
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพนู มีทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกีย่วของกับการศึกษา ไดแก แนวคิดการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค แนวคิดสวนประสมการตลาด
บริการ รวมท้ังวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาดังตอไปนี ้
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior)  
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุกร เสรีรัตน (2541:125) ไดอธิบายเกี่ยวกับ
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภควาเปนการคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช
ของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค 
คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถ
สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรม
ผูบริโภคคือ 6Ws 1H WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE? และ HOW? เพื่อ
คนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, 
ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS และ OPERATIONS ตารางตอไปนี้แสดงการใช
คําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
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ตารางท่ี 1 แสดงคําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 
 
คําถาม (6Ws 
และ 1H) 

คําตอบท่ีตองการทราบ 
(7Os) 

กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

1. ใครอยูใน
ตลาดเปาหมาย 
(Who is the 
target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) ทางดาน  
(1) ประชากรศาสตร  
(2) ภูมิศาสตร  
(3) จิตวิทยา  
(4) พฤติกรรม 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวยกลยทุธ
ดาน ผลิตภัณฑ ราคา การจดัจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซ้ือ
อะไร (What 
does the 
consumer 
buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Object) คือ ตองการ 
คุณสมบัติหรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ และความ
แตกตางท่ีเหนอืกวาคูแขง 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย  
(1) ผลิตภัณฑหลัก  
(2) รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การบรรจภุัณฑ 
ตราสินคา รูปแบบบริการ คุณภาพ ลักษณะ
นวัตกรรม  
(3) ผลิตภัณฑควบ  
(4) ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ 

3. ทําไม
ผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
consumer 
buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objectives) ผูบริโภคซ้ือ
สินคาเพื่อตอบสนองความ
ตองดานรางกายและดาน
จิตวิทยาซ่ึงตองศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือคือ  
(1) ปจจัยภายใน หรือ ปจจยั
ทางจิตวิทยา  
(2) ปจจัยทางสังคม และ
วัฒนธรรม  
(3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมากคือ (1) กลยทุธดานผลิตภณัฑ 
(Product Strategies) (2) กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดวย 
กลยุทธการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาว การ
ประชาสัมพันธ (3) กลยุทธดานราคา (Price 
Strategies) (4) กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย (Distribution channel strategies) 
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ตารางท่ี 1 แสดงคําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค (ตอ) 
 
4. ใครมีสวน
รวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ 
(Who 
participates in 
the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือประกอบดวย 
(1) ผูริเร่ิม (2) ผูมีอิทธิพล  
(3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซ้ือ 
(5) ผูใช 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการโฆษณา และ 
(หรือ) กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Advertising and promotion strategies) โดยใช
กลุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซ้ือ
เม่ือใด (When 
does the 
consumer 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ 
(Occasions) เชนชวงเดือนใด
ของป หรือชวงฤดูกาลใดของ
ป ชวงวนัใดของเดือน 
ชวงเวลาใดของวัน 

กลยุทธท่ีใชมากคือกลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Promotion strategies) เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลองกับโอกาสใน
การซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือ
ท่ีไหน (Where 
does the 
consumer 
buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) 
ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาร
เก็ต รานขายของชํา 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Distribution 
channel strategies) บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซ้ือ
อยางไร (How 
does the 
consumer 
buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(Operation) ประกอบดวย  
(1) การรับรูปญหา  
(2) การคนหาขอมูล  
(3) การประเมินผลทางเลือก    
(4) ตัดสินใจซ้ือ  
(5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธท่ีใชมากคือกลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณา การขายโดยใชพนกังานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว และการ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง เชน พนกังาน
ขายจะกําหนดวัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการตัดสินใจซ้ือ 

ท่ีมา ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ  (2541 : 126) 
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แนวคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 
 
 Kotler (1997 : 92 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 35 – 36) ไดอธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด หรือ 4Ps ไววา สวนประสมการตลาดหมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
เคร่ืองมือตอไปนี้ 
 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility)  มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ (หรือ) ความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) 

1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product component) 
เชนประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 
ฯลฯ 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของ
ลูกคาเปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และปรับปรุงใหดีข้ึน (New and improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ 
(Product line) 

 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิด
ข้ึนมาถัดจาก Product ราคาเปนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 
(Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผู
กําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
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2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived value) ในสายตาลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับ
ของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
2.3 การแขงขัน 
2.4 ปจจัยอ่ืนๆ เชน เปาหมายขององคกร 
 

3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการ
ขาย (Personal selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal selling) เคร่ืองมือในการ
ติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกใช
เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือ
สงเสริมท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ
และ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภ
รายการ กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ  
- กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวิธีการ

