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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

       2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค  (Demand)  คําวา “อุปสงค” มีความหมายเฉพาะในวิชาเศรษฐศาสตร อาจ

ใหคําจํากัดความไดวาอุปสงคสําหรับสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึงจํานวนตางๆของ

สินคาหรือบริการชนิดนั้นในระยะเวลาที่กําหนด  

 คําวา “ความตองการซ้ือ” มิไดหมายความถึงความตองการธรรมดา (Want) แตเปนความ

ตองการท่ีมีอํานาจซ้ือ (Purchasing Power) กํากับอยูดวย กลาวคือ ผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจ 

(Ability and Willingness) ท่ีจะซ้ือและมีเงินเพียงพอท่ีจะจายซ้ือสินคาหรือบริการนั้นๆไดดวย 

 ฟงกชันอุปสงค (Demand Function) คือ การแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณท่ีผูบริโภค

มีความเต็มใจท่ีจะซ้ือและมีความสามารถท่ีจะจาย (Qx) ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระกับระดับราคาตางๆของ

สินคานั้น (Px) ซ่ึงเปนตัวแปรตาม ท้ังนี้ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอปริมาณซ้ืออยู

คงท่ีหรือไมเปล่ียนแปลง ก็อาจเขียนเปนสัญลักษณไดดังนี้ 

Qx = f (Px) 

กฎแหงอุปสงค (Law of Demand) ระบุวาปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งท่ี

ผูบริโภคตองการซ้ือยอมแปรผันกับระดับราคาของสินคาและบริการชนิดนั้นเสมอ จากกฎของ     

อุปสงคดังกลาวหมายความวา เม่ือราคาสินคาสูงข้ึนผูบริโภคจะซ้ือสินคาในปริมาณนอยลง และเม่ือ

ราคาสินคาลดลงผูปริโภคจะซ้ือสินคามากข้ึน 

ในความเปนจริงตัวกําหนดอุปสงคไมไดข้ึนอยูกับระดับราคาของสินคาหรือบริการเพียง

อยางเดียว แตยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงปจจัยเหลานั้นจะมีอิทธิพลตอปริมาณซ้ือมาก

นอยไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนและกาลเวลา ปจจัยเหลานั้นไดแก
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 1. ปริมาณการซ้ือข้ึนอยูกับราคาของสินคานั้น ตามปกติเม่ือราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึนปริมาณ

ซ้ือสินคาจะมีนอย แตถาราคาสินคาลดตํ่าลง ปริมาณซ้ือจะมีมาก 

2. ปริมาณการซ้ือข้ึนอยูกับรสนิยมของผูบริโภคและความนิยมของคนสวนใหญในสังคม 

ซ่ึงรสนิยมอาจเกี่ยวของกับความรูสึกนิยมชมชอบช่ัวขณะหนึ่ง สามารถเปล่ียนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว แตบางกรณีความนิยมนั้นก็คงอยูนาน ส่ิงท่ีกําหนดรสนิยมของผูบริโภคไดแก อายุ เพศ 

ความเช่ือ คานิยม การศึกษา และอิทธิพลของการโฆษณา รสนิยมเปนส่ิงท่ีมีผลตอธุรกิจการคา 

ดังนั้นหนวยธุรกิจจึงยอมทุมเงินจํานวนมหาศาลในการโฆษณาเพื่อหวังผลในการเปล่ียนแปลง

รสนิยมหรือมิฉะนั้นก็เพื่อรักษารสนิยมของผูบริโภคใหคงเดิมนั่นเอง 

3. ปริมาณการซ้ือข้ึนอยูกับรายไดเฉล่ียของครัวเรือน โดยท่ัวไปเม่ือประชากรมีรายไดโดย

เฉล่ียสูงข้ึน ความตองการสินคาและบริการจะเปล่ียนไป คือมักจะลดการบริโภคสินคาราคาถูกและ

ขณะเดียวกันก็หันไปบริโภคสินคาราคาแพง 

4. ปริมาณการซ้ือข้ึนอยูกับราคาของสินคาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ตามปกติความตองการของ

ผูบริโภคอาจสนองไดดวยสินคาหลายชนิด ถาสินคาชนิดหนึ่งมีราคาสูงข้ึน ผูบริโภคก็จะซ้ือสินคา

ชนิดนั้นนอยลง และหันไปซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งซ่ึงใชทดแทนกันได สําหรับกรณีของสินคาท่ีตอง

ใชประกอบกัน เชนน้ําตาลกับกาแฟ เปนตน เม่ือผูบริโภคตองการบริโภคกาแฟมากขึ้น ก็จะตอง

บริโภคน้ําตาลมากข้ึนดวย 

5. ปริมาณการซ้ือข้ึนอยูกับฤดูกาล ยกตัวอยางในประเทศท่ีอยูในเขตหนาว เม่ือยางเขาฤดู

หนาว ประชาชนจําเปนตองจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาว ทําใหความตองการสินคาเครื่องกันหนาว

