
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เก่ียวของ และ ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1.1  ทฤษฎีอุปสงค 
อุปสงคหรือปริมาณการซ้ือตามความหมายทางเศรษฐศาสตร หมายถึง อุปสงคท่ีมี

ประสิทธิผล (effective demand) ซ่ึงก็คืออุปสงคท่ีมีการซ้ือขายสินคาหรือบริการเกิดข้ึนแลวจริงๆ 
และจะตองประกอบดวยองคประกอบครบ 3 ประการ กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีความปรารถนาอยาก
ท่ีจะบริโภคสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง (desirable) แลว ผูบริโภคจะตองมีความสามารถ
หรือมีรายไดมากพอท่ีจะซ้ือหาใหไดมา (ability to pay) และมีความเต็มใจหรือมีความพอใจท่ีไดซ้ือ
หาสินคาหรือบริการชนิดนั้นมาสนองความตองการของตน (willingness to pay) ดังนั้น เม่ือ
พิจารณาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนแลว มักจะพบวา ตามปกติผูบริโภคทุกคนยอมมีความ
ปรารถนาท่ีจะทําใหตนเองไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินคาและบริการที่ซ้ือหามา 
(นราทิพย ชุติวงศ, 2550)  

กฎของอุปสงค กลาววา ปริมาณความตองการซ้ือสินคาหรือบริการจะมีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขามกับราคาสินคาหรือบริการ กลาวคือ เม่ือราคาสินคาหรือบริการเพิ่มสูงข้ึน
ความตองการซ้ือจะลดตํ่าลงและหากราคาสินคาหรือบริการลดตํ่าความตองการซ้ือจะเพิ่มสูงข้ึน 

ประเภทของอุปสงค โดยท่ัวไปสามารถจําแนกได 3 ลักษณะ คือ 
1. อุปสงคตอราคาสินคา (Price demand) คือ ปริมาณความตองการซ้ือสินคาหรือบริการ 

ณ ระดับราคาสินคาหรือบริการตางๆ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี ปกติแลวความตองการซ้ือ
สินคาหรือบริการจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนไปตาม
กฎของอุปสงค 

2. อุปสงคตอรายได (Income demand) คือปริมาณความตองการซ้ือสินคาหรือบริการ ณ 
ระดับรายไดของผูบริโภคในระดับตางๆ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี ซ่ึงความตองการซ้ือสินคา
หรือบริการที่เปนสินคาปกติ (Normal goods) จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาสินคา หรือ
บริการแตถาเปนสินคาดอยคุณภาพ (Inferior goods) ความตองการซ้ือสินคาหรือบริการจะมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคา 

3. อุปสงคตอราคาสินคาอ่ืน (Cross demand) คือ ปริมาณความตองการซ้ือสินคาหรือ
บริการชนิดหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ ของสินคาหรือบริการชนิดหนึ่ง โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี 
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ซ่ึงถาสินคาท้ังสองชนิดเปนสินคาทดแทนกัน (Substitute goods) ความสัมพันธระหวางความ
ตองการซื้อสินคาชนิดหนึ่งกับราคาสินคาอีกชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน แตถา
สินคาท้ังสองชนิดเปนสินคาท่ีใชประกอบกัน (Complimentary goods) ความสัมพันธระหวางความ
ตองการซ้ือสินคาชนิดหนึ่งกับราคาสินคาอีกชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

 
2.1.2   ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับ
การซื้อ การใช การประเมินและการจับจายใชสอย ซ่ึงสินคาและบริการท่ีผูบริโภคคาดหวังวาจะทํา
ใหความตองการของผูบริโภคไดรับความพอใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541:124) 

การท่ีมนุษยจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมา มักจะมีมูลเหตุท่ีทําใหเกิด
พฤติกรรมเสียกอน ซ่ึงมูลเหตุดังกลาวจะเรียกวา “กระบวนการของพฤติกรรม” (Process of 
Behavior) และกระบวนการของมนุษยมีลักษณะคลายกัน 3 ประการดังนี้ 

