
บทท่ี  2 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 แนวคิดที่ใชในการศึกษาเรื่อง  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชรถยนตใน
จังหวัดเชียงใหมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจครั้งนี้ไดแก  ทฤษฎีสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Services  Marketing Mix)   และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค  (Buying  Decision Process) 
 
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ  (Services  Marketing  Mix)   
 Philip Kotler กลาวไววาสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (Services Marketing 
Mix)  นั้นตองใชกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย  7P’s ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน 
และคณะ, 2541 :7) 
 1.  ดานผลิตภัณฑ  (Product)  เปนสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจซึ่งสนองความจําเปนและความ
ตองการของมนุษยไดคือ  ส่ิงที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาควรไดรับผลประโยชนและ
คุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ  โดยทั่วไปแลว  ผลิตภัณฑแบงเปน 2  ลักษณะคือ  ผลิตภัณฑที่เปนสิ่งซึ่ง
จับตองไดและผลิตภัณฑที่จับตองไมได  ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย  สินคา  บริการ  ความคิด  
สถานที่  องคกร  หรือบุคคล  ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน  (Utility)  มีคา  (Value)  ในสายตา
ของลูกคา  จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 
 ระดับผลิตภัณฑ  5  ระดับ  (Five  Product  Levels)  เปนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  5  ระดับ  
ไดแก 
  1.1  ประโยชนหลัก  (Core  Benefit)  หมายถึงประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคไดรับโดยตรง  ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาได  เชน  สินเชื่อ
ดานการสงออก  มีประโยชนพื้นฐานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการสินเชื่อระยะ
ส้ัน 
  1.2  รูปลักษณผลิตภัณฑ  (Tangible  Product)  หรือผลิตภัณฑพื้นฐาน  (Basic  
Product)  หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคสามารถรับรูได  ไดแก  คุณภาพ  
ตราสินคา 
  1.3  ผลิตภัณฑที่คาดหวัง  (Expected  Product)  หมายถึง  กลุมของคุณสมบัติและ
เงื่อนไขที่ผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับ  และใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา  การเสนอผลิตภัณฑที่
คาดหวัง  การนําเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังควรคํานึงถึงความพอใจของลูกคาเปนหลัก  เชน  ความ
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ประทับใจในการรับบริการจากพนักงานธนาคาร  การใหคําอธิบายที่ชัดเจนในการเขารับบริการ  
เปนตน 
  1.4  ผลิตภัณฑสวนเพิ่ม  (Augmented  Product)  หมายถึงผลประโยชนหรือบริการ
เพิ่มเติมที่ผูซ้ือจะไดรับควบคูกับการซื้อสินคา  ประกอบดวยบริการกอนและหลังการขาย 
  1.5  ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  (Potential  Product)  คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต  เชน  
สินเชื่อเคหะไดเพิ่มโครงการอัตราดอกเบี้ยคงที่  3 ป  สําหรับลูกคาเกา  เปนตน 
 2.  ดานราคา  (Price)  หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน  (Cost)  ของ
ลูกคา  ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑของบริการกับราคาของบริการนั้น  
ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ  ดังนั้นการกําหนดราคาการใหบริการควรมีความ
เหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน  และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน  โดยผูกําหนด
กลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
  2.1  คุณคาที่รับรู  (Perceived  Value)  ในสายตาของผูบริโภค  ซ่ึงตองพิจารณาวา
การยอมรับของลูกคาในคุณคาผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 
