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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค  
 วันรักษม่ิงมณีนาคิน (2542) ไดอธิบายทฤษฎีอุปสงควา อุปสงค ( demand ) หมายถึงจํานวน
ตางๆของสินคาหรือบริการชนิดนั้นท่ีผูบริโภคตองการซ้ือในระยะเวลาหน่ึง ณ ระดับราคาตางๆ 
ของสินคาชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายไดตางๆ ของผูบริโภค หรือ ณ ระดับราคาตางๆ ของสินคา
ชนิดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้จากนิยามดังกลาว อุปสงคท่ีมีตอสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งจะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการดวยกันดังนี้ 
  1.ราคาสินคาชนิดนั้น เมื่อราคาสินคาสูงข้ึนปริมาณซ้ือจะลดลง แตถาราคาสินคาลดลง
ปริมาณซ้ือจะมีมากข้ึน  
  2.ราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ความสัมพันธของปริมาณซ้ือนอกจากจะข้ึนอยูกับราคาสินคา
ชนิดนั้นแลว ยังข้ึนกับราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย ซ่ึงแบงความสัมพันธสินคาไดเปน 2 ชนิด คือ 
   - สินคาท่ีใชทดแทนกัน(Substitution goods) เชน อิฐมวลเบา กับ อิฐบลอคไมแท กับ 
ไมเฌอราเปนตน การท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคาชนิดใด มากนอยเพียงใดจะตองพิจารณาถึงราคาสินคา
อ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย เม่ือราคาสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มข้ึนจะทําใหปริมาณซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งท่ีใช
ทดแทนกันไดเพิ่มข้ึนดวย แตถาราคาสินคาชนิดหนึ่งลดลง จะทําใหปริมาณซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งท่ี
ใชทดแทนกันลดลงดวย ดังน้ันความสัมพันธของราคาและปริมาณซ้ือสินคาชนิดท่ีใชทดแทนกันจะ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   - สินคาท่ีใชประกอบกัน หรือใชรวมกัน (Complementary goods) เชน สังกะสีมุง
หลังคากับตะปูหมวกตอกสังกะสี กระเบ้ืองปูพื้นกับกาวปูกระเบ้ือง เปนตน ความสัมพันธของราคา
และปริมาณซ้ือสินคาตางชนิดท่ีใชประกอบกันจะเปนไปในทิศทางตรงขาม 
  3.รายไดของผูบริโภค เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการกําหนดอุปสงค การพิจารณา
ความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภคกับปริมาณความตองการการซ้ือสินคาสามารถแบง
สินคาออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
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   - สินคาปกติ (Normal goods) ปริมาณซ้ือสินคาปกติท่ัวไปมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ระดับรายไดของผูบริโภค กลาวคือ ถาผูบริโภคมีรายไดมาก ความตองการซื้อสินคาปกติจะเพิ่มข้ึน 
แตถาผูบริโภคมีรายไดลดลง ความตองการซ้ือสินคาปกติจะลดลง 
   - สินคาดอยคุณภาพ (Inferior goods) สินคาบางชนิดเปนสินคาดอยคุณภาพในสายตา
ผูบริโภคปริมาณซ้ือสินคาประเภทนี้จะมีความสัมพันธตรงขามกับระดับรายไดของผูบริโภค 
กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีรายไดเพิ่มข้ึน ความตองการในสินคาประเภทนี้จะลดลง แตถาผูบริโภคมี
รายไดลดลงจะมีอุปสงคในสินคานี้เพิ่มข้ึน สินคาเหลานี้ไดแก บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เส้ือโหล สังกะสี
มุงหลังคา โถสุขภัณฑแบบตักราด เปนตน 
  4.รสนิยมของผูบริโภค โดยท่ัวไปจะมีลักษณะแตกตางกันตามอายุ อาชีพ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เปนตน โดยปกติรสนิยมในสินคาชนิดตางๆ จะเปล่ียนแปลงตามยุคและกาลเวลา รสนิยม
ของสินคาและบริการบางชนิดเปล่ียนแปลงไดงาย เปนตนถาสินคาชนิดใดอยูในสมัยนิยมอุปสงค
