
  

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูใ้ช้ในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ในการใช้
โทรศพัทส์มาร์ทโฟนในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

 
แนวคดิและทฤษฎ ี

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
Kotler (1997) กล่าวไวว้่า เหตุท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เน่ืองมาจากไดรั้บ

อิทธิพลมาจากส่ิงกระตุน้ท่ีก่อให้เกิดความตอ้งการ ซ่ึงเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการบริโภค ส าหรับส่ิง
กระตุน้มีทั้งส่ิงกระตุน้ภายในร่างกายผูบ้ริโภค และส่ิงกระตุน้ภายนอกร่างกาย ส่วนความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนนั้นจะถูกส่งผา่นเขา้ไปในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคหรือกล่องด า และภายในกล่องด าน้ี
เป็นส่วนท่ีผูใ้ห้บริการไม่อาจคาดคะเนได้ว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์และการ
ใหบ้ริการของตน ทั้งน้ีเพราะความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนในจิตใจของผูบ้ริโภค ทั้งยงัไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะของผูบ้ริโภคและการตดัสินใจแลว้จึงเกิดการตอบสนองหรือการตดัสินใจใน
ท่ีสุด 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้ผูซ้ื้อเกิดการตดัสินใจ
ซ้ือใชบ้ริการโดยม่ีจุดเร่ิมตน้อยูท่ี่การมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการข้ึนก่อน แลว้จึง
เกิดการตอบสนอง (Response) มกัเรียกโมเดลน้ีวา่ S-R Theory มีรูปแบบอยา่งง่าย ดงัน้ี 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Kotler, 2000) 
 

 

Stimulus 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิง
กระตุน้อ่ืนๆ 

Buyer’s Black Box 

ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคหรือกล่องด า 

Response 
การตอบสนอง 
ของผูบ้ริโภค 
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ส าหรับส่ิงกระตุน้ในโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคขา้งตน้ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืน  ๆ  นั้น ในส่วนของส่ิงกระตุน้ทางการตลาด จะประกอบดว้ยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถควบคุมได ้ในขณะท่ีส่ิงกระตุน้อ่ืน  ๆ  จะเป็นส่ิงกระตุน้
จากภายนอกท่ีผูใ้หบ้ริการไม่อาจควบคุมได ้อาทิเช่น วฒันธรรม ภาวะทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี เป็นตน้ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งการศึกษาเฉพาะส่ิงกระตุน้ทางการตลาดแต่
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

แนวคดิการประยุกต์ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรม 
รวมทั้งปัจจยัต่าง  ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึง Kotler (2000) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถใชค้  าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ ซ่ึง
ค าถามเพื่อคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 
 

ค าถาม ค าตอบทีต้่องการ 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 1. ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผูบ้ริโภคตอ้งการบริการอะไร 2. ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใชบ้ริการ 
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงตอ้งการบริการนั้น 
 

3. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  
     ผูบ้ริโภคใชบ้ริการเพื่อสนองความตอ้งการ            
     ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากทั้งปัจจยัภายใน ปัจจยัภาย    
      นอก และปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ 4. องคก์าร บทบาทของบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจ   
    ซ้ือ ประกอบดว้ย  (1) ผูริ้เร่ิม  (2) ผูมี้อิทธิพล  
    (3) ผูต้ดัสินใจใชบ้ริการ (4) ผูใ้ชบ้ริการ 

5. ผูบ้ริโภคใชบ้ริการเม่ือใด 5. โอกาสในการใชบ้ริการ 
6. ผูบ้ริโภคใชบ้ริการท่ีไหน 6. แหล่ง/ช่องทาง ท่ีผูบ้ริโภคไปใชบ้ริการ 
7. ผูบ้ริโภคใชบ้ริการอยา่งไร 7. ขั้นตอนในการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงประกอบดว้ย      

    (1) การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ  
(2) การคน้หา   (3) การประเมินผลพฤติกรรม  
(4)  การตดัสินใจใชบ้ริการ และ 
(5) ความรู้สึกภายหลงัการใชบ้ริการ 

