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บทที่ 2
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของ

2.1  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตกระบะที่ใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการพาณิชยระบบ
เดียวของผูบริโภคในเขต อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดทฤษฎี
ตางๆที่เกี่ยวของดังน้ี

2.1.1. แนวคิดทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory)
2.1.2. แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ (Marketing Mix)
2.1.3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of  Consumer Behavior)
2.1.4. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
2.1.5 แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)

2.1.1. แนวคิดทฤษฎอีุปสงค (Demand Theory)
คําวา “อุปสงค” มีความหมายเฉพาะในวิชาเศรษฐศาสตรอาจใหคําจํากัดความไดวาอุปสงค

สําหรับสินคาและบริการชนิดใดชนิดหน่ึงหมายถึงจํานวนตางๆของสินคาหรือบริการชนิดน้ันใน
ระยะเวลาที่กําหนด

คําวา “ความตองการซื้อ” ก็ไมไดมีหมายความถึงความตองการธรรมดา (Want) แตเปน
ความตองการที่มีอํานาจซื้อ (Purchasing power) กํากับอยูดวยกลาวคือผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจ
(Ability and Willingness) ที่จะซื้อและมีเงินเพียงพอที่จะจายซื้อสินคาหรือบริการน้ันๆไดดวย

ฟงกชันอุปสงค (Demand function) คือการแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณที่ผูบริโภคมี
ความเต็มใจที่จะซื้อและมีความสามารถที่จะจาย (QA) ซึ่งเปนตัวแปรอิสระกับระดับราคาตางๆของ
สินคาน้ัน (PA) ซึ่งเปนตัวแปรตามทั้งน้ีถากําหนดใหปจจัยอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอปริมาณซื้ออยูคงที่
หรือไมเปลี่ยนแปลงก็อาจเขียนเปนสัญลักษณไดดังน้ี

QA = f (PA)
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กฎแหงอุปสงค (Law of Demand) ระบุวาปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิดหน่ึงที่
ผูบริโภคตองการซื้อยอมแปรผันกับระดับราคาของสินคาและบริการชนิดน้ันเสมอจากกฎของอุป
สงคดังกลาวหมายความวาเมื่อราคาสินคาสูงขึ้นผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณนอยลงและเมื่อราคา
สินคาลดลงผูปริโภคจะซื้อสินคามากขึ้น

ตัวกําหนดอุปสงค (Demand Determinants) คือ ตัวแปร (Variables) หรือ ปจจัยตางๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอจํานวนสินคาที่ผูบริโภคปรารถนาที่จะซื้อ (Quantity Demand) โดยปจจัยเหลาน้ีจะมี
อิทธิพลตอปริมาณการซื้อมากนอยไมเทากัน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนและแต
ละเวลา โดยปจจัยตางๆ เหลาน้ัน มีดังน้ี

1) ราคาสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Price ตัวยอ P) โดยทั่วไปปริมาณสินคาที่
ผูบริโภคตองการซื้อ ขึ้นอยูกับราคาของสินคาและบริการน้ันๆ คือ ถาราคาสินคาน้ันแพงหรือราคา
สูงผูบริโภคก็จะตองการซื้อนอยลง ตรงขาม ถาราคาสินคาตํ่าลง ผูบริโภคก็จะมีความตองการซื้อมาก
ขึ้นน่ันคือ ความสัมพันธระหวางราคาสินคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไปทางตรงขามกันเสมอ

2) ระดับรายไดของผูบริโภค (Income ตัวยอ Y) โดยทั่วไปผูบริโภคที่มีรายไดสูง
ยอมจะสามารถซื้อสินคาที่มีราคาแพงกวาและในจํานวนที่มากกวาผูบริโภคที่มีรายไดตํ่า และ
ลักษณะของสินคาและบริการที่บริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได คือถามีรายไดสูงขึ้นก็มี
แนวโนมที่จะบริโภคสินคาราคาแพงหรือฟุมเฟอยมากขึ้น

3) รสนิยมของผูบริโภค (ใชตัวยอ T) ความนิยมของคนสวนใหญในสังคมซึ่งเปน
ความรูสึกนิยมชมชอบชั่วขณะหน่ึง  บางทีก็เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน แบบเสื้อ แผนเสียง
แตบางทีก็อยูนาน เชน สิ่งกอสราง  รสนิยมมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจนัก
ธุรกิจยอมทุมเงินจํานวนมากในการโฆษณา เพื่อจะเปลี่ยนรสนิยมของผูบริโภคใหหันมาบริโภค
สินคาของตน

4) ราคาสินคาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (ตัวยอ Ps) โดยปกติเมื่อราคาสินคาชนิดหน่ึงสูงขึ้น
ผูบริโภคก็จะซื้อสินคาชนิดน้ันนอยลงและหันไปซื้อสินคาอีกชนิดหน่ึง ซึ่งใชทดแทนได  สวน
สินคาที่ตองใชรวมกันหรือประกอบกัน เมื่อความตองการสินคาตัวหน่ึงลดลง ความตองการสินคา
อีกตัวก็จะลดลงดวย

