
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของ 
 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory) 
 

  ในทางเศรษฐศาสตรไดใหคําจํากัดความวา อุปสงคสําหรับสินคาและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่ง หมายถึง จํานวนของสินคาและบริการชนิดนัน้ท่ีผูบริโภคตองการซ้ือในระยะเวลาหน่ึง ณ 
ระดับราคาตาง ๆ ของสินคาชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายไดตาง ๆ ของผูบริโภค หรือ ณ ระดับราคา
ตาง ๆ ของสินคาชนิดอ่ืนท่ีเกีย่วของ 

   ตัวกําหนดอปุสงค (Demand Determinants) คือ ตัวแปร (Variables) หรือ ปจจยัตาง ๆ ซ่ึง
มีอิทธิพลตอจํานวนสินคาท่ีผูบริโภคปรารถนาท่ีจะซ้ือ (Quantity Demand) โดยปจจัยเหลานี้จะมี
อิทธิพลตอปริมาณการซ้ือมากนอยไมเทากนั ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนและแต
ละเวลา โดยปจจัยตาง ๆ เหลานั้น มีดังนี ้

   1) ราคาสินคาท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Price ตัวยอ P) โดยท่ัวไปปริมาณสินคาท่ีผูบริโภค
ตองการซ้ือ ข้ึนอยูกับราคาของสินคาและบริการนั้น ๆ คือ ถาราคาสินคานั้นแพงหรือราคาสูง
ผูบริโภคก็จะตองการซ้ือนอยลง ตรงขาม ถาราคาสินคาตํ่าลง ผูบริโภคก็จะมีความตองการซ้ือมาก
ข้ึนนั่นคือความสัมพันธระหวางราคาสินคาและปริมาณจะเปล่ียนแปลงไปทางตรงขามกันเสมอ 
    2) ระดับรายไดของผูบริโภค (Income ตัวยอ Y)  โดยท่ัว ๆ ไปผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง
ยอมจะสามารถซ้ือสินคาท่ีมีราคาแพงกวาและในจํานวนท่ีมากกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดตํ่า และ
ลักษณะของสินคาและบริการท่ีบริโภคก็จะเปล่ียนแปลงไปตามระดับรายได คือถามีรายไดสูงข้ึนก็
มีแนวโนมท่ีจะบริโภคสินคาราคาแพงหรือฟุมเฟอยมากขึ้น 
    3) รสนิยมของผูบริโภค (ใชตัวยอ T) ความนยิมของคนสวนใหญในสังคมซ่ึงเปน
ความรูสึกนิยมชมชอบช่ัวขณะหนึ่ง บางทีก็เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน แบบเส้ือ แผนเสียง 
แตบางทีก็อยูนาน เชน ส่ิงกอสราง รสนิยมมีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกจินกั
ธุรกิจยอมทุมเงินจํานวนมากในการโฆษณา เพื่อจะเปล่ียนรสนิยมของผูบริโภคใหหันมาบริโภค
สินคาของตน 
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   4) ราคาสินคาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (ตัวยอ Ps) โดยปกติเม่ือราคาสินคาชนิดหนึง่สูงข้ึน 
ผูบริโภคก็จะซ้ือสินคาชนิดนั้นนอยลงและหันไปซ้ือสินคาอีกชนิดหนึง่ ซ่ึงใชทดแทนได สวน
สินคาท่ีตองใชรวมกันหรือประกอบกัน เม่ือความตองการสินคาตัวหนึ่งลดลง ความตองการสินคา
อีกตัวกจ็ะลดลงดวย 
    5) จํานวนผูบริโภคในตลาด (ตัวยอ N) เม่ือประชากรเพิ่มจํานวนมากข้ึน ความตองการ
สินคาและบริการก็จะเพ่ิมข้ึนดวย 
    6) การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคต (ใชตัวยอ E) ซ่ึงการพิจารณาระยะเวลาเขามา
เกี่ยวของ เชน กรณีท่ีผูบริโภคคาดคะเนวาราคาน้ํามันจะสูงข้ึนในอนาคต ก็จะมีผลใหผูบริโภคใน
ขณะน้ีรีบกักตุนน้ํามันไว คือรีบซ้ือกอนท่ีราคาสินคาจะสูงข้ึน ทําใหมีความตองการสินคาและ
บริการในขณะนี้สูงข้ึน 

จากท่ีกลาวขางตน เราสามารถแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณซ้ือกับตัวกําหนด
เหลานี้เปนสัญลักษณทางพีชคณิตได ซ่ึงเรียกวาดีมานดฟงกช่ัน (Demand Function) 

ดีมานดฟงกช่ัน (Demand Function) หมายถึง การแสดงความสัมพันธระหวางจาํนวน
สินคาท่ีผูซ้ือตองการซ้ือกัน เหตุตาง ๆ ซ่ึงเปนปจจยักําหนดวาผูซ้ือตองการซ้ือเปนปริมาณเทาไรนัน้ 
เหตุหรือปจจัยท่ีสําคัญซ่ึงเปนตัวกําหนดวาผูซ้ือจะตองการซ้ือสินคาเปนจํานวนเทาไร คือ 
  QDA = f (PA, Y, T, PS, N, E) 
  QDA = จํานวนสินคาและบริการ (A) ท่ีผูซ้ือตองการซ้ือ 
  PA = ราคาสินคา A 
  Y = รายไดของผูซ้ือหรือผูบริโภค 
  T = รสนิยมของผูซ้ือหรือผูบริโภค 
  PS = ราคาสินคาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  N = จํานวนผูซ้ือในตลาด 
  E = การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคต 