ตางๆในชวงเวลาดังกลาวเพิ่มข้ึนเราสามารถแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณซ้ือกับตัวกําหนด

อุปสงคเหลานี้ดวยฟงกชันอุปสงคดังนี้ 

Qx = f ( Px , T , Py , S , …) 

เม่ือ  Qx   =  ปริมาณซ้ือสําหรับสินคา x  

Px   =  ราคาสินคา x 

T    =  รสนิยมของผูบริโภค   

Y  =  รายจายเฉล่ียของครัวเรือน 
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Py  =  ราคาของสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

S   =  ฤดูกาล 

       2.1.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Theory of Marketing Mix) 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และ สัมผัสไมได เชน

บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา

บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) คุณคา (Value) ใน

สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง

พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

      1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation)  และ ความแตกตางทางการ 

แขงขัน (Competitive Differentiation) 

      1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component)   เชน    ประโยชน 

พื้นฐาน รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 

      1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)    เปนการออกแบบผลิตภัณฑ 

ของบริษัท เพือ่แสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

      1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ

ปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

      1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix)  และสายผลิตภัณฑ (Product 

Line) 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจาย เพื่อใหได

ผลิตภัณฑ   หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา           

(Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตอง

คํานึงถึงคุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา
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ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ และการ

แขงขัน 

 3. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสรางความพึง

พอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อ

เตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการ

ซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรม

การซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย(Personal Selling) ทําการขาย และการติดตอส่ือสาร

โดยไมใชคน  (Non-Personal Selling)  เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ องคกรอาจ

เลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบประสม

ประสานกัน  (Integrated Marketing Communication: IMC)  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ

มีดังนี้ 

       3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ

ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดท่ีตองมีการจายโดยผูอุปถัมภรายการ 

       3.2 การขายโดยใชพนังงานขาย (Personal Selling) เปนการส่ือสารระหวางบุคคลกับ

บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการหรือมีปฏิกิริยาตอ

ความคิดหรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขาย เพ่ือใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดี

กับลูกคา 

      3.3 การสงเสริมการขาย  (Sales Promotion) เปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษท่ีกระตุน

หนวยงานขายขาย (Sale Forces) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate 

Consumer)    โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการ

ซ้ือท่ีใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงาน ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ การ

ทดลองใช หรือการซ้ือ โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การขายมี 3 รูปแบบคือ 

  3.3.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer 

Promotion) 
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  3.3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade 

Promotion) 

3.3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา       การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย  

(Sales Forces Promotion) 

    3.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation:PR) มีความหมาย  

ดังนี ้

  3.4.1 การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือ

ตราสินคาหรือบริษัทท่ีไมตองมีการจายเงิน โดยผานส่ือการกระจายเสียงหรือส่ือส่ิงพิมพ โดยการ

ใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

  3.4.2 การประชาสัมพันธ (Public Relations: PR) หมายถึง ความพยายามในการส่ือ 

สารท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑหรือตอนโยบาย 

ใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑของ

บริษัท 

     3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง  

(Direct Response Advertising)   และ   การตลาดเช่ือมตรง   หรือ    การโฆษณาเช่ือมตรง     (Online 

 Marketing) มีความหมายตางกันดังนี ้

             3.5.1 การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมาย

เพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรง   หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ

โดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ท้ังนี้ตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและการใชส่ือ

ตาง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชส่ือโฆษณาและแคตตาล็อก 

             3.5.2 การโฆษณาเพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรง   (Direct Response 

Advertising) เปนขาวสารการโฆษณา ซ่ึงถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ

โดยตรงไปยังผูสงขาวสาร ซ่ึงอาจจะใชจดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน 

         3.5.3 การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Marketing)        หรือ  

การตลาดผานส่ืออิเล็กทรอนิคส(Electronic Marketing) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ตเพื่อส่ือสารและสงเสริมการขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวังกาํไร
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และการคา เคร่ืองมือท่ีสําคัญประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง การ

ขายโดยใชแคตตาล็อก การขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคารวมกิจกรรม

การตอบสนอง เชนใชคูปองแลกซ้ือ 

 4. ชองทางการจัดจําหนาย(Place) หมายถึงโครงสรางของชองทาง ซ่ึงประกอบดวยสถาบัน

และกิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ

ออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย 

การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

       2.1.3 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) 

 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเช่ือวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ

อยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเร่ืองของทรัพยากร ดังนั้นผูบริโภคจะ

มีลําดับการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดท่ีตนจะไดรับ สําหรับ