5) จํานวนผูบริโภคในตลาด (ตัวยอ N) เมื่อประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้น ความ
ตองการสินคาและบริการก็จะเพิ่มขึ้นดวย
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6) การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคต (ตัวยอ E) ซึ่งการพิจารณาระยะเวลาเขามา
เกี่ยวของ เชน กรณีที่ผูบริโภคคาดคะเนวาราคานํ้ามันจะสูงขึ้นในอนาคต ก็จะมีผลใหผูบริโภคใน
ขณะน้ีมีรีบกักตุนนํ้ามันไว คือรีบซื้อกอนที่ราคาสินคาจะสูงขึ้น  ทําใหมีความตองการสินคาและ
บริการในขณะน้ีสูงขึ้น

จากที่กลาวขางตน  เราสามารถแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณซื้อกับตัวกําหนดเหลาน้ี
เปนสัญลักษณทางพีชคณิตได ซึ่งเรียกวาดีมานดฟงกชัน (Demand Function)

ดีมานดฟงกชัน (Demand Function) หมายถึง การแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนสินคา
ที่ผูซื้อตองการซื้อกัน เหตุตางๆ ซึ่งเปนปจจัยกําหนดวาผูซื้อตองการซื้อเปนปริมาณเทาไรน้ัน  เหตุ
หรือปจจัยที่สําคัญซึ่งเปนตัวกําหนดวาผูซื้อจะตองการซื้อสินคาเปนจํานวนเทาไร คือ

QDA = f (PA ,Y ,T ,PS ,N ,E)
QDA = จํานวนสินคาและบริการ (A) ที่ผูซื้อตองการซื้อ
PA = ราคาสินคา A
Y = รายไดของผูซื้อหรือผูบริโภค
T = รสนิยมของผูซื้อหรือผูบริโภค
PS = ราคาสินคาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
N = จํานวนผูซื้อในตลาด
E = การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคต
จากฟงกชันที่แสดงขางตน  เราจะเห็นไดวาตัวการที่จะกําหนดความตองการซื้อสินคา A

ของผูซื้อน่ันมิใชอยูกับราคาสินคาอยางเดียว ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ ที่เปนตัวกําหนดอยูเบื้องหลังอีกดวย
รายไดของผูซื้อก็เปนสาเหตุในการกําหนดจํานวนซื้อ คือ ถาผูซื้อมีรายไดมากก็มีแนวโนมที่จะซื้อ
สินคาเปนจํานวนมาก  ถาผูซื้อมีรายไดนอยก็มีแนวโนมจะซื้อนอย  รสนิยมของผูซื้อก็เชนกันจะ
กําหนดวาจะซื้อสินคามากนอยเพียงใด คือถาชอบก็จะซื้อมาก ตรงกันขาม ถาไมชอบก็จะไมซื้อเลย
ราคาสินคาอ่ืนที่เกี่ยวของ เชนถาเปนสินคาที่ใชทดแทนกัน เมื่อราคาสินคา A สูงขึ้นก็จะไปซื้อสินคา
อ่ืน เชน สินคา B เพื่อทดแทน  แตถาใชประกอบกันก็จะซื้อนอยลง ถาจํานวนผูซื้อมากขึ้นความ
ตองการซื้อสินคา A ก็จะสูงขึ้น และทํานองเดียวกัน  การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคตก็เชนกัน ถา
คาดวาจะสูงขึ้น ปจจุบันก็จะซื้อเพิ่มขึ้น เปนตน
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2.1.2. แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ (Marketing Mix)
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่

ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการแกผูบริโภค  โดยมีสวนประสมทาง
การตลาดเปนตัวสื่อสารขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อที่มีศักยภาพเพื่อชักจูงทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อสวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2544) ประกอบดวย

1) ผลิตภัณฑและบริการ (Product and Services) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองตอ
ความพึงพอใจของลูกคา  ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล  ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มี
คุณคาในสายตาของลูกคา  จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  การกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี

- ความแตกตางของผลิตภัณฑ และความแตกตางทางการแขงขัน
- พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพื้นฐาน

รูปราง ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
- การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อแสดง

ตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่ง

ตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น
- กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ

2) ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงินและราคาเปนตนทุนของลูกคา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ กับ ราคาของผลิตภัณฑ  ถาคุณคาสูงกวาราคา
ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ  ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง

- คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคา
ของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน

- ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
- สภาพการแขงขันในตลาด
- กลยุทธการตลาดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน ภาพลักษณของสินคา การสงเสริมการขาย
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3) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution)หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวย สถาบันหรือกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด  สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวนดังน้ี

- ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ
ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม

- การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือ ผูใชทางอุตสาหกรรม

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion)หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการ
ขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน  เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประเภท ซึ่งอาจ
เลือกใชหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือหรือการใชเคร่ืองมือแบบประสมประสาน  โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  เคร่ืองมือสงเสริมที่สําคัญ
มีดังน้ี

- การโฆษณา  เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑ
บริการหรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ

- กายขายโดยพนักงานขาย  เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร และ จูงใจตลาดโดยใช
บุคคล

- การใหขาวและการประชาสัมพันธ  การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน กระบวนการ ประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการ
วางแผนโดยองคการหน่ึง เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง  การใหขาว
เปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ

- การตลาดทางตรง และ การตลาดเชื่อมตรง  เปนการติดตอสื่ อสารกับ
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที
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5) บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employee)เปนสวนประสมการตลาดซึ่งตองอาศัย
การคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได และ สราง
ความแตกตางเหนือคูแขงขัน  พนักงานตองมีความสามารถ ทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา
ได รวมทั้งมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท
โดยครอบคลุม 2 ประเด็นดังน้ี

- บทบาทของบุคลากร  สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาที่ผลิต
บริการแลวยังตองทําหนาที่ขายผลิตภัณฑบริการไปพรอมๆ กันดวย  การสรางความสัมพันธกับ
ลูกคามีสวนจําเปนอยางมากสําหรับการบริการ

- ความสัมพันธระหวางลูกคาดวยกัน  คุณภาพการบริการของลูกคารายหน่ึงอาจมี
ผลมาจากลูกคาอ่ืนแนะนํามา  ตัวอยางที่เกิดขึ้น เชน กลุมลูกทัวรหรือลูกคาจากรานอาหารที่บอกปาก
ตอปากกันไป  ปญหาหน่ึงที่ผูบริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริการ
ใหอยูในระดับคงที่

6) กระบวนการ (Process)ในกลุมธุรกิจบริการ  กระบวนการในการสงมอบบริการมี
ความสัมพันธเชนเดียวกับเร่ืองทรัพยากรบุคคล  แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็
ไมสามารถแกปญหาใหลูกคาไดทั้งหมด เชน การเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการจะครอบคลุม
ถึงนโยบายและกระบวนการที่นํามาใช ระดับการใชเคร่ืองจักรกลในการใหบริการ อํานาจตัดสินใจ
ของพนักงาน การที่มีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการใหบริการ  อยางไรก็ตามความสําคัญของ
ประเด็นปญหาดังกลาวไมเพียงแตจะสําคัญตอฝายปฏิบัติการเทาน้ัน  แตยังมีความสําคัญตอฝาย
การตลาดดวย  เน่ืองจากเกี่ยวของกับความพอใจที่ลูกคาไดรับ  จะเห็นไดวาการจัดการทางการตลาด
ตองใหความสนใจในเร่ืองของกระบวนการใหบริการและการนําสง  ดังน้ันสวนประสมการตลาดก็
ควรครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการน้ีดวย

2.1.3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior)
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเชื่อวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ

อยางหลากหลาย แตเน่ืองจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเร่ืองของทรัพยากร ดังน้ันผูบริโภคจะ
มีการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน  โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดที่ตนจะไดรับสําหรับการ
บริโภคสินคาคงทน  ซึ่งสวนใหญจะมีการใชงานที่ยาวนานและมีราคาคอนขางแพง  ผูบริโภคจําเปน
จะตองคํานึงถึงประโยชนหรือความพอใจที่ตนไดรับเปนอยางมาก  กอนการตั ดสินใจซื้อเมื่อ
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เปรียบเทียบกับสินคาที่ตองใชประจํา  ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง
พฤติกรรมในการคนหา ซื้อใช และการกําจัดที่ผูบริโภคคาดวาจะตอบสนองความตองการของ
ตนเองได  โดยการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภควาจะทําอยางไรในการใชทรัพยากรที่มีอยู

การตัดสินใจของผูบริโภคที่ใชในการตัดสินใจซื้อจะมีสวนประกอบเปนขั้นตอน ดังน้ี
1) การรับรูถึงความตองการ คือ การทราบถึงความแตกตางของสิ่งที่ตองการ และ

สถานการณที่เปนอยู
2) การคนขอมูล คือ การกระตุน เราความรูที่มีอยูในความทรงจํา การคนหาอาจ

เกิดขึ้นจากภายในซึ่งเปนการสํารวจความทรงจําอยางคราวๆ  ถามีขอมูลไมเพียงพอจะทําการคนหา
จากภายนอก

3) การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ หมายถึง กระบวนการซึ่งทางเลือกทางเลือก
หน่ึงจะถูกประเมินและเลือกใหตรงตอความตองการของผูบริโภค  ซึ่งจะมีการกระทําควบคูไปกับ
การหาขอมูลระหวางรอการตัดสินใจ

4) การบริโภค การตัดสินใจวาจะบริโภคหรือไม  เมื่อมีการซื้อขายสินคาผูบริโภค
จะมีการใชงานหรือบริโภคสินคาน้ันอยางไร

5) การประเมินหลังการบริโภค คือ การประเมินระดับความพอใจ ที่ไดรับจาก
ประสบการณการบริโภคสินคา

6) การซื้อ คือ การจะประกอบการตัดสินใจที่มีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองตางๆ อัน
ไดแก 1. จะซื้อหรือไม  2. จะซื้ออยางไร  3. จะซื้อเมื่อใด  4. จะซื้อที่ไหน  5. จะจายอยางไร

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคมี 3 ประการที่สําคัญ คือ
1) ปจจัยสวนบุคคล (Person Factor)คือ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติสวน

บุคคลตางๆ เชน อายุ รายได อาชีพ รูปแบบการใชชีวิต บุคลิกภาพและแนวคิดที่เกี่ยวของกับตัวเอง
2) ปจจัยท่ีอยูภายในบุคคล (Internal Variable)คือ ปจจัยทางดานจิตวิทยา เปน