จากฟงกช่ันท่ีแสดงขางบนนี้ เราจะเห็นวาตัวการท่ีจะกําหนดความตองการซ้ือสินคา A 
ของผูซ้ือนั่นมิใชอยูกับราคาสินคาอยางเดยีว ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีเปนตัวกําหนดอยูเบ้ืองหลังอีกดวย 
รายไดของผูซ้ือก็เปนสาเหตุในการกําหนดจํานวนซ้ือ คือถาผูซ้ือมีรายไดมากก็มีแนวโนมท่ีจะซ้ือ
สินคาเปนจํานวนมาก ถาผูซ้ือมีรายไดนอยก็มีแนวโนมจะซ้ือนอย รสนิยมของผูซ้ือก็เชนกันจะ
กําหนดวาจะซ้ือสินคามากนอยเพียงใด คือถาชอบก็จะซ้ือมาก ตรงกนัขามถาไมชอบก็จะไมซ้ือเลย 
ราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชนถาเปนสินคาท่ีใชทดแทนกัน เม่ือราคาสินคา A สูงข้ึนก็จะไปซ้ือ
สินคาอ่ืนเชน B เพื่อข้ึนแทน แตถาใชประกอบกันก็จะซ้ือนอยลง ถาจํานวนผูซ้ือมากข้ึนความ
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ตองการซ้ือสินคา A ก็จะสูงข้ึน และทํานองเดียวกัน การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคตก็เชนกนั ถา
คาดวาจะสูงข้ึน ปจจุบันก็จะซ้ือเพิ่มข้ึน เปนตน 

 
2.1.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ (Marketing Mix)  

 
   ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการแกผูบริโภค โดยมีสวนประสมการตลาด
เปนตัวส่ือสารขอมูลระหวางผูขายและผูซ้ือท่ีมีศักยภาพเพือ่ชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ
สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2544) ประกอบดวย 

1) ผลิตภณัฑและบริการ (Product and Services) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือสนองตอ
ความพึงพอใจของลูกคา ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจงึ
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
มีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภณัฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ตองพยายามคํานงึถึงปจจัยตอไปนี้ 
 - ความแตกตางของผลิตภัณฑ และความแตกตางทางการแขงขัน 
 - พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพืน้ฐาน รูปราง
ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
 - การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษทั เพื่อแสดงตําแหนง
ท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภณัฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน ซ่ึงตอง
คํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดยีิง่ข้ึน 
 - กลยุทธเกีย่วกับสวนประสมผลิตภัณฑ และสายผลิตภณัฑ 

2) ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภณัฑในรูปของตัวเงิน และราคาเปนตนทุนของ
ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ กับราคาของผลิตภัณฑ ถาคุณคาสูงกวา
ราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
 - คุณคาท่ีรับรูในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของ
ผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 
 - ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
 - สภาพการแขงขันในตลาด 
 - กลยุทธการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วของ เชน ภาพลักษณของสินคา การสงเสริมการขาย 
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3) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง
ประกอบดวย สถานบันหรือกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภณัฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาดสถานบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถานบันการตลาดสวนกจิกรรมท่ีชวยใน
การกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้
 -  ชองทางการจัดจาํหนาย หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูก
เปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค 
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
 - การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกบัการ
เคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสินคาจึง
ประกอบดวยงานท่ีสําคัญตอไปนี ้

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนกังานขายทําการขาย 
และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใช
หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสาน โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกนัได เคร่ืองมือ
สงเสริมท่ีสําคัญ มีดังนี ้
 - การโฆษณา เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑ บริการหรือ
ความคิดท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 
 - การขายโดยใชพนักงาน เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล 
 - การสงเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขาย
โดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจทดลอง
ใช หรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืน 
 - การใหขาวและการประชาสัมพันธ การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการที่ไมตองมีการจายเงิน กระบวนการ ประชาสัมพนัธ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผน
โดยองคการหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติท่ีดตีอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปน
กิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
 - การตลาดทางตรง และการตลาดเช่ือมตรง เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อให
เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง ๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรง
กับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที 
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5) บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employee) เปนสวนประสมการตลาดซ่ึงตองอาศัย
การคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได และสราง
ความแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองตอ
ลูกคาได รวมท้ังมีความคิดริเร่ิมมีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับ
บริษัทจะครอบคลุม 2 ประเด็นดังนี ้
 - บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาท่ีผลิตบริการ
แลว ยังตองทําหนาท่ีขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย การสรางความสัมพันธกับลูกคามี
สวนจําเปนอยางมากสําหรับการบริการ 
 - ความสัมพนัธระหวางลูกคาดวยกัน คุณภาพการบริการของลูกคารายหนึ่งอาจมีผลมาจาก
ลูกคาอ่ืนแนะนํามา ตัวอยางท่ีเกิดข้ึน เชน กลุมลูกทัวรหรือลูกคาจากรานอาหารทีบ่อกตอกันไปแต
ปญหาหนึ่งท่ีผูบริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริการใหอยูในระดับ
คงท่ี 
 6) กระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการ กระบวนการในการสงมอบบริการมี
ความสัมพันธเชนเดียวกับเร่ืองทรัพยากรบคุคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็
ไมสามารถแกปญหาใหลูกคาไดท้ังหมด เชน การเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการจะครอบคลุม
ถึงนโยบายและกระบวนการท่ีนํามาใช ระดับการใชเคร่ืองจักรกลในการใหบริการ อํานาจตัดสินใจ
ของพนักงาน การที่มีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการใหบริการ อยางไรก็ตามความสําคัญของ
ประเด็นปญหาดังกลาวไมเพยีงแตจะสําคัญตอฝายปฏิบัติการเทานั้น แตยังมีความสําคัญตอฝาย
การตลาดดวย เนื่องจากเกี่ยวของกับความพอใจท่ีลูกคาไดรับ จะเห็นไดวาการจัดการทางการตลาด
ตองใหความสนใจในเร่ืองของกระบวนการใหบริการและการนําสง ดงันั้นสวนประสมการตลาดก็
ควรคลอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดวย 
 