1. พฤติกรรมเกิดข้ึนได จะตองมีสาเหตุทําใหเกิด (behavior is caused) ซ่ึงหมายความวา
การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมานั้น จะตองมีสาเหตุทําใหเกิดและส่ิงซ่ึงเปน
เหตุก็คือ ความตองการที่เกิดข้ึนในตัวนั่นเอง 

2. พฤติกรรมเกิดข้ึนได จะตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน (behavior is motivated) นั่น
คือ เม่ือคนเรามีความตองการเกิดข้ึนแลว คนเราก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตองการนั้นจน
กลายเปนแรงกระตุน หรือแรงจูงใจ (Motivation) ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความ
ตองการท่ีเกิดข้ึนนั้น 

3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอมมุงไปสูเปาหมาย (behavior is goal-directed) ซ่ึงหมายความ
วาการท่ีตัวเราแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้น ก็มิไดกระทําไปอยางเล่ือนลอยโดยปราศจาก
จุดมุงหมายหรือไรทิศทาง ตรงกันขามกลับมุงไปสูเปาหมายท่ีแนนอน เพื่อบรรลุผลสําเร็จแหงความ
ตองการของตน 
 

2.1.3   ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 7 

ประการ โดยนํามาใชรวมกันอยางเหมาะสม เพ่ือสนองความตองการของตลาดเปาหมาย  (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ, 2541) โดยสวนผสมทางการตลาดดังกลาวประกอบดวย 
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1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจ อาจเปนสินคาท่ีมีตัวตน และไมมีตัวตน ดังนั้นผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา บริการ 
ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และคุณคา (Value) 

2. ราคาในการใหบริการ (Price) หมายถึง การกําหนดราคาและอัตราคาบริการท่ี
กําหนดใหเขากับรูปแบบตางๆ ของการบริการ  

3. สถานท่ีใหบริการ (Place) หมายถึง ผูบริการตองใหความสําคัญกับสถานท่ีใหบริการ
วา มีสถานท่ีกี่แหงท่ีใหบริการรับชําระคาบริการ และวิธีการที่ลูกคาชําระคาบริการนั้น มีความ
สะดวกในการใชบริการหรือไม 

4. ข้ันตอนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการที่ใหบริการแกลูกคาตองไม
ยุงยากซับซอนในการชําระบริการ ระบบการใหบริการตองมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไมลาชา 
ซ่ึงจะสงผลทําใหลูกคาไดรับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีรับชําระ
คาบริการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. บุคลากรท่ีใหบริการ (People) หมายถึง บุคคลท่ีเกี่ยวของในกระบวนการใหบริการ 
ประกอบดวย บุคคลหรือเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ หรือบางคร้ังอาจหมายถึงลูกคาท่ีเขามาใชบริการ 

6. การสงเสริมการตลาด และการใหความรู (Promotion and Education) หมายถึง การ
ติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูซ้ือและผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองมือ
ในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตองใชหลักการท่ี
ผสมผสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขง โดยมีเคร่ืองมือสงเสริมท่ี
สําคัญคือ การโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย การใหขาวประชาสัมพันธ และ
อ่ืนๆ 

7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงภายนอกท่ีสามารถรับรูและ
สัมผัส ซ่ึงเกี่ยวของกับการบริการตางๆ เชน อาคารสถานท่ี ทําเลท่ีตั้ง พื้นท่ีใหบริการ การตกแตง
สถานท่ีใหบริการ การขนสง อุปกรณ เคร่ืองมือ พนักงาน สัญลักษณ และปายตางๆ เปนตน 

