
 
บทที่ 2 

กรอบแนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 กรอบแนวความคิด 

 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงปจจยัท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือแวนสายตา 
จากรานคาแหงหนึ่ง ในอําเภอ เมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยทําการศึกษาปจจัยท่ีคาดวาจะสงผลตอ
การซ้ือแวนสายตา ซ่ึงไดแบงกลุมปจจัยออกเปน 5 กลุมดังนี้   

1. ปจจัยสวนบุคคล        
2.    ปจจัยทางสังคม  
3. ปจจัยทางดานผลิตภัณฑและการตลาด       
4. ปจจัยทางดานจิตวิทยา 
5. ปจจัยทางเศรษฐศาสตร 

 
รูปท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกแวนสายตา 

 
ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• อาชีพ 

• การศึกษา 

• ความชอบสวนตัว 

• ความเช่ือถือในยี่หอ 

• ความเช่ือถือในรานคา ตัวแปรตาม 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ปจจัยทางเศรษฐศาสตร การตัดสินใจ
เลือกแวนสายตา 

• ความสนใจดานสุขภาพสายตา 

• รสนิยม 

• รายได 

• ราคา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑและการตลาด 

• การลดราคา 

• คุณภาพสินคา 

• การสงเสริมการขาย 

• การบริการหลังการขาย 

• สถานท่ีต้ัง 
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2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.2.1 ทฤษฎีอุปสงค (Demand) 
คําวา “อุปสงค” มีความหมายเฉพาะในวชิาเศรษฐศาสตร (วนัรักษ ม่ิงมณีนาคิน, 2534) 

อาจใหคําจํากดัความไดวา อุปสงคสําหรับสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึง จํานวนตางๆ
ของสินคาหรือบริการชนิดนั้น ท่ีผูบริโภคตองการซ้ือในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ ของ
สินคาชนิดนั้น ในระยะเวลาท่ีกําหนด 

คําวา “ตองการซ้ือ” ท่ีปรากฎในนิยามขางตนมิไดหมายถึง ความตองการธรรมดา (want) 
แตเปนความตองการที่มีอํานาจซ้ือ (Purchasing power) กํากับอยูดวย กลาวคือ ผูบริโภคจะตองมี
ความเต็มใจท่ีจะซ้ือและมีเงินเพียงพอท่ีจะจายซ้ือสินคาหรือบริการนัน้ๆไดดวย (ability and 
willingness) 

1)  ฟงกชนัอุปสงค ( Demand function) 
 ฟงกชันอุปสงค ( Demand function) คือ การแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณท่ี

ผูบริโภคมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือและมีความสามารถท่ีจะจาย ( Qx
d ) ซ่ึงเปนตัวแปรตามกับระดับราคา

ตางๆ ของสินคานั้นๆ   (Px) ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ ท้ังนีถ้ากําหนดใหปจจัยอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ
ปริมาณซ้ืออยูคงท่ีหรือไมเปล่ียนแปลง ก็อาจเขียนเปนสัญลักษณ ไดดงันี้ 

Qx
d    =  f( Px ) 

2)  กฎแหงอุปสงค ( Law of Demand) 
 ระบุวาปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภคตองการซ้ือยอม

แปรผกผัน( Inverse relation) กับระดับราคาของสินคาและบริการชนิดนั้นเสมอ 
 จากกฎของอุปสงคดังกลาว หมายความวา เม่ือราคาสินคาสูงข้ึน ผูบริโภคจะซ้ือ

สินคาในปริมาณนอยลง และเม่ือราคาลดลง ผูบริโภคจะซ้ือสินคาในปริมาณมากข้ึน การที่ปริมาณ
ซ้ือแปรผันผกผันกับราคาสินคานั้นเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1. ผลทางรายได (income effect) คือการเปล่ียนแปลงรายไดท่ีแทจริง (real income) 
รายไดท่ีแทจริง ไดแกจํานวนสินคาท่ีผูบริโภคไดรับ ตามกฎของอุปสงค เม่ือราคาสินคาสูงข้ึน ดวย
รายไดท่ีเปนตัวเงิน (money income) คงเดิม ผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาในปริมาณนอยลง ในทาง
ตรงขาม เม่ือราคาสินคาลดลง ผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาในปริมาณมากข้ึน 

2. ผลทางการทดแทน (substitution effect) เม่ือราคาของสินคาชนิดหนึ่งสูงข้ึน 
ในขณะท่ีสินคาชนิดอ่ืนซ่ึงทดแทนสินคานีไ้ดมีราคาอยูคงท่ี ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคานี้แพงข้ึน จึง
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ซ้ือสินคานี้นอยลง และหันไปซ้ือสินคาอ่ืนเพื่อใชแทนสินคานั้น ในทางตรงขาม เม่ือราคาของสินคา
ลดลง ผูบริโภคจะซ้ือสินคาอ่ืนนอยลง และหันมาซ้ือสินคานี้มากข้ึน 

3)  ตัวกําหนดอุปสงค ( Demand Determinants) 
 ตัวกําหนดอุปสงค หมายถึง ตัวแปร (Variables) หรือ ปจจัยตางๆซ่ึงมีอิทธิพลตอ

จํานวนสินคาท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ ปจจยัเหลานีจ้ะมีอิทธิพลตอปริมาณซ้ือ (quantity demanded) 
มากนอยไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนและกาลเวลา โดยปจจยัเหลานีมี้
หลายอยาง ดังนี้ 

1. ราคาของสินคานั้น ตามปกติเม่ือราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึน ปริมาณซ้ือจะมีนอย แตถา
ราคาสินคาลดตํ่าลง ปริมาณซ้ือจะมีมาก 

2. รสนิยมของผูบริโภคและความนิยมของคนสวนใหญในสังคม รสนิยมอาจ
เกี่ยวของกับความรูสึกนิยมชอบช่ัวขณะหนึ่ง ซ่ึงเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว เชน แบบเส้ือสตรี 
ภาพยนตร และเทปเพลง เปนตน แตบางกรณีความนยิมนั้นก็คงอยูนาน เชน รูปแบบของส่ิงกอสราง 
รถยนต และน้าํอัดลม เปนตน ส่ิงท่ีกําหนดรสนิยมของผูบริโภคไดแก อายุ เพศ ความเชื่อ คานยิม 
การศึกษา แฟช่ันและอิทธิพลของการโฆษณา รสนยิมเปนส่ิงท่ีมีผลตอธุรกิจการคา ดังนั้นหนวย
ธุรกิจจึงยอมทุมเงินจํานวนมหาศาลโฆษณา เพื่อหวังในการเปลี่ยนแปลงรสนิยม หรือมิฉะนั้นกเ็พือ่
รักษารสนิยมของผูบริโภคใหคงเดิมนัน่เอง 

3. รายไดเฉล่ียของครัวเรือน โดยท่ัวไปเม่ือประชากรมีรายไดโดยเฉล่ียสูงข้ึน ความ
ตองการสินคาและบริการจะเปล่ียนไป คือมักจะลดการบริโภคสินคาราคาถูก และขณะเดียวกันก็หัน
ไปบริโภคสินคาราคาแพง 

4. ราคาสินคาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ตามปกติความตองการของผูบริโภคอาจตอบสนองได
ดวยสินคาหลายชนิด ถาสินคาชนิดหนึ่งมีราคาสูงข้ึนผูบริโภคก็จะซ้ือสินคาชนิดนัน้นอยลง และหนั
ไปซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งซ่ึงใชทดแทนกันได สําหรับในกรณีของสินคาท่ีตองใชประกอบกนั เชน 
น้ําตาลกับกาแฟ เม่ือผูบริโภคตองการบริโภคกาแฟมากข้ึน ก็จะตองการบริโภคน้ําตาลมากข้ึนดวย 

5. ฤดูกาล ยกตัวอยางในประเทศท่ีอยูในเขตหนาว เม่ือยางเขาสูฤดูหนาวประชาชน
จําเปนตองจดัหาเคร่ืองนุงหมกันหนาว ทําใหความตองการสินคาเคร่ืองกันหนาวตางๆ ในชวงเวลา
ดังกลาวเพิ่มข้ึน 

 เราสามารถแสดงความสัมพนัธ ระหวางปริมาณซ้ือ กบั ตัวกําหนดอุปสงคเหลานี้
ดวยฟงกชันอุปสงค ดังนี้ 

Qx
d   =  f( Px , A1 , A2 , A3 , ……… ) 
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 จากฟงกชันอุปสงคดังกลาวแสดงวา ปริมาณซ้ือสําหรับสินคา X (หรือ Ox) เปนตัว
แปรตาม  (dependent variable) สวนตัวกาํหนดตางๆ เปนตัวแปรอิสระ (independent variables) 
และเนื่องจากในบรรดาตัวกําหนดทั้งหลาย Px  เปนตัวกาํหนดท่ีมีอิทธิพลตอ Qx

d  มากท่ีสุด ดังนัน้
เราจึงให Px  เปนตัวกาํหนดโดยตรง (direct determinant) สวนตัวแปรอื่นๆท่ีเหลือใหเปนตัวกําหนด
โดยออม (indirect determinant) การแบงตัวกําหนดออกเปน 2 กลุมเชนนี้ จะชวยใหเราเขาใจความ
แตกตางระหวาง “การเปล่ียนแปลงปริมาณซ้ือ” และ “การเปล่ียนแปลงอุปสงค” ไดงายข้ึน ซ่ึงเปน
หัวใจในการประยุกตใชทฤษฎีอุปสงค 

 
2.2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผูบริโภค (Consumption behavior theory) กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 (Decision – making process) 
 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคหรือ S-R Theory มีจุดเร่ิมตนท่ีส่ิง
กระตุน ใหเกิดความตองการแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (แสดงดังรูปท่ี 2.2) 
 
รูปท่ี 2.2 แสดงแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

 

สิ่งกระตุนภายนอก  กลองดําหรือความรูสึกของผูซื้อ  

การตอบสนอง สิ่ ง กระตุ นทางการ
ตลาด 

สิ่ ง ก ร ะตุ น
อื่นๆ 

ลักษณะของผูซื้อ 
ลักษณะการตัดสินใจของ 
ผูซื้อ 

ผลิตภัณฑ 
ราคา 
การจัดจําหนาย 
การสงเสริมการขาย 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง 
วัฒนธรรม 

ปจจัยวัฒนธรรม 
ปจจัยสังคม 
ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยจิตวิทยา 

การรับรูปญหา 
การคนหาขอมูล 
การประเมินผลพฤติกรรม 
การตัดสินใจ 

การเลือกผลิตภัณฑ 
การเลือกผูขาย 
การเลือกเวลา 
การเลือกปริมาณ 

 

 1)  ส่ิงกระตุน  ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนจากภายในรางกาย และส่ิงกระตุนภายนอก ซ่ึงเปนเหตุ
จูงใจท่ีทําใหเกิดการซ้ือสินคา  ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจดานเหตุผล คือผูบริโภคตองการความพอใจสูงสุด
ในการบริโภคสินคาภายใตรายไดท่ีจํากัด หรือใชเหตุจูงใจดานจิตวิทยา (อารมณ) ส่ิงกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 
 1.1)  ส่ิงกระตุนทางการตลาดเปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดซ่ึง
ประกอบดวย  

(1) ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ เชน การออกแบบกรมธรรมประกันชีวิตท่ีใหความ
คุมครองดวยและออมทรัพยไดดวย การบริการหลังการขาย ช่ือเสียงของบริษัทเปนตน 
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(2) ส่ิงกระตุนดานราคา เชน การกําหนดคาเบ้ียประกันใหเหมาะสมกับความ
คุมครองท่ีผูเอาประกันตองการ โดยพิจารณาจากกลุมลูกคาเปาหมาย เปนตน 
  (3) ส่ิงกระตุนดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย เชน การขายประกันผาน
ตัวแทน หรือ ผานอินเตอรเน็ต เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค เปนตน 
  (4) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมทางการตลาด เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ พนักงาน
ขายมีทักษะและความสามารถในการขาย การลดแลกแจกแถม หรือการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา
กลุมเปาหมาย เปนตน 
 1.2) ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยูภายนอกซ่ึงไม
สามารถควบคุมได เชน 

(1) ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ, รายไดขผูบริโภค
เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

            (2) ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีในการติดตอส่ือสาร 
            (3) ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง เชน กฎหมายกําหนดใหสามารถนําเบ้ีย

ประกันชีวิตไปลดหยอนรายไดเพื่อคํานวณภาษีเพิ่มข้ึน 
            (4) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในงานเทศกาลตาง 

ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น 
 

 2)  กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer is black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมอาจ
ทราบไดจึงตองพยายามคนหา ความรูสึกนึกคิดจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู ซ้ือและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
 2.1)  ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ 

         (1) ปจจัยดานวัฒนธรรม 
      - วัฒนธรรมพื้นฐาน                
      - วัฒนธรรมกลุมยอย 
      - ชนช้ันของสังคม 

         (2) ปจจัยทางดานสังคมเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและมี อิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย 

      - กลุมอางอิงไดแกเพื่อนสนิท เพื่อนบาน เพื่อนรวมอาชีพ เปนตน 
      - ครอบครัว 
      - บทบาทและสถานะ 

      (3) ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
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      - อายุ อายุท่ีแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑคอยขางแตกตางกัน 
               - ข้ันตอนวงจรชีวิตครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงท่ีมี 

อิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยม ของบุคคลท่ีทําใหเกิดความ
ตองการที่มีตอผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน 

            - อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปน และความตองการสินคา
แตกตางกัน 
- โอกาสทางเศรษฐกิจ (economic circumstances) 
-  การศึกษา 
- รูปแบบการดํารงชีวิต 

 - บุคลิกลักษณะ 
                        (4) ปจจัยดานจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับอิทธิพลมาจาก กระบวนการ

จิตวิทยา 5 อยาง คือ 
 - การจูงใจเปนพฤติกรรมท่ีจะชักนําพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติ ตาม

วัตถุประสงค เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการโดยอาศัยส่ิงจูงใจหรือ
ส่ิงกระตุนทางการตลาด 