การบริโภคสินคาคงทนซ่ึงสวนใหญจะมีการใชงานท่ียาวนานและมีราคาคอนขางแพง ผูบริโภค

จําเปนตองคํานึงถึงผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีตนเองจะไดรับเปนอยางมากกอนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือเปรียบเทียบกับสินคาอ่ืนท่ีตองซ้ือใชเปนประจํา 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับ

การจัดหาใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมา

กอนแลวและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว” 

การศึกษาแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค(Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา S-R Theory เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการซ้ือสินคา โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิด

สิ่งกระตุน (S-Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนท่ีผานเขาไปในความรูสึกนึกคิดของผู

ซ้ือ (Buyer’s Black Box) และทําใหเกิดความตองการกอนแลวจึงมีผลทําใหเกิดการปฏิบัติ

ตอบสนอง (R-Response) ประกอบดวย 

1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) และส่ิง

กระตุนภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพ่ือให

ผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ซ่ึงอาจใช
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เหตุจูงใจใหซ้ือดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน

คือ           

               1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถ

ควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) 

                    1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพ่ือ

กระตุนความตองการซ้ือ 

                    1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา(Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

โดยพิจารณาลูกคาเปนเปาหมาย 

                    1.1.3 ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) เชนการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซ้ือ 

                    1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ การ

ใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล

ท่ัวไป เหลานี้ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซ้ือ 

               1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคท่ีอยูภายนอก

องคการ ซ่ือบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก 

                    1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค 

เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

                    1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก-ถอนเงิน

อัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

                    1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชนกฎหมายเพิ่มหรือ

ลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซ้ือ 

                    1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น  

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box)   ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ 
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เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

               2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย

ตางๆ นั่นคือ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคดานตางๆ และเพ่ือท่ีจะจัดส่ิงกระตุน

ทางการตลาดใหเหมาะสม เม่ือผูซ้ือไดรับส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึง

เปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขาย คือ คนหาลักษณะของผูซ้ือและ

ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากส่ิงไดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายจะมี

ประโยชนสําหรับผูขาย คือ ทําใหทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อท่ีจะจัดสวน

ประสมทางการตลาดตางๆ  กระตุนและสนองความตองการของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายไดถูกตอง 

ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และ

ปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       2.1.1 ปจจยัทางดานวัฒนธรรม (Cultural Factors)    เปนสัญลักษณและส่ิงท่ีมนุษย 

สรางข้ึนเปนท่ียอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย

ในสังคมหนึ่ง  คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความแตกตางของ

สังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล 

    1.วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เปนลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม       เชน  

ลักษณะนิสัยของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะ

พฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน 

     2. วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture)   เปนวัฒนธรรมของแตละกลุมท่ีมีลักษณะ 

เฉพาะและแตกตางกัน ซ่ึงมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจาก

พื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ประกอบดวย กลุมเช้ือชาติ กลุมศาสนา กลุม

ผิวสี พื้นท่ีทางภูมิศาสตรหรือทองถ่ิน กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ กลุมยอยดานเพศ และช้ันทาง

สังคม 

        2.1.2 ปจจัยทางดานสังคม (Social Factor) เปนปจจยัท่ีเกีย่วของในชีวิตประจําวนัและ 

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย 



18 
 

                      1. กลุมอางอิง เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ

ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง โดยแบงออกเปน 2 ระดับคือ  

                          1.1 กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน 

                          1.2 กลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลช้ันนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ และรวม

สถาบัน บุคคลในกลุมตาง ๆ ในสังคม 

                      2. ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวามิอิทธิพลมากท่ีสุด ทัศนคติ ความคิดเห็น 

และคานิยมของบุคคลเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว 

                      3. บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุม

อางอิง องคกร และสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันในแตละกลุม 

        2.1.3 ปจจัยทางดานสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิ 

พลจากลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก 

                      1. อายุ ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน 

                      2. วงจรชีวิตครอบครัว เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมี

ครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความตองการทัศนคติ และคานิยม

ของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน 

                      3. อาชีพของแตละบุคคล จะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและ

บริการท่ีแตกตางกัน 

                      4. รายได มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ และยังเกี่ยวของกับอํานาจใน

การซ้ือและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน 

                      5. รูปแบบการดํารงชีวิต ข้ึนอยูกับวัฒนธรรม ช้ันของสังคม และกลุมอาชีพของ

แตละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑของบุคคลข้ึนอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต โดยรูปแบบ

การดํารงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น 

           2.1.4 ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา    ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซ้ือและการใชสินคา ประกอบดวย 
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                     1. การจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุนท่ีอยูในตัวบุคคล ซ่ึงกระตนใหบุคคลปฏิบัติ การ

จูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระทบจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม 

                     2. การรับรู เปนกระบวนการซ่ึงแตละบุคคลไดรับการเลือกสรรจัดระเบียบ และ

ตีความหมายขอมูล เพื่อท่ีจะสรางภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึงกระบวนการความเขาใจของ

บุคคลท่ีมีตอโลกท่ีเขาอาศัยอยู การรับรูเปนกระบวนการแตละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยูกับ ความเช่ือ 

ประสบการณ ความตองการ อารมณและส่ิงกระตุน โดยจะพิจารณาเปนกระบวนการการกล่ันกรอง 

การรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก การไดเห็น การไดกล่ิน การไดยิน การ

ไดรสชาติ และการไดความรูสึก 

                     3. การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและความโนมเอียงของ

พฤติกรรมจากประสบการณท่ีผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับส่ิงกระตุนและ

เกิดการตอบสนอง การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเช่ือและประสบการณ

ในอดีต 

                     4. ความนาเช่ือถือ เปนความคิดท่ีบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมา

จากประสบการณในอดีต 

                     5. ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไมพอใจของบุคคลหรือ

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

                     6. บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาท่ีแตกตางกันของบุคคล ซ่ึงนําไปสู

การตอบสนองตอส่ิงแวดลอมท่ีมีแนวโนมเหมือนเดิมและสอดคลองกัน 

                 7. แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเอง หรือความคิด

ท่ีบุคคลคิดวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนอยางไร 

 2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดวยข้ันตอนใน

การตัดสินใจซ้ือ คือเปนลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงแบงได 5 ข้ันตอนดังนี้ 

2.2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) หมายถึง  การท่ีบุคคลรับรูถึงความตอง                        

การภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุนจากภายในและภายนอก เชน ความหิว 

ความกระหาย ความเจ็บปวด ซ่ึงรวมถึงความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) และความ

ตองการท่ีเปนความปรารถนา อันเปนความตองการดานจิตวิทยา ส่ิงเหลานี้เกิดข้ึนเม่ือถึงระดับหนึ่ง
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จะกลายเปนส่ิงกระตุน บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต ทํา

ใหเขารูวาจะตอบสนองตอส่ิงกระตุนอยางไร 

          2.2.2 ความตองการคนหาขอมูล (Information Searching)    ถาความตองการถูกกระตุน 

มากพอ และส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกันกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการ

คนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของมากข้ึน ซ่ึงในบางครั้งตองการไดทันที ความตองการจะถูกจดจําไว เพื่อ

หาทางสนองความตองการในภายหลัง เม่ือความตองการถูกกระตุนไดถูกสะสมไวมากจะทําใหเกิด

การปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่งคือ ความต้ังใจใหไดรับการสนองความตองการ เขาจะพยายามคนหา

ขอมูลเพื่อหาทางสนองความตองการท่ีถูกกระตุน โดยแหลงขอมูลของผูบริโภคประกอบดวย 5 

กลุมคือ 

                            1. แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก เปนตน 

                            2. แหลงการคา ไดแก ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการคา บรรจุภัณฑ 

การจัดแสดงสินคา เปนตน 

                            3. แหลงประสบการณ ไดแก การควบคุม การตรวจสอบ การใชสินคา เปนตน 

                            4. แหลงชุมชน ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค เปนตน 

                            5. แหลงทดลอง ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจคุณภาพผลิตภัณฑ หรือหนวยวิจัย ภาวะ

ตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใชผลิตภัณฑ เปนตน 

        2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)   เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมา 

แลว ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ นักการตลาดจําเปนตองรูถึงวิธีการ

ตาง ๆ ท่ีผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก 

        2.2.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือก จะชวยให

ผูบริโภคกําหนดความพึงพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีเปนทางเลือก โดยท่ัว ๆ ไปผูบริโภคจะ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีชอบมากท่ีสุด 

        2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) หลังการซ้ือและทดลองใช

ผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑ ซ่ึง

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือท่ีนักการตลาดตองติดตามและใหความสนใจมีดังนี้ 

  1. ความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ เปนระดับความพึงพอใจของผูบริโภคภายหลัง 
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จากท่ีไดซ้ือสินคาไปแลว 

                                 2. การกระทําภายหลังการซ้ือ ความพึงพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑจะมีผล

ตอพฤติกรรมตอเนื่องของผูบริโภค ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจก็จะมีแนวโนมวาผูบริโภคจะกลับมา

ซ้ือผลิตภัณฑนั้นอีกคร้ัง 

                     3. พฤติกรรมการใชและกําจัดภายหลังการซ้ือซ่ึงเปนหนาที่ของนักการตลาดท่ี

จะตองคอยติดตามวาผูบริโภคใชกําจัดสินคานั้นอยางไร 

 3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือผู

ซ้ือ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ไดแกการตัดสินใจ

ดานผลิตภัณฑ (Product Decision) การตัดสินใจดานรานคา (Store Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับ

วิธีการซ้ือ (Method of Purchase Decision) 