2.1.3 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) 
 

   ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเช่ือวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ
อยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเร่ืองของทรัพยากร ดังนั้น ผูบริโภคจะ
มีการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดท่ีตนจะไดรับสําหรับการ
บริโภคสินคาคงทน ซ่ึงสวนใหญจะมีการใชงานท่ียาวนานและมีราคาคอนขางแพง ผูบริโภคจําเปน
คํานึงถึงประโยชนหรือความพอใจท่ีตนไดรับเปนอยางมาก กอนการตัดสินใจซ้ือเม่ือเปรียบเทียบ
กับสินคาท่ีตองซ้ือใชประจํา ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง พฤติกรรมในการ
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คนหา ซ้ือใช และการกําจัดท่ีผูบริโภคคาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเองได โดย
การศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภควาจะทําอยางไรในการใชทรัพยากรที่มีอยู 

การตัดสินใจของผูบริโภคท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือจะมีสวนประกอบเปนขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การรับรูถึงความตองการคือ การทราบถึง ความแตกตางของส่ิงท่ีตองการ และ
สถานการณท่ีเปนอยู 
  2) การคนขอมูล คือ การกระตุน เราความรูท่ีมีอยูในความทรงจํา การคนหาอาจ
เกิดข้ึนจากภายในซ่ึงเปนการสํารวจความทรงจําอยางคราว ๆ ถามีขอมูลไมเพียงพอจะทําการคนหา
จากภายนอก 
  3) การประเมินทางเลือกกอนการซ้ือ หมายถึง กระบวนการซ่ึงทางเลือกทางหนึ่ง
จะถูกประเมินและเลือกใหตรงตอความตองการของผูบริโภค ซ่ึงจะมีการกระทําควบคูไปกับการหา
ขอมูลระหวางรอการตัดสินใจ 
  4) การบริโภค การตัดสินใจวาจะบริโภคหรือไม เม่ือมีการซ้ือขายสินคาผูบริโภค
จะมีการใชงานหรือบริโภคสินคานั้นอยางไร 
  5) การประเมินหลังการบริโภค คือ การประเมินระดบัความพอใจ ท่ีไดรับจาก
ประสบการณการบริโภคสินคา 
  6) การซ้ือ คือ การจะประกอบการตัดสินใจท่ีมีสวนเกีย่วของกับเร่ืองตาง ๆ อัน
ไดแก 1. จะซ้ือหรือไม 2. จะซ้ืออยางไร 3. จะซ้ือเม่ือใด 4. จะซ้ือท่ีไหน 5. จะจายอยางไร 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคมี 3 ประการท่ีสําคัญ คือ 
  1) ปจจยัสวนบุคคล (Person factor) คือ เปนปจจยัท่ีเกี่ยวของกับคุณสมบัติสวน
บุคคลตาง ๆ เชน อายุ รายได อาชีพ รูปแบบการใชชีวิต บุคลิกภาพและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับตัวเอง 
  2) ปจจยัท่ีอยูภายในของบุคคล (Internal variable) คือปจจัยทางดานจิตวิทยาเปน
ปจจัยท่ีมีผลอยางมากตอการตัดสินใจของผูบริโภค เนื่องจากเปนปจจัยท่ีควบคุมกระบวนการ
ท้ังหมดของผูบริโภค ประกอบดวย 4 ปจจยั ดังนี ้
   - แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงกระตุน หรือความรูสึกท่ีเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหบุคคลมีการกระทําและพฤติกรรมท่ีแนนอน 
   - การรับรู (Perception) คือ การตีความหมายของบุคคลตอส่ิงของหรือส่ิง
ท่ีสามารถสังเกตได 
   - การเรียนรู (Learning) คือ การรับรูรับทราบถึงส่ิงท่ีไมเคยรูจักมากอน 
   - ความเช่ือและทัศนคติ (Attitude) คือ กลุมกวาง ๆ ของความรูสึกท่ีมีอยู
ภายในตัวมนษุยหรือความเห็นท่ีเปนรูปแบบของพฤติกรรมบุคคล 
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  3) ปจจัยท่ีอยูภายนอกตัวบุคคล (External determinants) หรือ ปจจัยแวดลอมท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค สามารถแบงออกเปน 5 ปจจัย ดังนี ้
   - อิทธิพลของปจจัยทางวัฒนธรรม คือ เร่ืองของความเช่ือท่ีมีอยูในตัวของ
บุคคลนั้น 
   - อิทธิพลครอบครัวเปนอิทธิพลท่ีเปนผลที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัว 
   - อิทธิพลทางปจจัยสังคม เปนผลลัพธท่ีไดจากการติดตอกันของบุคคลทุก
คนในสังคมท่ีนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว 
   - อิทธิพลทางปจจัย สถานการณ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเนือ่งจากเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนกอนตัดสินใจซ้ือสินคาหรือซ้ือสินคาแลว 
   - อิทธิพลทางการตลาด คือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาดท่ี
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคาสินคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด 