      - การรับรู 
 - การเรียนรู 
 - ความเช่ือถือ 
     - ทัศนคติ 

2.2) กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer decision process) ผูบริโภคจะเขาสู
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยจะทําเปรียบเทียบระหวางส่ิงกระตุนทางการตลาดวาส่ิงท่ีผูประกอบ
ธุรกิจสรางข้ึน สามารถสนองความตองการของผูบริโภคหรือไม และถามีการซ้ือเกิดข้ึน จะมี
พฤติกรรมอยางไร ในการตอบสนองการซ้ือนั้นประกอบดวยข้ันตอน การตระหนักถึงปญหา การ
คนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ (แสดงดังรูปท่ี 3)  
 
รูปท่ี 2.3 แสดงแผนภาพแสดงข้ันตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 
 
 

 (1) การรับรูปญหา (Problem recognition) การที่บุคคลจะรับรูถึงความตองการของ
ตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน เชน รับรูวาชีวิตมีความเส่ียง 

การรับรู การคนหาขอมูล การประเมินผลพฤติกรรม การตัดสินใจ 
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(2)  การคนหาขอมูล (Information search) เม่ือผูบริโภครับรูปญหาหรือเกิดความ
ตองการผลิตภัณฑในข้ันท่ีหนึ่งแลว ในข้ันท่ีสองนี้จะเปนการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ซ่ึง
ไดแกแหลงบุคคล แหลงการคา แหลงชุมชน แหลงทดลอง 

(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) หลักเกณฑในการพิจารณา
เลือก คือผลิตภัณฑตาง ๆ จากขอมูลท่ีรวบรวมไดในข้ันท่ีสองไดแก คุณสมบัติผลิตภัณฑตาง ๆ เชน 
ลิปสติก ดูจากสี การบรรจุ กล่ิน การบํารุงริมฝปาก ความเช่ือถือเกี่ยวกับตราอรรถประโยชนท่ีจะ
ไดรับคุณสมบัติแตละอยางของผลิตภัณฑ เปรียบเทียบระหวางยี่หอ 

(4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑยี่หอใดยี่หอ
หนึ่ง หลังจากการประเมินผลจากการประเมินทางเลือกโดยตัดสินใจซ้ือจากผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมาก
ท่ีสุด 

 

3)   การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer is response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจะมีการ
ตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

   3.1) การเลือกผลิตภัณฑ คือ การเลือกผลิตภัณฑ เชน เลือกเคร่ืองสําอางท่ีเหมาะกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือใหเหมาะกับสภาพผิว 

   3.2) การเลือกผูขาย คือ ผูบริโภคจะเลือกจากผูแทนจําหนายคนใดคนหน่ึง 
   3.3) การเลือกเวลาในการซ้ือ คือ ผูบริโภคจะเลือกเวลาในการซ้ือผลิตภัณฑ 

       3.4) การเลือกปริมาณการซ้ือ คือ ผูบริโภคจะเลือกวาจะซ้ือจํานวนเทาใด 
 

 2.2.3 ทฤษฎีการบริโภค (Consumption Theory) 
    การบริโภค หมายถึง การใชประโยชนจากส่ิงของและบริการเพื่อสนองความตองการของ
มนุษยโดยตรง โดยท่ัวไป แบงไดเปน 2 ชนิด คือ การบริโภคท่ีส้ินเปลืองหมดไป และทําความ
พอใจใหแกผูบริโภคโดยทันที เรียกวา เปนการบริโภคแบบ “destruction” เชนการบริโภคอาหาร 
การใชน้ํามันเช้ือเพลิง เปนตน อีกชนิดหนึ่งเปนการบริโภคไดหลายคร้ัง แตละคร้ังก็ทําความพอใจ
ใหแกผูบริโภคท้ังนั้น การบริโภคแบบนี้ เรียกวา “diminution” เชน การใชรถยนต การฟงวิทยุ และ
การดูโทรทัศน เปนตน 
  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค ไดแก 
    1)  ระดับรายได เม่ือบุคคลมีระดับรายไดสูง การใชจายในการบริโภคก็จะสูง และถาบุคคล
มีระดับรายไดตํ่า การใชจายเพื่อการบริโภคก็จะตํ่า 
    2) นิสัยของบุคคล ถาบุคคลใดมีอุปนสัิยเปนคนมัธยัสถ รูจักเกบ็ออม คาใชจายในการ
บริโภคจะนอยกวาบุคคลท่ีมีอุปนิสัยในการใชจายสุรุยสุราย 
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3)  ส่ิงแวดลอมทางสังคม บุคคลบางคนมีความจําเปนตองรักษาตําแหนงทางสังคมหรือ
รักษาระดับความเปนอยูของตนเองใหใกลเคียงกับระดับของเพ่ือนบาน ท้ังๆท่ีมีรายไดอยูในระดับ
ตํ่า บุคคลพวกนี้เปนผูชอบเลียบแบบการบริโภคของคนอ่ืน ทําใหรายจายในการบริโภคสูง 

4)  การคาดคะเนรายไดในอนาคต ถาประชาชนคาดวารายไดในอนาคตจะสูงข้ึนก็จะใชจาย
ในการอุปโภคเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขาม ถาคาดวารายไดในอนาคตจะลดลงก็จะลดการใชจายใน
การบริโภคลง 

5)  ระดับราคาสินคา ในระยะท่ีระดับราคาสินคาท่ัวๆไปสูง เชน ในภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง 
การใชจายในการบริโภคจะอยูในระดับท่ีสูง เนื่องจากสินคาและบริการมีราคาสูงข้ึน คาใชจายใน
การบริโภคจะสูง แมวาจะบริโภคสินคาเปนจํานวนเทาเดิม 

นอกจากปจจยัตางๆ ดังกลาวแลว ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค เชน จํานวน
สินคาท่ีประชาชนมีอยูในครอบครอง การใหสินเช่ือในการบริโภค เปนตน 

