บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory)
ในทางเศรษฐศาสตรไดใหคําจํากัดความวา อุปสงคสําหรับสินคาและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่ง หมายถึง จํานวนของสินคาและบริการชนิดนัน้ ทีผ่ ูบริโภคตองการซื้อในระยะเวลาหนึ่ง ณ
ระดับราคาตาง ๆ ของสินคาชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายไดตาง ๆ ของผูบริโภค หรือ ณ ระดับราคา
ตาง ๆ ของสินคาชนิดอื่นที่เกีย่ วของ
ตัวกําหนดอุปสงค (Demand Determinants) คือ ตัวแปร (Variables) หรือ ปจจัยตาง ๆ ซึ่ง
มีอิทธิพลตอจํานวนสินคาทีผ่ ูบริโภคปรารถนาที่จะซื้อ (Quantity Demand) โดยปจจัยเหลานี้จะมี
อิทธิพลตอปริมาณการซื้อมากนอยไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนและแต
ละเวลา โดยปจจัยตาง ๆ เหลานั้น มีดังนี้
1) ราคาสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Price ตัวยอ P) โดยทั่วไปปริมาณสินคาที่ผูบริโภค
ตองการซื้อ ขึ้นอยูกับราคาของสินคาและบริการนั้น ๆ คือ ถาราคาสินคานั้นแพงหรือราคาสูง
ผูบริโภคก็จะตองการซื้อนอยลง ตรงขาม ถาราคาสินคาต่ําลง ผูบริโภคก็จะมีความตองการซื้อมาก
ขึ้นนั่นคือความสัมพันธระหวางราคาสินคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไปทางตรงขามกันเสมอ
2) ระดับรายไดของผูบริโภค (Income ตัวยอ Y) โดยทัว่ ๆ ไปผูบริโภคที่มีรายไดสูง
ยอมจะสามารถซื้อสินคาที่มีราคาแพงกวาและในจํานวนที่มากกวาผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา
และ
ลักษณะของสินคาและบริการที่บริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได คือถามีรายไดสูงขึ้นก็
มีแนวโนมที่จะบริโภคสินคาราคาแพงหรือฟุมเฟอยมากขึ้น
3) รสนิยมของผูบริโภค (ใชตัวยอ T) ความนิยมของคนสวนใหญในสังคมซึ่งเปน
ความรูสึกนิยมชมชอบชั่วขณะหนึ่ง บางทีก็เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน แบบเสื้อ แผนเสียง
แตบางทีก็อยูน าน เชน สิ่งกอสราง รสนิยมมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจนัก
ธุรกิจยอมทุมเงินจํานวนมากในการโฆษณา เพื่อจะเปลี่ยนรสนิยมของผูบริโภคใหหันมาบริโภค
สินคาของตน
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4) ราคาสินคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ตัวยอ Ps) โดยปกติเมื่อราคาสินคาชนิดหนึง่ สูงขึ้น
ผูบริโภคก็จะซื้อสินคาชนิดนั้นนอยลงและหันไปซื้อสินคาอีกชนิดหนึง่ ซึ่งใชทดแทนได สวน
สินคาที่ตองใชรวมกันหรือประกอบกัน เมื่อความตองการสินคาตัวหนึ่งลดลง ความตองการสินคา
อีกตัวก็จะลดลงดวย
5) จํานวนผูบ ริโภคในตลาด (ตัวยอ N) เมื่อประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้น ความตองการ
สินคาและบริการก็จะเพิ่มขึน้ ดวย
6) การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคต (ใชตัวยอ E) ซึ่งการพิจารณาระยะเวลาเขามา
เกี่ยวของ เชน กรณีที่ผูบริโภคคาดคะเนวาราคาน้ํามันจะสูงขึ้นในอนาคต ก็จะมีผลใหผูบริโภคใน
ขณะนี้รีบกักตุนน้ํามันไว คือรีบซื้อกอนที่ราคาสินคาจะสูงขึ้น ทําใหมีความตองการสินคาและ
บริการในขณะนี้สูงขึ้น
จากที่กลาวขางตน
เราสามารถแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณซื้อกับตัวกําหนด
เหลานี้เปนสัญลักษณทางพีชคณิตได ซึ่งเรียกวาดีมานดฟง กชั่น (Demand Function)
ดีมานดฟงกชนั่ (Demand Function) หมายถึง การแสดงความสัมพันธระหวางจํานวน
สินคาที่ผูซื้อตองการซื้อกัน เหตุตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยกําหนดวาผูซื้อตองการซื้อเปนปริมาณเทาไรนัน้
เหตุหรือปจจัยที่สําคัญซึ่งเปนตัวกําหนดวาผูซื้อจะตองการซื้อสินคาเปนจํานวนเทาไร คือ
QDA =
f (PA, Y, T, PS, N, E)
จํานวนสินคาและบริการ (A) ที่ผูซื้อตองการซื้อ
QDA =
PA
=
ราคาสินคา A
Y
=
รายไดของผูซื้อหรือผูบริโภค
T
=
รสนิยมของผูซื้อหรือผูบริโภค
PS
=
ราคาสินคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
N
=
จํานวนผูซื้อในตลาด
E
=
การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคต
จากฟงกชนั่ ทีแ่ สดงขางบนนี้ เราจะเห็นวาตัวการที่จะกําหนดความตองการซื้อสินคา A
ของผูซื้อนั่นมิใชอยูกับราคาสินคาอยางเดียว ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่เปนตัวกําหนดอยูเบื้องหลังอีกดวย
รายไดของผูซื้อก็เปนสาเหตุในการกําหนดจํานวนซื้อ คือถาผูซื้อมีรายไดมากก็มแี นวโนมที่จะซื้อ
สินคาเปนจํานวนมาก ถาผูซื้อมีรายไดนอ ยก็มีแนวโนมจะซื้อนอย รสนิยมของผูซื้อก็เชนกันจะ
กําหนดวาจะซือ้ สินคามากนอยเพียงใด คือถาชอบก็จะซื้อมาก ตรงกันขามถาไมชอบก็จะไมซื้อเลย
ราคาสินคาอื่นที่เกี่ยวของ เชนถาเปนสินคาที่ใชทดแทนกัน เมื่อราคาสินคา A สูงขึ้นก็จะไปซื้อ
