด การตั้ง
งบประมาณตามคูแขง จากนั้นจึงทําการวิเคราะหการคืนทุนซึ่งอาจวิเคราะหจากกําไรหลังจากหัก
คาใชจายคงที่ หรือวิเคราะหจากผลตอบแทนของกําไรเบื้องตนเมื่อเทียบกับยอดขายเมื่อไดแผน
งบประมาณเรียบรอยจึงนําแผนงบประมาณนั้นมากําหนดกิกรรมในปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อ
ดําเนินงานตอไป
10. การบริหารงานตลาด (Executive) คือการนําแผนที่แจกแจงในปฏิทินการ
ปฏิบัติงานนํามาปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการวางแผนการตลาดที่ตั้งเปาหมายไว
11. การประเมินผล (Evaluation) หลังจากการปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
แลวจําเปนตองมีการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีวิธีการประเมินที่เหมาะสมและขอมูลที่
ไดสามารถนํามาปรับปรุงเพื่อใชในการดําเนินงานทางการตลาดครั้งตอไป โดยสามารถทําการ
วิ เ คราะห จ ากอั ต ราการเติ บ โตของยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ช ป ระเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของแผนการตลาดนั้นนอกจากนี้ยังตองประเมินปจจัยดานอื่นที่เกี่ยวของดวยไดแก
ความตระหนักในโฆษณาและตรายี่หอ การรับรูขอมูลของผูบริโภค การประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริโภค
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2.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
วรวรรณ แสงทอง (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะของผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปดรับสื่อสารการตลาดของผูใชรถยนต พฤติกรรมการเปดรับสื่อสารการตลาดที่มี
ผลต อ การตั ดสิน ใจซื้ อ รถกระบะของผู ใช รถยนต แ ละลั ก ษณะประชากรศาสตร ที่ มีผ ลต อการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะของผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้
ผูใชรถยนตที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการสื่อสารการตลาดที่
แตกตางกัน ผูใชรถยนตที่มีพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดแตกตางกันจะมีแนวโนมการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะแตกตางกัน ผูใชรถยนตที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันจะมี
แนวโนมการตัดสินใจซื้อรถกระบะแตกตางกัน ซึ่งจากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูใชรถยนต
ทั้งหมด 400 คัน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงสวนใหญอายุระหวาง 30-39 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท เปน
ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลและใชรถกระบะแบงเปนสัดสวนอยางละเทาๆ กัน
การรับทราบขาวสารของรถกระบะจากเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ทําการศึกษา
อันไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การติดตอพนักงานขาย และการสงเสริมการขาย พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญจะทราบ/เคยติดตอ สื่อที่เปดรับมากที่สุด คือโทรทัศน และวิธีการติดตอ
พนักงานขายที่พบมากที่สุดคือ ที่โชวรูมรถยนต สวนจํานวนสื่อที่เปดรับ/จํานวนวิธีการติดตอนั้น
กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับครบทุกสื่อ/ทุกวิธีการติดตอ
การเปดรับเนื้อหาขอมูลการโฆษณาเนื้อหาขาวสารประชาสัมพันธ เนื้อหาขอมูลจาก
พนักงานขายที่กลุมตัวอยางใหความสนใจมากที่สุดคือ เนื้อหาดานผลิตภัณฑ สวนเนื้อหาขอมูล
รายการสงเสริมการขายจะเปนเรื่องสวนลดพิเศษ และพบวาการโฆษณาเปนเครื่องการสื่อสาร
การตลาดที่ทําใหกลุมตัวอยางรับทราบขอมูลเกี่ยวกับรถกระบะมากที่สุด รองลงมาคือ ติดตอ
พนักงานขาย สําหรับแนวโนมการตัดสินใจซื้อรถกระบะสวนใหญตอบวายังไมซื้อ โดยใหเหตุผลวา
รถคันปจจุบันยังใชงานไดอยูยี่หอรถกระบะที่สนใจซื้อคือ อีซูซุ และประเด็นขอมูลที่กลุมตัวอยางให
ความสําคัญมากสุดคือ ประเด็นขอมูลดานผลิตภัณฑ ไดแก ความปลอดภัย รองลงมาคือประเด็น
ข อ มู ล ด า นราคา ได แ ก ร าคาจํ า หน า ย ประเด็ น ข อ มู ล ด า นภาพลั ก ษณ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ได แ ก
ภาพลักษณยี่หอรถ และประเด็นขอมูลดานการขายและบริการหลังการขาย ไดแก การบริการจาก
ชางซอมบํารุง
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สุ รั ฎ ฐา จารุ พั น ธ (2540) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “บทบาทของงานการตลาดครบ
รูปแบบ (Intergrated Communication) ในการสรางภาพพจนรถยนตเกาหลีของผูใชรถยนตนั่ง
สวนบุคคลในกทม.”พบวาพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดครบรูปแบบ มีความสัมพันธ
กับภาพพจนรถยนตเกาหลี และผูใชรถยนตที่มีปริมาณการสื่อสารการตลาดมากรูปแบบจะมี
จํานวนผูมีความรูเกี่ยวกับรถยนตเกาหลีสูง และมีความประทับใจตอรถยนตเกาหลีมากกวาผู
เปดรับสารนอยกวา และผุใชรถยนตสวนใหญรอยละ 68.6 มีความพอใจตอการสื่อสารการตลาด
ในรุปแบบโฆษณามากกวาแบบอื่น โดยมีความพอใจกับกิจกรรมพิเศษรองลงมา ตามมาดวย
เอกลักษณองคกรและผลิตภัณฑ แสดงวาการโฆษณาสามารถสรางภาพพจนรถยนตเกาหลีใหเกิด
แกผูใชรถยนตไดดีที่สุด และยังพยวาลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก อาชีพ รายได รถยนตที่ใช
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดครบรูปแบบดานปริมาณการเปดรับ
และความพึ ง พอใจต อ รู ป แบบและพฤติ ก รรมการเป ด รั บ การสื่ อ สารการตลาดดั ง ที่ ก ล า วมี
ความสัมพันธกับภาพพจนคอื ความรูและความประทับใจที่มีตอรถยนตเกาหลี สวนลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ การศึกษา และรถยนตที่ใช มีความสัมพันธกับภาพพจนรถยนตเกาหลี