 
2.2.4  แนวคิดกระบวนการการตัดสินใจซ้ือของ Engle-Blackwell-Miniard Model 
 แนวคิดกระบวนการการตัดสินใจซ้ือของ Engle-Blackwell-Miniard Model ประกอบดวย 4 
สวนคือ กระบวนการตัดสินใจ ส่ิงนําเขา กระบวนการประมวลขอมูลขาวสาร ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ
ตัวการตัดสินใจ โดยศูนยกลางของโมเดลอยูท่ีกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนหลัก 
คือ การตระหนักถึงความตองการ การคนหา การประเมินทางเลือกกอนการซ้ือ การบริโภค การ
ประเมินหลักการซ้ือ และการจัดการกับส่ิงท่ีเหลือใช 
 ส่ิงนําเขา หมายถึงขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีจะนําไปสูสวนของการประมวลขอมูล ขอมูลนั้น
จะมีอิทธิพลเ ร่ิมแรกตอข้ันตอนการตระหนักถึงความตองการในกระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการประมวลผลขอมูล ในข้ันตอนนี้ประกอบไปดวย การเปดรับ ความสนใจ ความเขาใจ 
การยอมรับดวยอิทธิพลของส่ิงแวดลอมความแตกตางของบุคคลที่มีตอข้ันตอนท้ังหมด ของ
กระบวนการตัดสินใจ 
 การศึกษานี้ เนนท่ีสวนประกอบของการตัดสินใจ ประกอบไปดวยข้ันตอนดังนี้         (อดุลย 
จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล, 2545) 
 ข้ันตอนท่ี 1 การตระหนักถึงความตองการ หรือการเล็งเห็นปญหาเปนข้ันตอนเร่ิมตนของ
กระบวนการตัดสิน เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเกิดความรูสึกท่ีแตกตางระหวางส่ิงท่ีผูบริโภคนึกเห็นภาพ
สภาวะท่ีปรารถนา เม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะท่ีเปนจริง ณ เวลาหน่ึงแตหากสภาพความแตกตางนั้น
มีไมมากพอ ก็จะไมเกิดการเล็งเห็นปญหา 
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 ข้ันตอนท่ี 2 การคนหาขอมูล เปนข้ันตอนเกี่ยวกับการแสวงหาขาวสารจากภายในความทรง
จําเพื่อกําหนดวา ทางเลือกกระจางพอท่ีจะทําการเลือกโดยไมตองทําการเสาะแสวงหาขาวสารอ่ืน
ตอไป ถาขาวสารในความทรงจําไมพอ โดยปกติก็จะตองทําการเสาะแสวงหาจากแหลงภายนอกซ่ึง
สามารถสรุปใหเห็นไดดังนี้ แหลงสวนบุคคล แหลงขาวธุรกิจ แหลงสาธารณะ แหลงประสบการณ 
ความทรงจํา   
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือกกอนซ้ือ ผูท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑจะตองทําการตรวจสอบ
ลักษณะของผลิตภัณฑและการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือคุณภาพเฉพาะ (Specification) และมี
การใชเกณฑในการประเมินในทางเลือก (Evaluative criteria) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ และตราดังกลาว เกณฑท่ีใชในการประเมินมักอยูในรูปแบบตางๆกัน และหลากหลาย
สามารถจําแนกปจจัยหลักๆไดดังนี้ ราคา (Price) ตรายี่หอ (Brand Name) ประเทศท่ีใหกําเนิดสินคา
ไว (Country of origin) นอกจากนี้แลวยังมีเกณฑอ่ืนๆ อีกท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับลักษณะของสินคา 
 ข้ันตอนท่ี 4 การซ้ือ มักจะเกิดข้ึนในรานคาหรือเปนการตัดสินใจเลือกรานคาท่ีจะซ้ือโดยจะ
เกี่ยวของกับส่ิงจูงใจ เกณฑในการประเมิน ทัศนคติ และกระบวนการเลือกท่ีจะต้ังใจเลือกเขาใจและ
เลือกเก็บไวในความทรงจํา เปนตน กระบวนการซ้ือกอใหเกิดผลสําคัญสองประเภทคือ ซ้ือ หรือ ยุติ
การซ้ือ การซ้ืออาจจะเกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคพบทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถทําความพอใจ
ใหแกเกณฑในการประเมินคาของเขาได เชนเดียวกับกระบวนการอาจยุติไดเนื่องจากไมมีทางเลือก
ใดๆ ท่ีจะทําความพอใจใหกับเกณฑในการประเมินคาถาผลของกระบวนการซ้ือไดรับการนึกเห็น
ภาพพจนวาเปนท่ีพอใจแลวกรรมวิธีในทํานองเดียวกันจะถูกนํามาใชอีกในอนาคต  
 ข้ันตอนท่ี 5 การบริโภค เปนการตัดสินใจวาจะบริโภคหรือไมบริโภค ปฏิกิริยาการซ้ือโดย
ปกติมักตามดวยการอุปโภคบริโภค หรือการใชซ่ึงมีทางเลือกหลายทางคือ ใชในโอกาสที่สะดวก
รวดเร็วท่ีสุด เก็บไวในระยะส้ันโดยหวังมีโอกาสใชในภายหลัง เก็บไวในระยะยาวเพราะไมมีเร่ืองท่ี
จะใชเฉพาะหรือใชในภายหนา ยกเลิกกระบวนการตัดสินใจเพราะความเสียใจของผูซ้ือ 
 ข้ันตอนท่ี 6 การประเมินหลังการบริโภค หรือหลังจากการซ้ือเปนการทบทวนผลการปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การเล็งเห็นปญหา เสาะแสวงหาขาวสารประเมินคาทางเลือก และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สินคา เราอาจประเมินแตละข้ันตอนแยกกันและผลของการประเมินกระทบตอการซ้ือคร้ังตอไป
ของผูบริโภค 
 ข้ันตอนท่ี 7 การจัดการกับส่ิงเหลือใช ซ่ึงมิไดเกิดข้ึนเฉพาะตอนหลังการอุปโภคบริโภค
เทานั้น แตอาจเกิดข้ึนกอนระหวางหรือหลังการอุปโภคบริโภค โดยมีทางเลือกหลายอยางในการ
สละท้ิงผลิตภัณฑ 
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2.2.5   แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาด 
 สวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ (service marketing mix) วามีความแตกตางจาก
สวนประสมทางการตลาดของสินคาท่ัวไป กลาวคือ จะตองมีการเนนถึงพนักงาน กระบวนการใน
การใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงท้ัง 3 สวนประสมเปนปจจัยหลักในการสงมอบ
บริการ ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดวย 7PS ไดแก 
 1) ผลิตภัณฑ (Product) คือลักษณะของผลิตภัณฑท่ีจะตองสามารถตอบสนองตามความ
ตองการของ  ผูบริโภคได เชน  มีผลิตภัณฑเปนทางเลือกใหลูกคามาก  เปนผลิตภัณฑท่ีได
มาตรฐานสากล เปนตน  
 2) ราคา (Price) คือมูลคาของผลิตภัณฑ เปนการกําหนดราคาของการบริการใหเหมาะสม 
เนื่องจากราคาจะเปนสวนสําคัญท่ีผูบริโภคจะใชในการตัดสินใจใชบริการเม่ือผูบริโภคไดรับความ
พอใจในการบริการนั้นๆแลว 
 3) ชองทางจัดจําหนาย (Place) การใหบริการที่ถูกตองไปยังผูท่ีตองการใชบริการในสถานท่ีท่ี
ถูกตอง และในเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีคาใชจายท่ีประหยัด รวมท้ังการใหบริการแกลูกคาที่ดีท่ีสุด 
ดวยการสรางระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูล ระหวางผูขายกับ
ผูรับบริการ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 
 5) พนักงาน (People) พนักงานจะประการดวยบุคคลทั้งหมดในองคกรนั้น ซ่ึงจะรวมต้ังแต
เจาของ ผูบริหาร พนักงานในทุกระดับ ซ่ึงบุคคลดังกลาวท้ังหมดจะมีผลตอคุณภาพของการ
ใหบริการ 
 6) กระบวนการใหบริการ (Process) เปนสวนประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญมากตองอาศัย
พนักงานท่ีประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการท่ีสามารถสงมอบ
บริการที่มีคุณภาพได เนื่องจากใหบริการโดยท่ัวไปมักจะประกอบดวยข้ันตอน เชน การตอนรับ 
การสอบถามขอมูลเบ้ืองตน การชําระเงิน เปนตน ซ่ึงแตละข้ันตอนตองประสานเช่ือมโยงกันอยางดี 
หากมีข้ันตอนใดไมดีแมแตข้ันตอนเดียวยอมทําใหการบริการไมเปนท่ีประทับใจแกลูกคา 
 7) ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแก สถานท่ีต้ังของสถานท่ีประกอบการ 
รานคา ส่ิงอํานวยความสะดวก เคร่ืองมืออุปกรณ ปายประชาสัมพันธ รถใหบริการ เปนตน 
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2.2.6 ทฤษฎีการประเมินคาแบบจําลองถดถอยท่ีมีตัวแปรตามเปนตัวแปรหุน  
(Estimation of Regression Models with Dummy Dependent Variables) 
ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสมการถดถอยนั้นในบางลักษณะจะพบวาตัว

