
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 
 
 ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของ
รานคาปลีกในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีตางๆ เพื่อนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 
2.1  แนวคิดดานการจัดการการคาปลีก 
 การคาปลีกเปนชองทางการตลาดประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการดําเนิน
ธุรกิจในปจจุบัน เพราะการคาปลีกประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคาและ
บริการไปสูผูบริโภคคนสุดทาย (ultimate consumer) ผูซ้ือท่ีเปนผูบริโภคคนสุดทายยอมแตกตาง
ไปจากผูซ้ือท่ีเปนธุรกิจหรือสถาบัน ถาเปรียบเทียบการซ้ือของธุรกิจ แรงจูงใจในการซ้ือ (buying 
motive) เกิดจากความตองการหากําไรหรือตองการนําไปขายตอ แตแรงจูงใจในการซ้ือของ
ผูบริโภคจะอยูท่ีความพอใจของครอบครัวหรือความพอใจสวนตัว 
  ศิริ ภูพงษวัฒนา (2550) ไดกลาวไววา ธุรกิจการคาปลีกมีบทบาทสําคัญมากในการ
จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค รูปแบบการคาปลีกมีท้ังแบบดั้งเดิม (traditional trade) และแบบ
ใหม (modern trade) ธุรกิจการคาปลีกในปจจุบันไดรวมเอารูปแบบของการคาปลีกในลักษณะ
ตางๆ ไวเขาดวยกัน อุตสาหกรรมการคาปลีกไดกลายเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรงและมีนวัตกรรมใหมๆ เกิดข้ึน ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
นอกจากนั้นยุพิน พิทยาวัฒนชัย (2550) ไดกลาวไววารานคาปลีกมีความสําคัญอยางยิ่งในกิจกรรม
ทางการตลาด เนื่องจากเปนกลุมบุคคลหรือสถาบันคนกลางทางการตลาดท่ีติดตอผูบริโภคคน
สุดทาย โดยไดสรุปหนาท่ีของการคาปลีกและสวนประสมของการคาปลีกไวดังนี้ 
 
 หนาท่ีของการคาปลีก 

1.  ชวยวางแผนกําลังคน และการกระจายสินคาจากผูผลิต ผูคาสง ตัวแทน นายหนา ไปยัง
ผูบริโภคคนสุดทาย 

2.  ชวยโฆษณาและสงเสริมการขายใหเจาของสินคา ดําเนินการโดยใชพนักงานขาย การ
ตกแตงราน การบริหารสินคาในช้ันวางสินคาเพื่อการจําหนายสินคา 
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3. ชวยนําความตองการของผูบริโภคไปสูผูผลิต เพื่อใหผลิตสินคาและบริการตามท่ี
ผูบริโภคตองการ 

4. ดําเนินการจัดแบงสินคาตามจํานวนและขนาดตามท่ีผูบริโภคตองการ 
5. ชวยเก็บรักษาสินคาใหกับท้ังผูคาสงและผูผลิต 
6. ชวยลดความเส่ียงในการขายสินคาและบริการ 
 
สวนประสมของการคาปลีก 
1. สินคาท่ีมีการเสนอขายในราน (merchandises) หมายถึง การมีสินคาเสนอขายใหกับ

ลูกคาอยางหลากหลาย (variety) และมีความเส่ียงนอยในการเก็บสินคาคงคลังเพื่อรอการจําหนาย
และจะตองรูจักเลือกชนิดของสินคาเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา 

2. ราคา (price) เปนการเสนอขายสินคาท่ีมีความหลากหลายของราคา หรือมีนโยบาย
ราคาออกมาเพื่อแสดงใหเห็นความชัดเจนและความแตกตางจากคูแขง หรือ เปนราคาท่ีสามารถ
แขงขันในตลาดได 

3. บรรยากาศภายในรานคา (store atmosphere) เปนสภาพแวดลอมและบรรยากาศของ
รานคาท่ีนาเดินและเพลิดเพลินไปกับการจับจายใชสอย เชน การจัดตกแตงรานท่ีสวยงาม สี 
อุณหภูมิ ทางเดิน และการจัดวางสินคาท่ีดูนาสนใจ 

4. การติดตอส่ือสารกับลูกคา (communication) การท่ีธุรกิจคาปลีกมีการวางแผนในการ
ส่ือสารทางการตลาดกับลูกคา การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา การขายโดยพนักงานขาย การแจงขอมูล
ขาวสารในการสงเสริมการตลาด ฯลฯ เปนตน 

5. การบริการ (service) เนนการใหบริการที่ดีกับลูกคา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสามารถสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา เชน การตอนรับ การสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา การรับประกันสินคา ฯลฯ 
เปนตน 

6. การจัดสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ (logistics) หรือการกระจายสินคา เปนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการนําสินคาสงไปยังลูกคากลุมเปาหมาย และเปนการกระจายสินคาใหอยูในลักษณะ
ท่ีเหมาะสม เชน การลําเลียงและการขนสงท่ีทันเวลา การเก็บรักษาสินคาคงคลัง การบริหารสินคา
คงคลัง เปนตน 

