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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 
 แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามันไบโอดีเซลของผูใช
รถยนตในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดรวบรวม ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาใน
คร้ังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี    

2.1.1 แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการ
คนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุม หรือองคกร 
เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ
การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  
 คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who, 
What, Why, Where, When Whom และ How เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ คือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย 
Occupants Objects Objectives Organization Occasions Outlets และ Operations การใชคําถาม 7 
คําถามเพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับผูบริโภคมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 1) 
  1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพ่ือทําให
ทราบถึงลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตร 
  2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทําใหทราบ
ถึงส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติหรือท่ี
ผูบริโภค ตองการซ้ือ (Product Component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน (Competitive 
Differentiation) 
  3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทําให
ทราบถึงวัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพื่อสนองความตองการของเขา            
ดานรางกายและจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ 
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      3.1  ปจจัยภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยา 
      3.2  ปจจัยภายนอก ประกอบดวยปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม 
      3.3  ปจจัยเฉพาะบุคคล 
  4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom participates in the buying?) เปน
คําถามเพ่ือทําใหทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ (Organization) ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
ประกอบดวยผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ และผูใช 
  5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทําใหทราบ
ถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูของป ชวงวันใดของเดือน 
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลสําคัญตาง ๆ 
  6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทําให
ทราบถึงชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขายของชํา รานสะดวกซ้ือ 
  7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทําใหทราบ
ถึงข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดวยการรับรูปญหา การคนหาขอมูล              
การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
 พฤติกรรมผูบริโภคตาม6Ws และ 1H และกลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของแสดงดังตารางท่ี 1 

อรชร มณีสงฆ (2553) ไดมีแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ เม่ือ
ยอมรับผลิตภัณฑแลว โดยการตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือนั้น ไมอาจพิจารณาไดจากการยอมรับ
ผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีการอิทธิพลจากท้ังภายนอกและภายใน กลาวคือ มีทัศนคติของ
ผูอ่ืน และสถานการณขณะนั้นมาเกี่ยวของ อีกท้ังตองใหผูบริโภคทราบทั้งตรายี่หอ ผูจําหนาย 
ปริมาณของผลิตภัณฑ รวมไปถึงรูปแบบการชําระเงินอีกดวย 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (analyzing consumer behavior) 
คําถาม(6Wsและ1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
1. ใครอยูในตลาด

เปาหมาย  
(who is in the 
target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(occupants) ทางดาน  
1)  ประชากรศาสตร   
2)  ภูมิศาสตร   
3)  จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห   
4)  พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย  
ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนายและการ
สงเสริมการตลาดที่เหมาะสมและสามารถ
สนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร     
(what does the 
consumer buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
(objects) 
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจาก
ผลิตภัณฑก็คือตองการคุณสมบัติ 
หรือ องคประกอบของผลิตภัณฑ 
(product Component) และความ
แตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน
(competitive differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ(product strategies) 
ประกอบดวย 
1)  ผลิตภัณฑหลัก   
2)  รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแกการ 
      บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ  
      บริการ คุณภาพ ลักษณะ นวัตกรรม   
3)  ผลิตภัณฑควบ   
4)  ผลิตภัณฑที่คาดหวัง   
5)  ศักยภาพผลิตภัณฑความ 
     แตกตางทางการแขงขัน  
      (competitive differentiation) 

3. ทําไมผูบริโภคจึง
ซื้อ 

      (why does the   
      consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ 
(objectives) ผูบริโภคซื้อสินคา
เพ่ือสนองความตองการของเขา
ดานรางกายและดานจิตวิทยา ซึ่ง
ตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ  คือ  
1)  ปจจัยภายในหรือปจจัย   
     ทางจิตวิทยา   
2)  ปจจัยทางสังคม และ 
     วัฒนธรรม  
3)  ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ  
1)  กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
     (product Strategies)   
2)  กลยุทธการสงเสริมการตลาด  
     (promotion Strategies) ประกอบดวย 
     กลยุทธการโฆษณาการขายโดยใช 
     พนักงานขาย การสงเสริมการขาย 
     การใหขาวสารประชาสัมพันธ   
3)  กลยุทธดานราคา(price Strategies)   
4)  กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย   
     (distribution channel strategies) 