ปจจัยที่มีผลอยางมากตอการตัดสินใจของผูบริโภค  เน่ืองจากเปนปจจัยที่ควบคุมกระบวนการ
ทั้งหมดของผูบริโภค ประกอบดวย 4 ปจจัยดังน้ี

- แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งกระตุน หรือความรูสึกที่เปนสาเหตุที่ทําให
บุคคลมีการกระทําและพฤติกรรมที่แนนอน
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- การรับรู (Perception) คือ การตีความหมายของบุคคลตอสิ่งของหรือสิ่งที่
สามารถสังเกตได

- การเรียนรู (Learning) คือ การรับรูรับทราบถึงสิ่งที่ไมเคยรูจักมากอน
- ความเชื่อและทัศนคติ (Attitude) คือ กลุมกวางๆ ของความรูสึกที่มีอยู

ภายในตัวมนุษยหรือความเห็นที่เปนรูปแบบของพฤติกรรมบุคคล
3) ปจจัยท่ีอยูภายนอกตัวบุคคล (External determinants)หรือ ปจจัยแวดลอมที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค สามารถแบงออกเปน 5 ปจจัย ดังน้ี
- อิทธิพลของปจจัยทางวัฒนธรรม คือ เร่ืองของความเชื่อที่มีอยูในตัวของ

บุคคลน้ัน
- อิทธิพลครอบครัว  เปนอิทธิพลที่เปนผลที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัว
- อิทธิพลทางปจจัยสังคม  เปนผลลัพธที่ไดจากการติดตอกันของบุคคลทุก

คนในสังคมที่นอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว
- อิทธิพลทางปจจัยสถานการณ  คือ ผลที่เกิดขึ้นเน่ืองจากเหตุการณที่

เกิดขึ้นกอนตัดสินใจซื้อสินคาหรือซื้อสินคาแลว
- อิทธิพลทางการตลาด  คือ องคประกอบของสวนผสมทางการตลาดที่

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคาสินคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
พฤติกรรมของผูบริโภคมีพื้นฐานแบงไดเปน 4 ประเภท คือ

1) พฤติกรรมการซื้อท่ีซับซอน (Complex Buying Behavior) พฤติกรรมการซื้อ
ประเภทน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อมีความยุงยากในการตัดสินใจ เชน รูสึกถึงความแตกตางกันของตราสินคา
เปนสินคาที่ซื้อใชไมบอยนัก หาซื้อไดยากหรือผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับสินคาน้ันนอย

2) พฤติกรรมการซื้อท่ีลดความลังเลใจ (Dissonance-Reducing Behavior) เมื่อ
เกิดความยุงยากในการซื้อ มักเกิดขึ้นในสินคาที่มีราคาแพงและซื้อใชไมบอย  พฤติกรรมเชนน้ีจะทํา
ใหผูบริโภคเลือกดูจากหลายๆ ที่เพื่อที่จะหาสินคาที่คุมคามากที่สุด

3) พฤติกรรมการซื้อท่ีเปนความเคยชิน (Habitual Buying Behavior)สินคาบาง
ชนิดมีความคลายคลึงกัน และมีราคาไมสูงนัก  จะทําใหผูบริโภคไมสนใจขาวสารเกี่ยวกับสินคาน้ัน
นัก  แตการตัดสินใจซื้อจะเกิดจากการเห็นในโฆษณาทางโทรทัศน หรือโปสเตอร  ดังน้ัน การ
ตัดสินใจซื้อจึงเกิดจากความคุนเคยในตราสินคาโดยไมคํานึงถึงทัศนคติเกี่ยวกับสินคา
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4) พฤติกรรมการซื้อท่ีแสวงหาความหลากหลาย (Variety Seeking Buyer)
พฤติกรรมแบบน้ีจะเกิดกับผูบริโภคที่ไมมีความยุงยากในการซื้อนอย  โดยการซื้อในแตละคร้ังอาจมี
ความแตกตางกัน  โดยเปลี่ยนไปทดลองสินคาชนิดใหมๆ

2.1.4. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
การศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา S-R Theory เปนการศึกษา

เหตุจูงใจที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ  โดยมีจุดเร่ิมตนจากแรงกระตุนที่ผานเขาไปใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา  สงผลใหเกิดความตองการและนําไปสูการ
ตอบสนอง ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1

แผนภาพท่ี 2.1 โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior Model)

1) สิ่งกระตุน (Stimulate)
สิ่งกระตุนเปนเหตุจูงใจที่ทําใหผูบริโภคเกิดการซื้อสินคา (Buying Motives) สิ่งกระตุนอาจ

เกิดขึ้นไดเองจากความตองการภายในรางกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุนจากภายนอก
(Outside Stimulus) สิ่งกระตุนภายนอกเปนสิ่งกระตุนที่ผูขายจะตองใหความเขาใจ เพราะเปนสิ่งที่
ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคา

สิ่งกระตุนภายนอก ประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1) สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)
เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด  ซึ่งนักการตลาดสามารถควบคุม

และตองจัดใหมีขึ้น เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อรถยนต
-ผลิตภัณฑ (Product)สิ่งที่สามารถนําไปเสนอขายในตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิด

ความตองการครอบครองใช หรือเพื่อบริโภคผลิตภัณฑสามารถเปนไดทั้งสินคาและบริการ
สัญลักษณ การบรรจุหีบหอ

- ราคา คือ มูลคาของสินคา (Price)หรือบริการที่สามารถแสดงออกมาไดใน
รูปแบบของตัวเงิน การกําหนดราคาสามารถทําได ดังน้ี

สิ่งกระตุน ความรูสึกของผูซื้อ
หรือกลองดํา

การตอบสนองของ
ผูซื้อ
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1) การกําหนดราคาขายตํ่ากวาราคาตลาด
2) การกําหนราคาขายสูงกวาราคาตลาด
3) การกําหนดราคาขายเทากับราคาตลาด

- ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)คือ การนําเอาสินคาหรือ
บริการออกสูตลาด  โดยพิจารณาทั้งสถานที่ และกระบวนการวิธีการในการขนสง ประเภทของ
ตัวกลางที่นําไปจําหนาย สวนประกอบในการจําหนายประกอบดวย

1) ชองทางการจัดจําหนาย คือ กลุมบุคคลหรือสถาบันที่มีหนาที่นําสินคา
หรือบริการออกไปสูผูบริโภค

2) การกระจายตัวสินคา คือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคา
หรือบริการไปสูสถานที่ที่ตองการสินคาไดในเวลาที่ถูกตอง

- การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารระหวางผูบริโภคกับผูจําหนาย
เกี่ยวกับสินคาและบริการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือเพื่อสรางทัศนคติในการซื้อสินคา
และบริการ สามารถทําได 4 แบบ คือ

1) การขายโดยใชบุคคล (Personal selling) เปนการสื่อสารทางตรงแบบ
เผชิญหนากับผูบริโภคโดยใชพนักงานขาย

2) การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารโดยไมใชบุคคล  แตใช
การติดตอผานสื่อตางๆ แทน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ปายโฆษณา

3) การสงเสริมการขาย (Sale promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดที่
นอกเหนือจากการขาย โดยใชบุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ที่ชวยกระตุนการซื้อของ
ผูบริโภค

4) การใชขาวสารประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใช
ขาวสารเพื่อเปนตัวชวยในการเสนอขายสินคา และบริการ  สวนการประชาสัมพันธเปนการปรับ
ทัศนคติของประชาชนใหเปนไปในทางที่ดี

1.2) สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus)
เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยูภายนอกองคการที่ผูผลิตหรือผูขายไม

สามารถควบคุมได ไดแก
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1) สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economics) สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอ
ความตองการซื้อของผูบริโภค ไดแก รายไดของผูบริโภค ภาวะเศรษฐกิจ

2) สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) ความกาวล้ําดานเทคโนโลยีในการ
ผลิตรถยนตใหม เชน เทคโนโลยีระบบหัวฉีด ระบบเกียร 5 สปด ระบบเกียรอัตโนมัติ และถุงลม
นิรภัยสําหรับผูขับขี่ เปนตน  สามารถกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภคได

3) สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) การปรับโครงสราง
ภาษีรถยนตที่ประกอบในประเทศ หรือรถนําเขาสําเร็จรูปและนโยบายการคารถยนตเสรี เปนตน
เปนสิ่งกระตุนที่ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป

4) สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อรถยนตเพื่อการพาณิชย ไดแก สถานะทางสังคมและสถานะทางครอบครัว

2) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box)
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อหลังจากไดรับการกระตุนจากสิ่งกระตุนทางการตลาดและสิ่ง

กระตุนอ่ืนๆ แลว  เปนสิ่งที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได  ดังน้ันผูผลิตหรือผูขายจึงตอง
พยายามคนหาถึงความรูสึกนึกคิดของผูซื้อใหพบ  เพื่อที่จะไดจัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ ให
สนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก

2.1) ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานตางๆ
ดังน้ี

- ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเปนพฤติกรรม และสิ่งที่คน
ในแตละกลุมสรางขึ้นจากการเรียนรูจากกัน และรวมใชอยูในกลุมของตน   วัฒนธรรมจะมีอิทธิพล
อยางมากตอพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อ  เ น่ืองจากวัฒนธรรมไดแทรกซึมอยูในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่จะพิจารณาใหเห็นถึงการบริโภค และใชสินคาตางๆ ตลอดจน
ตอบสนองความพอใจของผูซื้อแตละคน

- ปจจัยดานสังคม (Social Factors) ปจจัยดานสังคมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว สถานะภาพ และบทบาททางผูบริโภคในสังคม

- ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ รายไดสวนบุคคล การศึกษา รูปแบบ
การดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล
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- ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา คือ การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ

2.2) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer Buying Decision Process)
การตัดสินใจซื้อรถยนตเพื่อการพาณิชยของผูซื้อน้ัน  ผูซื้อจะมีการตัดสินใจอยางเปน

ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหา การหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และการประเมินคาภายหลังการซื้อ

3) การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response)
หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อรถยนตเพื่อการ

พาณิชยของผูซื้อแตละรายจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
- การเลือกผลิตภัณฑ
- การเลือกตราสินคา
- การเลือกผูขาย
- การเลือกเวลาในการซื้อ เปนตน