 
2.1.4   ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกหลังการซ้ือหรือรับบริการของบุคคลซ่ึงเปนผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการหรือประสิทธิภาพของสินคากับการ
ใหบริการท่ีเขาคาดหวัง โดยผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการตํ่ากวาความคาดหวังของลูกคาทําให
ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตถาระดับผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของ
ลูกคา ก็จะทําใหลูกคาเกิดความพอใจ และถาผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหวัง
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ท่ีลูกคาต้ังไวก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ผูใหบริการจะตองทําใหผลิตภัณฑแตกตางจากคู
แขงขันโดยการรักษาระดับคุณภาพการใหบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) 

Tilbuty (1989 อางถึงใน ภารดี ตั้งตระกูล, 2554:17) กลาววา ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเปนระดับความรูสึกท่ีดีของบุคคล โดยไดรับบริการท่ีเปนประสบการณตรงและ
ประกอบกับความคาดหวังท่ีผูใชบริการคาดหวังไว โดยแบงความพึงพอใจของผูใชบริการและ
ระบบบริการไว 5 ประเภทคือ 

1. ความพึงพอใจของบริการท่ีมีอยู (Availability) คือความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยู
กับความตองการของผูใชบริการ 

2. การเขาถึงแหลงบริการ (Accessibility) คือความสามารถท่ีจะไปใชแหลงบริการได
อยางสะดวก โดยคํานึงถึงท่ีตั้ง และการเดินทาง 

3. ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) ไดแก 
แหลงบริการท่ีผูใชบริการยอมรับวาใหความสะดวกและมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

4. ความสามารถของผูใชบริการในการท่ีจะเสียคาใชจายบริการ 
5. การยอมรับคุณภาพบริการ (Acceptability) ซ่ึงรวมถึงการยอมรับของผูใชบริการ 
วิธีวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้ 
1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม ตองการทราบความคิดเห็นซ่ึงสามารถ

กระทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว อาจถามความ
พึงพอใจในดานตางๆ 

2. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่
ดีจึงจะไดขอมูลท่ีเปนจริง  

3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย ไม
วาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมี
ระเบียบแผน 

 
2.2   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชัยสิทธ์ิ ศิลมัย (2540) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 120 ตัวอยาง
เฉพาะผูท่ีเคยซ้ือคอมพิวเตอร โดยแบงประชากรเปนช้ันภูมิ (Startified Sampling) ตามอาชีพ
ออกเปน 4 กลุมเทาๆ กัน ไดแกกลุมนักเรียน นักศึกษา กลุมขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุม
พนักงาน หางราน หรือบริษัทเอกชน และกลุมเจาของกิจการ และอ่ืนๆ ขอมูลท่ีรวบรวมไดจาก
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แบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถ่ี 
รอยละ และหาคาเฉล่ีย โดยนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูบริโภคทุกกลุมอาชีพ 
ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียรองลงมาคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการ
สงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในระดับ
มาก คือ การมีศูนยซอมตางจังหวัด ปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคใน
ระดับมาก คือ ราคาตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร คาบริการหลังการขาย ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากคือ การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง และปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากคือ การสงเสริมการขาย 

วีรธัช อรุณเจริญพรชัย (2546) ศึกษาเร่ืองปจจัยในการเลือกใชบริการหลังการขายของผูใช
คอมพิวเตอรในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 
300 ตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เฉพาะผูท่ีมีและใชคอมพิวเตอรในอําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร และการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามนํามา
วิเคราะหโดยการหาคารอยละ หาคาเฉล่ียและนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่ มีผลตอการเลือกใชบริการหลังการขายของผูใช
คอมพิวเตอรทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมาก โดยใหความสําคัญปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 
สวนปจจัยดานราคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรกคือ คาอะไหล ปจจัยยอยดานชองทางการ
ใหบริการคือ สามารถติดตอชางไดโดยตรง และรวดเร็ว ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดคือ 
การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปจจัยยอยดานบุคคลคือ ชางท่ีมีความรูในงานท่ีทําอยาง
ดี ปจจัยยอยดานกายภาพคือ ศูนยท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ ปจจัยยอยดานกระบวนการ
บริหารที่มีคาเฉล่ียสูงอันดับแรกคือ การนัดหมายตรงตอเวลา 