ท่ีมา:  ปณิศา ลัญชานนท (2548) 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (analyzing consumer behavior) 
คําถาม(6Wsและ1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ซื้อ 
(who participates 
in the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ
(organizations) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบดวย  
1)  ผูริเริ่ม   
2)  ผูมีอิทธิพล   
3)  ผูตัดสินใจซื้อ   
4)  ผูซื้อ   
5)  ผูใช 

กลยุทธที่ใชมากคือ การโฆษณา
และ(หรือ) กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (advertising and 
promotion strategies) โดยใชกลุม
อิทธิพล 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
(when does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ (occasions) เชน 
ชวงเดือนใดของป หรือ ชวงฤดูใด
ของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลา
ใดของโอกาสพิเศษ หรือ เทศกาล
วันสําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (promotion 
strategies) เชน 
ทําการสงเสริมการตลาดเมื่อใดจึง
จะสอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(where does the consumer 
buy?) 

ชองทางหรือแหลง (outlets) ที่
ผูบริโภคไปทําการซื้อ   

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(distribution channel strategies) 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผานคน
กลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 
(how does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(operations) ประกอบดวย   
1)   การรับรูปญหา   
2)   การคนหาขอมูล   
3)   การประเมินผลทาง 
      การเลือก   
4)   ตัดสินใจซื้อ   
5)   ความรูสึกหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชกันมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (promotion 
strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาว 
และการประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง เชน พนักงานขายจะ
กําหนดวัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจซื้อ 

ท่ีมา:  ปณิศา ลัญชานนท (2548) 
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2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 พิรดา   กสินาชีวะ (2547) ไดทําการศึกษาเร่ืองการรับรู  ทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอการ
ใชไบโอดีเซลเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงดีเซลสําหรับรถยนต จากการศึกษาพบวา ผูผลิตและผูจัด
จําหนายไบโอดีเซลเชิงพาณิชยมีจุดแข็งในดานประสบการณและศักยภาพในการผลิตและจําหนาย
น้ํามันสําเร็จรูป แตจุดออนคือ ตนทุนการผลิตสูง ชองทางการจัดจําหนายไมครอบคลุมและการ
โฆษณาประชาสัมพันธยังไมมากเทาท่ีควร อยางไรก็ดีการสนับสนุนดานพลังงานทดแทนของ
ภาครัฐและเอกชน ผนวกกับกระแสความสนใจในพลังงานทางเลือกของผูบริโภคถือเปนโอกาสทาง
การตลาด แตการรับรูขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลท่ีคลาดเคล่ือนของผูบริโภคก็ยังคงเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาตลาด สวนการสํารวจผูบริโภคพบวา แมวาผูบริโภครอยละ 60 จะรูจักและ
รับรูขอมูลเกี่ยวกับไบโอดีเซล แตสวนใหญยังไมเคยใชเปนเช้ือเพลิง และยังมีผูบริโภคเกือบรอยละ
40 ท่ีไมรูจัก ไบโอดีเซล โดยผูบริโภคสวนใหญเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการใชไบโอดีเซลคือการมี
ชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุม กลยุทธท่ีผูวิจัยเสนอแนะนําคือ นําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 
โดยเนนท่ีการสราง ความม่ันใจแกผูบริโภคต้ังราคาจําหนายไบโอดีเซลใหต่ํากวาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 
พิจารณาเพิ่มจํานวนสถานีบริการที่มีไบโอดีเซลจําหนายเพื่อใหสะดวกในการใชบริการของ
ผูบริโภค และมีการสงเสริมการตลาดเพ่ือใหผูบริโภครูจักและมีความรูเชิงขอเท็จจริงเกี่ยวกับไบโอ
ดีเซล มากข้ึน 
 ชัยวัฒน ชัยเรืองวิทย (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 20-40 ป สําเร็จการศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 25,001-35,000 และ 5,001-15,000 
บาท โดยทราบขอมูลเกี่ยวกับน้ํามันไบโอดีเซลจากส่ือประเภทโทรทัศน จากการศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
เรียงตามลําดับคาเฉล่ียรวม ไดแก ปจจัยไดการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด และปจจัยดานผลิตภัณฑ สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล ท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในแตละปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแก ความมีช่ือเสียงของตัวแทนจําหนาย
น้ํามันไบโอดีเซล ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การลดราคาน้ํามันไบโอดีเซล เนื่องจากการเติมน้ํามันดวย
ตนเอง และปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความเชื่อม่ันของผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซล และอัตราการ
ส้ินเปลืองในการใชน้ํามันไบโอดีเซล  นอกจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดแลวปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล ซ่ึงมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียสูงสุด 