พฤติกรรมของผูบริโภคมีพืน้ฐานแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 
  1) พฤติกรรมการซ้ือท่ีซับซอน (Complex Buying Behavior) พฤติกรรมการซ้ือ
ประเภทนี้จะเกิดข้ึนเม่ือมีความยุงยากในการตัดสินใจ เชน รูสึกถึงความแตกตางกันของตราสินคา
เปนสินคาท่ีซ้ือใชไมบอยนกั หาซ้ือไดยากหรือผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับสินคานัน้นอย 
  2) พฤติกรรมการซ้ือท่ีลดความลังเลใจ (Dissonance-Reducing Buying Behavior)  
เม่ือเกิดความยุงยากในการซ้ือ มักเกดิข้ึนในสินคาท่ีมีราคาแพงและซ้ือใชไมบอย พฤติกรรมเชนนี้ 
จะทําใหผูบริโภคเลือกดูจากหลาย ๆ ท่ีเพื่อท่ีจะหาสินคาท่ีคุมคามากท่ีสุด 
  3) พฤติกรรมการซ้ือท่ีเปนความเคยชิน (Habitual Buying Behavior) สินคาบาง
ชนิดมีความคลายคลึง และมีราคาไมสูงนัก จะทําใหผูบริโภคไมสนใจขาวสารเกี่ยวกบัสินคานั้นนัก 
แตการตัดสินใจซ้ือจะเกดิจากการเหน็ในโฆษณาทางโทรทัศน หรือโปสเตอร ดังนั้น การตัดสินใจ
ซ้ือจึงเกิดจากความคุนเคยในตราสินคาโดยไมคํานึงถึงทัศนคติเกีย่วกับสินคา 
  4) พฤติกรรมการซ้ือท่ีแสวงหาความหลากหลาย (Variety Seeking Buyer) 
พฤตกิรรมแบบนี้จะเกิดกับผูบริโภคท่ีไมมีความยุงยากในการซ้ือนอย โดยการซ้ือในแตละคร้ังอาจมี
ความแตกตางกัน โดยเปล่ียนไปทดลองสินคาชนิดใหม ๆ  
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2.1.4 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 

การศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา S-R Theory เปนการศึกษา
เหตุจูงใจท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ โดยมีจุดเร่ิมตนจากแรงกระตุน ท่ีผานเขาไปใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกลองดํา สงผลใหเกิดความตองการ และนําไปสูการ
ตอบสนอง  ดังแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 

 
1)  ส่ิงกระตุน (Stimuli) 

  ส่ิงกระตุนเปนเหตุจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการซ้ือสินคา (Buying Motives) ส่ิง
กระตุนอาจเกดิข้ึนเองจากความตองการภายในรางการ (Inside Stimulus) และส่ิงกระตุนจาก
ภายนอก (Outside Stimulus) ส่ิงกระตุนภายนอกเปนส่ิงกระตุนท่ีผูขายจะตองใหความเขาใจ เพราะ
เปนส่ิงท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคา 

ส่ิงกระตุนภายนอก ประกอบดวย 2 สวน คือ 
1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) 

  เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงนักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือรถยนตนั่งประกอบดวย  

- ผลิตภัณฑ (Product) ส่ิงท่ีสามารถนําไปเสนอขายในตลาดเพ่ือใหผูบริโภคเกิด
ความตองการครอบครองใช หรือเพื่อบริโภค ผลิตภัณฑสามารถเปนไดท้ังสินคา
และบริการ สัญลักษณ การบรรจุหีบหอ 

- ราคาคือมูลคาของสินคา (Price) หรือบริการที่สามารถแสดงออกมาไดในรูปแบบ
ของตัวเงิน การกําหนดราคาสามารถทําได ดังนี ้
1. การกําหนดราคาขายตํ่ากวาราคาตลาด 
2. การกําหนดราคาขายสูงกวาราคาตลาด 
3. การกําหนดราคาขายเทากบัราคาตลาด 

ส่ิงกระตุน ความรูสึกของผูซ้ือ
หรือกลองดํา 

การตอบสนองของ
ผูซ้ือ 
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- ชองทางการจดัจําหนาย (Channel of Distribution) คือการนําเอาสินคาหรือบริการ
ออกสูตลาด โดยพิจารณาท้ังสถานท่ี และกระบวนการวิธีในการขนสง ประเภท
ของตัวกลางท่ีนําไปจําหนาย สวนประกอบในการจําหนายประกอบดวย 
1. ชองทางการจัดจําหนาย คือกลุมบุคคลหรือสถาบันท่ีมีหนาท่ี นําสินคาหรือ 
บริการออกไปสูผูบริโภค 
2. การกระจายตัวสินคาคือ กจิกรรมท่ีเกีย่วของกับการเคล่ือนยายสินคาหรือบริการ
ไปสูสถานท่ีท่ีตองการสินคาไดในเวลาท่ีถูกตอง 

- การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการส่ือสารระหวางผูบริโภคกับผูจําหนาย
เกี่ยวกับสินคาและบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือเพื่อสราง
ทัศนคติในการซ้ือสินคาและบริการ สามารถทําได 4 แบบ คือ 
1. การขายโดยใชบุคคล (Personal selling) เปนการส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา
กับผูบริโภคโดยใชพนักงานขาย 
2. การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารโดยไมใชบุคคล แตใชการ
ติดตอผานส่ือตาง ๆ แทน เชน วิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน ปายโฆษณา 
3. การสงเสริมการขาย (Sale promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ี
นอกเหนือจากการขาย โดยใชบุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ท่ีชวย
กระตุนการซ้ือของผูบริโภค 
4. การใชขาวสารประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใชขาวสาร
เพื่อเปนตัวชวยในการเสนอขายสินคา และบริการ สวนการประชาสัมพันธเปน
การปรับทัศนคติของประชาชนใหเปนไปในทางท่ีด ี