สินคาอื่นเชน B เพื่อขึ้นแทน แตถา ใชประกอบกันก็จะซื้อนอยลง ถาจํานวนผูซื้อมากขึ้นความ
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ตองการซื้อสินคา A ก็จะสูงขึ้น และทํานองเดียวกัน การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคตก็เชนกัน ถา
คาดวาจะสูงขึ้น ปจจุบันก็จะซื้อเพิ่มขึ้น เปนตน
2.1.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ (Marketing Mix)
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการแกผูบริโภค โดยมีสวนประสมการตลาด
เปนตัวสื่อสารขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อที่มีศักยภาพเพือ่ ชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2544) ประกอบดวย
1) ผลิตภัณฑและบริการ (Product and Services) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองตอ
ความพึงพอใจของลูกคา ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจงึ
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน
มีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดา น
ผลิตภัณฑ ตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
- ความแตกตางของผลิตภัณฑ และความแตกตางทางการแขงขัน
- พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพนื้ ฐาน รูปราง
ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
- การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษทั เพื่อแสดงตําแหนง
ที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งตอง
คํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดยี งิ่ ขึ้น
- กลยุทธเกีย่ วกับสวนประสมผลิตภัณฑ และสายผลิตภัณฑ
2) ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน และราคาเปนตนทุนของ
ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ กับราคาของผลิตภัณฑ ถาคุณคาสูงกวา
ราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดา นราคาตองคํานึงถึง
- คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของ
ผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น
- ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
- สภาพการแขงขันในตลาด
- กลยุทธการตลาดอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ เชน ภาพลักษณของสินคา การสงเสริมการขาย
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3) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวย สถานบันหรือกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาดสถานบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถานบันการตลาดสวนกิจกรรมที่ชวยใน
การกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
- ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูก
เปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
- การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสินคาจึง
ประกอบดวยงานที่สําคัญตอไปนี้
4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสือ่ สารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย
และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใช
หนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสาน
โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือ
สงเสริมที่สําคัญ มีดังนี้
- การโฆษณา เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑ บริการหรือ
ความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ
- การขายโดยใชพนักงาน เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล
- การสงเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขาย
โดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจทดลอง
ใช หรือการซือ้ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่น
- การใหขาวและการประชาสัมพันธ การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการที่ไมตองมีการจายเงิน กระบวนการ ประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน
โดยองคการหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติที่ดตี อองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปน
กิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
- การตลาดทางตรง และการตลาดเชื่อมตรง เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อให
เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรง
กับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที
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5) บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employee) เปนสวนประสมการตลาดซึ่งตองอาศัย
การคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได และสราง
ความแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอ
ลูกคาได รวมทั้งมีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับ
บริษัทจะครอบคลุม 2 ประเด็นดังนี้
- บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาที่ผลิตบริการ
แลว ยังตองทําหนาที่ขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย การสรางความสัมพันธกับลูกคามี
สวนจําเปนอยางมากสําหรับการบริการ
- ความสัมพันธระหวางลูกคาดวยกัน คุณภาพการบริการของลูกคารายหนึ่งอาจมีผลมาจาก
ลูกคาอื่นแนะนํามา ตัวอยางที่เกิดขึ้น เชน กลุมลูกทัวรหรือลูกคาจากรานอาหารทีบ่ อกตอกันไปแต
ปญหาหนึ่งที่ผบู ริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริการใหอยูในระดับ
คงที่
6) กระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการ กระบวนการในการสงมอบบริการมี
ความสัมพันธเชนเดียวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็
ไมสามารถแกปญหาใหลูกคาไดทั้งหมด เชน การเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการจะครอบคลุม
ถึงนโยบายและกระบวนการที่นํามาใช ระดับการใชเครือ่ งจักรกลในการใหบริการ อํานาจตัดสินใจ
ของพนักงาน การที่มีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการใหบริการ อยางไรก็ตามความสําคัญของ
ประเด็นปญหาดังกลาวไมเพียงแตจะสําคัญตอฝายปฏิบัติการเทานั้น
แตยังมีความสําคัญตอฝาย
การตลาดดวย เนื่องจากเกี่ยวของกับความพอใจที่ลูกคาไดรับ จะเห็นไดวาการจัดการทางการตลาด
ตองใหความสนใจในเรื่องของกระบวนการใหบริการและการนําสง ดังนั้นสวนประสมการตลาดก็
ควรคลอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดวย
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior)
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเชื่อวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ
อยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเรื่องของทรัพยากร ดังนั้น ผูบริโภคจะ
มีการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน
โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดที่ตนจะไดรับสําหรับการ
บริโภคสินคาคงทน ซึ่งสวนใหญจะมีการใชงานที่ยาวนานและมีราคาคอนขางแพง ผูบริโภคจําเปน
คํานึงถึงประโยชนหรือความพอใจที่ตนไดรับเปนอยางมาก กอนการตัดสินใจซื้อเมื่อเปรียบเทียบ
กับสินคาที่ตองซื้อใชประจํา ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง พฤติกรรมในการ
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คนหา ซื้อใช และการกําจัดที่ผูบริโภคคาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเองได โดย
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภควาจะทําอยางไรในการใชทรัพยากรที่มีอยู
การตัดสินใจของผูบริโภคที่ใชในการตัดสินใจซื้อจะมีสวนประกอบเปนขั้นตอน ดังนี้
1) การรับรูถึงความตองการคือ การทราบถึง ความแตกตางของสิ่งที่ตองการ และ
สถานการณที่เปนอยู
2) การคนขอมูล คือ การกระตุน เราความรูที่มีอยูในความทรงจํา การคนหาอาจ
เกิดขึ้นจากภายในซึ่งเปนการสํารวจความทรงจําอยางคราว ๆ ถามีขอมูลไมเพียงพอจะทําการคนหา
จากภายนอก
3) การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ หมายถึง กระบวนการซึ่งทางเลือกทางหนึ่ง
จะถูกประเมินและเลือกใหตรงตอความตองการของผูบริโภค ซึ่งจะมีการกระทําควบคูไปกับการหา
ขอมูลระหวางรอการตัดสินใจ
4) การบริโภค การตัดสินใจวาจะบริโภคหรือไม เมื่อมีการซื้อขายสินคาผูบริโภค
จะมีการใชงานหรือบริโภคสินคานั้นอยางไร
5) การประเมินหลังการบริโภค คือ การประเมินระดับความพอใจ ที่ไดรับจาก
ประสบการณการบริโภคสินคา
6) การซื้อ คือ การจะประกอบการตัดสินใจที่มีสวนเกีย่ วของกับเรื่องตาง ๆ อัน
ไดแก 1. จะซือ้ หรือไม 2. จะซื้ออยางไร 3. จะซื้อเมื่อใด 4. จะซื้อที่ไหน 5. จะจายอยางไร
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคมี 3 ประการที่สําคัญ คือ
1) ปจจัยสวนบุคคล (Person factor) คือ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติสวน
บุคคลตาง ๆ เชน อายุ รายได อาชีพ รูปแบบการใชชีวิต บุคลิกภาพและแนวคิดที่เกี่ยวของกับตัวเอง
2) ปจจัยที่อยูภ ายในของบุคคล (Internal variable) คือปจจัยทางดานจิตวิทยาเปน
ปจจัยที่มีผลอยางมากตอการตัดสินใจของผูบริโภค
เนื่องจากเปนปจจัยทีค่ วบคุมกระบวนการ
ทั้งหมดของผูบริโภค ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้
- แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งกระตุน หรือความรูสึกที่เปนสาเหตุทที่ ํา
ใหบุคคลมีการกระทําและพฤติกรรมที่แนนอน