ในสินคานั้นจะเพิ่มข้ึน แตถาสินคาชนิดใดลาสมัยอุปสงคในสินคาชนิดนั้นจะลดลง 
  5.จํานวนประชากร โดยท่ัวไปเม่ือประชากรของสังคมหรือประเทศมีจํานวนมากข้ึน ความ
ตองการในสินคาและบริการจะเพิ่มมากขึ้นดวย แตประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ จะตองมีอํานาจซ้ือเพิ่มข้ึน
ดวย จึงจะกอใหเกิดอุปสงคในสินคาเพิ่มข้ึน 
  6.การคาดคะเนราคาและปริมาณสินคาในอนาคต เปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีทําใหอุปสงคใน
สินคาเปล่ียนแปลงไป เชน ผูบริโภคคาดวาปูนซีเมนตในอนาคตจะสูงข้ึน บริโภคจะซ้ือปูนซีเมนต
ในขณะน้ีเพ่ิมข้ึน อุปสงคในปูนซีเมนตในปจจุบันจึงเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขาม ถาผูบริโภคคาดวา
ราคาปูนซีเมนตในอนาคตจะลดลง ผูบริโภคจะชะลอการซ้ือปูนซีเมนตไวกอน อุปสงคของ
ปูนซีเมนตในปจจุบันจึงลดลง 
  7.ฤดูกาล ความตองการซ้ือสินคาตางๆ ในแตละชวงเวลาจะแตกตางกันตามฤดูกาล เชน ใน
ฤดูรอนปริมาณความตองการเคร่ืองปรับอากาศจะเพ่ิมข้ึน ฤดูหนาวปริมาณความตองการเคร่ืองทํา
น้ําอุนจะมีมากข้ึน 
 
 2.1.2ทฤษฎีการลงทุน 
 ประพันธ เศวตนันท (2549) ไดอธิบาย การลงทุน ในความเขาใจทั่วไปมีความแตกตางไปจาก
ความเขาใจในดานเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะการลงทุนทางการเงิน (financial investments) เชน การ
ซ้ือหุนหรือหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงไมถือเปนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร หรือการซ้ือ
ท่ีดินกักตุนไว ก็ไมใชการลงทุนในทางเศรษฐศาสตรเชนกัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยหลาย อาจเปน
การลงทุนหรือไมก็ได แลวแตรายละเอียดของแตละกรณี 
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  สําหรับการลงทุนในดานเศรษฐศาสตร (economic investment) ไดแก การซ้ือขายสินคา
ประเภททุน ท่ีเกิดข้ึนใหม ไมวาจะเปนโรงงาน บานท่ีอยูอาศัย อาคาร สํานักงาน เคร่ืองจักร 
เคร่ืองกล เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ โดยการลงทุนในทางเศรษฐศาสตรแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
  1.งานกอสรางท่ีเกิดข้ึนใหม (new structures) เชน สํานักงาน โรงงานผลิต โกดังเก็บสินคา 
โรงแรม รานคาปลีก และบานท่ีอยูอาศัย 
  2.เคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิตท่ีผลิตข้ึนใหม (new machinery and equipment) รวมท้ัง
เคร่ืองมือ อุปกรณสํานักงาน  
  3.สินคาคงคลัง (inventories)  มีความหมายเปน 2 อยาง คือ วัตถุดิบท่ียังไมไดนํามาใชใน
กระบวนการผลิต และ สินคาท่ีผลิตออกมาแลวแตยังไมไดออกจําหนายในทองตลาด 
  การลงทุนเกิดข้ึนท้ังในภาครัฐบาลและภาคเอกชน การลงทุนของภาครัฐบาล (public 
investment) รัฐบาลสามารถควบคุมไดโดยตรง ข้ึนอยูกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐเปนสําคัญ 
แตในการลงทุนในภาคเอกชน (private investment) รัฐบาลไมอาจควบคุมไดโดยตรง มูลคาการ
ลงทุนของเอกชนจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับแรงจูงใจในดานกําไร เชน เม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
การลงทุนของเอกชนมักตํ่าลงมาก ดังนั้นเพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศเปนไปโดยราบร่ืน มี
เสถียรภาพ รัฐบาลอาจใชมาตรการทางการเงิน และมาตรการทางการคลัง เพื่อปรับระดับการลงทุน
ของเอกชนใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น  
  ในดานธุรกิจ ผูประกอบการสามารถแบงการลงทุนออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.การลงทุนเพื่อทดแทนสวนท่ีสึกหรอ (replacement investment) เพื่อรักษาปริมาณสินคา