2.1.5 แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขความสบายที่ไดรับจากสภาพแวดลอมทางกายภาพเปน

ความสุขสบายที่เกิดจากการเขารวม ไดรูและไดเห็นในกิจกรรมน้ันๆ  ความพึงพอใจเปนความรูสึก
ของบุคคลในเชิงบวก สามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง  ซึ่งความพอใจน้ีเปนทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเปนทัศนคติที่เปนผลมากจาสภาพแวดลอม (ปองศักด์ิ ทองเน้ือ
แข็ง, 2544)

Kotler (1994 อางถึงใน เบญจพร ไสยานนท) ไดกลาววา ความพึงพอใจ(Satisfaction) เปน
ความรูสึกหลังการซื้อของบุคคลหรือลูกคา  ซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการ
ปฏิบัติงานของผูใหบริการหรือประสิทธิภาพของสินคา กับการใหบริการที่ลูกคาคาดหวัง  โดยถาผล
ที่ไดรับจากสินคาหรือบริการตํ่ากวาความคาดหวังของลูกคา  ทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตถา
ระดับของผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหมายที่ลูกคาต้ังไว ก็จะทําใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ
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การคาดหวังของลูกคา เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซื้อ เชน จากเพื่อน
นักการตลาดและขอมูลจากคูแขงขัน  ซึ่งถานักการตลาดสงเสริมผลิตภัณฑไดเกินจริง ผูบริโภคจะมี
ความหวังในผลิตภัณฑสูงเกินจริงจะทําใหผูซื้อผิดหวังเมื่อตัดสินใจซื้อ  ดังน้ันสิ่งสําคัญที่จะทําให
บริษัทประสบความสําเร็จก็คือ การเสนอผลิตภัณฑที่มีผลประโยชนจากผลิตภัณฑที่สอดคลองกับ
การคาดหวังของผูซื้อ  โดยยึดหลักการสรางความพึงพอใจแกลูกค าโดยสวนรวม  สิ่งสําคัญอีก
ประการหน่ึงก็คือจะตองคนหาและวัดความพึงพอใจของลูกคา  โดยเทคนิคที่ใชสํารวจความพึง
พอใจของลูกคา ก็คือ

1) การใหคะแนนความพึงพอใจที่มีตอการใชผลิตภัณฑ  โดยสํารวจอยูในรูปของ
การใหคะแนน เชน ไมพอใจอยางยิ่ง ไมพอใจ พอใจ พอใจอยางยิ่ง

2) การถามลูกคาไดรับความพึงพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการอยางไร
3) เปนการถามใหลูกคาระบุปญหาจากการใชผลิตภัณฑและบริการ  เสนอแนะ

ประเด็นตางๆ ที่จะแกไขปญหาน้ัน
4) เปนการถามลูกคาเพื่อใหคะแนนคุณสมบัติตางๆ และการทํางานของผลิตภัณฑ

วิธีน้ีจะชวยใหทราบจุดออน จุดแข็งของผลิตภัณฑ
5) เปนการสํารวจความต้ังใจในการซื้อซ้ําของลูกคา

2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการศึกษาน้ี ไดสรุปสาระสําคัญของบทความจากวารสาร เอกสารตางๆ และจากงานวิจัย
นํามาประกอบการพิจารณาดังน้ี

พรศรี ผลพิสิษฐ (2545) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตกระบะ
ยี่หออีซูซุในจังหวัดเชียงใหมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
กระบะยี่หออีซูซุในจังหวัดเชียงใหมการศึกษาในคร้ังน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการออก
แบบสอบถามผูซื้อรถยนตกระบะยี่หออีซูซุในจังหวัดเชียงใหมที่จดทะเบียนในป 2543-2544จํานวน
278 คน

ผลการศึกษาพบวาผูซื้อรถยนตกระบะอีซูซุในจังหวัดเชียงใหมจัดเปนอันดับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตกระบะยี่หออีซูซุมีคาเฉลี่ยเปนอันดับ
หน่ึงคือปจจัยดานผลิตภัณฑรองลงมาเปนปจจัยดานสถานที่ปจจัยดานราคาและปจจัยดานการ
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สงเสริมการตลาดตามลําดับผลการศึกษาปจจัยตางๆในรายละเอียดมีดังน้ี 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตกระบะยี่หออีซูซุในจังหวัดเชียงใหมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในะดับมาก
โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งจัดอยูในระดับมากไดแกการประหยัดนํ้ามัน 2) ปจจัยดานราคามี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลางโดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งจัดอยูในระดับมากไดแกราคา
รถยนตสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับยี่หออ่ืน 3) ปจจัยดานสถานที่ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตกระบะยี่หออีซูซุในจังหวัดเชียงใหมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากโดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดซึ่งจัดอยูในระดับมากไดแกมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 4) ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตกระบะยี่หออีซูซุในจังหวัดเชียงใหมมีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับปานกลางโดยมีปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งจัดอยูในระดับมากไดแกมีอะไหลและ
ศูนยบริการพรอม

