
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

การศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของปรับใชในการศึกษา รวมทั้งไดศึกษา
รายงานการวิจัย และวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
แนวคิด ทฤษฎี  

อดุลย  จาตุรงคกุล (2539: 48 - 176) ไดกลาววากระบวนการตัดสินใจ ประกอบไปดวย
ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักถึงความตองการ หรือการเล็งเห็นปญหา เปนขั้นตอนเริ่มตนของ
กระบวนการตัดสินใจ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิดความรูสึกในความแตกตางระหวางสิ่งที่ผูบริโภค       
นึกเห็นภาพสภาวะที่ปรารถนา เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะที่เปนจริง ณ เวลาหนึ่ง  

แหลงสําคัญของการตระหนักถึงปญหาก็คือ เมื่อความตองการเกิดตื่นตัวขึ้นมาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อความตองการเกี่ยวพันกับภาพพจนของตนเอง (Self-Image) ของผูบริโภคสิ่งจูงใจตาง ๆ
มีแนวโนมที่จะมุงไปสูวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ผูที่คาดวาจะเปนผูซ้ืออาจถูกจูงใจดวยปจจัย   
ตาง ๆ มากมาย เชน รูปรางดี (Physical Fitness) ความปรารถนาที่จะได “รุนลาสุด” เปนตน 

นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลทางดานสิ่งแวดลอมที่กระทบตอการเล็งเห็นปญหาของบุคคลอื่น 
เชน กลุมอางอิง ครอบครัว และความพยายามทางการตลาด เปนตน 

ขั้นตอนที่ 2 การคนหาขอมูล หรือการเสาะแสวงหาขาวสาร เปนขั้นตอนเกี่ยวกับการเสาะ
แสวงหาขาวสารจากภายในความทรงจํา เพื่อกําหนดวาทางเลือกกระจางพอที่จะทําการเลือกโดย   
ไมตองทําการเสาะแสวงหาขาวสารอื่นตอไป ถาขาวสารในความทรงจําไมมีพอ โดยปกติก็จะตอง
ทําการเสาะแสวงหาจากแหลงภายนอก 

การจะทําการเสาะแสวงหาจากแหลงภายนอกไดรับอิทธิพลของความแตกตางของบุคคล
และอิทธิพลทางดานสิ่งแวดลอม ครอบครัวมักมีอิทธิพลในขอบเขตของการเสาะแสวงหาขาวสาร
ดวย แหลงขาวสารที่ผูบริโภคใชหาขาวสารเพื่อการตัดสินใจมีมากมายหลายแหลงซึ่งสามารถสรุป
ใหเห็นไดดังนี้ 
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1.   แหลงสวนบคุคล 
2.   แหลงขาวธุรกิจ ไดแก โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย หีบหอและการตั้งแสดง

สินคา 
3.   แหลงสาธารณะ ไดแก ส่ือมวลชน องคกรที่ทําการประเมินคาเพื่อผูบริโภค 
4.   แหลงประสบการณ ไดแก การจับถือ การตรวจสอบและการลองใชสินคา 
5.   ความทรงจํา ไดแก เสาะแสวงหาขาวสารในอดีต ประสบการณ 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ ผูที่จะซื้อผลิตภัณฑจะตองทําการตรวจสอบ

ลักษณะของผลิตภัณฑ และทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน หรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
และมีการใชเกณฑในการประเมินทางเลือก (Evaluative Criteria) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของผลิตภัณฑและตราดังกลาว 

กลาวอีกนัยหนึ่ง เกณฑเปนผลที่เราปรารถนาจะไดจากการซื้อ และการบริโภคและการ
แสดงออกมาในรูปลักษณะที่เรานิยมชมชอบ เชนกันกับขั้นตอนที่แลวมา การประเมินทางเลือก
กอนการซื้อถูกปรับแตง และถูกอิทธิพลจากความแตกตางของบุคคลและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

เกณฑที่ใชในการประเมินมักอยูในรูปแบบตาง ๆ กันและหลากหลาย แตก็สามารถจําแนก
ปจจัยหลัก ๆ ไดดังนี้ 

1.  ราคา (Price) 
2.  ตรายี่หอ (Brand Name) 
3.  ประเทศที่ใหกําเนิดสินคา (Country of Origin) 
นอกจากนี้แลวยังมีเกณฑอ่ืน ๆ อีก ขึ้นอยูกับลักษณะของสินคา 

  ขั้นตอนที่ 4 การซื้อ มักจะเกิดขึ้นในรานคาหรือเปนการตัดสินใจเลือกรานคาที่จะซื้อโดย
จะเกี่ยวของกับสิ่งจูงใจ เกณฑในการประเมินคา ทัศนคติ และกระบวนการเลือกที่จะตั้งใจ เลือก
เขาใจ และเลือกเก็บไวในความทรงจํา เปนตน 