  1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) 
  เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคการ ท่ีผูผลิตหรือผูขาย
ไมสามารถควบคุมได ไดแก 

- ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economics) ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอความ
ตองการซ้ือของผูบริโภค ไดแก รายไดของผูบริโภค ภาวะเศรษฐกิจ 

- ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) ความกาวลํ้าดานเทคโนโลยใีนการผลิต 
รถยนตใหม เชน เทคโนโลยีระบบหวัฉีด ระบบเกยีร 5 สปด ระบบเกยีรอัตโนมัติ 
และถุงลมนิรภัยสําหรับผูขับข่ี เปนตน สามารถกระตุนความตองการซ้ือของ
ผูบริโภคได 



 
 
 
 

19 

- ส่ิงกระตุนทางกฎหมาย และการเมือง (Law and Political) การปรับโครงสรางภาษ
รถยนตท่ีประกอบในประเทศ หรือรถนําเขาสําเร็จรูปและนโยบายการคารถยนต
เสรี เปนตน เปนส่ิงกระตุนท่ีทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไป 

- ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรมอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคล ไดแก สถานะทางสังคมและสถานะทาง
ครอบครัว 

2) ความรูสึกนกึคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) 
 ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือหลังจากไดรับการกระตุนจากส่ิงกระตุนทางการตลาดและ

ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ แลว เปนส่ิงท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ดังนั้น ผูผลิตหรือผูขายจึง
ตองพยายามคนหาถึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือใหพบ เพื่อท่ีจะไดจัดสวนประสมทางการตลาดตาง 
ๆ ใหสนองความตองการของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายไดถูกตอง ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพล
จาก 
  2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics)  

จะไดรับอิทธิพลจากปจจยัดานตาง ๆ ดังนี ้
- ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรมเปนพฤติกรรม และส่ิงท่ีคนใน

แตละกลุมสรางข้ึนจากการเรียนรูจากกัน และรวมใชอยูในกลุมของตน วัฒนธรรม
จะมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ือ เนื่องจากวัฒนธรรมไดแทรก
ซึมอยูในการดาํเนินชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีจะพิจารณาใหเห็นถึงการ
บริโภค และใชสินคาตาง ๆ ตลาดจนตอบสนองความพอใจของผูซ้ือแตละคน 

- ปจจัยดานสังคม (Social Factors) ปจจัยดานสังคมท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว สถานะภาพ และ
บทบาททางผูบริโภคในสังคม 

- ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิต  ครอบครัว อาชีพ รายไดสวนบุคคล 
การศึกษา รูปแบบการดําเนนิชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล 

- ปจจัยทางจิตวทิยา (Psychological Factors) กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ จะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจยัทางจิตวิทยา ดังนีคื้อ การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความ
เช่ือ และทัศนคติ 
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  2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Consumer Buying Decision Process)  
  การตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูซ้ือนั้น ผูซ้ือจะมีการตดัสินใจอยางเปน
ข้ันตอน 5 ข้ันตอน ดังนี้ การรับรูปญหา การหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 
และการประเมินคาภายหลังการซ้ือ 

3) การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response)  
 หรือ การตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) การตัดสินใจซ้ือรถยนต

นั่งสวนบุคคลของผูซ้ือแตละรายจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ 
- การเลือกผลิตภณัฑ  
- การเลือกตราสินคา  
- การเลือกผูขาย  
- การเลือกเวลาในการซ้ือ เปนตน 

 
2.1.5 แนวความคิดเก่ียวกับลักษณะและคุณสมบัติของการบริการ 

 
  เนื่องจากการใหสินเช่ือธนาคารเปนการบริการซ่ึงมีความแตกตางกับสินคาทางกายภาพซ่ึง

มีความแตกตางกันในลักษณะและคุณสมบัติของสินคา ดังนั้น การศกึษาในลักษณะและคุณสมบัติ
ของการบริการจึงมีความจําเปนในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการ โดยมีการพจิารณา
คุณสมบัติของบริการ 4 ประการ ดังนี ้

1) ความไมสามารถจับตองไดของบริการ (Service Intangibility) หมายถึง การบริการ
เปนส่ิงท่ีมองไมเห็น ชิมรสไมได รูสึกไมได ไมไดยนิ หรือไมสามารถดมกล่ิน เชน ลูกคาไม
สามารถเห็นผลงานไดกอนท่ีจะซ้ือบริการผาตัดศัลยกรรม ดวยเหตุนี้เพื่อท่ีจะลดความไมแนนอน ผู
ซ้ือจึงตองสังเกต “สัญญาณ” (Signals) ของคุณภาพของบริการ โดยอาจสรุปไดจาก สถานท่ี บุคคล 
ราคา อุปกรณ และการติดตอส่ือสาร ดังนั้นผูใหบริการตองทําใหบริการจับตองได ในแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง หรือหลายแนวทาง ในขณะท่ีนักการตลาดของสินคาตองเพ่ิมส่ิงท่ีจับตองไมไดใหแก
สินคาท่ีจับตองไดซ่ึงเสนอสูตลาด ซ่ึงการทําตลาดของบริการตองเพ่ิมส่ิงท่ีจับตองไดใหแกบริการ
ซ่ึงจับตองไมได 

2) ความไมสามารถแบงแยกไดของบริการ (Service Inseparability) หมายความวา ลูกคา
ไมสามารถแยกบริการจากผูผลิต ไมวาผูผลิตจะเปนบุคคลหรือเคร่ืองจักร ถาบุคคลเปนผูจัดหา
บริการหมายถึงบุคคลเปนสวนหนึ่งของบริการและเนื่องจากลูกคาจะตองอยูในสถานท่ีและเวลาท่ี
ผลิตบริการ ซ่ึงในขณะท่ีกจิการสามารถผลิตสินคาทางกายภาพ (สินคาท่ีจับตองได) แลวเก็บไวเพือ่
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ขายในอนาคตไดและผูบริโภคก็สามารถบริโภคสินคาในอนาคตแตบริการเปนส่ิงท่ีตอง ขาย ผลิต 
และบริโภคในเวลาเดยีวกัน 