  2.2  ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
  2.3  ภาวการณแขงขัน 
  2.4  ปจจัยอ่ืน ๆ  เชน  สภาวะเศรษฐกิจ  นโยบายของรัฐ  เปนตน 
 3.  ดานการจัดจําหนาย  (Place)  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการ
นําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการที่นําเสนอ  ซ่ึงสวนแรกที่ตองพิจารณาคือในดานทําเลที่ตั้ง  (Location)  ของธุรกิจบริการซึ่งมี
ความสําคัญมาก  โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ที่ผู
ใหบริการจัดไว  เพราะทําเลที่ตั้งที่เลือก  เปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่จะเขามารับบริการ  
ดังนั้นสถานที่ใหบริการจึงตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากที่สุด  
ความสําคัญของทําเลที่ตั้งจะมีระดับความสําคัญแตกตางกันไป ตามลักษณะของธุรกิจบริการแตละ
ประเภท  สวนที่สองคือชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels)  การกําหนดชองทางการจัด
จําหนาย  ตองคํานึงถึงองคประกอบ  3  สวนไดแก  ลักษณะของการบริการ  ความจําเปนในการใช
คนกลางในการจําหนาย  และลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริการนั้น 
   4.  ดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion)  เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูซ้ือและผูขาย  ผูใชบริการ  โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูง
ใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ  และเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ  การ
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ติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย  (Personal  Selling) หรือการขายโดยไมใชพนักงานขาย  
(Nonpersonal  Selling) เครื่องมือในติดตอส่ือสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลาย
เครื่องมือ  เปนการใชเครื่องมือแบบประสมประสานกัน  (Integrated  Marketing  Communication)  
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา  ผลิตภัณฑ  คูแขงขัน  โดยบรรลุเปาหมายรวมกัน  
เครื่องมือสงเสริมการตลาดที่สําคัญมีดังนี้ 
    4.1  การโฆษณา  (Advertising)  เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร  
ผลิตภัณฑ  บริการหรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ  ซ่ึงไดแกผูผลิตหรือผู
จําหนายสินคา  เปนการแกขาวสารกับกลุมผูรับสารขาวสารจํานวนมาก  ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบ
ของการจูงใจใหเกิดความตองการหรือการเตือนความทรงจํา 
    4.2  การขายโดยใชพนักงานขาย  (Personal  Selling)  เปนรูปแบบการติดตอจากผู
สงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรงอาจเรียกไดวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  ผูสง
ขาวสารจะสามารถรับรูและประเมินผลจากจากผูรับขาวสารไดทันที  งานในขอนี้เกี่ยวของกับการ
ใชกลยุทธการขายโดยใชพนักงาน (Personal  Selling  Strategy)  และการจัดการหนวยงานขาย  
(Salesforce  Management) 
    4.3  การสงเสริมการขาย  (Sales  Promotion)  เปนเครื่องมือระยะสั้นเพื่อกระตุน
การตอบสนองใหเร็วขึ้น  เปนงานที่เกี่ยวของกับการสราง  การนําไปใชและการเผยแพรวัสดุ และ
เทคนิคตาง ๆ โดยใชเสริมกับการโฆษณา  การสงเสริมการขายอาจทําไดโดยวิธีการตาง ๆ เชน ทาง
ไปรษณีย  แคตตาลอก  ส่ิงพิมพจากบริษัทผูผลิต  การจัดแสดงสินคา  การแขงขันการขาย (Sales  
Contest)  และเครื่องมือการขายอื่น ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มความพยายามในการขายของ
พนักงานขาย  ผูจําหนายและผูขายใหจําหนายผลิตภัณฑไดมากขึ้น  และเพื่อกระตุนใหลูกคา
ตองการซื้อผลิตภัณฑยี่หอนั้น 
    4.4  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and  Public  Relations) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา  บริการหรือนโยบายบริษัท  โดยผานสื่อซ่ึงอาจไมตองมี
การจายเงินหรือจายเงินก็ได  การใหขาวเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