จิราภรณ เลิศจีระจรัส (2548) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ
ทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวมจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 400 ตัวอยาง 
และทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา แบบจําลองโลจิต (logit model) วิธีการประมาณภาวะ
ความนาจะเปนสูงสุด (maximum likelihood estimation: MLE) และวิธี marginal effects ผล
การศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีเพียง 9 ปจจัยดังตอไปนี้ คือ 
วัตถุประสงคของการใชบริการอินเตอรเน็ต บุคคลที่มีสวนเก่ียวของตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและ
บริการ ประเภทของสินคาและบริการท่ีซ้ือขาย ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบน



17 
 

เว็บไซตบนอินเตอรเน็ต วิธีการชําระเงิน หนวยงานในการรับสงสินคา การใหบริการตอบคําถามแก
ลูกคาบนเว็บไซต สถานท่ีท่ีใชบริการอินเตอรเน็ต และชวงระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

ทันฑิมา เชื้อเขียว (2550) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือสินคาและบริการ ผานเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการ
ซ้ือสินคา และบริการผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการ
เก็บแบบสอบถามจาก 200 ตัวอยาง โดยเลือกวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบดวยความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใช
อินเตอรเน็ตเปนเวลามากกวา 6 ป สินคาท่ีจับตองไดเคยส่ังซ้ือ CD/เพลง/หนังภาพยนตร สินคาท่ีจับ
ตองไมไดท่ีเคยส่ังซ้ือคือ Download เพลง สินคาบริการท่ีเคยส่ังจองคือ ตั๋วเครื่องบิน สินคาและ
บริการท่ีซ้ือมีราคา 1,001-5,000 บาท เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคาและบริการผานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสคือ ความสะดวกในการซ้ือ เพราะบริการ 24 ช่ัวโมง จากการแปลผลคาเฉล่ียผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดในปจจัยดานสินคาและบริการคือ คุณภาพของสินคาและบริการ 
ปจจัยดานราคา คือ ความปลอดภัยในการชําระเงิน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายคือ ความ
สะดวกในการส่ังซ้ือ และปจจัยในดานการสงเสริมการตลาดคือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
เชน จัดใหมีการลดแลก แจก แถม และชิงโชคเปนตน 

นิชชิมา หลอขุนไกร (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ตในการใชโปรแกรมบิท
ทอเรนทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม รวมไปถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการใชโปรแกรมบิททอเรนต โดยมีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามลักษณะปลายปด
และปลายเปดกับผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม
นํามาวิเคราะหไปใชสถิติเชิงพรรณา อันประกอบดวยการหาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย ผล
การศึกษาพบวาผูใชอินเตอรเน็ตสวนมากใชอินเตอรเน็ตมามากกวา 6 ป เพ่ือการรับสงอีเมล โดย
ผูใชบริการอินเตอรเน็ตท่ีรูจักและใชบริการโหลดบิททอเรนทในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม คิดเปน
รอยละ 55.8 สถานที่โหลดมากที่สุดคือท่ีบาน ไฟลท่ีนิยมโหลดมากท่ีสุดคือ ภาพยนตร จํานวน
ช่ัวโมงในการเปดเครื่องคอมพิวเตอรท้ิงไวเพื่อดาวนโหลด คือ 2-3 ช่ัวโมง ความถ่ีในการดาวน
โหลดอยูท่ี 4-6 คร้ังตอเดือน เหตุผลท่ีดาวนโหลดคือมีความสะดวกเพราะสามารถดาวนโหลดได
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทัศนคติของผูใชบริการคือ สามารถใชบริการไดท่ัวโลกตลอด 24 ช่ัวโมง ทัศนคติ
ตอเว็บไซตคือ การออกแบบเว็บไซตนั้นใชงานไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 
 