ประเภททุน ใหอยูในระดับเดิม งบประมาณลงทุนในสวนนี้จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับระดับการผลิต
สินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคในปจจุบัน (นัยหนึ่งข้ึนกับรายได เพราะรายไดกําหนดระดับการ
อุปโภคบริโภค) การผลิตสินคาและบริการยอมทําใหปริมาณทุนเส่ือมสภาพไป เรียกวา เปนการสึก
หรอของสินคาประเภททุน ถาไมมีการซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ในท่ีสุดปริมาณสินคาประเภททุนก็
ตองมีมูลคานอยลงไปเร่ือยๆ และศักยภาพในการผลิตก็ลดลงตามไปดวย 
  2.การลงทุนโดยอิสระ (autonomous investment) คือ การลงทุนท่ีเปนอิสระจากการ
เปล่ียนแปลงของรายได อันเปนผลจาก (ก) การประดิษฐสินคาชนิดใหม หรือ (ข) เพราะผูบริโภค
เปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค เชน สมัยกอนเคยบริโภคขาวราดแกง ปจจุบันเปลี่ยนไปบริโภค
อาหารฟาสตฟูด เปนตน หรือ (ค) เพราะผูประกอบการตองการเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตสินคาและ
บริการใหมีประสิทธิภาพข้ึน เราจะเห็นวา งบประมาณเพื่อการลงทุนในสวนนี้เกิดจากความจําเปน
ในดานธุรกิจ โดยไมไดเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงของรายไดของประชาชน 
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  3.การลงทุนโดยถูกจูงใจ (induced investment) คือ การลงทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ระดับการบริโภคหรือรายได เปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา เม่ือผูบริโภคมี
รายไดสูงข้ึนยอมบริโภคเพิ่มข้ึน แตเนื่องจากการบริโภคสวนใหญถูกกําหนดโดยรายได จึงสรุปได
วา การลงทุนโดยจูงใจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงระดับรายไดนั่นเอง 
  นอกจากนี้ ระดับการลงทุนยังถูกกําหนดดวยปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก 
  1.การเปล่ียนแปลงอุปสงคตอการบริโภค (change in consumer demand) อุปสงคตอการ
บริโภคเพ่ิมสูงข้ึนเทาไร ความจําเปนในการเพิ่มความสามารถในการผลิตยอมสูงข้ึนเพียงนั้น ปจจัย
กําหนดการลงทุนทางธุรกิจไมไดเปนผลจากระดับการบริโภค แตเปนผลจากการเปล่ียนแปลงการ
บริโภค ดังนั้นแมวาอุปสงคตอการบริโภคจะอยูในระดับสูง แตถาการเปล่ียนแปลงคงท่ี การลงทุน
ยอมไมเกิดข้ึน ตรงกันขามอุปสงคตอการบริโภคอยูในระดับตํ่า แตมีการเปล่ียนแปลงในอัตราสูง 
การลงทุนจึงเพิ่มข้ึน แตการบริโภคข้ึนกับรายได การเปล่ียนแปลงของรายไดจึงทําใหการลงทุน
เปล่ียนแปลง ถาประชาชนมีรายไดสูงข้ึน หนวยผลิตจะขายสินคาและบริการไดเพิ่มมากข้ึน จึง
กระตุนใหมีการลงทุนมากข้ึนตามไปดวย 
  2.อัตราดอกเบ้ีย (rate of interest) เงินทุนซ่ึงหนวยธุรกิจใชในการลงทุน ไดมาจากการกูยืม
หรือไดมาจากกําไรสะสมของหนวยผลิตเอง กรณีกูยืมเงินทุนมาจากภายนอก ตนทุนของการกูยืม 
เรียกวา อัตราดอกเบ้ียซ่ึงหนวยผลิตตองจายใหแกผูใหกู ซ่ึงสวนใหญคือธนาคารพาณิชย แตถาได
เงินทุนมาจากกําไรสะสมภายในหนวยผลิตเอง ตนทุนของเงินทุนภายในดังกลาว เรียกวา “อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเสียไป” (forgone interest) หมายถึง คาเสียโอกาส (opportunity cost) ท่ีจะไดรับ
ผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย ถาไดนําเงินทุนจํานวนนี้ไปฝากธนาคาร หรือนําเงินไปใหคนอ่ืนกูแทน 
สรุปก็คือ ไมวาจะเปนเงินทุนภายนอกหรือเงินทุนภายในหนวยผลิต เราตองใชอัตราดอกเบ้ียเปน
ตนทุนของการลงทุนทุกคร้ัง 
  3.การเปล่ียนแปลงในดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหม การเปล่ียนแปลงในดาน
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการผลิต ทําใหสินคาประเภททุนท่ีใชอยูประจํากลายเปนอุปกรณลาสมัย