    สวนการประชาสัมพันธ  หมายถึง  ความพยายามในการสื่อสารเพื่อสรางทัศนคติที่
ดีตอองคกร  เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนตาง ๆ หรือเผยแพรขาวสารที่ดี  การสราง
ภาพพจนที่ดี  โดยการสรางเหตุการณหรือเร่ืองราวที่ดี  โดยการสรางเหตุการณและเรื่องราวที่ดี 
    4.5  การตลาดทางตรง  (Direct  Marketing)  เปนการติดตอส่ือสารกับ
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง  หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงหรือทําใหเกิดการตอบสนองในทันที  ไดแก  การขายทางโทรศัพท  การ
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ขายโดยใชจดหมายตรง  การขายโดยใชแคตตาลอค  การขายทางโทรทัศน  วิทยุ  หรือหนังสือพิมพ
ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมตอบสนอง  เชน  ใชคูปองแลกซื้อ  การขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ
ทางอินเตอรเน็ต  เปนตน 
 5.  ดานบุคลากร  (People)  ที่ใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก  การฝกอบรม  การจูงใจ  
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน  เปนความสัมพันธ
ระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร  เจาหนาที่ตองมีความสามารถ  มี
ทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสารรถในการแกไขปญหา  
สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร  บุคลากรหรือพนักงานถือไดวาเปนสินทรัพยที่มีคุณคามากที่สุด
ในธุรกิจบริการ  ผูบริหารองคกรที่เปนธุรกิจบริการมีหนาที่ที่จะตองบริหารบุคลากรเหลานี้ใหเปน
ส่ิงที่สรางความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ 
 6.  ดานลักษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence)  เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพใหกับลูกคา  โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม  (Total  Quality  Management)  ทั้ง
ทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา  ไมวาจะเปนดานการแตง
กายสะอาดเรียบรอย  การเจรจาตองสุภาพออนโยน  และการใหบริการที่รวดเร็ว  หรือผลประโยชน
อ่ืน ๆ ที่ลูกคาควรไดรับดวยลักษณะที่จับตองไมไดของการบริการ  จึงทําใหผูที่คาดวาจะเปนลูกคา
ไมสามารถประเมินการบริการนั้นไดจนกวาจะไดรับการบริการนั้น  ซ่ึงทําใหเกิดความเสี่ยงในการ
ที่ลูกคาจะตัดสินใจซื้อบริการหรือไม  สวนประกอบที่สําคัญในการวางแผนการตลาดคือการลด
ความเสี่ยงที่ลูกคาจะตัดสินใจไมซ้ือบริการ  โดยการออกแบบลักษณะทางกายภาพตาง ๆ  เพื่อให
ลูกคาเกิดความมั่นใจ  ซ่ึงสามารถทําไดหลายรูปแบบ  เชน  แผนพับที่แสดงรูปภาพใหเห็นถึงการ
บริการตาง ๆ ที่ลูกคาจะไดรับ  เครื่องแบบพนักงานที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม  และอาคาร
สถานที่ที่ไดรับการดูแลเปนอยางดี 
 7.  ดานกระบวนการใหบริการ  (Process)  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและ
งานที่ปฏิบัติในดานการบริการ  ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตอง 
รวดเร็วและทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ  ในองคกรธุรกิจดานบริการ  กระบวนการในการ
ใหบริการมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากเปนกระบวนการที่ลูกคามีสวนในการผลิตบริการนั้น
ดวย กระบวนการดานการบริการจึงตองไดรับการออกแบบเปนอยางดี  เพื่อใหพนักงานทํางานอยาง
สะดวก  ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการ  และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
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 ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buying  Decision Process) 
 ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ  (Buying  Decision Process)  เปนลําดับขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจากการสํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากในกระบวนการซื้อ  พบวา
ผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอนตามโมเดลดังนี้    (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 219) 
 