สุปราณี วงศกาแกว (2551)ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเชาซื้อรถยนตใหมของลูกคาใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความนาจะเปนในการตัดสินใจเชาซื้อรถยนตใหมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากผูที่ใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมกับธนาคารเกียรตินาคินจํากัด
(มหาชน) สาขาเชียงใหมในปพ.ศ.2551 รวมถึงขอมูลการจดทะเบียนรถยนตในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมอีกดวยโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 200
รายมาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปSPSSและใชสถิติเชิงพรรณนาไดแกความถี่รอยละ
และคาเฉลี่ยจากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 20 -29 ป
สถานภาพสมรสการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัทหางรานเอกชนและมีระดับ
รายไดอยูระหวาง 10,001-20,000 บาทตอเดือน

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหมดังกลาวพบวาวงเงินสินเชื่อที่
ไดรับอนุมัติอยูที่วงเงิน 400,000-499,999 บาทระยะเวลาผอนชําระ 61-72 งวดอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับ
อนุมัติจากธนาคารรอยละ 3.00-3.99 ตอปขนาดเคร่ืองยนต 1,500-2,000 ซีซีวงเงินผอนชําระตองวด
คิดเปนรอยละ 16-20 เมื่อเทียบกับรายไดและสาเหตุในการเลือกเชาซื้อรถยนตใหมเมื่อเทียบกับ
รถยนตมือสองไดแกโอกาสในการเสียคาใชจายตอการบํารุงรักษามีนอยกวาสําหรับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตองการเชาซื้อรถยนตใหมพบวาปจจัยที่สําคัญมากที่สุดคือปจจัยดานราคารองลงมา
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คือปจจัยดานกระบวนการปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานสถานที่ปจจัยดานบุคลากรและปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดตามลําดับ

อัจฉริยา วิจิตร  (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชกาซปโตรเลียม
เหลว (LPG) ของผูใชรถยนตน่ังสวนบุคคลในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ของผูใชรถยนตน่ังสวน
บุคคลในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 300 รายโดยการเลือกกลุม
ตัวอยางจะเลือกใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) จากผูใชรถยนตน่ังสวนบุคคล
ธรรมดาและรถบรรทุกสวนบุคคลไมเกิน 1 ตันและนําขอมูลจากลุมตัวอยางดังกลาวมาวิเคราะหโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนาโดยนําเสนอในรูปแบบของตารางรอยละความถี่คาเฉลี่ยคามัธยฐานฐานนิยม
นอกจากน้ียังทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงปริมาณโดยนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมาทําการ
วิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือทางสถิติไดแกChi-Square Test

จากผลการการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 21 -30 ป
สถานภาพสมรสมีจํานวนบุตร 1-2 คนสวนใหญเปนพนักงานบริษัทมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง
5,000-10,000 บาทอาศัยและทํางานอยูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมและสวนใหญจะใชรถคัน
เดียวสําหรับพฤติกรรมของกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญจะใชรถยนตน่ังสวนบุคคลยี่หอโตโยตา
รองลงมาคือฮอนดาประเภทพลังงานเชื้อเพลิงที่ใชเปนเบนซิน 91 ใชกาซLPG ขนาดของเคร่ืองยนต
ระหวาง 1,500-1,800 ซีซีติดต้ังกาซภายในอําเภอเมืองเมืองเชียงใหมชนิดอุปกรณติดต้ังกาซใชแบบ
กึ่งหัวฉีดชนิดของถังกาซเปนแบบมัลติวาลวขนาด 58 ลิตรกอนและหลังติดต้ังกาซกลุมตัวอยางจะ
เติม 3-4 คร้ังตอเดือนเปนเงินแตละคร้ังประมาณ 501-1,500 บาทปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชกาซLPG
ของกลุมตัวอยางไดแกปจจัยทางดานผลิตภัณฑปจจัยทางดานราคาปจจัยทางดานสถานที่หรือชอง
ทางการจัดจําหนายปจจัยทางดานการสงเสริมการขายและปจจัยทางดานเศรษฐกิจสังคมการเมือง
และสิ่งแวดลอมตามลําดับ

โอฬาร ญาณวุฒิ  (2551)ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใช
กาซเอ็นจีวีและกาซแอลพีจีของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจรวมถึงความตองการในการใชกาซเอ็นจีวีและกาซแอลพีจีของผูบริโภค
ในจังหวัดเชียงใหมเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการวางแผนดานพลังงานใน
อนาคตโดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากผูบริโภคที่ใชรถยนตที่ติดต้ังกาซเอ็นจีวีและกาซแอล
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พีจีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง 200 ราย (ซึ่งแยกเปนผูบริโภคที่ใชรถยนตที่ติดต้ังกาซเอ็นจีวีและกาซแอลพีจีอยางละ 100
ราย) มาทําการวิเคราะหแลวนําเสนอเปนสถิติเชิงพรรณนาโดยแสดงเปนความถี่รอยละคาเฉลี่ยและ
ใชมาตรวัดของLikert (Likert Scale)