แปรตาม (dependent variable) จะมีลักษณะเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ (qualitative) ซ่ึงประกอบ ดวย 2 
ทางเลือก หรือมากกวา เชน การเลือกต้ัง การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร การเขาเปนสมาชิก 
สหกรณการเกษตรของเกษตรกร การเขาเปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร การเลือกวิธีเดินทางไป
ทํางานวาเปนทางรถเมล รถไฟ รถยนต หรือจักรยาน เปนตน แบบจําลองท่ีมีตัวแปรตามเปน
ลักษณะเชนนี้ สามารถจะใชวิธีการประมาณคาได 3 วิธี คือ (1) แบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน 
(Linear Probability model) (2) แบบจําลองโพรบิต (Probit model) และ (3) แบบจําลองโลจิท 
(Logit model) (ทรงศักดิ์, ศรีบุญจิตต, 2548) 

 
1)   แบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน (Linear Probability Model) เปนแบบจําลองท่ีตัวแปร

ตามเปนขอมูลเชิงคุณภาพและมีคาไดเพียง 2 คา หรือ 2 ทางเลือก เชน “ใช” หรือ “ไมใช” ไมได
ออกมาเปนตัวเลขอยางแบบจําลองสมการถดถอยซ่ึงตัวแปรตามเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 สมมุติวาเรามีแบบจําลองอยางงายดังนี้ 

iii uxay ++= β     (1) 
โดยท่ี yi    = 1  ถาครัวเรือนท่ี i  ซ้ือรถยนต (ซ่ึงอาจเปนตัวแปรตามในลักษณะอ่ืนอีกก็ได  
  เชน ถาครัวเรือนท่ีซ้ือบานเปนตน) 
 yi      = 0  ถาครัวเรือนท่ี i  ไมซ้ือรถยนต (หรือครัวเรือนท่ี i ไมซ้ือบานดังตัวอยาง 
 ขางตน) 
 ui      = คาความคลาดเคล่ือน (error terms) หรือมีการแจกแจงเปนอิสระและมี 
 คาเฉล่ียเทากับศูนย 

 แบบจําลองตามสมการ (1) นี้เรียกวา “แบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน” จากสมการเรา
สามารถหาคาคาดหมายแบบมีเง่ือนไข (conditional expected value) ของคาสังเกตของตัวแปร
ตามแตละตัว yi  โดยกําหนดคาตัวแปรอธิบาย (explanatory variable) หรือตัวแปรอิสระ 
(Dependent    variable) ในกรณีนี้ซ่ึงคือ xi มาใหไดดังนี้ 

iii xaxyE β+=)(     (2) 
 และเนื่องจาก yi  มีคาเพียง 2 คาเทานั้นดังไดกลาวไวขางตนคือ 1 และ 0 เพราะฉะนั้นเรา

สามารถท่ีจะหาการแจกแจงความนาจะเปนของ yi  ไดโดยการให 
Pi=  ความนาจะเปนท่ี yi  =  1 ซ่ึงเขียนแทนดวยสัญลักษณ  pi  =  prob (yi   =  1)  
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1 – pi =  ความนาจะเปนท่ี yi  = 0ซ่ึงเขียนแทนดวยสัญลักษณ  pi   =  prob (yi    =  0) 
 ซ่ึง yi  ก็จะมีการแจกแจงความนาจะเปน (probability distribution)  ดังนี้ 

 yi  =   ความนาจะเปน (probability) 
 0    =   1 - pi   (ความนาจะเปนของเหตุการณท่ีไมไดเลือก) 
 1    =   pi  (ความนาจะเปนของเหตุการณท่ีไดเลือก) 

 จากการแจกแจงความนาจะเปนดังกลาว เราสามารถหาคาคาดหมาย (expected value) 
ของ  yi  ไดดังนี้ 

( ) ( ) ( ) iiii pppyE =−+= 101    (3) 
 จะเห็นไดวาคาคาดหมาย (expected value) ของ yi  จากสมการ(2)และ(3) คือคาเดียวกัน

เพราะ ฉะนั้นสมการ(2)และ(3) จึงเทากัน เพราะฉะน้ันเราจะได 
( )iiii xyExaP β+=     (4) 

 นั่นคือความคาดหมายแบบมีเง่ือนไขของ yi  จากแบบจําลอง (1) คือ ความนาจะเปนแบบ
มีเง่ือนไข(conditional probability) ของyi นั่นเอง (Gujarati, 1995:  540-542; Pindyck and 
Rubinfeld, 1998:  298-300) โดยสรุปแลวเรามักจะเขียนแบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน โดยให
ตัวแปรตามเปนความนาจะเปน ไดดังนี้ 
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 จาก (5) ii Pxa =+ β  เปนคาความนาจะเปนซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0 และ 1 แตการประมาณ
คา pi  ดวย ixa β+  ซ่ึงมีลักษณะเปนสมการเสนตรงของ Xi  นั้น ถา Xi   มีคาเกินชวงอันเหมาะสม
ชวงหนึ่งแลวคา ixa β+  อาจมีคามากกวา 1 หรือนอยกวา 0 ซ่ึงเทากับวาไดคาประมาณความนาจะ
เปนของการเกิดเหตุการณหนึ่งดวยคาท่ีตํ่ากวา 0 หรือสูงหวา 1 ซ่ึงไมสมเหตุผล 

 ปญหาในการประมาณคาแบบจําลองความนาจะเปน(linear probability model) โดย OLS 
 (1) ปญหาการแจกแจงแบบไมปกติ (non-normality) ของ ui โดยทฤษฎีแลวเราทราบวา

ตัวประมาณคา OLS (OLS estimator) นั้นหามาไดโดยไมตองใชขอสมมุติเกี่ยวกับการแจกแจง
แบบปกติของ ui แตขอสมสมมุติเกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกติของ ui นี้ไมเปนจริงในกรณีของ
แบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน เพราะวา ui (ซ่ึงเหมือนกับ yi  ) จะมี 2 คาเทานั้น โดยพิจารณา
จาก 

    ayU ii −=   ixβ−      (6) 
ซ่ึงจะเห็นไดวาเม่ือ            1=iy          จะได     

    aui −= 1    ixβ−      (7) 
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และเม่ือ  0=iy          จะได 
    aui −=   ixβ−      (8) 