ภาพที่  1  แสดงลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 
 
 
 
 

 
ที่มา :  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 219) 
 

1.  การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition)  หรือการรับรูปญหา  (Problem  
Recognition)  การที่บุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตน  ซึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่ง
กระตุนจากภายในและภายนอก  เชน  ความหิว  ความกระหาย  ความตองการทางเพศ  ความ
เจ็บปวด  ฯลฯ  ซ่ึงรวมถึงความตองการทางรางกาย  (Physiological  Needs)  และความตองการที่
เปนความปรารถนา  (Aegvired  Needs)  อันเปนความตองการดานจิตวิทยา  (Psychological  Needs)  
ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่งจะกลายเปนสิ่งกระตุน  บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่ง
กระตุนจากประสบการณในอดีต  ทําใหเขารูวาควรตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร 
 2.   การคนหาขอมูล (Information  Search)  ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ  และสิ่งที่
สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค  ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของ
มากขึ้น  เชน  บุคคลที่เกิดความหิวมองเปนรานอาหารและเขาไปซื้ออาหารบริโภคทันที  แตใน
บางครั้งความตองการที่เกิดขึ้นไมสามารถสนองความตองการไดทันที แตในบางครั้งความตองการ
ที่เกิดขึ้นไมสามารถสนองความตองการไดทันที ความตองการจะถูกจดจําไว  เพื่อหาทางสนอง
ความตองการในภายหลัง  เมื่อความตองการถูกกระตุนไดถูกสะสมไวมาก  จะทําใหเกิดการปฏิบัติ
ในภาวะอยางหนึ่ง  คือ  ความตั้งใจใหไดรับการสนองความตองการเขาจะพยายามคนหาขอมูลเพื่อ
หาทางสนองความตองการที่ถูกกระตุน  ตัวอยาง  ถานาย  ก  มีความตองการกลองถายรูป  เขาจะ
พยายามคนหาขอมูลจากการโฆษณา  หรือจากคําแนะนําของเพื่อน  ปริมาณขอมูลที่คนหาขึ้นกับวา

 
การรับรูถึงความ
ตองการ  (Need  

recognition)หรือ
การรับรูปญหา  

(Problem  
recognition)   

การคนหา
ขอมูล 

(Information  
search) 

การประเมิน 
ผลทางเลอืก  
(Evaluation  
of 
alternatives) 

การ
ตัดสินใจซื้อ 
(Purchase 
decision) 