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

         กฤษฎา   ทวีประศาสน  ( 2 5 3 8 )  ได ทํ าการศึกษา เ ร่ือง  ปจจั ย ท่ี มีผลตอการ ซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 900 ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม โดยไดทําการศึกษาปจจัยทางการ

ตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือมากกวาปจจัยอ่ืน 

ไดแก ปจจัยดานตัวสินคา ในดานรูปราง ขนาด เทคโนโลยี บริการหลังการขาย การรับประกัน

คุณภาพ และตราสินคา จะมีผลตอการซ้ือตามลําดับ โดยรูปราง ขนาด ท่ีมีผลตอการซ้ือจะมีขนาด

เล็กและเบา ในดานเทคโนโลยี จะตองใชงาย มีความยุงยากในการใชงานนอย สวนบริการหลังการ

ขาย ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว การรับประกันคุณภาพตองการการรับประกัน

คุณภาพที่นานกวาเดิม ราคาเคร่ืองท่ีมีผลตอการซ้ือ จะอยูในชวงราคา 25,001 – 35,000 บาท และ

เง่ือนไขการชําระเงิน ขาราชการจะชําระเปนเงินสด สวนอาชีพอ่ืน ๆ มีความสนใจชําระเปนเงิน

ผอน เม่ือแบงกลุมตามรายไดผูท่ีมีรายไดมากกวา 40,000 บาท จะชําระเปนเงินสด โดยซ้ือจาก

ตัวแทนจําหนาย ส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพจะมีผลตอการซ้ือมากกวาส่ืออ่ืน รองลงมาไดแก 

โทรทัศน สวนกิจกรรมการสงเสริมการจําหนาย การลดคาบริการหรือโทรฟรี จะมีผลตอการซ้ือ

มากกวากิจกรรมอ่ืน สําหรับปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 900 พบวาปจจัย

ทางดานลักษณะจิตวิทยา ไดแก ความสะดวกในการติดตอ เห็นจากกลุมอางอิงใช มีความจําเปนตอง

ติดตอส่ือสารตลอดเวลา และซ้ือเพราะหนาท่ีการงาน สวนปจจัยดานสังคม ไดแกคนแนะนําใหใช 
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และซ้ือเพราะสังคมรอบขาง  สําหรับส่ิงกระตุนอ่ืน  ๆ  คือไมไดอยูในพื้นท่ีใหบริการของ

องคการโทรศัพท 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว า  ปจจั ยทางการตลาดโดยรวมมีผลตอการ ซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 900 ไมแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล โดยปจจัยดานตัวสินคามีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 900 มากกวาปจจัยตัวอ่ืน ๆ ในทุกกลุมอาชีพและทุกกลุม

รายได แตเม่ือทําการทดสอบในปจจัยยอย ๆ แตละตัวของสวนประสมทางการตลาด พบวามี

บางสวนท่ีแตกตางกันตามกลุมอาชีพ และกลุมรายได ซ่ึงไดแก ตัวสินคา เทคโนโลยี การบริการ

หลังการขาย ราคาตอเคร่ือง จํานวนเงินดาวน เง่ือนไขการชําระราคา และส่ือโฆษณา 

 นลินี  หอสถิตกุล (2544) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางทัศนคติ กลุมอางอิง 

การสงเสริมการขายและความตั้งใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม โดยการวิจัยคร้ังนี้ไดจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมผูบริโภค 400 คน และเคร่ืองมือท่ี

ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามและแบบวัด 4 ฉบับ คือ 

1. ทัศนคติของผูบริโภคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิทัลจีเอสเอ็ม 

2. อิทธิพลของกลุมอางอิง 

3. ความพึงพอใจตอการสงเสริมการขาย 

4. ความต้ังใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิทัลจีเอสเอ็ม 

ซ่ึงสถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง ทําใหไดผลวิจัยดังนี้ 

1. ทัศนคติของผูบริโภคมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจซื้อโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ

ดิจิทัลจีเอสเอ็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2. อิทธิพลของกลุมอางอิง มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ระบบดิจิทัลจีเอสเอ็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3. ความพึงพอใจตอการสงเสริมการขายมีความสัมพันธทางบวกกับความต้ังใจซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิทัลจีเอสเอ็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

4. ผูบริโภคท่ีใชและไมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิทัลจีเอสเอ็มมีความแตกตางกันใน

ปจจัยดานทัศนคติ อิทธิพลของกลุมอางอิง และความพึงพอใจตอการสงเสริมการขายอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับตัวแปรดานเพศและอายุนั้นมีความแตกตางเฉพาะปจจัยดาน

ทัศนคติ 

 เนตรนภา   ชินวัตร (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม และปญหาของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีพบใน

จังหวัดเชียงใหม โดยขอมูลท่ีไดมาจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ี และเลือกมาโดยวิธี Non Probability Sampling แบบ Quota Sampling ซ่ึงกลุม