- การรับรู (Perception) คือ การตีความหมายของบุคคลตอสิ่งของหรือสิ่ง
ที่สามารถสังเกตได
- การเรียนรู (Learning) คือ การรับรูรับทราบถึงสิ่งที่ไมเคยรูจักมากอน
- ความเชื่อและทัศนคติ (Attitude) คือ กลุมกวาง ๆ ของความรูสึกที่มีอยู
ภายในตัวมนุษยหรือความเห็นที่เปนรูปแบบของพฤติกรรมบุคคล
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3) ปจจัยที่อยูภ ายนอกตัวบุคคล (External determinants) หรือ ปจจัยแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค สามารถแบงออกเปน 5 ปจจัย ดังนี้
- อิทธิพลของปจจัยทางวัฒนธรรม คือ เรื่องของความเชื่อที่มีอยูในตัวของ
บุคคลนั้น
- อิทธิพลครอบครัวเปนอิทธิพลที่เปนผลที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัว
- อิทธิพลทางปจจัยสังคม เปนผลลัพธที่ไดจากการติดตอกันของบุคคลทุก
คนในสังคมทีน่ อกเหนือจากบุคคลในครอบครัว
- อิทธิพลทางปจจัย สถานการณ คือ ผลที่เกิดขึ้นเนือ่ งจากเหตุการณที่
เกิดขึ้นกอนตัดสินใจซื้อสินคาหรือซื้อสินคาแลว
- อิทธิพลทางการตลาด คือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาดที่
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคาสินคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด
พฤติกรรมของผูบริโภคมีพนื้ ฐานแบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1) พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน (Complex Buying Behavior) พฤติกรรมการซื้อ
ประเภทนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีความยุงยากในการตัดสินใจ เชน รูสึกถึงความแตกตางกันของตราสินคา
เปนสินคาที่ซื้อใชไมบอยนัก หาซื้อไดยากหรือผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับสินคานัน้ นอย
2) พฤติกรรมการซื้อที่ลดความลังเลใจ (Dissonance-Reducing Buying Behavior)
เมื่อเกิดความยุง ยากในการซือ้ มักเกิดขึ้นในสินคาที่มีราคาแพงและซือ้ ใชไมบอย พฤติกรรมเชนนี้
จะทําใหผูบริโภคเลือกดูจากหลาย ๆ ที่เพื่อที่จะหาสินคาที่คุมคามากที่สุด
3) พฤติกรรมการซื้อที่เปนความเคยชิน (Habitual Buying Behavior) สินคาบาง
ชนิดมีความคลายคลึง และมีราคาไมสูงนัก จะทําใหผูบริโภคไมสนใจขาวสารเกี่ยวกับสินคานั้นนัก
แตการตัดสินใจซื้อจะเกิดจากการเห็นในโฆษณาทางโทรทัศน หรือโปสเตอร ดังนั้น การตัดสินใจ
ซื้อจึงเกิดจากความคุนเคยในตราสินคาโดยไมคํานึงถึงทัศนคติเกีย่ วกับสินคา
4) พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหาความหลากหลาย (Variety Seeking Buyer)
พฤติกรรมแบบนี้จะเกิดกับผูบริโภคที่ไมมีความยุงยากในการซื้อนอย โดยการซื้อในแตละครั้งอาจมี
ความแตกตางกัน โดยเปลี่ยนไปทดลองสินคาชนิดใหม ๆ
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2.1.4 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
การศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา S-R Theory เปนการศึกษา
เหตุจูงใจที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ โดยมีจุดเริ่มตนจากแรงกระตุน ที่ผานเขาไปใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา สงผลใหเกิดความตองการ และนําไปสูการ
ตอบสนอง ดังแสดงในรูปที่ 1

สิ่งกระตุน

ความรูสึกของผูซื้อ
หรือกลองดํา

การตอบสนองของ
ผูซื้อ

รูปที่ 1 โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior Model)
1) สิ่งกระตุน (Stimuli)
สิ่งกระตุนเปนเหตุจูงใจที่ทาํ ใหผูบริโภคเกิดการซื้อสินคา (Buying Motives) สิ่ง
กระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากความตองการภายในรางการ (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุนจาก
ภายนอก (Outside Stimulus) สิ่งกระตุนภายนอกเปนสิ่งกระตุนที่ผูขายจะตองใหความเขาใจ เพราะ
เปนสิ่งที่ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคา
สิ่งกระตุนภายนอก ประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)
เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ซึ่งนักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เพื่อกระตุน ใหผูบริโภคเกิดความตองการซือ้ รถยนตนั่งประกอบดวย
- ผลิตภัณฑ (Product) สิ่งที่สามารถนําไปเสนอขายในตลาดเพื่อใหผบู ริโภคเกิด
ความตองการครอบครองใช หรือเพื่อบริโภค ผลิตภัณฑสามารถเปนไดทั้งสินคา
และบริการ สัญลักษณ การบรรจุหีบหอ
- ราคาคือมูลคาของสินคา (Price) หรือบริการที่สามารถแสดงออกมาไดในรูปแบบ
ของตัวเงิน การกําหนดราคาสามารถทําได ดังนี้
1. การกําหนดราคาขายต่ํากวาราคาตลาด
2. การกําหนดราคาขายสูงกวาราคาตลาด
3. การกําหนดราคาขายเทากับราคาตลาด
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- ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) คือการนําเอาสินคาหรือบริการ