โฆษณา (Advertising tactics) 
- กลยุทธส่ือ (Media Strategy) 

3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling)  เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ 
- กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling strategy) 
- การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management) 

3.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวสาร
และการประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการ
ซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง การสงเสริมการขายมี 3 
รูปแบบ คือ 
- การกระตุนผูบริโภค  เ รียกวา  การสงเสริมการขายท่ีมุงสู ผูบริโภค 

(Customer promotion) 
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- การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade 
promotion) 

- การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย 
(Sales force promotion) 

3.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relations) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองมีการจายเงิน 
สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการ
หนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาว
เปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) และ
การตลาดเช่ือมตรง (Online marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับ
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึง
วิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําให
เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย 
- การขายทางโทรศัพท 
- การขายโดยใชจดหมายตรง 
- การขายโดยใชแคตตาล็อค 
- การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรม

การตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ 
 

4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางท่ี
ผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ใน
ระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภคหรือ
ผูใชทางอุตสาหกรรม 

4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market logistics) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 
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หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานที่สําคัญ
ตอไปนี้ 
- การขนสง (Transportation) 
- การเก็บรักษาสินคา (Storage) และ การคลังสินคา (Warehousing) 
- การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management) 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคสินคา
เคร่ืองใชไฟฟาของผูบริโภค สามารถอธิบายพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมไดวา ผูบริโภคจะนิยมซ้ือสินคาจากรานจําหนาย
เคร่ืองใชไฟฟา ท่ีมีการรับประกันสินคาและบริการหลังการขาย มีสินคาใหเลือกหลากหลายใน
ราคาถูก โดยพฤติกรรมในการเลือกซ้ือจะมีการศึกษาคุณสมบัติ และวางแผนการซ้ือสินคากอน
ลวงหนา เนื่องจากสินคามีราคาแพงและเปนสินคาท่ีมีระยะเวลาการใชงานไดนาน การชําระคา
สินคา ผูบริโภคสวนใหญเลือกท่ีจะชําระคาสินคาเปนเงินสดมากกวา สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดแกการโฆษณา ตรายี่หอของสินคา และราคาสินคา โดยส่ือ
โฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือส่ือโทรทัศน เนื่องจากเปนส่ือท่ีสามารถกระจาย
ไดกวางขวาง เขาถึง และครอบคลุมผูบริโภคทุกกลุม แตอยางไรก็ดีส่ือโฆษณาแตละชนิด เชน 
นิตยสาร แผนพับ และวิทยุ ก็จะสงผลตอผูบริโภคในแตละกลุมแตกตางกันไปตามตัวแปรดานเพศ 
อายุ และระดับการศึกษาของผูบริโภค ในสวนของราคาสินคาเคร่ืองใชไฟฟาเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค โดยผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคาเพิ่มข้ึน
หากราคาของสินคาลดลง แมวาจะมีสินคานั้นอยูแลวก็ตาม และจะซ้ือสินคาลดลง หรือชะลอการ
ซ้ือสินคาหากราคาของสินคาเพิ่มสูงข้ึน ท้ังนี้เม่ือพิจารณาถึงชนิดของสินคาท่ีผูบริโภคตองการจะ
ซ้ือเพิ่มเติม ประการหนึ่งท่ีนาสนใจก็คือ นอกจากการท่ีผูบริโภคจะเลือกซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาแตละ
ชนิดเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันแลว ยังมีความตองการสินคาประเภทส่ือบันเทิง
ท้ังหลาย เพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะตนเองของผูบริโภคแตละบุคคลในครอบครัว ซ่ึงอาจมี
ความตองการที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ความตองการในการซ้ือสินคายังเปนผลมาจาก
กระแสนิยม เพื่อใหไดรับการยอมรับจากกลุมสังคมอีกดวย 
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 วิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา
ของลูกคาบริษัท เชียงใหม สยามทีวี จํากัด ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุ 26 – 35 ป สถานภาพอยูดวยกันหรือสมรส เปนพนักงานบริษัทหรือหางรานเอกชน 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน สวนใหญเคยซ้ือสินคา
หมวดเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน และวันท่ีตอบแบบสอบถามไดซ้ือโทรทัศน จํานวนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เคร่ืองซักผา กลองถายรูปดิจิตอล หรือกลองบันทึกภาพวิดีโอ ตามลําดับ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือโทรทัศนจอแบนยี่หอ SONY ขนาด 21 นิ้ว ซ้ือกลองถายรูปดิจิตอลยี่หอ 
SONY ขนาด 6.0 ลานพิกเซล กลองบันทึกภาพวิดีโอยี่หอ SONY แบบใชแผน DVD ซ้ือเคร่ืองซัก
ผาสองถังกึ่งอัตโนมัติยี่หอ TOSHIBA ขนาด 7 กิโลกรัม ใบปลิวจะเปนส่ือโฆษณาท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟามากท่ีสุด ลูกคาจะตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาดวยตนเอง มีชวงฤดูกาล
ซ้ือไมแนนอน ซ้ือในวันเสารและอาทิตย เวลา 13:00 – 17:00 น. ซ้ือสินคาเคร่ืองใชไฟฟา 1 คร้ังตอ
ป เหตุผลในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาเนื่องจากมีบริการขนสงและติดต้ัง ผูตอบแบบสอบถามชําระคา
สินคาเปนเงินสดมากท่ีสุด ลูกคามีแหลงอ่ืนในการเลือกซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาคือ บริษัท นิยมพานิช 
จํากัด ปจจัยสวนประสมทางการคาปลีก และปจจัยยอยดานตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟาตามลําดับคือ ดานผลิตภัณฑ สินคามีระยะเวลารับประกัน ดานสถานท่ี จัดโชวสินคา
เปนระเบียบ สะดวกในการเลือกซ้ือสินคา ดานการสงเสริมการตลาด พนักงานขายตอบคําถามได
ชัดเจนถูกตอง ดานราคา มีโปรแกรมผอนชําระอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 0 และดานบุคลิกของรานคา 
พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี สุภาพ อัธยาศัยดี 
 