ไมวาอุปกรณนั้นๆจะมีสภาพใหมเพียงใดก็ตาม หนวยผลิตอาจจะตองตัดสินใจเปล่ียนแปลงวิธีการ
ผลิตเสียใหมเพื่อใหตนทุนการผลิตลดตํ่าลง และสินคามีคุณภาพดีข้ึน ดังนั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ในดานเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การลงทุนจะสูงข้ึน เชน การที่เคร่ืองคอมพิวเตอรมีราคา
ถูกลงไปอยางรวดเร็ว โดยท่ีประสิทธิภาพการใชงานสูงข้ึนกวาเดิมหลายเทา หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรจําเปนตองใชกับคอมพิวเตอรรุนใหม เปนตน การเสนอผลิตภัณฑใหมในทองตลาดมี
สวนกระตุนใหนักลงทุนต่ืนตัวมาก ทําใหการลงทุนสูงข้ึนเชนกัน 
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  4.นโยบายของรัฐบาล นโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลมีผลกระทบตอการลงทุนของ
เอกชน ทําใหการลงทุนเพิ่มมากข้ึน หรือทําใหการลงทุนลดนอยลง เชน การใหสิทธิพิเศษดานภาษี
ตางๆ การขจัดความไมคลองตัวในการบริหารราชการ การผอนผันการใชกฎหรือระเบียบบาง
ประการ และท่ีสําคัญ ไดแก บรรยากาศในดานการลงทุน ความม่ันคงในทางการเมือง ศรัทธาในตัว
ผูนํา หรือคณะรัฐมนตรี เปนตน 
 
 2.1.3แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
 สวนประสมทางการตลาด (marketing mix) คือกลุมของเคร่ืองมือและเทคนิคทางการตลาดท่ี
กิจการสามารถควบคุมได ซ่ึงนักการตลาดจะตองกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดใหมี
ความสอดคลองกัน เพื่อผลิตสินคาหรือบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของตลาด
เปาหมาย โดยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด ผูมีสวนเกี่ยวของหรือบุคลากร การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการการใหบริการ (Kotler and Armstrong, 1999)  
  1.ผลิตภัณฑ (Product) คือ ท้ังสินคาท่ีจับตองไดและบริการ ท่ีจะตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค ผูผลิตจะตองมีการพัฒนาสินคาท่ีมีอยูและสรางสรรคสินคาใหมอยางตอเนื่อง เพื่อ
สนองความตองการของผูบริโภค ส่ิงท่ีนักการตลาดตองคํานึงถึงคือ คุณคาของผูบริโภค (Customer 
Value) ซ่ึงหมายถึงการเปรียบเทียบของผูบริโภคระหวางคุณคาหรืออรรถประโยชนและความพึง
พอใจท่ีไดรับจากผลิตภัณฑ กับ ตนทุนในการไดผลิตภัณฑนั้นมา  
  2.ราคา (Price) คือ คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินเปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาในการ
แลกเปล่ียนสินคาและบริการในรูปของเงินตรา ราคาจึงเปนตนทุนในการใชบริการของลูกคาท่ีจะทํา
การเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑ ถาคุณคาของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคคาด
วาจะไดรับสูงกวาราคาแลว ลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ  
  3.ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ การสงมอบสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภค 
นักการตลาดตองคิดหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการกระจายสินคา โดยจะตองคํานึงถึงเร่ืองเวลา 
สถานท่ี วิธีการจัดสง คนกลางทางการตลาด และความสะดวกสบายของผูบริโภค เพื่อหาทาง
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด ชองทางการจัดจําหนายสามารถแบงไดเปนหลาย
ระดับ ดังนี้ 
   - ชองทางการจัดจําหนายโดยตรง (Direct Channel) คือ ชองทางท่ีผูผลิตสินคาติดตอ
โดยตรงกับลูกคา โดยไมผานคนกลาง 
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   - ชองทางการจัดจําหนายหน่ึงระดับ (One-Level Channel) คือ ชองทางการจัดจําหนาย
ท่ีมีการสงผานสินคาจากผูผลิตไปยังคนกลางแลวจึงถึงมือผูบริโภค 