ตัวอยางประกอบไปดวย 5 อาชีพ คือ นักศึกษา กิจการสวนตัว ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ

ลูกจางบริษัทเอกชน อาชีพละ 80 ราย และวิธีวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา 

 สวนของการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม 

แบงออกเปน 5 ปจจัย คือ ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานตัวสินคาโดยเนนรูปราง ขนาด และ

เทคโนโลยี ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ปจจัยสําคัญจากส่ือ และปจจัยดานการบริการหลังการ

ขาย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตลาดนั้น ทุกกลุมอาชีพใหความสําคัญกับราคามากท่ีสุด 

สวนปจจัยดานตัวสินคานั้นมีความแตกตางบางระหวางกลุมอาชีพ คือ นักศึกษา ขาราชการ และ

ลูกจางบริษัทเอกชน ใหความสําคัญกับรูปรางและขนาด แตกลุมอาชีพกิจการสวนตัวและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจใหความสําคัญกับเทคโนโลยี  สวนปจจัยดานการสงเสริมการขายพบวา ทุกกลุมอาชีพ

ใหความสําคัญกับการลดคาบริการ ตอดวยปจจัยสําคัญจากส่ือพบวา การโฆษณาเปนส่ิงสําคัญใน

การเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนที่ของทุกลุมอาชีพ สําหรับปจจัยสุดทายคือ ปจจัยดานการบริการหลัง

การขาย พบวากลุมนักศึกษาใหความสําคัญกับคาใชจายตํ่าในการใชบริการหลังการขาย แตอีก 4 

กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการมีศูนยบริการมากก็จะทําใหติดตองาย 

 สวนของการศึกษาปญหาของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปญหา

เกี่ ยวกับโทรศัพท เค ล่ือนท่ีแบตเตอ ร่ีหมดเ ร็ว  รองลงมาตามลําดับคือ  ปญหาเกี่ ยวกับ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีชองสัญญาณไมเพียงพอ ปญหาเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีโทรเขา-ออกยาก 

ปญหาในการติดตอกับศูนยบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีคิดคาบริการแพง และปญหาในการใชบริการ

หลังการขายอะไหลแพงเกินไป  
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 องอาจ   ดอกไมแกว  (2547)  ได ทําการศึกษาเ ร่ือง  ปจจัย ท่ี มีผลในการเ ลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชสําหรับระบบดิจิทัลจีเอสเอ็ม ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนทั้งส้ิน 200 ราย 

และทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติ ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต และการ

วิเคราะหตารางไขว ซ่ึงผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวมทุกปจจัยมีผลอยูในระดับมาก ปจจัย

ดานราคามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 

 โดยปจจัยดานราคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากคือ 

ราคาคาบริการของระบบ รองลงมาคือ ราคาของเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ สวนปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาดพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากคือ การมี

ศูนยบริการของแตละระบบครอบคลุมทุกพื้นท่ี รองลงมาคือ โปรโมช่ันของระบบ สวนปจจัยดาน

ผลิตภัณฑพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากคือ การประกันเปล่ียน

เคร่ือง/อุปกรณใหมใหทันทีเม่ือมีปญหา รองลงมาคือ ความสามารถในการรับสัญญาณของ

โทรศัพท เคล่ือนท่ี  และปจจัยสุดทายคือปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวา  ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากคือ เคร่ืองโทรศัพทหาซ้ือไดงาย รองลงมาคือ มี

รานคาจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีจํานวนมาก 

ชวลิต  ฤทธีตานนท (2551) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

เสริมบนโทรศัพทมือถือของลูกคาของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ใน

อําเภอเมืองเชียงใหม โดยการศึกษาคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถามกลุมลูกคา

ท่ีเปนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท้ังระบบชําระคาบริการลวงหนา และระบบชําระคาบริการแบบ

เหมาจายรายเดือน รวมท้ังหมด 400 ราย ท่ีเคยใชบริการเสริม(Non-Voice) ในอําเภอเมืองเชียงใหม  

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 30 ป 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางราน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

5,001 – 10,000 บาท และใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ AIS ในระบบชําระคาบริการลวงหนา  

คือโทรศัพทแบบเติมเงิน สวนสาเหตุท่ีเลือกใชระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบันเพราะ 
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คุณภาพของเครือขายดี ความสะดวกในการชําระเงิน/เติมเงิน อัตราคาบริการถูก ผูมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจเลือกใชระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีคือ ตัวเอง และใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีมากวา 

4 ป มียอดคาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีตอเดือนไมเกิน 500 บาท สวนใหญใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ยี่หอ Nokia และใชแบบหนาจอสี ดวยเหตุผลท่ีวา การใชงานงาย สวนการใชบริการเสริมรับ-สง