9 

 

ไดแก บริษัทผูผลิตรถยนตรับรองการใชน้ํามันไบโอดีเซล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ผลการศึกษา
พบวาสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมแตกตางกันมากนัก พฤติกรรม
การใชน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภค พบวา สาเหตุท่ีใชน้ํามัน ไบโอดีเซลเนื่องจากไดรับคําแนะนํา
จากเพื่อน ญาติ คนรูจักหรือผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองยนต โดยใชน้ํามันไบโอดีเซลมามากกวา 1 ป 
ความถ่ีในการเติมน้ํามันคือ มากกวา 2 คร้ังตอเดือน เติมเม่ือน้ํามันใกลหมด ชวงเวลาท่ีเติมน้ํามัน คือ 
หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน หรือในชวงเย็น และเติมท้ังสถานีบริการ ปตท. และบางจาก ตามความสะดวก
โดยคาใชจายในการเติมน้ํามันในแตละคร้ัง คือ 500-1,000 บาท และเติมตามจํานวนเงินท่ีตองการ 
 สมัย เรืองเดช (2549) การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) กรณีศึกษาผูบริโภค ในเขตจังหวัด
สระบุรี ศึกษาปจจัยดานบุคคลที่มีตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดตอเดือน วุฒิการศึกษาศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมของผูบริโภคกับการเลือกใช
น้ํามันไบโอดีเซล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 30 ป ไมเกิน 40 ป 
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน มีรายได 10,000 – 20,000 
บาท ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลาง ดานผลิตภัณฑ (Product) และใหความสําคัญ
ตามลําดับ คือ น้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) ทําใหรถมีกําลังมากข้ึน การใชน้ํามันไบโอดีเซล(Bio-
Diesel) ทําใหมีอัตราสิ้นเปลืองลดลง การใชน้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) ทําใหเคร่ืองยนตมีความ
รอนในระดับปกติ การใชน้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) ทําใหเคร่ืองสตารทติดงาย และการใช
น้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) ทําใหเคร่ืองยนตไมสะดุด/วิ่งเรียบผูบริโภคใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง ดานราคา (Price) และใหความสําคัญตามลําดับ คือ พอใจกับสวนท่ีไดรับจากสถานีผู
บริการน้ํามันจากการชําระเงิน คุณภาพของนํ้ามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) ปจจุบันเหมาะสมกับ
ราคาแลว และราคาของนํ้ามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel)มีความเหมาะสมกับตลาดปจจุบัน ผูบริโภค
ใหความสําคัญในระดับนอย คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และใหความสําคัญตามลําดับ 
คือ สถานีจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) แตละแหงมีคุณภาพไมแตกตางกัน สถานีจําหนาย
น้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) มีจํานวนมากเพียงพอ ชองบริการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (Bio-
Diesel) มีจํานวนมากเพียงพอ ผูผลิตและสถานีจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) มีจํานวนมาก
เพียงพอผูบริโภคใหความสําคัญในระดับนอย คือ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และให
ความสําคัญตามลําดับ คือการสงเสริมการขายนํ้ามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) ในปจจุบันมีความ
เหมาะสม การรณรงคประชาสัมพันธของบริษัทผูจําหนายน้ํามันในปจจุบันเหมาะสมแลว และการ
โฆษณาในปจจุบันมีความเหมาะสมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการเติมน้ํามันนอย
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กวา 1 คร้ังในหน่ึงสัปดาห มีปริมาณการเติมน้ํามันตอคร้ังนอยกวา 100 ลิตร การเลือกและตัดสินใจ
ดวยตนเองมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.25 บุคคลอ่ืน ๆ มีอิทธิพลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลนอยท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 1.39 การเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) พบวา มีเหตุผลท่ีเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล
เพราะประหยัดพลังงานปานกลาง มีเหตุผลท่ีจะเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลโดยรวมในอนาคตมาก
ท่ีสุด 
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2.3 กรอบแนวคิด 

ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดตอเดือน 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ํามัน 

ไบโอดีเซล 

ของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง เชียงใหม 

การตัดสินใจซื้อนํ้ามันไบโอดีเซล

ของผูใชรถยนต 

ในอําเภอเมือง เชียงใหม 

สวนประสมการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานสงเสริมการตลาด 

 