   - ชองทางการจัดจําหนายสองระดับ (Two-Level Channel) คือ ชองทางการจัดจําหนาย
ท่ีมีการสงผานสินคาจากผูผลิตไปยังคนกลางทางการตลาด 2 ระดับแลวจึงถึงมือผูบริโภค 
  4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดตอส่ือสารระหวางผูจัดจําหนายและตลาด
เปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและเกิด
พฤติกรรมการซ้ือท่ีเร็วข้ึน การสงเสริมการตลาดประกอบดวย  4 วิธี ซ่ึงเรียกวาสวนประสมการ
สงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ซ่ึงประกอบดวย 
   - การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคลเปนส่ือกลาง แตจะ
เปนการเสนอความคิดผานส่ือหรือไมผานส่ือก็ได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือโนมนาวผูบริโภคจํานวน
มากใหสนใจซ้ือสินคา 
   - ขายโดยใชบุคคล (Personal selling) เปนการติดตอส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา
ระหวางผูขายและลูกคาผูมีอํานาจซ้ือ โดยมีตัวแทนขายเปนผูชักจูงลูกคาใหซ้ือสินคา 
   - การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกลุมกิจกรรมหรือวิธีการที่ทําข้ึนเพื่อ
ดึงดูดใจลูกคาใหเกิดความตองการซ้ือ การสงเสริมการขายท่ีไดรับความนิยม เชน การคืนเงิน ของ
แถม สินคาตัวอยาง 
   - การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนกิจกรรมท่ีทําข้ึนโดยมีเปาหมายเพื่อสราง
หรือรักษาไวซ่ึงภาพพจนและช่ือเสียงขององคกร เพื่อใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
  5.ผูมีสวนเก่ียวของหรือบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) คุณภาพในการ
บริการตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาไดอยางแตกตางและเหนือคูแขงในการทําธุรกิจ เปนความสัมพันธระหวางพนักงานใหบริการ
และผูใชบริการตางๆ ขององคกรพนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองตอ
ลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 
  6.การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคาโดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวมท้ัง
ทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคาเชน สภาพแวดลอมของ
สถานท่ีใหบริการ การออกแบบตกแตงและแบงสวนหรือแผนกของพื้นท่ีในอาคาร และลักษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคาและทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจน
ดวย 
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  7.กระบวนการการใหบริการ (Process) เปนข้ันตอนการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพการ
บริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจ  ลูกคาจะพิจารณาในสองดานคือความซับซอน 
(Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในดานความซับซอนจะตองพิจารณาถึงข้ันตอน
และความตอเนื่องของงานในกระบวนการใหบริการ  
  ในการศึกษาน้ี จะทําการศึกษาภายใตแนวคิดสวนประสมการตลาดเพียง 5 ปจจัยดวยกัน 
โดยรวมปจจัยดานผูมีสวนเกี่ยวของหรือบุคลากรเขากับปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ และ
รวมปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพเขากับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดังนั้น แนวคิด
สวนประสมการตลาดท่ีจะใชในการศึกษานี้ จะประกอบไปดวย สวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานการใหบริการ 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  สถาพร  ศรประสิทธ์ิ (2544)ทําการศึกษาความตองการซ้ือบานจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม  
โดยทําการศึกษาเฉพาะผูท่ีมีความตองการซ้ือบานจัดสรรท้ังท่ีมีบานเปนของตนเองแลวแตยัง