พฤติกรรม
ภายหลังการ

ซื้อ  
(Postpurchase  

behavior) 
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บุคคลเผชิญกับการแกปญหามากหรือนอย  ขอมูลที่ผูบริโภคตองการถือเปนขอมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
 แหลงขอมูลซ่ึงผูบริโภคแสวงหา   และอิทธิพลที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือก  
แหลงขอมูลของผูบริโภคประกอบดวย  5  กลุม คือ 
  2.1  แหลงบุคคล  (Personal  Sources)  ไดแก  ครอบครัว  เพื่อน  เพื่อนบาน  คน
รูจัก  เปนตน 
  2.2  แหลงการคา  (Commercial  Sources)  ไดแก  ส่ือการโฆษณา  พนักงานขาย  
ตัวแทนการคา  การบรรจุภัณฑ  การจัดแสดงสินคา  เปนตน 
  2.3  แหลงประสบการณ (Experiential  Sources)  ไดแก  การควบคุม  การ
ตรวจสอบ  การใชสินคา  เปนตน 
  2.4  แหลงชุมชน  (Public  Sources)  ไดแก  ส่ือมวลชน  องคการคุมครองผูบริโภค  
เปนตน 
  2.5  แหลงทดลอง  (Experimental  Sources)  ไดแก  หนวยงานที่สํารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ  ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลอง
ใชผลิตภัณฑ  เปนตน 
 3.  การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation  of Alternatives)  เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลว
จากขั้นที่สอง  ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ นักการตลาดจําเปนตองรู
ถึงวิธีการตาง ๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก  กระบวนการประเมินผลไมใชส่ิงที่งาย  
และไมใชกระบวนการเดียวที่ใชกับผูบริโภคทุกคนและไมใชเปนของผูซ้ือคนใดคนหนึ่งในทุก
สถานการณซ้ือ  กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภคมีดังนี้ 
  3.1  คุณสมบัติผลิตภัณฑ  (Product  Attributes)  กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณา
ผลิตภัณฑวามีคุณสมบัติอะไรบาง  ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุมหนึ่ง  คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑในความรูสึกของผูซ้ือสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดจะแตกตางกัน  เชน  เบียรมี
คุณสมบัติปกติ  คือ  รสกลมกลอม  มีแอลกอฮอลสูงหรือต่ํา  ความขม  ปริมาณบรรจุและราคา  ยา
แกปวดศีรษะมีคุณสมบัติปกติคือ  ความเร็วในการลดอาการปวด  ความเชื่อถือ ผลกระทบตอ
รางกาย  และยางรถยนตมีคุณสมบัติปกติ  คือ  อายุการใชงาน  ความปลอดภัย  คุณภาพของการขับขี่
และราคา  เปนตน 
  3.2  ผูบริโภคใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน  
นักการตลอดตองพยายามคนหาและจัดลําดับสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ 
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  3.3  ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา  เนื่องจากความเชื่อถือ
ของผูบริโภคขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑจะ
เปลี่ยนแปลงไดเสมอ 
  3.4  ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา  โดยผานกระบวนการประเมินผล
เร่ิมตนดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่เขาสนใจ  แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑแตละตราสินคา 
 4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่  3  จะชวย
ใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไป  ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ เขาชอบมากที่สุด  ปจจัยที่ เกิดขึ้นระหวางความตั้งใจซื้อ  (Purchase  
Intention)  และการตัดสินใจซื้อ  (Purchase  Decision) มี  3  ปจจัยดังนี้ 
  4.1  ทัศนคติของบุคคลอื่น  (Attitudes  of  Others)  ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวของมี  
2  ดานคือ  ทัศนคติดานบวกและทัศนคติดานลบ  ซ่ึงจะมีผลทั้งดานบวกและดานลบตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 
  4.2  ปจจัยสถานการณที่คาดคะเนไว  (Anticipated  Situational  Factors)  ผูบริโภค
จะคาดคะเนปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเชน  รายไดที่คาดคะเนของครอบครัว  การคาดคะเนตนทุนของ
ผลิตภัณฑ  และการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 
  4.3  ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว  (Unanticipated  Situational  Factors)  
ขณะที่ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซื้อนั้น  ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ  ซ้ึงมี
ผลกระทบตอความตั้งใจซื้อ  เชน  ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขาย  หรือผูบริโภคเกิด
อารมณเสียหรือวิตกกังวลจากรายได  นักการตลาดเชื่อวาปจจัยที่ไมคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการตัดสินใจซื้อ 
 5.  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  (Postpurchase  Behavior)  หลังจากซื้อและทดลองใช
ผลิตภัณฑไปแลวผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ  ซ่ึงนักการ
ตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซื้อ    ซ่ึงพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อที่นักการตลาดจะตองติดตามและใหความสนใจมีดังนี้ 