กระบวนการซื้อ กอใหเกิดผลสําคัญสองประเภทคือ ซ้ือหรือยุติการซื้อ การซื้ออาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคพบทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําความพอใจใหแกเกณฑในการ
ประเมินคาของเขาได เชนเดียวกันกระบวนการอาจยุติไดเนื่องจากไมมีทางเลือกใด ๆ ที่จะทําความ
พอใจใหกับเกณฑในการประเมินคา 

ผลของกระบวนการซื้อจะถูกเก็บไวในความทรงจําของผูบริโภค เนื่องจากเปนผลตอเนื่อง 
ถาผลของกระบวนการซื้อไดรับการนึกเห็นภาพพจนวาเปนที่พอใจแลวกรรมวิธีในทํานองเดียวกัน
จะถูกนํามาใชอีกในอนาคต เชน ผูบริโภคอาจกลับไปซื้อที่รานเดิมอีก หรือใชเปนมาตรฐานในการ
ซ้ือคร้ังตอไป 
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การเลือกรานคา (Store-Choice Processes) จัดเปนการตัดสินใจซื้อที่สําคัญอยางหนึ่งที่
ผูบริโภคกระทํา โดยตัวกําหนดทั่วไปของการเลือกรานคา (General Determinants of Store Choice) 
มีดังนี้ 

1.  ทําเลที่ตั้ง 
2.  ความกวางและลึกในการจัดพวกสินคา 
3.  ราคา 
4.  การโฆษณา 
5.  การสงเสริมการขาย 
6.  พนักงานขายในราน 
7.  บริการตาง ๆ 
8.  ลักษณะตาง ๆ ของราน 
9.  กลุมลูกคาของราน 
โดยตัวกําหนดตาง ๆ ของการเลือกรานคาแปรผันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ รานคา

และผูบริโภค 
ขั้นตอนที่ 5 การอุปโภคบริโภค เปนการตัดสินใจวาจะบริโภคหรือไมบริโภค ปฏิกิริยาการ

ซ้ือโดยปกติมักตามดวยการอุปโภค บริโภค หรือการใชซ่ึงมีหลายทางเลือก คือ 
1.  ใชในโอกาสที่สะดวกและเร็วที่สุด 
2.  เก็บไวในระยะสั้นโดยหวังจะมีโอกาสใชในภายหลัง 
3.  เก็บไวระยะยาวเพราะไมมีเร่ืองที่จะใชเฉพาะหรือจะใชในภายหนาและยังไมอยูใน

ความคิดเลยในขณะนี้ 
4.  ยกเลิกกระบวนการตัดสินใจ เพราะอิทธิพลของสถานการณที่คาดไมถึง เชน คนใน

ครอบครัวไมเห็นดวย ขาวสารใหมวาทางเลือกนี้ไมเหมาะสม เปนตน 
5.  ยกเลิกกระบวนการตัดสินใจ เพราะความเสียใจของผูซ้ือ เชนใชการทุมเทความพยายาม

ในการซื้อไปมากแลวเกิดขอสงสัยวา ทางเลือกที่เลือกไวแลว อาจสูทางที่มิไดทําการเลือกไมได 
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินทางเลือกหลังซื้อ เปนการทบทวนผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

เล็งเห็นปญหา เสาะแสวงหาขาวสาร ประเมินคาทางเลือก และการตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาเพื่อ
กําหนดผลของการปฏิบัติดังกลาว เปนการเกี่ยวพันกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคโดยตลอด 
เราอาจประเมินแตละขั้นตอนแยกกัน และผลของการประเมินกระทบตอการซื้อคร้ังตอไปของ
ผูบริโภค 

 



 7

การประเมินโดยผูบริโภคมี 2 ประเภทคือ  
1.  การประเมินกอนการซื้อ หมายถึง การทบทวนขั้นตอนในการเล็งเห็นปญหา การเสาะ

แสวงหาขาวสารและการประเมินคาทางเลือก เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับความคุมคาหรือความสําคัญ
ของแตละทางเลือก โดยผลของการประเมินจะออกมาในรูปความพอใจหรือยุติการซื้อ 

2.  การประเมินภายหลังการซื้อ หมายถึง การทบทวน การปฏิบัติงานของสินคาหลังจากซื้อ 
เพื่อกําหนดวามันจะสอดคลองกับการคาดการณที่ผูบริโภคมีไวแตกอนหรือไม ณ จุดนี้ทุกอยางสาย
ไปแลว เกือบไมมีทางเปลี่ยนการตัดสินใจซื้อใหคืนกลับมาได ผลที่ออกมากจะเปนพอใจ ไมพอใจ 
หรือเลิกใชสินคา 