ตองการซ้ือเพิ่มและผูท่ียังไมมีบานเปนของตนเอง โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 306 ราย ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-35 ป สถานภาพสมรส  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับจางเอกชน รายได 10,000-20,000 บาทตอเดือน ความตองการ
เบ้ืองตนในการซ้ือบานจัดสรรพบวา ตองการบานเดี่ยว 2 ช้ัน ราคา 1,000,000-1,500,000 บาท เนื้อท่ี 
51-60 ตารางวา อยูบนทําเลถนนเชียงใหม-แมโจ และผอนไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุดไดแก ราคาของบาน ทําเลท่ีตั้งของโครงการ และ
สภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคของโครงการ สวนสาเหตุการชะลอการตัดสินใจซ้ือท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ ไมมีบานจัดสรรที่ตรงตามความตองการในทําเลท่ีตั้งท่ีตองการ ยังไมมีเงินเก็บออม
สําหรับดาวนเพียงพอ และกําลังเปรียบเทียบกับการสรางบานบนท่ีดินของตนเองโดยวาจาง
ผูรับเหมา 
  ผกาแกว   จิตรักษ (2549) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการซ้ือบานจัดสรรใน
จังหวัดนนทบุรีโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูซ้ือบานจัดสรร 400ตัวอยางใน 20 โครงการผล
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 - 35 ป สถานภาพโสด การศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพรับจางเอกชน และรายไดนอยกวา 25,000 บาทตอเดือน ในสวนของพฤติกรรม
การซ้ือบานจัดสรร สวนใหญเปนบานเดี่ยว เนื้อท่ี 50-100 ตารางวา ราคา 500,000-1,000,000 บาท 
ในดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรซ่ึงไดแก ทําเลที่ตั้งโครงการราคาขายท่ีเหมาะสม
กับคุณภาพความสะดวกในการซ้ือหรือสถานท่ีขายและการใหบริการท้ังกอนและหลังการขายท่ีดีจะ
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มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดสวนปจจัยท่ีมีผลรองลงมา คือ ระบบสาธารณูปโภค ราคาขายถูก
กวาโครงการอ่ืน บริการจองลวงหนา และ การมีบานตัวอยางใหชมกอนตัดสินใจ 
  รุงลาวัลย   คําปน (2550)ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือบานในโครงการบานจัดสรร
ในจังหวัดเชียงใหมโดยการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางจํานวน 250 ราย แยกเปนชาวไทยจํานวน 150 
รายและชาวตางชาติจํานวน 100 ราย  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางชาวไทยสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุ 30 - 40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี อาชีพขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท พฤติกรรมการเลือกซ้ือบานจัดสรรพบวา สวนใหญ
เปนบาน 2 ช้ันขนาดที่ดิน 50-100 ตารางวา ราคาบานพรอมท่ีดินระหวาง 2-3 ลานบาท ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรท่ีสุดไดแก  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ การมีสํานักงาน
ขายใหบริการหลายแหง การมีบานตัวอยางใหชมกอนตัดสินใจ และผูประกอบการและพนักงานมี
ความเต็มใจในการใหบริการและชวยเหลือ สวนกลุมกลุมตัวอยางชาวตางชาติสวนใหญมีสัญชาติ
อังกฤษ เปนเพศชาย อายุ 50 ปข้ึนไป สมรสกับคนไทย การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักธุรกิจ 
และมีรายไดมากกวา 50,000 บาทตอเดือน พฤติกรรมการเลือกซ้ือบานจัดสรรพบวา เปนบาน 2 ช้ัน 
ขนาดท่ีดิน 100-150 ตารางวา ราคาบานพรอมท่ีดินระหวาง 3-4 ลานบาท ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรท่ีสุด ไดแก เง่ือนไขการจายเงินท่ีสะดวกตอการซ้ือ การมีสํานักงาน
ขายใหบริการหลายแหง  การมีบริการท้ังกอนและหลังการขายท่ีดี   และพนักงานมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน 