 ซ่ึงจะเห็นไดวา ui  จะไมมีการแจกแจงแบบปกติ ซ่ึงแทท่ีจริงแลว ui  มีการแจกแจง
แบบทวินาม (binomial distribution)(Gujarati,1995: 542-543) อยางไรก็ตามการท่ีของสมมุติ
เกี่ยวกับการแจกแจงปกติของ  ui    ไมเปนจริงดังท่ีปรากฏไวนั้นอาจจะไมใชส่ิงท่ีสําคัญนัก 
เพราะวาเราทราบวาคาประมาณแบบจุดดวยวิธี OLS ยังคง “ไมเอนเอียง (unbiased)” ประกอบกับ
เม่ือขนาดของตัวอยางเพิ่มข้ึนอยางไมจํากัด เราสามารถจะพิสูจนไดวา ตัวประมาณคา OLS มี
แนวโนมท่ีจะมีการแจกแจงแบบปกติ เพราะฉะน้ันในกรณีท่ีตัวอยางมีขนาดใหญการลงความเห็น
ในเชิงสถิติ (statistical inference) เกี่ยวกับแบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน ก็จะเปนไปตาม
กระบวนการของ OLS ภายใตขอสมมุติเกี่ยวกับการแจกแจงปกติของ ui    

 (2) ความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือนมีคาไมคงท่ี (heteroscedasticity) จากการท่ี 
ui   มีเพียงคาตามสมการท่ี 7 และ 8 

  ii uxa ++= β1      ซ่ึงคือ aui −= 1    ixβ−   (9) 
  ii uxa ++= β0      ซ่ึงคือ aui −= 0    ixβ−   (10) 
  สมการจะแสดงการแจกแจงความนาจะเปนของ  ui  ไดดังนี้ 
   yi  ui  ความนาจะเปน  

   1      ixa β−−1            Pi 

   0        ixa β−−          1- Pi     
เม่ือหาคา expected value และคา variance โดยท่ีคา expected value ของ ui  มีคาเปน0 

                             ( ) ( ) ( )( ) 011 =−−−+−−= iiii pxaPxauE ββ    (11) 
 และหาคาของ  Pi  และ 1- Pi  จากสมการท่ี 11 จะไดวา 

ii xaP β−=       (12) 

ii xap β−−=− 11    (13) 
 คา variance ของ ui  หาไดจาก 

   ( ) ( ) ( )iiiii PxaPxaEu −−−+−−= 11 222 ββ                                 
            ( ) ( ) ( )iii xaxaxa βββ −−+−−= 11 22  
            ( )( ) ( )iiii Ppxaxa −=+−−= 11 ββ   (14) 
  ( ) ( ) ( )[ ] ( )iiiiiiii PpxyExyEuEu −=−=== 11var22 σ  (15) 
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 สมการ 15 แสดงใหเห็นวาคาความคลาดเคล่ือน (error   term) มีคาความแปรปรวน
ไมคงท่ี คาสังเกตท่ีมี pi  เขาใกล 0 หรือ 1จะมีคาความแปรปรวนโดยเปรียบเทียบตํ่า ในขณะท่ีคา
สังเกตท่ีมี pi ใกล 0.5 จะมีความแปรปรวนสูงกวา (Pindyck and Rubinfeld, 1998: 300) 

 (3) ปญหา iy
∧

 ออกนอกชวง 0 และ 1 ซ่ึงไมสอดคลองกับการกําหนดตัวแปร y ท่ีอยู
ระหวาง 0 และ 1  Johnston  and  Dinard (1997) และ  Pindyck and Rubinfeld (1998) กลาววา
จุดออนท่ีสําคัญมากของแบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน ก็คือวา แบบจําลองนี้ไมไดมีขอจํากัด 

(constraint) ใหคาทํานาย (ซ่ึงคือ iy
∧

) ตกอยูในชวง 0 และ 1 ท้ังท่ีโดยทฤษฎีแลว ( )ii xyE  ใน
แบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสนซ่ึงวัดความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไขของเหตุการณ (event) y ท่ี

เกิดข้ึนเม่ือ x ถูกกําหนดมาใหจะตองตกอยูระหวาง 0 และ 1 แตก็ไมมีส่ิงใดมารับประกันไดวา iy
∧

ซ่ึงก็คือตัวประมาณคา (estimators) ของ ( )ii xyE  จะอยูในชวง 0 และ 1 ดังกลาว 
 (4) ปญหาการประมาณคาความชัน (slope) ท่ีสูงเกินจริง (overestimated slope) หรือตํ่า

เกินจริง (underestimated slope) ปญหาที่สําคัญมาอีกปญหาหนึ่งของการประมาณคา แบบจําลอง
ความนาจะเปนเชิงเสน ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดสามัญ (ordinary least squares) ก็คือ คาของ
ความชันท่ีประมาณคาได อาจจะมีคาสูงเกินความเปนจริง หรือตํ่ากวาความเปนจริงได ถาหากวา
คาสังเกต (observations) ท่ีเลือกมาหรือไดมานั้นมีคุณลักษณะประจําตัว (คือคา x) ท่ีมีคาสุดโตง
หรือปลายสุด(extreme values) เปนจํานวนมากเกินไปทําใหไดคาประมาณของความชัน (slope 
estimate) จากวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดสามัญ มีคาตํ่ากวาความเปนจริงได Pindyck and  Rubinfeld 
(1998) กลาวถึงกรณีนี้วา คาประมาณของความชันจากวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดสามัญ ท่ีไดรับใน
กรณีนี้ จะมีลักษณะ “เอนเอียง (biased)” เนื่องจากเปนการประมาณคาความชันของการถดถอยที่
แทจริง  (true regression slope)  ตํ่ากวาความเปนจริง และในทางตรงกันขามกันถาเรามีคาสังเกต 
ซ่ึงมีคา x ท่ีมีลักษณะเกาะกลุมกันตรงกลาง (ซ่ึงตรงขามกับกรณีแรกซ่ึงเปนกรณีปลายสุดหรือ
สุดโตงเปนจํานวนมากเกินไป) คาของความชัน ท่ีประมาณคาไดก็จะมีลักษณะสูงเกินกวา ความ
เปนจริง 

 จะเห็นไดวาแบบจําลองเชิงเสนมีจุดออนหลายประการดวยกันดังไดกลาวมาแลว
ขางตนเพราะฉะนั้นทางเลือกอ่ืน เชน แบบจําลองโพรบิต (Probit model) ซ่ึง Goldberger (1964) 
เรียกวาแบบจําลองวิเคราะหแบบโพรบิต (Probit analysis model) และแบบจําลองโลจิท (Logit 
model) 

2)   แบบจําลองโลจิท (Logit Model) 
จากแบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสนท่ีกลาวมาแลว ซ่ึงมีขอบกพรองคอนขางมาก

โดยเฉพาะการที่จะทําใหคาประมาณความนาจะเปนอยูในชวง 0 ถึง 1 เทานั้น  เราจึงนํา
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แบบจําลองโลจิท (Logit model) มาใชในการประมาณคาแทนซ่ึงใหคาประมาณของตัวแปรตาม
อยูในชวง 0-1 แบบจําลองโลจิทนี้เปนอีกแบบจําลองหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติคลายๆกับแบบจําลอง
โพรบิตตางกันแตเพียงขอสมมติเกี่ยวกับลักษณะของการแจกแจงของตัวคลาดเคล่ือน ui เทานั้น 