จากผลการศึกษาพบวาบริโภคที่ตองแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายอายุระหวาง 26-40
ปสถานภาพสมรสระดับการศึกษาปริญญาตรีสําหรับอาชีพผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่ใชกาซ
เอ็นจีวีสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท.ลูกจางสวนผูบริโภคที่ใชกาซแอลพีจีสวนใหญ
ทําธุรกิจสวนตัวรายไดอยูในชวง 15,000-30,000 บาทผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรถยนตที่ใชติดต้ัง
กาซพบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมใชรถยนตยี่หอโตโยตาในการติดต้ังกาซมาก
ที่สุดสําหรับชนิดรถยนตที่ใชในการติดต้ังกาซเอ็นจีวีจะนิยมใชรถมือหน่ึงในการติดต้ังสวนกาซแอล
พีจีจะนิยมใชรถมือสองในการติดต้ังคาใชจายในการติดต้ังเฉลี่ยของกาซเอ็นจีวี 64,120 บาทกาซแอล
พีจี 17,881 บาทผูบริโภคจะใหความสําคัญในเร่ืองความประหยัดเปนอันดับแรกไดขอมูลที่ศึกษา
กอนติดต้ังกาซจากเพื่อน/คนรูจักปจจัยที่มีผลตอการติดต้ังกาซเอ็นจีวีไดแกความประหยัดเมื่อเทียบ
กับราคานํ้ามันการสงเสริมของภาครัฐราคากาซที่ใชเติมคาใชจายในการบํารุงรักษาจํานวน
ศูนยบริการในการบํารุงรักษาจํานวนสถานที่ติดต้ังกาซการมีสวนลดตลอดจนการใหสินเชื่อของ
รานคาที่ใหบริการราคาในการติดต้ังและจํานวนสถานที่จําหนายกาซตามลําดับสวนปจจัยที่มีผลตอ
การติดต้ังกาซแอลพีจีไดแกราคาในการติดต้ังกาซความประหยัดเมื่อเทียบกับราคานํ้ามันจํานาน
สถานที่ จําหนายกาซราคากาซที่ใชเติมคาใชจายในการบํารุงรักษาจํานวนศูนยบริการในการ
บํารุงรักษาจํานวนสถานที่ติดต้ังกาซการสงเสริมของภาครัฐการมีสวนลดของทางรานที่ติดต้ังและ
การใหสินเชื่อในการติดต้ังตามลําดับผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางดังกลาวน้ีแนะนําใหผูที่ยังไมเคย
ติดต้ังกาซใหลองติดต้ังดวยเหตุผลในเร่ืองของความประหยัดกวาราคานํ้ามันลดคาใชจายในการ
เดินทางทําใหมีเงินออมมากขึ้นขอเปรียบเทียบของกาซทั้งสองชนิดน้ันมีขอดีตางกันถาผูที่ชื่นชอบ
ในเร่ืองของอัตราเรงควรเลือกติดต้ังกาซแอลพีจีดานความประหยัดกาซเอ็นจีวีประหยัดกวาดาน
สถานีบริการกาซแอลพีจีมีมากกวาดานการติดต้ังกาซแอลพีจีติดต้ังงายกวาดานถังบรรจุกาซเอ็นจีวีจุ
ไดนอยและหนักกวาทําใหตองเติมบอยอีกทั้งราคาในการติดต้ังกาซเอ็นจีวีแพงกวาหลายเทาตัวแต
กาซเอ็นจีวีจะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากภาครัฐมากกวากาซแอลพีจี
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สุบิน  ชมดวง (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตใหมของผูบริโภค ใน
เขตอําเภอเมืองเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม และปจจัยในการเลือกซื้อรถย นต
ใหมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยนํา
แบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากฝายขายของโชวรูมรถยนตใหม  และฝายสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ที่ปลอยสินเชื่อสําหรับเชาซื้อรถยนตใหมในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม และนําขอมูลจากลุมตัว อยาง
ดังกลาวมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ียังทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คา Chi-Square Test
เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆ ตอการใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
ใหม

จากผลการการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคที่เลือกซื้อรถยนตใหมตามโชวรูมรถยนต
ในอําเภอเชียงใหมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพหลักเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง
10,000-20,000 บาท อาศัยอยูในเขตจังหวัดเชียงใหม และเปนรถยนตคันแรก  สําหรับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถยนตใหมของผูบริโภคดังกลาว สวนใหญตัดสินใจซื้อรถยนตใหมเพราะความสะดวกใน
การทํางาน ประกอบธุรกิจ และการดําเนินชีวิตประจําวัน ประเภทของรถยนตที่จะซื้อคือรถเกง/รถ
น่ังไมเกิน 7 คน ยี่หอโตโยตา รองลงมาคือ ฮอนดา และอีซูซุ  มีราคาอยูระหวาง 500,001-600,000
บาท  สีที่ใหความสนใจคือ สีนํ้าเงิน สีเขียว และสีบรอน/ทอง นอกจากน้ีมีเหตุผลที่เลือกซื้อรถยนต
ใหมกับตัวแทนจําหนายเพราะการใหบริการของพนักงาน รองลงมาคือ มีบริการหลังการขายที่ดี
และมีโปรโมชั่น/ของแถม/แคมเปญ เปนที่นาพอใจ  สําหรับปจจัยในการเลือกซื้อรถยนตใหมของ
ผูบริโภค พบวาปจจัยที่สําคัญมากที่สุด ปจจัยดานผลิตภัณฑ  รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
สถานที่ของตัวแทนจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมกาตลาด และปจจัยดานการบริการ  ตามลําดับ