 สิริจันทร  วงคแกว (2549) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการใชสินเช่ือบุคคลของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร
พาณิชย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการสินเช่ือบุคคลของสถาบันการเงินท่ีไมใช
ธนาคารพาณิชย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26 – 35 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และทํางานในบริษัทท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส โดยมีหนาท่ีดานปฏิบัติการทางการผลิต มีรายไดตอเดือน (เฉพาะเงินเดือนไมรวม
รายไดอ่ืนๆ) ตํ่ากวา 4,800 บาท มีรายไดอ่ืนๆ ตอเดือน (เชน คาโอที คาน้ํามัน คาอาหาร ฯลฯ)   
1,000 – 2,000 บาท และไมไดเปนสมาชิกบัตรเครดิตใดๆ ดานพฤติกรรมในการใชสินเช่ือบุคคล
ของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร พบวาสวนใหญเปนสมาชิกสินเช่ือบุคคลอิออน โดยมีเหตุผลท่ี
ใชบริการเพราะสามารถซ้ือสินคาและบริการที่ตองการโดยไมตองมีเงินสด ในการตัดสินใจเลือกใช
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บริการสวนใหญจะพิจารณาถึง คาธรรมเนียมและดอกเบ้ียท่ีตํ่ากอนการสมัครเปนสมาชิก โดยจะทํา
การคนหาขอมูลจากเพื่อนแลวตัดสินใจดวยตนเอง ท้ังนี้สวนใหญเห็นวาบัตรเครดิตและสินเช่ือ
สวนบุคคลไมมีความแตกตางกัน และในกรณีท่ีเห็นวาแตกตางกัน มีความคิดเห็นวาบัตรเครดิตให
วงเงินมากกวา รูปแบบของบริการท่ีเลือกใชมากที่สุด คือ ใชบริการเชาซ้ือสินคา โดยจะเชาซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน สวนการใชบริการสินเช่ือเงินสดจะใชเพื่อการตกแตงบานมากท่ีสุด 
สถานท่ีใชบริการสินเช่ือสวนบุคคล คือรานคาปลีกขนาดใหญ (บ๊ิกซี   เทสโก-โลตัส คารฟูร แม็
กโคร) และชําระเงินท่ีเคานเตอรเซอรวิส (เซเวน อีเลฟเวน เพย พอยท) โดยมีเหตุผลคือ สะดวกและ
มีอยูท่ัวไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจหลังจากใชบริการสินเช่ือบุคคล โดยให
เหตุผลวา งาย ไมยุงยากเกินไป สะดวกไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลคํ้าประกัน สําหรับปญหาท่ี
พบจากการใชบริการสินเช่ือบุคคล ไดแก คาธรรมเนียมในการปรับสูง การอนุมัติใชเวลานาน ดาน
ปญหาจากการทวงหนี้พบวา สวนใหญไมเคยประสบปญหาจากการทวงหนี้ ในกรณีท่ีเคยประสบ
ปญหานี้มีเหตุผลสวนใหญเพราะการชําระหนี้ลาชาของผูตอบแบบสอบถามเอง 
 
 