ขอความส้ัน (SMS) สวนใหญใช 1- 10 คร้ังตอเดือน และมีคาใชบริการเสริมรายเดือนไมเกิน 50 

บาท  สวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเสริมบน

โทรศัพทมือถือเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมากไประดับนอย

ตามลําดับคือ ดานกระบวนการใหบริการ(3.88) ดานผลิตภัณฑและบริการ(3.87) ดานชองทางการ

จัดจําหนาย(3.74) ดานราคา(3.73) และดานบุคลากร(3.73) สําหรับปจจัยยอยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเสริมบนโทรศัพทมือถือ เรียงจากระดับมากไประดับ

นอย ดังนี้ คุณภาพบริการเสริมครอบคลุมทุกพื้นท่ี(4.07) มีความสะดวกรวดเร็วในการเขาใชบริการ

(4.00) ความสะดวกในการชําระคาบริการ(3.99) ความถูกตองในการคิดเงิน(3.93) และข้ันตอนใน

การแกไขปญหาสะดวกและรวดเร็ว(3.93)  

เนตรนภา  นามวงค (2552) ไดทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของวัยรุน ในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยทําการศึกษาประชากรกลุมวัยรุนท้ังเพศ

หญิงและเพศชายที่อยูในชวงอายุ 14 – 22 ป ท่ีเคยใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีอยู

อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและวิเคราะหโดย

ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 1,000 – 3,000 บาท ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจํานวน 1 เลข

หมาย ใชบริการระบบชําระคาบริการลวงหนา มีคาใชจายในการใชบริการเฉล่ียตอเดือน 201 – 400 

บาท โทรศัพทเคล่ือนที่ท่ีใชอยูสวนใหญสามารถใชงานในการรับ – สงขอความส้ัน มีกลองถายรูป 

รับ – สงขอความมัลติมีเดีย ฟงเพลง ฟงวิทยุ และบันทึกเสียงได  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคย

ใชบริการรับ – สงขอความส้ัน บริการฝากหมายเลขโทรกลับ การดาวนโหลดเสียงรอสาย บริการ

โอนสายอัตโนมัติ บริการรับ – สงขอความมัลติมีเดีย บริการดาวนโหลดเสียงเรียกเขา บริการแจง

เตือนสายท่ีไมไดรับ บริการรับขอมูล/หุน/กีฬา/ขาว บริการดาวนโหลดรูปภาพ/โลโก และบริการ
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เช่ือมตออินเทอรเน็ตผานระบบ WAP/GPRS/EDGE ซ่ึงผลการศึกษาพบวาบริการเสริมท่ีนิยมใช

บริการสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก 1.บริการรับ – สงขอความส้ัน 2.บริการดาวนโหลดเสียงรอสาย 

และ 3.บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานระบบ WAP/GPRS/EDGE สวนส่ือท่ีใชในการดาวนโหลด

บริการเสริมคือ ส่ือประเภทระบบตอบรับอัตโนมัติ ความถ่ีในการใชบริการคือ 1 – 2 คร้ังตอสัปดาห 

คาใชจายในการใชบริการเสริมเฉล่ียตอเดือน คือ 50 – 100 บาท เหตุผลในการใชบริการเสริม

สําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ ความชอบสวนตัวและอยากใช ชวงเวลาท่ีใชบริการเสริมคือ ชวงเวลา 

17.01 – 21.00 น. ผูริเริ่มแนะนําหรือชักชวนใหใชบริการเสริมในแตละคร้ังคือ ตนเอง และ

แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการเสริม เชน ขอความส้ันแจงขาวสารจากบริษัทผูใหบริการเนื้อหา 

ส่ือโทรทัศน และกลุมเพื่อน ตามลําดับ 

2.3 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษานี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 

 สวนแรก เปนการศึกษาขอมูลดานลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคที่ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือน  

 สวนท่ีสอง  เปนการศึกษาโครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนข

องผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยท่ีการศึกษาโครงสรางของอุปสงคเปนการศึกษา

ถึง จํานวนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชอยูในปจจุบัน ความจุของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีใช 

ราคาท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน สถานท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน และวิธีการชําระเงินคา

เคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน สวนการศึกษาพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของ

ผูบริโภคจะศึกษาถึง ระยะเวลาท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเคร่ืองปจจุบัน เครือขายท่ีใชบริการ

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ระบบการชําระเงินคาบริการที่ใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

ระยะเวลาในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนเฉล่ียตอคร้ัง ความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่

ไอโฟนเฉล่ียตอวัน คาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอเดือน และจํานวนคร้ังเฉล่ีย

ตอวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 
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 สวนท่ีสาม เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 

 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย บริษัทท่ีผลิตมีช่ือเสียง รูปรางและขนาดท่ีทันสมัย 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ความสามารถหลากหลาย และการรับประกันท่ีดี 

 2. ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย ราคาขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ราคา

ขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเดียวกันยี่หออ่ืน และราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนกับคุณคาท่ี

ไดรับ 

 3. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย การโฆษณาประชาสัมพันธ 

โปรโมช่ันสวนลดและของแถม โปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต โปรโมช่ันคาบริการราย

เดือนหลากหลาย และบริการหลังการขายของผูจัดจําหนาย 

 4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงประกอบดวย รานจัดจําหนายมีปริมาณมาก

เพียงพอ รานจัดจําหนายมีสินคามากเพียงพอกับความตองการ รานจัดจําหนายหางายและสะดวกใน

การเดินทาง และรานจัดจําหนายมีบริเวณท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 

 5. ปจจัยดานพนักงานขาย ซ่ึงประกอบดวย ความรูความสามารถในการขาย มนุษยสัมพันธ

และกริยาวาจาท่ีดี 

6. ปจจัยดานสังคม  ซ่ึงประกอบดวย ตัวเอง ครอบครัวเพ่ือนสนิท/เพื่อนรวมงาน/เพื่อนรวม 

สถาบัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ รวมถึงบทบาทหนาท่ีการงาน 

7. ปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภคซ่ึงประกอบดวย      เปนความชอบสวนตัวเปนการเปล่ียน          

แปลงเปนความทันสมัย เปนแฟช่ันในขณะท่ีซ้ือ เปนการประหยัด 

 สวนสุดทาย เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในดานรูปรางและขนาด ดาน

เทคโนโลยี ดานความสามารถหลากหลาย ดานการรับประกัน ดานราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดานการ

โฆษณาประชาสัมพันธ ดานโปรโมชั่นสวนลดและของแถม ดานโปรโมชั่นการผอนชําระกับบัตร

เครดิต ดานโปรโมช่ันคาบริการรายเดือน ดานบริการหลังการขาย ดานชองทางการจัดจําหนาย และ

ความพึงพอใจโดยรวมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน (ดังแสดงในรูปท่ี 3) 
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รูปท่ี 3  กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

 

ลักษณะทั่วไปของผูบริโภค 
1. เพศ   
2. อายุ   
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ  
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน  

โครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมของผูบริโภค 
1. จํานวนเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชอยูในปจจุบัน 
2. ความจุโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีใช 
3. ราคาท่ีซื้อโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 
4. สถานท่ีซื้อโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 
5. วิธีการชําระเงินคาเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 
6. ระยะเวลาท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเครื่องปจจุบัน 
7. เครือขายท่ีใชบริการบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 
8. ระบบการชําระเงินคาบริการท่ีใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 
9. ระยะเวลาในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอครั้ง 
10. ความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอวัน 
11. คาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอเดือน 
12. จํานวนครั้งเฉลี่ยตอวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ บนโทรศัพท  
    เคล่ือนท่ีไอโฟน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภค 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
- บริษัทท่ีผลิตมีช่ือเสียง 
- มีรูปรางและขนาดท่ีทันสมัย 
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
- มีความสามารถหลากหลาย 
- มีการรับประกันท่ีดี 
2. ปจจัยดานราคา  
- ราคาขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 
- ราคาขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ   
  เดียวกันยี่หออ่ืน 
- ราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนกับคุณคา  
  ท่ีไดรับ 
3. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 
- มีการโฆษณาประชาสัมพันธ  
- มีโปรโมช่ันสวนลดและของแถม 
- มีโปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต 
- มีโปรโมช่ันคาบริการรายเดือน 
- มีบริการหลังการขายของผูจัดจําหนาย 
4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
- มีปริมาณมากเพียงพอ 
- มีสินคามากเพียงพอกับความตองการ 
- หางายและสะดวกในการเดินทาง 
- มีบริเวณท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 
5. ปจจยัดานพนักงานขาย 
- มีความรูความสามารถในการขาย 
- มีมนุษยสัมพันธและกริยาวาจาท่ีดี 
6. ปจจัยดานสังคม 
- ตัวเอง 
- ครอบครัว 
- เพื่อน 
- บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ  
- บทบาทหนาท่ีการงาน 
7. ปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภค 
- เปนความชอบสวนตัว 
- เปนการเปล่ียนแปลง 
- เปนความทันสมัย     
- เปนแฟช่ันขณะท่ีซื้อ 
- เปนการประหยัด 

ความพึงพอใจของผูบริโภค 
1. รูปรางและขนาด 
2. เทคโนโลยี 
3. ความสามารถหลากหลาย 
4. การรับประกัน 
5. ราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
6. การโฆษณาประชาสัมพันธ 
7. โปรโมช่ันสวนลดและของแถม 
8. โปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต 
9. โปรโมช่ันคาบริการรายเดือน 
10. บริการหลังการขาย 
11. ชองทางการจัดจําหนาย 
12. ความพึงพอใจโดยรวม 