  5.1  ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ  (Postpurchase  Satisfaction)  เปนระดังความ
พึงพอใจของผูบริโภคภายหลังจากที่ไดซ้ือสินคาไปแลว  ซ่ึงอาจแบงไดเปนหลายระดับ  เชน  พึง
พอใจอยางมาก  รูสึกเฉย ๆ หรือรูสึกไมพอใจ  ความพึงพอใจของผูบริโภคจะมีความสัมพันธกับ
ความคาดหวังของผูบริโภค  และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่รับรู  กลาวคือ  ถาผลิตภัณฑมี
ประสิทธิภาพต่ํากวาที่ผูบริโภคไดคาดหวังไว  ผูบริโภคจะรูสึกไมพึงพอใจ  แตถาผลิตภัณฑมี
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ประสิทธิภาพสูงกวาความคาดหวัง  ผูบริโภคจะรูสึกประทับใจเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงมีผลทําใหผูบริโภค
กลับมาซื้อผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง  หรือบอกตอผูอ่ืนเกี่ยวกับความพอใจและไมพอใจของตนที่มีตอ
ผลิตภัณฑนั้น 
  5.2  การกระทําภายหลังการซื้อ  (Postpurchase  Actions)  ความพึงพอใจหรือไม
พอใจในผลิตภัณฑจะมีผลตอพฤติกรรมตอเนื่องของผูบริโภค  ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจ  ก็จะมี
แนวโนมวาผูบริโภคจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง  ในทางตรงกันขามถาผูบริโภครูสึกไมพึง
พอใจ  ผูบริโภคอาจเลิกใชหรือคืนผลิตภัณฑ  อาจบอกตอหรือมีการรองเรียนผานทางสื่อมวลชน  
หรืออาจถึงขึ้นฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทก็เปนได 
  5.3  พฤติกรรมการใชและการกําจัดภายหลังการซื้อ  (Postpurchase  use  and  
Disposal)  เปนหนาที่ของนักการตลาดที่จะตองคอยติดตามวาผูบริโภคใชและกําจัดสินคานั้น
อยางไร  ถาผูบริโภคเก็บผลิตภัณฑไวโดยไมใช ก็อาจเปนไปไดวาผลิตภัณฑนั้นไมเปนที่พึงพอใจ  
ทําใหการบอกตอไมเปนผล  แตถาหากผูบริโภคขายหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันจะมีผล
ทําใหยอดขายผลิตภัณฑใหมลดลงและถาผูบริโภคทิ้งผลิตภัณฑนักการตลาดจําเปนทีจะตองรูวาผู 
บริโภคทําลายผลิตภัณฑนั้นอยางไร เนื่องจากผลิตภัณฑบางชนิดอาจเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ขวัญชัย กิตติไพศาลกุล (2543)  ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูทําประกันภัยรถยนตโดย
สมัครใจในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูทําประกันภัยรถยนต
ภาคสมัครใจ  จํานวน  200  ตัวอยาง  ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคพบวา  ผูบริโภค
ที่เลือกทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  1  สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยสวนบุคคลอยูระหวาง  
15,001  -  20,000  บาทตอเดือน  โดยเสียคาเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยอยูระหวาง  10,001  -  15,000  บาท
ตอป  และผูบริโภคที่เลือกทําประกันภัยรถยนตประเภท  3  สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยสวนบุคคลอยู
ระหวาง  10,001  -  15,000  บาทตอเดือน  โดยเสียคาเบี้ยประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกิน  5,000 
บาทตอป  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเลือกทําประกันภัยแตละประเภทขึ้นอยูกับรายไดและความพึง
พอใจของผูบริโภค   นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา  การทําประกันภัยรถยนตของผูบริโภค  สวน
ใหญจะติดตอกับบริษัทโดยตรง โดยไดรับอิทธิพลจากการแนะนําของเพื่อนบุคคลที่รูจักและญาติ
เปนสวนใหญ  ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนมูลเหตุจูงใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัคร
ใจทั้งประเภท  1  และประเภท  3  พบวา  อัตราคาเบี้ยประกันภัย  ความคุมครอง  และการบริการ
เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตออุปสงคของผูทําประกันภัย  ในการที่จะโอนภาระความเสี่ยงใหกับบริษัท
ประกันภัยตามความสามารถในการจายคาเบี้ยประกันภัยจากรายไดของแตละบุคคล  นอกจากนี้
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ผูตอบแบบสอบถามยังใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการยอมรับความเสี่ยงในการดูแลรถยนต 
ปจจัยยอยดานคาเบี้ยประกันภัยตองมีความเหมาะสมปจจัยยอยดานความสะดวกในการติดตอเพื่อ
ทําประกันรถยนต ปจจัยยอยดานการมีพนักงานของบริษัทประกันภัยใหคําแนะนําขอมูลเกี่ยวกับ
การทําประกันภัย และในกรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต พนักงานบริษัทควร
สามารถแกปญหาไดรวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ ผู เอา
ประกันภัยรถยนตใหความสําคัญ  ไดขอสรุปวา  อัตราคาเบี้ยประกันภัยรถยนตในปจจุบันมีราคาสูง  
ไมสอดคลองกับรายไดโดยรวมและภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้  โดยอัตราคาเบี้ยประกันภัยควรมีการ
คํานวณสวนลดเพิ่มขึ้นแกผูทําประกันภัยที่มีประวัติดีอยางตอเนื่อง  รวมถึงผูทําประกันภัยที่มีการ
ดูแลสภาพรถยนตของตนอยางดี  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการชวยลดมลภาวะและการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจทางการใชรถยนต 