ออกสูตลาด โดยพิจารณาทัง้ สถานที่ และกระบวนการวิธีในการขนสง ประเภท
ของตัวกลางทีน่ ําไปจําหนาย สวนประกอบในการจําหนายประกอบดวย
1. ชองทางการจัดจําหนาย คือกลุมบุคคลหรือสถาบันที่มีหนาที่ นําสินคาหรือ
บริการออกไปสูผูบริโภค
2. การกระจายตัวสินคาคือ กิจกรรมที่เกีย่ วของกับการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการ
ไปสูสถานที่ที่ตอ งการสินคาไดในเวลาที่ถกู ตอง
- การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการสื่อสารระหวางผูบริโภคกับผูจําหนาย
เกี่ยวกับสินคาและบริการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือเพื่อสราง
ทัศนคติในการซื้อสินคาและบริการ สามารถทําได 4 แบบ คือ
1. การขายโดยใชบุคคล (Personal selling) เปนการสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนา
กับผูบริโภคโดยใชพนักงานขาย
2. การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารโดยไมใชบุคคล แตใชการ
ติดตอผานสื่อตาง ๆ แทน เชน วิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน ปายโฆษณา
3. การสงเสริมการขาย (Sale promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดที่
นอกเหนือจากการขาย โดยใชบุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ที่ชวย
กระตุนการซื้อของผูบริโภค
4. การใชขาวสารประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใชขาวสาร
เพื่อเปนตัวชวยในการเสนอขายสินคา และบริการ สวนการประชาสัมพันธเปน
การปรับทัศนคติของประชาชนใหเปนไปในทางที่ดี
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus)
เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยูภายนอกองคการ ที่ผูผลิตหรือผูขาย
ไมสามารถควบคุมได ไดแก
- สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economics) สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการซื้อของผูบริโภค ไดแก รายไดของผูบริโภค ภาวะเศรษฐกิจ
- สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) ความกาวล้ําดานเทคโนโลยีในการผลิต
รถยนตใหม เชน เทคโนโลยีระบบหัวฉีด ระบบเกียร 5 สปด ระบบเกียรอัตโนมัติ
และถุงลมนิรภัยสําหรับผูขบั ขี่ เปนตน สามารถกระตุนความตองการซื้อของ
ผูบริโภคได
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- สิ่งกระตุนทางกฎหมาย และการเมือง (Law and Political) การปรับโครงสรางภาษ
รถยนตที่ประกอบในประเทศ หรือรถนําเขาสําเร็จรูปและนโยบายการคารถยนต
เสรี เปนตน เปนสิ่งกระตุนทีท่ ําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป
- สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรมอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล ไดแก สถานะทางสังคมและสถานะทาง
ครอบครัว
2) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box)
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อหลังจากไดรับการกระตุนจากสิ่งกระตุนทางการตลาดและ
สิ่งกระตุนอื่น ๆ แลว เปนสิ่งที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ดังนั้น ผูผลิตหรือผูขายจึง
ตองพยายามคนหาถึงความรูส ึกนึกคิดของผูซื้อใหพบ เพื่อที่จะไดจัดสวนประสมทางการตลาดตาง
ๆ ใหสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพล
จาก
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics)
จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานตาง ๆ ดังนี้
- ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเปนพฤติกรรม และสิ่งที่คนใน
แตละกลุมสรางขึ้นจากการเรียนรูจากกัน และรวมใชอยูในกลุมของตน วัฒนธรรม
จะมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อ เนื่องจากวัฒนธรรมไดแทรก
ซึมอยูในการดําเนินชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมเปนสิ่งที่จะพิจารณาใหเห็นถึงการ
บริโภค และใชสินคาตาง ๆ ตลาดจนตอบสนองความพอใจของผูซื้อแตละคน
- ปจจัยดานสังคม (Social Factors) ปจจัยดานสังคมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว สถานะภาพ และ
บทบาททางผูบริโภคในสังคม
- ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ รายไดสวนบุคคล
การศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล
- ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ จะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ดังนีค้ ือ การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความ
เชื่อ และทัศนคติ
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2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer Buying Decision Process)