ขั้นตอนที่ 7 การจัดการกับสิ่งเหลือใช ซ่ึงมิไดเกิดขึ้นเฉพาะตอนหลังการอุปโภคบริโภค
เทานั้น แตอาจเกิดขึ้นกอน ระหวาง หรือหลังการอุปโภคบริโภค โดยมีทางเลือกหลายยางในการ
สละทิ้งผลิตภัณฑ เชน  

-   การทิ้งโดยตรง 
-   การทําใหคืนสภาพและนาํกลับไปใชใหม 
-   การนําไปขายตอ 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 Timothy, Aeppel (2546) (อางใน Blocher Edward J. และคณะ, 2548) ไดเขียนบทความ
กลาวถึงบริษัทมิชลินซึ่งเปนผูนําดานตลาดยางรถยนตของโลกวา มิชลินตระหนักดีวากอนหนานี้
โดยทั่วไปลูกคาจะเลือกซื้อยางรถยนตจากราคาขายที่ต่ําเปนหลัก จนทําใหดูเหมือนวายางรถยนต
นั้น เปนสินคาที่หาซื้อไดโดยทั่วไป ไมมีอะไรเปนพิเศษ แตในชวงไมกี่ปที่ผานมา ความจริงในขอนี้
ตองเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นกับคูแขงของมิชลินคือ บริษัทไฟรสโตนและผูผลิตราย  
อ่ืน ๆ ซ่ึงก็คือ เหตุการณที่ยางเครื่องบินระเบิดทําใหเกิดอุบัติเหตุแกผูโดยสาร ดวยเหตุนี้ทําใหลูกคา
ตองหันมาใสใจเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับยางรถยนตมากยิ่งขึ้น CEO ของบริษัทมิชลิน 
Mr.Edouard Michelin จึงไดวางแผนกลยุทธทางการตลาดดวยการทํา Product Differentiation หรือ
การสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ ดวยการผลิตยางที่สามารถปองกันการระเบิดไดและเปนยาง
ที่เหมาะกับการใชงานที่ตองการความมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น มิชลินจึงเชื่อวายางรถยนตคงไมใช
สินคาทั่ว ๆ ไปอีกตอไป 
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ประศาสน  ศิริบรรเทิง (2548) ไดศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อยางรถยนตสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 29 ถึง 39 สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว มีรายไดตอเดือนอยูในชวง 10,000 ถึง 20,000 บาท ใชรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง) 

ในสวนของพฤติกรรมในการเลือกซื้อยางรถยนต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปลี่ยนยางรถยนตใหมในชวง 2 ถึง 3 ป มีเหตุผลในการเปลี่ยนยางรถยนต เนื่องจากถึงระยะเวลาที่
ตองเปลี่ยน ยี่หอยางรถยนตที่ใชคือ ยี่หอมิชลิน สวนใหญรับรูขอมูลเกี่ยวกับยี่หอยางรถยนตที่ใชอยู
ในปจจุบันจากโฆษณาจากสื่อตาง ๆ มากที่สุด โดยใชบริการรานจําหนายยางรถยนตในการเปลี่ยน
ยางรถยนต 

ดานปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก ปจจัยคุณภาพของยางรถยนต (เชน เกาะ
ถนน รีดน้ํา นุมนวล ทนทาน) ศูนยบริการดังกลาว มีชางที่มีฝมือ และมีการบริการที่ไดมาตรฐาน 
ปจจัยดานราคาที่มีความสําคัญระดับมาก ไดแก ราคาของยางรถยนตเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา
ไดแก มีการติดปายบอกราคา มีสวนลดเงินสด และมีการตอรองราคาได ปจจัยดานการจัดจําหนายที่
มีความสําคัญระดับมาก ไดแก การคมนาคมและการจราจรสะดวก ความยากงายตอการเขาถึงราน
จําหนาย และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญระดับมาก 
ไดแก ชางสามารถใหความรูและคําแนะนําได มีบริการศูนยถวงลอฟรี และมีบริการหลังการขายฟรี 

ปญหาดานผลิตภัณฑ ไดแก การมีผลิตภัณฑใหเลือกนอยไมหลากหลาย ยางรถยนตเกาเก็บ 
และคุณภาพยางไมไดมาตรฐาน ดานราคา ไดแก ราคายางรถยนตมีราคาสูง ไมสามารถตอรองราคา 
และการไมติดปายราคา ดานการจัดจําหนาย ไดแก บรรยากาศของรานคาหรือสถานีจําหนายยาง
รถยนตไมดี มีชองทางใหเลือกซื้อนอย ไมหลากหลาย และไมมีปายบอกทางเพื่อไปสถานีบริการ
และจําหนายยางรถยนต ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกลูกคา เชน การ
ใหสวนลด ไมมีการบริการหลังการขาย และการไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหลูกคารับรูขอมูล
ขาวสารตาง ๆ   

 