ภาพที ่2 แสดงค าถาม 7 ค าถามเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Kotler, 
2000) 
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
เ นต รนภา  ชิ น วั ต ร (2546)ได้ ศึ กษ า ถึ ง ปั จ จัย ท่ี มี อิ ท ธิพล ต่ อก า ร เ ลื อ ก ซ้ื อ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ส าหรับปัจจยัดา้นการตลาดนั้นทุกกลุ่ม
อาชีพให้ความส าคญักับราคาว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคญัท่ีสุด ส าหรับปัจจยัด้านตวัสินคา้นั้นมีความ
แตกต่างบ้างระหว่างกลุ่มอาชีพ กล่าวคือ กลุ่มอาชีพนักศึกษา อาชีพขา้ราชการ อาชีพลูกจ้าง
บริษัทเอกชน ให้ความส าคัญกับรูปร่าง ขนาด ในขณะท่ีอาชีพกิจการส่วนตัวและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลย ีส าหรับปัจจยัดา้นส่งเสริมการขายพบว่า ทุกกลุ่มอาชีพให้
ความส าคญักบัการลดค่าบริการ ส าหรับปัจจยัส าคญัจากส่ือพบว่า การโฆษณาเป็นปัจจยัส าคญัใน
การเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของทุกกลุ่มอาชีพ และส าหรับการบริการหลงัการขายพบว่า กลุ่ม
นกัศึกษาให้ความส าคญักบัค่าใชจ่้ายต ่าในการใชบ้ริการหลงัการขายในขณะท่ีอีกส่ีกลุ่มอาชีพให้
ความส าคัญกับมีศูนย์บ ริการมากท าให้ ติด ต่อ ง่าย  ส่วนปัญหา ท่ีพบมาก ท่ี สุดของผู ้ใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี คือ ปัญหาเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบตเตอร่ีหมดเร็ว รองลงมาตามล าดบัคือ 
ปัญหาเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีช่องสัญญาณไม่เพียงพอ ปัญหาเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโทรเขา้ 
– ออกยาก และปัญหาในการติดต่อกบัศูนยบ์ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีคิดค่าบริการแพง และปัญหาใน
การใชบ้ริการหลงัการขาย อะไหล่แพงเกินไป 

ปุยฝ้าย  ศิริสารการ (2545) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร โดยบิดามารดาเป็นผูซ้ื้อให้ ระบบท่ีใชคื้อ 
DTAC และยีห่้อโทรศพัทท่ี์มีผูใ้ชม้ากท่ีสุดคือ Nokia ส่วนราคาโทรศพัทท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัอยูใ่น
ระดบั 7,000 – 8,999 บาท โดยไดรั้บค าแนะน าจากบิดามารดาในการตดัสินใจซ้ือ ขนาดและรูปร่าง
เป็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด จากการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด จ่ายค่าบริการ 900 บาทต่อเดือน โดย
ผูป้กครองเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชบ้ริการ และกลุ่มตวัอย่างจะใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อกบัเพื่อนมากท่ีสุด 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า รายไดส่้วนตวัต่อเดือนและรายไดบิ้ดามารดามีความสัมพนัธ์
กบัราคาโทรศพัทท่ี์ใชใ้นปัจจุบนั รายไดส่้วนตวัต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัค่าบริการโทรศพัท ์เพศ 
สถานศึกษา และรายไดส่้วนตวัต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีใช ้เวลาท่ีใชใ้นการคุยแต่ละ
คร้ังมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชบ้ริการ ผูรั้บผิดชอบค่าใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชบ้ริการในแต่
ละเดือน 

วรรณา  ค าดาวแสน (2548) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
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หญิง มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 5,001 – 10,000 บาท การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการพบว่า 
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการของบริษทัแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และใชง้านโทรศพัทม์า
นานมากกวา่ 36 เดือน มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการใชโ้ทรศพัท ์501 – 1,000 บาท วตัถุประสงคใ์นการ
ใชโ้ทรศพัท์ส่วนใหญ่เพื่อสนทนาเร่ืองส่วนตวั การวิเคราะห์ความคิดเห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบจดทะเบียนพบว่า ในกลุ่มผูมี้อายุน้อย ส่ือทางด้าน
โทรทศัน์มีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด ในกลุ่มผูมี้อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจอตัราค่าบริการคิด
ตามการใชง้านจริง พร้อมส่วนลด และความสะดวกในการใชบ้ริการท่ีสามารถโทรก่อนจ่ายทีหลงัมี
ผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด ในกลุ่มผูมี้อาชีพมีกิจการส่วนตวัและรับจา้งทัว่ไป ส่ือทางดา้นโทรทศัน์
และโปรโมชัน่ค่าบริการนาทีละ 25 สตางคมี์ผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด ในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยส่ือ
ทางดา้น Internet มีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด ในกลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางอตัราค่าบริการคิด
ตามการใชง้านจริงพร้อมส่วนลด ความสะดวกในการใชบ้ริการท่ีสามารถโทรก่อนจ่ายทีหลงั และ
โปรโมชัน่ค่าบริการนาทีละ 25 สตางคมี์ผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มผูมี้รายไดสู้ง
บริการหลงัการขายท่ีมีบตัรส่วนลดร้านคา้ต่าง ๆ มีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด   