การตัดสินใจซือ้ รถยนตนั่งสวนบุคคลของผูซื้อนั้น ผูซื้อจะมีการตัดสินใจอยางเปน
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ การรับรูปญหา การหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และการประเมินคาภายหลังการซื้อ
3) การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response)
หรือ การตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อรถยนต
นั่งสวนบุคคลของผูซื้อแตละรายจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
- การเลือกผลิตภัณฑ
- การเลือกตราสินคา
- การเลือกผูขาย
- การเลือกเวลาในการซื้อ เปนตน
2.1.5 แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของการบริการ
เนื่องจากการใหสินเชื่อธนาคารเปนการบริการซึ่งมีความแตกตางกับสินคาทางกายภาพซึ่ง
มีความแตกตางกันในลักษณะและคุณสมบัติของสินคา ดังนั้น การศึกษาในลักษณะและคุณสมบัติ
ของการบริการจึงมีความจําเปนในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
โดยมีการพิจารณา
คุณสมบัติของบริการ 4 ประการ ดังนี้
1) ความไมสามารถจับตองไดของบริการ (Service Intangibility) หมายถึง การบริการ
เปนสิ่งที่มองไมเห็น ชิมรสไมได รูสึกไมได ไมไดยนิ หรือไมสามารถดมกลิ่น เชน ลูกคาไม
สามารถเห็นผลงานไดกอนที่จะซื้อบริการผาตัดศัลยกรรม ดวยเหตุนี้เพื่อที่จะลดความไมแนนอน ผู
ซื้อจึงตองสังเกต “สัญญาณ” (Signals) ของคุณภาพของบริการ โดยอาจสรุปไดจาก สถานที่ บุคคล
ราคา อุปกรณ และการติดตอสื่อสาร ดังนั้นผูใหบริการตองทําใหบริการจับตองได ในแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง หรือหลายแนวทาง ในขณะที่นักการตลาดของสินคาตองเพิ่มสิ่งที่จับตองไมไดใหแก
สินคาที่จับตองไดซึ่งเสนอสูตลาด ซึ่งการทําตลาดของบริการตองเพิม่ สิ่งที่จับตองไดใหแกบริการ
ซึ่งจับตองไมได
2) ความไมสามารถแบงแยกไดของบริการ (Service Inseparability) หมายความวา ลูกคา
ไมสามารถแยกบริการจากผูผ ลิต ไมวา ผูผลิตจะเปนบุคคลหรือเครื่องจักร ถาบุคคลเปนผูจัดหา
บริการหมายถึงบุคคลเปนสวนหนึ่งของบริการและเนื่องจากลูกคาจะตองอยูในสถานที่และเวลาที่
ผลิตบริการ ซึ่งในขณะที่กจิ การสามารถผลิตสินคาทางกายภาพ (สินคาที่จับตองได) แลวเก็บไวเพือ่
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ขายในอนาคตไดและผูบริโภคก็สามารถบริโภคสินคาในอนาคตแตบริการเปนสิ่งที่ตอ ง ขาย ผลิต
และบริโภคในเวลาเดียวกัน
3) ความแตกตางกันของบริการ (Service Variability) หมายความวา คุณภาพของบริการ
อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกบั วาใครเปนผูใ หบริการ ใหบริการเมื่อไหร ที่ไหน และอยางไร
4) ความไมสามารถเก็บไวไดของบริการ (Service Perish ability) หมายความวา กิจการ
ไมสามารถเก็บบริการไวเพือ่ ขายหรือใชงานวันหลังได ซึ่งความไมสามารถเก็บไวไดของบริการจะ
ไมเปนปญหาหากความตองการของลูกคาคงที่ แตเมื่อความตองการซือ้ ของลูกคามีการเปลี่ยนแปลง
ได ดังนั้นธุรกิจบริการตองออกแบบกลยุทธที่จะเกิดความเหมาะสมระหวางความตองการซื้อและ
ความตองการขาย
2.1.6 แนวความคิดเกี่ยวกับการเชาซื้อสินทรัพย (Hire Purchase)
ลักษณะการประกอบกิจการลิสซิ่ง
ในประเทศไทยนั้นสวนใหญมักจะดําเนินการทั้ง
ทางดานเชาซือ้ (Hire Purchase) สินเชื่อระยะยาว (Leasing) และการเชารถยนตและรถเชิงพาณิชย
เชน รถเครน เปนตน ซึ่งจะมีสินคาหลัก ไดแก รถยนตทุกประเภทและเครื่องจักรโรงงาน รวมถึง
อุปกรณในการประกอบอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยตองมีใบอนุญาตจาก
กระทรวงพาณิชย สวนการทําธุรกิจเชาซื้อจะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
Hire Purchase เปนการทําการเชาซื้อสินทรัพย สวนใหญจะมีการกําหนดระยะเวลาใหเชาซื้อไว
ตั้งแต 12 เดือนจนถึง 84 เดือน โดยในสัญญาจะระบุการผอนชําระเปนรายเดือนบวกกับอัตรา
ดอกเบี้ยตอปและจะกําหนดวาเมื่อถึงกําหนดแลว ผูเชาซือ้ ตองรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยไป ซึ่ง
ก็คือการผอนชําระจนครบ และกรรมสิทธิ์ตกเปนของผูเชาซื้อ การเชาซื้อสินทรัพยนั้นสวนใหญ
บริษัทลิสซิ่งเนนการปลอยสินเชื่อรถยนต บางบริษัทอนุมัติสินเชื่อสําหรับรถยนตใหมเทานั้น แต
บางบริษัทจะปลอยสินเชื่อเฉพาะรถยนตมือสองซึ่งจะมีอัตราดอกเบีย้ ที่สูงกวาเปนเทาตัวและใน
ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงควบคูกนั ดวย
ขั้นตอนการเชาซื้อ
ขั้นตอนการเชาซื้อ มีผูเกี่ยวของ 3 ฝาย คือ ลูกคาผูที่มาเชาซื้อ เจาของสินคาหรือผูมา
ติดตอ และบริษัทการเงิน โดยสัญญาเชาซื้อทําขึ้นระหวางลูกคา (ผูเชาซื้อ) กับบริษัทการเงิน (ผูให
เชาซื้อ) ขั้นตอนการเชาซื้อสรุปไดดังนี้
1) ผูเชาซื้อชําระมูลคาสินคาบางสวน (Down Payment) ใหแกผูขายสินคา