3) ความแตกตางกันของบริการ (Service Variability) หมายความวา คุณภาพของบริการ
อาจเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกบัวาใครเปนผูใหบริการ ใหบริการเม่ือไหร ท่ีไหน และอยางไร 

4) ความไมสามารถเก็บไวไดของบริการ (Service Perish ability) หมายความวา กิจการ
ไมสามารถเก็บบริการไวเพือ่ขายหรือใชงานวันหลังได ซ่ึงความไมสามารถเก็บไวไดของบริการจะ
ไมเปนปญหาหากความตองการของลูกคาคงท่ี แตเม่ือความตองการซ้ือของลูกคามีการเปล่ียนแปลง
ได ดังนั้นธุรกิจบริการตองออกแบบกลยุทธท่ีจะเกิดความเหมาะสมระหวางความตองการซ้ือและ
ความตองการขาย 
 

2.1.6 แนวความคิดเก่ียวกับการเชาซ้ือสินทรัพย (Hire Purchase)  
  

   ลักษณะการประกอบกิจการลิสซ่ิง ในประเทศไทยน้ันสวนใหญมักจะดําเนนิการท้ัง
ทางดานเชาซ้ือ (Hire Purchase) สินเช่ือระยะยาว (Leasing) และการเชารถยนตและรถเชิงพาณชิย 
เชน รถเครน เปนตน ซ่ึงจะมีสินคาหลัก ไดแก รถยนตทุกประเภทและเคร่ืองจักรโรงงาน รวมถึง
อุปกรณในการประกอบอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยตองมีใบอนุญาตจาก
กระทรวงพาณิชย สวนการทําธุรกิจเชาซ้ือจะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

Hire Purchase เปนการทําการเชาซ้ือสินทรัพย สวนใหญจะมีการกําหนดระยะเวลาใหเชาซ้ือไว
ต้ังแต 12 เดอืนจนถึง 84 เดือน โดยในสัญญาจะระบุการผอนชําระเปนรายเดือนบวกกับอัตรา
ดอกเบ้ียตอปและจะกําหนดวาเม่ือถึงกําหนดแลว ผูเชาซ้ือตองรับโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยไป ซ่ึง
ก็คือการผอนชําระจนครบ และกรรมสิทธ์ิตกเปนของผูเชาซ้ือ การเชาซ้ือสินทรัพยนั้นสวนใหญ
บริษัทลิสซ่ิงเนนการปลอยสินเช่ือรถยนต บางบริษัทอนุมัติสินเช่ือสําหรับรถยนตใหมเทานั้น แต
บางบริษัทจะปลอยสินเช่ือเฉพาะรถยนตมือสองซ่ึงจะมีอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวาเปนเทาตัวและใน
ขณะเดียวกนักมี็ความเส่ียงสูงควบคูกนัดวย   

ขั้นตอนการเชาซ้ือ 
ข้ันตอนการเชาซ้ือ มีผูเกี่ยวของ 3 ฝาย คือ ลูกคาผูท่ีมาเชาซ้ือ เจาของสินคาหรือผูมา

ติดตอ และบริษัทการเงิน โดยสัญญาเชาซ้ือทําข้ึนระหวางลูกคา (ผูเชาซ้ือ) กับบริษัทการเงิน (ผูให
เชาซ้ือ) ข้ันตอนการเชาซ้ือสรุปไดดังนี ้
  1) ผูเชาซ้ือชําระมูลคาสินคาบางสวน (Down Payment) ใหแกผูขายสินคา 
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  2) ผูขายสินคาจะแจงเพื่อทําสัญญาเชาซ้ือกับบริษัทธุรกจิเชาซ้ือโดยท่ีลูกหนี้
สินเช่ือเชาซ้ือคือลูกคาสินเช่ือเชาซ้ือ 
  3) บริษัทธุรกจิเชาซ้ือจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเชาซ้ือ เพื่อตกลงท่ี
จะทําสัญญาเชาซ้ือ  
  4) บริษัทจะเปนผูชําระสินคาท่ีเหลือใหกบัผูขายสินคา จากนั้นสภาพหนี้จะตกอยู
กับผูเชาซ้ือทันที โดยท่ีหนีคื้อบริษัทธุรกิจเชาซ้ือ 
  5) บริษัทธุรกิจเชาซ้ือจะบงัคับใหผูเชาซ้ือทําประกันอุบัติภัยกับบริษทัประกันภัย 
โดยผูเชาซ้ือชําระคาเบ้ียประกันเอง การกระทําดังกลาวเปนไปเพื่อลดความเส่ียงของบริษัท เพราะ
ตราบใดท่ีผูเชาซ้ือยังชําระหนี้ไมครบตามจํานวน กรรมสิทธ์ิในสินคายังคงเปนของบริษัทธุรกิจเชา
ซ้ืออยูเสมอ 
  6) ข้ันตอนสุดทาย คือการผอนชําระหนี้ของผูเชาซ้ือ กับบริษัทธุรกิจเชาซ้ือสัญญา
ท่ีตกลงกันไว 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงข้ันตอนการเชาซ้ือ 

 
บริษัทผูใหเชาซ้ือสวนใหญจะมีพนกังานของบริษัทไวประจําท่ีบริษัทเจาของสินคาเม่ือมีลูกคา