  จําลอง   วงศศิริอํานวย (2551)ทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในบานสรางเสร็จกอน
ขาย โดยเนนศึกษาโครงการ แลนด แอนด เฮาส ในจังหวัดเชียงใหม มีกลุมตัวอยางคือผูซ้ือบาน
สรางเสร็จกอนขายจํานวน 184 รายผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายและหญิงใกลเคียง
กัน สวนใหญมีสถานภาพสมรส อายุ 31 - 35 ป การศึกษาปริญญาตรี อาชีพเจาของกิจการ รายไดตอ
เดือน 20,000 - 30,000 บาท ในดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  ช่ือเสียงของบริษัททําเลที่ตั้ง
ของโครงการความพรอมของบานสรางเสร็จกอนขายท่ีสามารถเขาอยูไดทันทีราคาบานพรอมท่ีดิน
ท่ีเหมาะสมเง่ือนไขในการขายอัตราดอกเบี้ยแนวโนมของวัสดุกอสรางท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน และการ
ใหขอมูลของพนักงานขาย มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานสรางเสร็จกอนขายมาก ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการบานสรางเสร็จกอนขายพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจใน
ทําเลที่ตั้งของโครงการการออกแบบผังโครงการและระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูง 
  วรลักษณ   ศิริจันทรพงค(2553) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือบานเพ่ืออยู
อาศัยในจังหวัดเชียงใหมโดยแยกศึกษาผูบริโภคท่ีซ้ือบานจัดสรรและใชบริการผูรับเหมาในชวงป 
2548-2553  จําแนกเปนผูท่ีซ้ือบานจัดสรรและใชบริการผูรับเหมาอยางละ 100 ราย ผลการศึกษา
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พบวา กลุมตัวอยางท่ีซ้ือบานจัดสรรสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป สมรสแลว ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนคือ 20,001-30,000 บาท 
และมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด ในดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจัดสรร ทําเลที่ตั้งของ
โครงการราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  สํานักงานขายมีความสะดวกในการติดตอ และผูประกอบการ
และพนักงานมีความเต็มใจในการบริการและชวยเหลือ มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือในระดับ
มาก สวนพฤติกรรมในการซ้ือบานจัดสรร พบวา สวนใหญเปนบาน 2 ช้ัน มีเนื้อท่ี 50-100 ตารางวา 
ราคา 1,000,000-3,000,000 บาท ซ้ือโดยการกูผานธนาคารท่ีติดตอเอง โดยมีระยะเวลาผอน 20-30 ป 
ผอนเดือนละ 10,000-20,000 บาท 
  สวนกลุมตัวอยางท่ีใชบริการสรางบานจากผูรับเหมา สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป 
สมรสแลว ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  รายไดเฉล่ียของ
ครอบครัวตอเดือนคือ 10,001-20,000 บาท และมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม  ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจสรางบานในระดับสูง ไดแก แบบบานท่ีตรงกับความตองการ คาใชจายในการ
กอสรางท่ีเหมาะสมกับความตองการ ความสะดวกในการติดตอกับผูรับเหมา และการรับประกัน
ผลงาน  ในดานพฤติกรรมในการสรางบานโดยจางผูรับเหมา พบวา สวนใหญเปนบานเดี่ยว 2 ช้ัน มี
เนื้อท่ี 50-100 ตารางวา ราคา 500,000-1,000,000 บาท กูผานธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคาร
ออมสินอยางละเทากัน มีระยะเวลาผอนชําระ 21-30 ป โดยผอนไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน  
นอกจากนั้นยังพบวาผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะซ้ือบานจากโครงการจัดสรรมากข้ึนถาผูบริโภคมี
อาชีพท่ีมีรายไดประจํามีรายไดเฉล่ียของครอบครัวสูงข้ึนและไมมีท่ีดินในจังหวัดเชียงใหม  

 