กฤษฎา  หาญศุภลักษณ  (2545)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.
2535  ในจังหวัดเชียงราย  โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนเจาของรถยนตสวนบุคคลที่จด
ทะเบียนกับสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงรายและใชงานในจังหวัดเชียงราย  จํานวน  321 ตัวอยาง
จากการตอบแบบสอบถาม  เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีตอการตัดสินใจ
ซ้ือในดานผลิตภัณฑ  ราคา  สถานที่ใหบริการและชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  
บุคลากร  กระบวนการใหบริการ  และการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยผล
การศึกษาพบวา   ผูตอบสวนใหญเปนเพศชาย  ประกอบธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย  และสวนใหญใช
รถกระบะ  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5,001 -  10,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู
เกี่ยวกับบทกําหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535   ในสวนของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยใน
จังหวัดเชียงรายที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ  ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอทางกายภาพ  ปจจัยดานสถานที่
ใหบริการและชองทางการจัดจําหนาย  สวนปจจัยดานราคาและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มี
ความสําคัญในระดับปานกลาง   ในสวนปจจัยยอยในแตละดานที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรม
ประกันภัยผลมีดังนี้  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยมาก
ที่สุดคือ  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท และปจจัยยอยที่มีผลนอยที่สุดคือมีบริการรับทํา
ประกันภัยทุกประเภท  ปจจัยยอยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยมาก
ที่สุดคือ พนักงานมีความเสมอภาคในการใหบริการ และปจจัยยอยที่มีผลนอยที่สุดคือรูจักเปนการ
สวนตัว  ปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยมาก
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ที่สุดคือ มีสํานักงานที่เห็นหลักแหลงนาเชื่อถือ  และปจจัยยอยที่มีผลนอยที่สุดคือความมีระเบียบ
ภายในสํานักงาน  ปจจัยยอยดานการสรางและการนําเสนอทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรมประกันภัยมากที่สุดคือ  มีสํานักงานที่เห็นหลักแหลงนาเชื่อถือ  และปจจัยยอยที่มีผลนอย
ที่สุดคือความมีระเบียบภายในสํานักงาน    ปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรม
ประกันภัยมากที่สุดคือ  ราคาขาย  และปจจัยยอยที่มีผลนอยที่สุดคือ  สามารถชําระเงินโดยใชบัตร
เครดิตไดและสามารถผอนชําระคาเบี้ยประกันได  ปจจัยยอยดานสถานที่ใหบริการและชองทางการ
จัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยมากที่สุดคือ สถานที่จําหนายอยูในแหลง
ชุมชนสะดวกตอการเดินทางมาติดตอ  และปจจัยยอยที่มีผลนอยที่สุดคือมีที่จอดรถเพียงพอ ปจจัย
ยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยมากที่สุดคือ  การ
โฆษณาผานสื่อตางๆ  และปจจัยยอยที่มีผลนอยที่สุดคือการเสนอขายทางโทรศัพท 
 สุรพันธ  อรชุน  (2546)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริษัท
ประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  โดยศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑ  
ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  บุคคล  ลักษณะทางกายภาพ  และดาน
กระบวนการ  จากเจาของรถยนตสวนบุคคลซึ่งจดทะเบียนและเสียภาษีในอําเภอเมือง  จังหวัด
ลําพูนจํานวน  321  ตัวอยาง  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุ
ระหวาง  36  -  50  ปมากที่สุด  ประกอบธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย และมีรายไดระหวาง  10,001 -  
30,000  บาทมากที่สุด  สวนใหญใชรถกระบะสวนบุคคล  มีความรูเกี่ยวกับบทกําหนดโทษตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการฝาฝนไมทํา พ.ร.บ และมีสัดสวนการทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับอยาง
เดี่ยวและทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจดวยในสัดสวนใกลเคียงกัน  ในสวนของผูที่ทํา
ประกันภัยภาคสมัครใจ  ผูตอบแบบสอบถามนิยมทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  1  
มากที่สุด  โดยเหตุผลในการทําประกันภัยภาคสมัครใจสวนใหญ  คือเล็งเห็นความสําคัญและ
ประโยชนของการทําประกันภัย   แบงเบาภาระความเสี่ยง   ซ่ึงบริษัทรับประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ในจังหวัดลําพูน  ที่ผูตอบแบบสอบถาม
รูจักมากที่สุดคือ บริษัท  วิริยะประกันภัยจํากัด    และผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการจากบริษัท  
นารายณสากลประกันภัยจํากัด  มากที่สุด   ในสวนของปจจัยยอยสวนประสมทางการตลาดแตละ
ดานที่มีผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตมีผลดังนี้คือ  ปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตมากที่สุดคือ  ช่ือเสียงและ
ความเชื่อถือของบริษัทประกันภัย  ปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการเลือกบริษัท
ประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตมากที่สุดคือ   ขั้นตอนการใหบริการขายที่รวดเร็ว  ปจจัยยอยดาน
ชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตมากที่สุดคือ
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สถานที่ตั้งของบริษัทและตัวแทนจําหนายรายยอยอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา สะดวกตอการ
เดินทางมาติดตอ ปจจัยยอยดานบุคคลที่มีผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนต
มากที่สุดคือ  พนักงานมีมนุษยสัมพันธและมีความเปนกันเอง  ปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่
มีผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตมากที่สุดคือ มีสํานักงานเปนหลักแหลง
นาเชื่อถือ    ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตของ
ผูใชรถยนตมากที่สุดคือ   คําแนะนําจากผูอ่ืนที่เคยใชบริการ  ปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอการเลือก
บริษัทประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตมากที่สุดคือ   ระดับราคา 
 กนกวรรณ  กันคํา  (2548)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกบริษัท
ประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยศึกษาจากเจาของรถยนต
สวนบุคคลที่ไปใชบริการที่ศูนยการคาและตลาดสดเทศบาลในจังหวัดเชียงราย จํานวน 382 ตวัอยาง
จากแบบสอบถาม  ผลการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง  31 -  40  
ปมากที่สุด  มีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  39.8%  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  54.2%  และสวน
ใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001  -  20,000  บาท  ใชรถยนตนั่งสวนบุคคล  57.1%  และใชรถ
กระบะ  42.9 %  และสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับบทกําหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการฝาฝนไม
ทํา พ.ร.บ. โดยผูตอบแบบสอบถามที่ทําประกันภัยภาคสมัครใจสวนใหญทําประกันภัยรถยนต
ประเภทกรมธรรมภาคสมัครใจประเภทที่ 1  บริษัทประกันภัยรถยนตที่ผูตอบแบบสอบถามรูจัก
มากที่สุดคือ บริษัท วิริยะประกันภัยจํากัด และบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีการเลือกใชบริการมาก
ที่สุด คือ บริษัท มิตรแทประกันภัยจํากัด  ปจจัยทางการตลาดทุกปจจัยสงผลตอการเลือกบริษัท
ประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่
สงผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหวางกลุมผูตอบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงในภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  การ
เปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ในแตละระดับอายุ ในภาพรวมพบวา ไมมีความแตกตางกัน  จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา
ทุกๆ ปจจัยทางการตลาดมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต 
 