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2) ผูขายสินคาจะแจงเพื่อทําสัญญาเชาซื้อกับบริษัทธุรกิจเชาซื้อโดยทีล่ ูกหนี้
สินเชื่อเชาซื้อคือลูกคาสินเชื่อเชาซื้อ
3) บริษัทธุรกิจเชาซื้อจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเชาซื้อ เพื่อตกลงที่
จะทําสัญญาเชาซื้อ
4) บริษัทจะเปนผูชําระสินคาที่เหลือใหกบั ผูขายสินคา จากนั้นสภาพหนี้จะตกอยู
กับผูเชาซื้อทันที โดยทีห่ นีค้ ือบริษัทธุรกิจเชาซื้อ
5) บริษัทธุรกิจเชาซื้อจะบังคับใหผูเชาซื้อทําประกันอุบัติภัยกับบริษทั ประกันภัย
โดยผูเชาซื้อชําระคาเบี้ยประกันเอง การกระทําดังกลาวเปนไปเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัท เพราะ
ตราบใดที่ผูเชาซื้อยังชําระหนี้ไมครบตามจํานวน กรรมสิทธิ์ในสินคายังคงเปนของบริษัทธุรกิจเชา
ซื้ออยูเสมอ
6) ขั้นตอนสุดทาย คือการผอนชําระหนี้ของผูเชาซื้อ กับบริษัทธุรกิจเชาซื้อสัญญา
ที่ตกลงกันไว
ผูขายสินคา
(Dealer)

(1) ชําระเงินดาวน
(Down Payment)

(5) ชําระคา
ประกันภัย

ผูเชาซื้อ
(ลูกคา)

บริษัทประกันภัย
(6) ชําระคางวด

(3) ทําสัญญาเชาซื้อ
(ตรวจสอบ)
(2) แจงทําสัญญา
(4) ชําระคาสินคา

ผูใหเชาซื้อ
(บริษัทการเงิน)

รูปที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการเชาซื้อ
บริษัทผูใหเชาซื้อสวนใหญจะมีพนักงานของบริษัทไวประจําที่บริษัทเจาของสินคาเมื่อมีลูกคา
มาซื้อสินคา จะไดทําสัญญาเชาซื้อทันที ซึ่งสัญญายังไมไดรับอนุมตั ิจนกวาจะผานการตรวจสอบ
สินเชื่อกอน โดยปกติแลวผูเชาซื้อจะตองจายเงินลวงหนา (Down Payment) ไวกอนประมาณ 2030 % สวนที่เหลือพรอมดวยดอกเบีย้ จะทยอยจายเปนงวด ๆ ตามระยะเวลาที่ตกลงไวในสัญญา เมือ่
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ผูเชาซื้อชําระเงินคางวดครบทุกงวดตามสัญญาแลว กรรมสิทธิ์ในสินคาตามสัญญาเชาซื้อจะโอน
เปนของผูเชาซื้อทันที
นอกจากนี้บริษัทผูใหเชาซื้อบางแหงอาจบังคับใหผูเชาซื้อจะตองทํา
ประกันภัยสําหรับสินคาที่เชาซื้อ โดยผูรับผลประโยชนคือบริษัทผูใหเชาซื้อ
ปจจัยในการกําหนดดอกเบี้ยเชาซื้อ
1) อายุสัญญา ซึ่งขึ้นอยูกับ
- มูลคาสินทรัพย
- อายุใชงานทางเศรษฐกิจของสินทรัพย โดยทัว่ ไประยะเวลาจะอยู
ระหวาง 3-7 ป ขึ้นอยูกบั อายุการใชงานของสินทรัพย ระยะเวลาโดยทั่วไปมักจะนอยกวาหรือ
เทากับอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น ๆ
- ความสามารถในการชําระเงินของผูเชาซื้อ
- ขอเสนอที่ผูเชาซื้อตองการ
2) อัตราดอกเบี้ย คาเชาซื้อสวนที่เปนดอกเบี้ย โดยปกติเปนการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed rate) ในการกําหนดอัตราดอกเบีย้ จะคํานึงถึง
- อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด โดยปกติอัตราดอกเบี้ยทีน่ ํามาใชจะสูงกวา
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย เพราะผูใหเชาไดกเู งินจากธนาคารพาณิชยเพื่อนํามาใชในการ
จัดซื้อสินทรัพยแทนผูเชาอีกทอดหนึ่ง (แตผูเชาก็สามารถตอรองดอกเบี้ยไดในอัตราที่จะทําใหเกิด
ความพอใจกันทั้งสองฝาย)
- อัตราผลตอบแทนโดยทั่วไปที่กําหนด โดยผูประกอบการอื่น ๆ สําหรับ
ธุรกิจแตละประเภท
- แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลตออัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมใน
ปจจุบันและอนาคต
3) คาใชจายทีผ่ ูเชาซื้อตองเปนผูรับผิดชอบ
4) ทางเลือกเมือ่ สิ้นสุดสัญญา
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2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธัญญพล ตั้งสถาพร (2539) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
นั่งประเภทซิตี้คาร โดยมีวัตถุประสงคสําคัญของการศึกษา คือ เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ รถยนตนั่งประเภทซิตี้คารยี่หอโอเปลและฮอนดา
ผลการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ระหวางรถยนตนั่งประเภทซิตี้คารและรถ
ประเภทอื่น ๆ พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลและผานระดับความเชื่อมั่นในทิศทางบวก หรือเพิ่มความ
นาจะเปนที่จะซื้อรถยนตนั่งประเภทซิตี้คารมากขึ้น ไดแก สถานภาพการสมรสที่เปนโสด อายุที่
มากขึ้น ที่ตั้งของสถานที่อยูอาศัยในเขตเมือง ในทางตรงกันขามตัวแปรที่ทําใหความนาจะเปนมีคา
ในเชิงลบหรือลดลง ไดแก รายไดของตนเองที่เพิ่มขึ้น และลักษณะการซื้อดวยเงินสด ผลการศึกษา
ถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเฉพาะรถยนตยี่หอ โอเปลระหวางประเภทซิตี้คารกับ
ประเภทอื่น ๆ พบวา เพศหญิง สถานภาพการสมรสที่เปนโสด ที่ตั้งที่ทํางานหรือสถาบันการศึกษาที่
อยูในเขตเมือง จะมีผลในทางบวก หรือเพิ่มความนายจะเปนในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่ง
ประเภทซิตี้คารยี่หอโอเปล ในทางตรงกันขามตัวแปรอิสระ ไดแก รายไดของตนเองที่เพิ่มมากขึ้น