มาซ้ือสินคา จะไดทําสัญญาเชาซ้ือทันที ซ่ึงสัญญายังไมไดรับอนุมัติจนกวาจะผานการตรวจสอบ
สินเช่ือกอน โดยปกติแลวผูเชาซ้ือจะตองจายเงินลวงหนา (Down Payment) ไวกอนประมาณ 20-
30 % สวนท่ีเหลือพรอมดวยดอกเบ้ียจะทยอยจายเปนงวด ๆ ตามระยะเวลาท่ีตกลงไวในสัญญา เม่ือ

ผูขายสินคา 
(Dealer) 

ผูเชาซื้อ 
(ลูกคา) 

บริษัทประกันภัย 

(1) ชําระเงินดาวน 
(Down Payment) 

(5) ชําระคา
ประกันภัย 

(3) ทําสัญญาเชาซื้อ 
         (ตรวจสอบ) 

(6) ชําระคางวด 

ผูใหเชาซื้อ  
(บริษัทการเงิน) 

(2) แจงทําสัญญา 

(4) ชําระคาสินคา 
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ผูเชาซ้ือชําระเงินคางวดครบทุกงวดตามสัญญาแลว กรรมสิทธ์ิในสินคาตามสัญญาเชาซ้ือจะโอน
เปนของผูเชาซ้ือทันที นอกจากนี้บริษัทผูใหเชาซ้ือบางแหงอาจบังคับใหผูเชาซ้ือจะตองทํา
ประกันภัยสําหรับสินคาท่ีเชาซ้ือ โดยผูรับผลประโยชนคือบริษัทผูใหเชาซ้ือ 

ปจจัยในการกําหนดดอกเบ้ียเชาซ้ือ 
  1) อายุสัญญา ซ่ึงข้ึนอยูกับ 

-       มูลคาสินทรัพย 
   - อายุใชงานทางเศรษฐกิจของสินทรัพย โดยท่ัวไประยะเวลาจะอยู
ระหวาง 3-7 ป ข้ึนอยูกบัอายุการใชงานของสินทรัพย ระยะเวลาโดยท่ัวไปมักจะนอยกวาหรือ
เทากับอายกุารใชงานของสินทรัพยนั้น ๆ  
   -        ความสามารถในการชําระเงินของผูเชาซ้ือ 
   -        ขอเสนอท่ีผูเชาซ้ือตองการ 
  2) อัตราดอกเบ้ีย คาเชาซ้ือสวนท่ีเปนดอกเบ้ีย โดยปกติเปนการกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียแบบคงท่ี (Fixed rate) ในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย จะคํานึงถึง 
   - อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด โดยปกติอัตราดอกเบ้ียท่ีนํามาใชจะสูงกวา
อัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย เพราะผูใหเชาไดกูเงินจากธนาคารพาณิชยเพื่อนํามาใชในการ
จัดซ้ือสินทรัพยแทนผูเชาอีกทอดหน่ึง (แตผูเชาก็สามารถตอรองดอกเบ้ียไดในอัตราที่จะทําใหเกดิ
ความพอใจกันท้ังสองฝาย) 
   - อัตราผลตอบแทนโดยท่ัวไปท่ีกําหนด โดยผูประกอบการอ่ืน ๆ สําหรับ
ธุรกิจแตละประเภท 
   -  แนวโนมสภาวะเศรษฐกจิ ซ่ึงจะสงผลตออัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3) คาใชจายท่ีผูเชาซ้ือตองเปนผูรับผิดชอบ 
  4) ทางเลือกเม่ือส้ินสุดสัญญา 
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2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ธัญญพล ตั้งสถาพร (2539) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
นั่งประเภทซิต้ีคาร โดยมีวัตถุประสงคสําคัญของการศึกษา คือ เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจยั
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งประเภทซิต้ีคารยี่หอโอเปลและฮอนดา ผลการศึกษา
เกี่ยวกับพฤตกิรรมในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ระหวางรถยนตนั่งประเภทซิต้ีคารและรถ
ประเภทอ่ืน ๆ พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลและผานระดับความเช่ือม่ันในทิศทางบวก หรือเพิ่มความ
นาจะเปนท่ีจะซ้ือรถยนตนั่งประเภทซิต้ีคารมากข้ึน ไดแก สถานภาพการสมรสท่ีเปนโสด อายท่ีุ
มากข้ึน ท่ีต้ังของสถานท่ีอยูอาศัยในเขตเมือง ในทางตรงกันขามตัวแปรท่ีทําใหความนาจะเปนมีคา
ในเชิงลบหรือลดลง ไดแก รายไดของตนเองท่ีเพิ่มข้ึน และลักษณะการซ้ือดวยเงินสด ผลการศึกษา
ถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเฉพาะรถยนตยี่หอโอเปลระหวางประเภทซิต้ีคารกับ
ประเภทอ่ืน ๆ พบวา เพศหญิง สถานภาพการสมรสท่ีเปนโสด ท่ีต้ังท่ีทํางานหรือสถาบันการศึกษาท่ี
อยูในเขตเมือง จะมีผลในทางบวก หรือเพิ่มความนายจะเปนในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตนั่ง
ประเภทซิต้ีคารยี่หอโอเปล ในทางตรงกนัขามตัวแปรอิสระ ไดแก รายไดของตนเองท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ลักษณะการซ้ือรถยนตดายเงินสด และการเดินทางไกลบอยคร้ังตอป มีแนวโนมจะเลือกรถยนตนั่น
ในประเภทอ่ืน ๆ แทนรถยนตประเภทซิต้ีคารในยีห่อโอเปล 
 