จากการแจกแจงแบบโลจิททิก (logistic distribution) 

x

x

e
eYrobP β

β

′

′

+
==

1
)1(  

          ( )xβ ′Λ=     (16) 
โดยท่ี ( ).Λ  คือฟงกชันการแจกแจงสะสมแบบโลจิททิก (logistic cumulative 

distribution function) จากแบบจําลองความนาจะเปน (probability model) 
[ ] ( )[ ] ( )[ ]xFxFxyE ββ ′+′−= 110   (17) 

เราจะไดวา 
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 ( )ββ x′Λ=     (18) 
โดยท่ี ( ).f  คือฟงกช่ันความหนาแนน (Density function) ซ่ึงคลองกับฟงกชันการแจก

แจงสะสม (cumulative distribution)  ( ).F  สําหรับการแจกแจงปกติ (normal distribution) เราจะ
ไดวา 

[ ] ( )ββφ x
x

xyE
′=

∂

∂
    (19) 

โดยท่ี ( )tφ  คือฟงกช่ันความหนาแนนปกติมาตรฐาน (Standard normal density 
function) สําหรับการแจกแจงแบบโลจิททิก (logistic distribution) 

[ ]
( ) ( )21 x

x

e
e

xd
xd

β

β

β
β

′

′

+
=

′
′Λ  

  ( ) ( )[ ]xx ββ ′Λ−′Λ= 1    (20) 
เพราะฉะน้ันในแบบจําลองโลจิท จะไดวา 

[ ] ( ) ( )[ ]βββ xx
x

xyE
′Λ−′Λ=

∂

∂
1   (21) 

(Greene, 1997:874-876) 
สําหรับตัวประมาณคา Berndt, Hall and Huasman (1974) นั้นในกรณีของแบบจําลองโล

จิท (ซ่ึงแตกตางจากกรณีของแบบจําลองโพรบิท) 
( ) iiiii

xxyB ′Λ−Σ= 2     (22) 
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ซ่ึงเปนการคํานวณเมทริกซความแปรปรวนรวมเกี่ยวเชิงเสนกํากับ  (Asymptotic 
covariance matrix) วิธีหนึ่ง 
จาก    ( )Λ−Λ= ˆ1ˆf̂  

จะได   ( ) ( ) ( )Λ−ΛΛ−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Λ
Λ−= ˆ1ˆˆ21

ˆˆ21
ˆ

dz
d

dz
fd    (23) 

เม่ือจัดพจน (Terms) ตางๆเขาดวยกันจะได 
  [ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]ββγ ′Λ−+Ι′Λ−+ΙΛ−Λ= xVxAsy 21211ˆvar. 2  (24) 
 
2.3  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สัจจะ ตันจันทรพงศ (2544)  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชอินเตอรเน็ตของ
ขาราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม และศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมในการใชและไมใชบริการ
อินเตอรเน็ตของขาราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 4,220 ราย โดยใชขอมูลจากแบบสอบถาม 
ซ่ึงใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบจับฉลากจํานวน 320 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธี การ
วิเคราะหแบบจําลองโลจิท ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชอินเตอรเน็ตของ
ขาราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ ปจจัยดานอายุ ปจจัยการมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชท่ีทํางาน การมี
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยและการมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส อ่ืนๆ  ซ่ึงอายุมี
ความสัมพันธกับการใชอินเตอรเน็ตในทิศทางตรงกันขาม สวนตัวแปรท่ีเหลือนั้นมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน 

 
เนติวุฒิ  หม่ืนพินิจ(2548)    ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคชาเขียวในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลของผูบริโภค
ในการบริโภคชาเขียวพรอมดื่มในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม เพื่อประโยชนตอผูผลิตชาเขียว
พรอมดื่ม ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคและนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่ง ข้ึน  ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดมาจากการกรอก
แบบสอบถามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 500 ราย ขอมูลท่ีไดนําไป
วิเคราะหโดยใชแบบจําลองโลจิท ดวยเทคนิคการวิเคราะหโดยการประมาณภาวะความนาจะเปน
สูงสุด โดยแสดงคา Marginal Effect จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคชาเขียว
พรอมดื่ม คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานยี่หอของผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่ม ปจจัยดานทําเลท่ีต้ัง
ของรานคาท่ีจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
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มณฑิราลัย  ปวนใจชม (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัท
ประกันชีวิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการศึกษาคือการวิเคราะหดวย
แบบจําลองโลจิท (Logit model) ดวยเทคนิคการประมาณภาวะความนาเปนสูงสุด (maximum 
likelihood estimates: MLE) และ Marginal Effect ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอโอกาสท่ีจะ
เลือกใชบริการบริษัทประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99% ไดแกการ
สรางหลักประกันความมั่นคงแกชีวิตในอนาคต และระดับการศึกษา สวนปจจัยท่ีมีระดับความ
เช่ือม่ัน95% ไดแก ภาระหนี้สินท่ีตองชําระ และปจจัยท่ีมีระดับความเช่ือม่ัน 90% ไดแก บริษัทขาด
การเอาใจใสท่ีดี สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก กรมธรรมประกันชีวิตสามารถนําไปลดภาษีได เง่ือนไขทํา
สัญญาท่ีดี การใหบริการที่ดีจากตัวแทนประกันชีวิต ความนาเช่ือถือของบริษัทในการทําสัญญากับ
ลูกคา ความม่ันคงในการดําเนินงานของบริษัท และบริษัททําเร่ืองเคลมชา ซ่ึงไมมีผลตอโอกาสท่ี
จะเลือกใชบริการบริษัทประกันชีวิตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สําหรับปญหาท่ีไดรับจาก
การใชบริการบริษัทประกันชีวิตนั้น สวนใหญผูใชบริการจะพบกับปญหาเร่ืองตัวแทนประกันชีวิต
ขาดการบริการที่ดี บริษัทขาดการเอาใจใส บริษัททําเร่ืองเคลมชา นอกจากน้ียังมีปญหาอ่ืน ๆ อีก 
เชน ปญหาความม่ันคงในการดําเนินงานของบริษัท ปญหาความนาเช่ือถือของบริษัทในการทํา
สัญญากับลูกคา เปนตน 