ลักษณะการซือ้ รถยนตดายเงินสด และการเดินทางไกลบอยครั้งตอป มีแนวโนมจะเลือกรถยนตนั่น
ในประเภทอื่น ๆ แทนรถยนตประเภทซิตี้คารในยีห่ อโอเปล
มานิต ชวศุภกุล (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตมือสองในลักษณะเงินผอน ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผูวิจัยมีวตั ถุประสงคเพื่อตองการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการติดสินใจเลือกซื้อรถยนตมือสองในลักษณะเงินผอนโดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามกลุมประชากรที่ทําการศึกษามีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป และ
มีประสบการณการเลือกซื้อรถยนตมือสอง ในดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามโดยขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ดานการเลือกซื้อมีการซื้อรถยนตมือสองจากบริษทั รถยนต คิด
เปนรอยละ 57 ดานเหตุผลการเลือกซื้อมาจากรถมีคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 33 ดาน ประเภทของรถ
มีการเลือกซื้อรถญี่ปุนคิดเปนรอยละ 83 ดานราคารถยนต ที่มีการเลือกซื้ออยูในชวงราคา 300,000400,000 บาท คิดเปนรายเดือน ๆ ละ 5,001-7,000 บาท คิดเปนรอยละ 38 ในดานปจจัยของผูตอบ
แบบสอบถามดานอัตราเงินดาวนในอัตรา 25 คิดเปนรอยละ 50 ดานระยะเวลาการผอนคางวด 48
เดือน คิดเปนรอยละ 49 ดานการตัดสินใจซื้อดวยเงินผอนคือไมมีเงินสดเพียงพอ คิดเปนรอยละ 52
ดานวิธีการชําระเงินสินคารถยนตคือชําระผานธนาคาร คิดเปนรายละ 83 ดานเหตุผลการเลือกแหลง
ที่ซื้อคือมีการใหบริการหลังการขายคิดเปนรอยละ 22
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สุรัติ ผาทอง (2542) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชบริการกูย มื เงินจาก
บริษัทลิสซิ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคหลัก เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการเลือกใชบริการกูยืมเงินจากบริษัทลิสซิ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือเพื่อศึกษา
พฤติกรรมผูใชบริการวาตองการอะไร อยางไร และที่ไหน ขอมูลที่ไดมาจะมีประโยชนตอ
ผูประกอบการลิสซิ่งที่จะพัฒนางานและเขาใจพฤติกรรมผูใ ชบริการมากยิ่งขึ้น โดยผูวจิ ัยดําเนินการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูเ ชาซื้อจํานวน 200 คน จาก 10 บริษัทลิสซิ่งที่มีสถานที่ตั้งในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม ขอมูลที่ไดเปนขอมูลของผูเชาที่ทําสัญญาแบบเชาซื้อกับบริษทั ลิสซิ่ง ซึ่งทํา
ใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับปริมาณความตองการสินเชือ่ ที่มีอยูในตลาด ในประเทศไทยการทํา
ธุรกิจลิสซิ่งไมจํากัดผูใชบริการตองเปนนิตบิ ุคคลเทานั้น ยังสามารถอนุมัติใหบริการบุคคลธรรมดา
แตจะเปนการใหสินเชื่อโดยการทําสัญญาการเชาซื้อ ซึ่งมีขอแตกตางที่เดนชัดคือสัญญาเชาซื้อเมื่อ
ถึงกําหนดการชําระครบถวน จะมีการโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพยสูผูเชาทันที สวนสัญญาลิสซิ่งขึ้นอยู
กับการตกลงกันตั้งแตเริ่มทําสัญญา จากการศึกษาพบวาผูใชบริการเปนเพศชายรอยละ 60 และเพศ
หญิงรอยละ 40 ในจํานวนผูใ ชบริการทั้งหมดเมื่อจําแนกตามกลุมอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดพบวารอยละ 40 มีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 36 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
สวนอาชีพของผูใชบริการพบวารอยละ 35 มีอาชีพเปนเกษตรกร และรอยละ 40 มีรายไดอยูระหวาง
10,000 -20,000 บาท ในสวนความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการเพื่อขอรับ
บริการการกูยมื เงินจากบริษทั ลิสซิ่งพบวา ปจจัยที่มีสว นชวยสงเสิรมดานการตลาดใหธุรกิจลิสซิ่ง
ดําเนินกิจการไปดวยดีคือ ปจจัยทางดานการใหบริการสินเชื่อ เชน อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู การอนุมตั ิ
ที่รวดเร็ว เปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุดในความคิดเห็นของผูใชบริการ นอกเหนือจากนี้ยงั มีตวั แปรที่
สําคัญที่ทําใหผูใชบริการรูจักและสนับสนุนการตัดสินใจคือ สื่อการโฆษณา สื่อที่ไดผลมากที่สุดคือ
สื่อทางดานมนุษยสัมพันธ อันเกิดจากเพือ่ นแนะนํา ญาติแนะนํา และตัวแทนขายรถแนะนํา สวน
ทางดานขอคิดเห็นของผูใชบริการกูยืมเงิน ซึ่งจะมีประโยชนเปนอยางมากตอการปรับปรุงคุณภาพ
งานบริการลิสซิ่ง จะมีขอเสนอแนะดังนี้คอื ตองการใหบริษทั ลิสซิ่งปรับอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลอง
กับสภาวะของตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคใหมากกวานี้ และควรปรับปรุงระบบการทํางานให
เปนที่ประทับใจ