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการในระบบเติมเงินพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21 – 30 
ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 
การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการพบว่า ส่วนใหญ่ใชบ้ริการของบริษทัแอดวานซ์อิน
โฟร์เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และใชง้านโทรศพัทไ์ม่เกิน 6 เดือน มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการใช้
โทรศพัท์ไม่เกิน 300 วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ทรศพัท์ส่วนใหญ่เพื่อสนทนาเร่ืองส่วนตวั การ
วิเคราะห์ความคิดเห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชใ้นระบบเติมเงินพบว่า ในกลุ่มผูมี้อายนุอ้ยส่ือ
ทางดา้น Internet โปรโมชัน่ค่าบริการนาทีละ 25 สตางค ์และบริการหลงัการขายท่ีมีการจดักิจกรรม
ใหร่้วมสนุก เพื่อรับของรางวลัมีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน อตัรา
ค่าบริการท่ีคิดในราคาเดียวกนัทัว่ประเทศ ส่ือทางดา้น Internet และความสะดวกในการใชบ้ริการท่ี
สามารถก าหนดหรือควบคุมค่าใชบ้ริการเองได ้มีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด ในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย
ส่ือทางดา้น Internet ท่ีมีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด กลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางส่ือทางดา้น
โทรทศัน์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด ส่วนในกลุ่มผูมี้รายไดสู้งอตัราค่าบริการคิดตามการใชง้าน
จริง พร้อมส่วนลด ความสะดวกในการใชบ้ริการท่ีสามารถก าหนดหรือควบคุมค่าใชบ้ริการเองได้
และโปรโมชัน่ค่าบริการนาทีละ 25 สตางค ์มีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด 

เสาวณีย์   ดีปักษี (2551) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จากผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
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ชาย อาย ุ20 – 21 ปี ศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการ รายไดร้วมของครอบครัวต่อเดือนนอ้ยกว่า 
10,000 บาทต่อเดือน และรายรับต่อเดือนของนกัศึกษา 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน โดยภาพรวม
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยด้านท่ีมีระดับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมากท่ีสุด คือ ด้านการเลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อยูใ่นระดบัปานกลางสองดา้น คือ ดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้นความบนัเทิง 

ประสงค์  วงษา (2553) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคในการซ้ือสมาร์ตโฟนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการในร้านจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน 
จ านวนทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา  ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย  

จากการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21 – 25 ปี     
มากท่ีสุด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจา้ง / 
พนักงานบริษทัเอกชน อาชีพ นักเรียน /นักศึกษา มากท่ีสุดคิดเป็น และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000-15,000 บาท    

ผลการศึกษาพบว่า ทุกปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลในระดับมาก โดยเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   

โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกในแต่ละปัจจยัหลกั ปรากฏผลดงัน้ี  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือ มีการรับประกนัสินคา้ รองลงมา คือ รูปแบบ รูปทรงของ

เคร่ืองท่ีทนัสมยัและมีบริการหลงัการขายท่ีดี  และตวัเคร่ืองและอุปกรณ์เสริมมีคุณภาพดีและ          
มีความทนทาน ปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบั
คุณสมบติั และสามารถต่อรองราคาได ้ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  คือ  ร้านคา้จดัจ าหน่ายมีมาตรฐาน
เช่ือถือได้ รองลงมา คือ  มีศูนยบ์ริการโดยเฉพาะในการให้บริการ และท่ีตั้ งของร้านคา้มีความ
สะดวกในการเดินทางปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา  การ
แถมอุปกรณ์เสริม หรือการแจกของพรีเมียมเป็นตน้ รองลงมา คือ มีศูนยบ์ริการโดยเฉพาะในการ
ใหบ้ริการ และมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โบรชวัร์  แผน่พบั เป็นตน้ 