 
วรานนท  ศรีวรานันท (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษา

ตอในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 1 ปคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล พฤติกรรมและทัศนคติท่ีมีตอหลักสูตร โดยทําการศึกษากลุม
ประชากรเปนนักศึกษาช้ันปสุดทายของสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน ซ่ึงจะดําเนินการเก็บขอมูล
ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 377 ตัวอยาง โดยใชวิธีการศึกษาคือ การ
วิเคราะหโดยแบบจําลองโลจิท (Logit model) คาท่ีไดจากการประมาณจะนํามาปรับใหอยูในรูป
ของ log likelihood function กอนแลวจึงคํานวณโดยวิธี maximum likelihood  ผลการศึกษาพบวา
ดานรูปแบบพฤติกรรมพบวากลุมท่ีตัดสินใจเลือกมีการใชเวลาในการสันทนาการมากกวาดาน
วิชาการ โดยดูไดจากเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมแตละวัน รวมท้ังคาใชจายในแตละเดือนซ่ึงมี
ความสอดคลองกัน ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในหลักสูตรนี้ ผล
ปรากฏวา มีตัวแปรอิสระ 4 ตัวท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความสนใจในวิชา เศรษฐศาสตร 
ความพอใจในระยะเวลาการศึกษา 1 ป  การมีท่ีพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม และความคาดหวังวา
จะสําเร็จการศึกษาในเวลา 1 ป ผลการศึกษาสามารถนําไปปรับใชในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรได เชนควรมีการประชาสัมพันธโดยตรงไปยังกลุมเปาหมายในรูปของการประชุม 
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การสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อสรางความสนใจในวิชารวมท้ังเกิดการส่ือสารโดยตรงไปยัง
กลุมเปาหมาย ควรมีการแสดงตัวเลขผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ในแตละป ดานการเรียนการ
สอนควรมีการเพิ่มเนื้อหาวิชาใหมีความเปนวิชาชีพมากยิ่งข้ึน 

 
ศมนีย  อังกุรแพพันธ (2548) ศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชบริการ

สายการบินเสนทางเชียงใหม – กรุงเทพ  ทําการศึกษาโดยการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บขอมูล และสุมตัวอยางจากประชาชนท่ีใชบริการสายการบินราคาปกติจํานวน 200 คน และ
สายการบินตนทุนตํ่าจํานวน 200 คน  ในการเดินทางเสนทางเชียงใหม – กรุงเทพ โดยใชการ
วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบความถ่ี คารอยละ และวิธีการของแบบจําลองโลจิท  
การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสายการบินราคาปกติและสายการบินตนทุนตํ่า
เสนทางเชียงใหม – กรุงเทพ พบวา โอกาสท่ีประชาชนจะใชบริการสายการบินราคาปกติมากกวา
สายการบินตนทุนตํ่า เพราะ ประชาชนมีระดับรายไดตอเดือนสูง และสายการบินราคาปกติมี
สวนลดคาโดยสานมากกวาสายการบินตนทุนตํ่า สวนโอกาสที่ประชาชนจะใชบริการสายการบิน
ตนทุนตํ่ามากกวาสายการบินราคาปกติ เพราะประชาชนมีระดับอายุมากกวาและมีราคาโดยสารตํ่า
กวาสายการบินราคาปกติ 

 
สุกัญญา  เปล่ียมทรัพย  (2548)  ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม

อาหารในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการเก็บขอมูลดวยวิธิสุมแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling)  จากประชาชนท่ีเขามาใชบริการรานขายยา จํานวน 16 ราน จาก 16 ตําบล รวมขอมูล
ท้ังหมด 240 ตัวอยาง  วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบคาสถิติ t-test และวิเคราะหโดย
ใชแบบจําลองโลจิท (Logit Model) เพื่อพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร ผลการศึกษาพบวา  รอยละแปดสิบเจ็ดจุดหา ของกลุมตัวอยางเคยซ้ือผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ซ่ึงรอยละหาสิบเกาจุดหก ของกลุมผูเคยซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารนี้มีแผนท่ีจะซ้ือตอไปใน
อนาคต ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารผูบริโภค รอยละหาสิบหกจุดสอง ซ้ือใหท้ังตนเอง
และผูอ่ืน กลุมตัวอยาง รอยละหาสิบหาจุดเจ็ด บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารมานอยกวา 12 เดือน 
วิตามินรวมมีผูนิยมบริโภคมากท่ีสุด รองลงมา คือ ซุปไกสกัด และใยอาหาร ผูบริโภคจะบริโภค
ผลิตภัณฑหวังผลเฉพาะทาง มีความสม่ําเสมอในการบริโภคแบบวันละคร้ัง รองลงมาคือ กลุม
ผลิตภัณฑเพื่อบํารุงรางกาย และผลิตภัณฑลดความอวน  กลุมตัวอยางไดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิต
ภัณพเสริมอาหารมากท่ีสุดคือ ส่ือโทรทัศน รองลงมาคือ นิตยาสาร และญาติหรือเพื่อน  การ
วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร  พบวาตัวแปรอิทธิพลจากเพื่อน 
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ตัวแปรจุดมุงหมายในการรักษาโรค และตัวแปรแรงจูงใจจากส่ือโฆษณา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 
สาวิตรี  ศิริชัยเจริญ (2548)  ศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตนั่ง

สวนบุคคลของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ในการศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาโดย
การใชขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูท่ีซ้ือและผูท่ีไมซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 400 ตัวอยาง และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
และการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองโลจิท (Logit Model) ดวยเทคนิค การประมาณความนาจะเปน
สูงสุด (maximum likelihood estimates: MLE) และวิธี marginal effects ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ี
มีผลตอการเลือกซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือ 
ปจจัยดานยี่หอ ปจจัยสถานภาพการสมรส ปจจัยดานระดับรายได ปจจัยราคาของรถยนตนั่งสวน
บุคคล ปจจัยดานระดับการศึกษา และปจจัยดานอาชีพ  สวนปจจัยอ่ืนๆ ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคล ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

 
 จตุพร ธรรมทิลา (2550)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรรมของผูบริโภคในการใชบริการ
สินเช่ือประเภทผอนชําระสินคาและบริการของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคารพาณชิย ในเขต
อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม โดยทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) รวมท้ังส้ิน 
300 ตัวอยาง จากประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
(descriptive statistic) คือการบรรยายลักษณะท่ัวไป โดยการนําเสนอลักษณะรูปแบบตาราง แสดง
คาความถ่ี รอยละ และใชวิธีการแบบจําลองโลจิท (Logit model) ดวยเทคนิควิธีวิเคราะหการ
ประมาณภาวะความนาเปนสูงสุด (maximum likelihood estimates: MLE) และเทคนิควิเคราะห 
marginal effects  ผลการศึกษาพบวา  ดานพฤติกรรมผูบริโภคในการใช พบวาเคยใชบริการสินเช่ือ
ผอนชําระอิออนมาก สวนใหญเลือกสินคาประเภทท่ีนิยมใชจายมากท่ีสุดคือ เคร่ืองใชไฟฟาภายใน
บาน โดยสถานท่ีท่ีนิยมใชบริการมากท่ีสุดคือ รานขายเคร่ืองใชไฟฟา ผูบริโภคสวนใหญเคยมี
ปญหาการคางชําระหนี้ โดยมีเหตุผลมาจาก คาใชจายมากกวารายไดท่ีไดรับ และการแกไขปญหา
ของผูบริโภคเหลานี้ คือเจรจาประนอมหน้ีกับสถาบันการเงิน  ดานปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการใช
บริการสินเช่ือประเภทเชาซ้ือสินคาและบริการของสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคารพาณิชย  ในเขต
อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม พบวาปจจยัท่ีมีอิทธิพล ไดแก ระดับการศึกษา ราคาสินคาท่ีตองการ
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ผอนชําระ อัตราดอกเบ้ีย ความปลอดภยัในการใชบริการสินเช่ือ  ปจจัยดานคาธรรมเนียมในชําระ
เงินคืนในแตละงวด และ ปจจัยดานการสะสมแตม 
 