มานิต ชวศุภกุล (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตมือสองในลักษณะเงินผอน ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ผูวิจัยมีวตัถุประสงคเพื่อตองการศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการติดสินใจเลือกซ้ือรถยนตมือสองในลักษณะเงินผอนโดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ใชเคร่ืองมือในการวจิัยเปนแบบสอบถามกลุมประชากรท่ีทําการศึกษามีอายุต้ังแต 20 ปข้ึนไป และ
มีประสบการณการเลือกซ้ือรถยนตมือสอง ในดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามโดยขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ดานการเลือกซ้ือมีการซ้ือรถยนตมือสองจากบริษทัรถยนต คิด
เปนรอยละ 57 ดานเหตุผลการเลือกซ้ือมาจากรถมีคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 33 ดาน ประเภทของรถ
มีการเลือกซ้ือรถญ่ีปุนคิดเปนรอยละ 83 ดานราคารถยนต ท่ีมีการเลือกซ้ืออยูในชวงราคา 300,000-
400,000 บาท คิดเปนรายเดือน ๆ ละ 5,001-7,000 บาท คิดเปนรอยละ 38 ในดานปจจัยของผูตอบ
แบบสอบถามดานอัตราเงินดาวนในอัตรา 25 คิดเปนรอยละ 50 ดานระยะเวลาการผอนคางวด 48 
เดือน คิดเปนรอยละ 49 ดานการตัดสินใจซ้ือดวยเงินผอนคือไมมีเงินสดเพียงพอ คิดเปนรอยละ 52 
ดานวิธีการชําระเงินสินคารถยนตคือชําระผานธนาคาร คิดเปนรายละ 83 ดานเหตุผลการเลือกแหลง
ท่ีซ้ือคือมีการใหบริการหลังการขายคิดเปนรอยละ 22 
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สุรัติ  ผาทอง (2542) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกใชบริการกูยมืเงินจาก
บริษัทลิสซ่ิง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคหลัก เพื่อคนหาปจจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอการเลือกใชบริการกูยืมเงินจากบริษัทลิสซ่ิง ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม คือเพื่อศึกษา
พฤติกรรมผูใชบริการวาตองการอะไร อยางไร และท่ีไหน ขอมูลท่ีไดมาจะมีประโยชนตอ
ผูประกอบการลิสซ่ิงท่ีจะพัฒนางานและเขาใจพฤติกรรมผูใชบริการมากยิ่งข้ึน โดยผูวจิัยดําเนินการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูเชาซ้ือจํานวน 200 คน จาก 10 บริษัทลิสซ่ิงท่ีมีสถานท่ีต้ังในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีไดเปนขอมูลของผูเชาท่ีทําสัญญาแบบเชาซ้ือกับบริษทัลิสซ่ิง ซ่ึงทํา
ใหไดขอมูลท่ีถูกตองตรงกับปริมาณความตองการสินเช่ือท่ีมีอยูในตลาด ในประเทศไทยการทํา
ธุรกิจลิสซ่ิงไมจํากัดผูใชบริการตองเปนนิติบุคคลเทานั้น ยังสามารถอนุมัติใหบริการบุคคลธรรมดา 
แตจะเปนการใหสินเช่ือโดยการทําสัญญาการเชาซ้ือ ซ่ึงมีขอแตกตางท่ีเดนชัดคือสัญญาเชาซ้ือเม่ือ
ถึงกําหนดการชําระครบถวน จะมีการโอนกรรมสิทธ์ิสินทรัพยสูผูเชาทันที สวนสัญญาลิสซ่ิงข้ึนอยู
กับการตกลงกนัต้ังแตเร่ิมทําสัญญา จากการศึกษาพบวาผูใชบริการเปนเพศชายรอยละ 60 และเพศ
หญิงรอยละ 40 ในจํานวนผูใชบริการทั้งหมดเม่ือจําแนกตามกลุมอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดพบวารอยละ 40 มีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 36 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
สวนอาชีพของผูใชบริการพบวารอยละ 35 มีอาชีพเปนเกษตรกร และรอยละ 40 มีรายไดอยูระหวาง 
10,000 -20,000 บาท ในสวนความสัมพันธระหวางปจจยัตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผูใชบริการเพื่อขอรับ
บริการการกูยมืเงินจากบริษทัลิสซ่ิงพบวา ปจจัยท่ีมีสวนชวยสงเสิรมดานการตลาดใหธุรกิจลิสซ่ิง
ดําเนินกิจการไปดวยดีคือ ปจจัยทางดานการใหบริการสินเช่ือ เชน อัตราดอกเบ้ีย วงเงินกู การอนุมัติ
ท่ีรวดเร็ว เปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดในความคิดเห็นของผูใชบริการ นอกเหนือจากนี้ยงัมีตัวแปรที่
สําคัญท่ีทําใหผูใชบริการรูจักและสนับสนนุการตัดสินใจคือ ส่ือการโฆษณา ส่ือท่ีไดผลมากท่ีสุดคือ
ส่ือทางดานมนุษยสัมพนัธ อันเกิดจากเพ่ือนแนะนํา ญาติแนะนํา และตัวแทนขายรถแนะนํา สวน
ทางดานขอคิดเห็นของผูใชบริการกูยืมเงิน ซ่ึงจะมีประโยชนเปนอยางมากตอการปรับปรุงคุณภาพ
งานบริการลิสซ่ิง จะมีขอเสนอแนะดังนี้คือ ตองการใหบริษทัลิสซ่ิงปรับอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลอง
กับสภาวะของตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคใหมากกวานี้ และควรปรับปรุงระบบการทํางานให
เปนท่ีประทับใจ 

 

 