7. ทําเลท่ีตั้ง (location) หมายถึง สถานท่ีตั้งของรานคาปลีกตางๆ ซ่ึงก็มีความสําคัญไม
นอย เชน การคมนาคมสะดวก มีท่ีจอดรถ หรือเปนแหลงชุมชน ฯลฯ เปนตน 
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วิทวัส รุงเรืองผล (2545) ไดทําการแบงแยกประเภทของผูคาปลีกออกเปนกลุมตามเกณฑ
ตางๆ ดังนี้ 

ประเภทของผูคาปลีก 
1. การจัดประเภทผูคาปลีกตามกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (classified by 

marketing mix) ประกอบดวย 
1.1   หางสรรพสินคา (department store) คือ รานคาปลีกขนาดใหญ มีสินคาไว

บริการลูกคาอยางหลากหลายท้ังความกวางและความลึกของผลิตภัณฑ แบงสินคาเปนหมวดหมู
อยางชัดเจน มีการใหบริการแกลูกคามาก ราคาสินคามักสูงกวารานประเภทอ่ืนๆ เชน หางโรบิน
สัน หางเซ็นทรัล เปนตน 

1.2   ซุปเปอรสโตร (superstore) เปนรานคาปลีกท่ีมีขนาดเล็กกวา
หางสรรพสินคา มีสินคาแบงเปนแผนกคลายหางสรรพสินคา แตมีความหลากหลายในดานความ
ลึกของผลิตภัณฑนอยกวา เชน หมวดเคร่ืองใชไฟฟา จะมีเพียง 3-4 ยี่หอ ขณะท่ีหางสรรพสินคา
อาจมีถึงกวา 10 ยี่หอ มีการใหบริการแกลูกคาคลายหางสรรพสินคา เชน จัสโกซุปเปอรสโตร เปน
ตน 

1.3   ซุปเปอรมารเก็ต (supermarket) เปนรานคาปลีกท่ีเนนการจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวันโดยใชการขายแบบบริการตัวเอง ใหผูบริโภคเลือกหยิบ
สินคาจากช้ันแลวนํามาชําระเงินท่ีจุดชําระเงินท่ีจัดไวเฉพาะ ซ่ึงรานประเภทนี้อาจต้ังอยูใน
หางสรรพสินคาหรือแยกออกมาอยางชัดเจนก็ได เชน ทอปซุปเปอรมารเก็ต ฟูดแลนด เปนตน 

1.4   ซุปเปอรเซ็นเตอร (super center) ในตางประเทศจะมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึง
วา hypermarket มีลักษณะผสมระหวางซุปเปอรมารเก็ตกับหางสรรพสินคา คือ มีท้ังสินคาหมวด
อาหาร เชนเดียวกับซุปเปอรมารเก็ต แตก็มีสินคาท่ัวไป เชน เส้ือผา เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองกีฬา 
แบบเดียวกับหางสรรพสินคา แตจะมีความลึกของสายผลิตภัณฑต่ํากวา และลักษณะการจัดรานจะ
จัดในลักษณะบริการตัวเอง ไมไดแยกเปนแผนกท่ีชัดเจนอยางหางสรรพสินคาและผูซ้ือจะตองนํา
สินคามาชําระเงิน ณ จุดชําระเงินเอง เชน โลตัส คารฟูร บ๊ิกซี เปนตน 

1.5   รานสะดวกซื้อ (convenience store) เปนรานคาปลีกขนาดเล็ก พื้นท่ี
ประมาณ 100 ตารางเมตร จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสําเร็จรูปท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมี
ความกวางและความลึกของผลิตภัณฑนอยกวาซุปเปอรมารเก็ตมาก มีการจัดรานแบบบริการ
ตัวเอง ซ่ึงราคามักสูงกวาซุปเปอรมารเก็ต เชน เซเวน-อีเลฟเวน 

1.6   รานขายสินคาเฉพาะอยาง (specialty store) เปนรานคาท่ีขายสินคา
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ มีความกวางของสายผลิตภัณฑต่ํามาก สวนความลึกของ
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ผลิตภัณฑมักมีมาก โดยสวนใหญจะมีการใหบริการแกลูกคาสูง เชน ซิตี้เซน รานรองเทาบาจา ราน
เอสแอนดพี เปนตน 

1.7   ศูนยการคา (shopping center) เปนธุรกิจพัฒนาท่ีดินโดยการสรางศูนย
รวมรานคาปลีกและสถานบริการตางๆ ไวดวยกัน โดยจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือดึงดูด
คนมาซ้ือสินคา โดยสวนใหญแลวจะประกอบดวย หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต และรานขาย
สินคาเฉพาะอยางรานยอยๆ หลายประเภท เชน ซีคอนสแควร เซ็นทรัลพลาซาปนเกลา เปนตน 

2. การจัดประเภทผูคาปลีกตามขนาดและความถาวรของราน (classified by size and 
performance of store) ซ่ึงยังแยกเปน 2 กลุมใหญ คือ 

2.1  การคาปลีกแบบที่มีตั้งรานแนนอน แบงออกเปน 
2.1.1 รานคาปลีกขนาดใหญ เปนรานคาปลีกท่ีมีพื้นท่ี

กวางขวาง ปกติจะมีพื้นที่ ตั้งแต 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
2.1.2 รานคาปลีกขนาดกลาง เปนรานคาปลีกท่ีมีขนาด

พื้นท่ีตั้งแต 500 ตารางเมตร ถึง 5,000 ตารางเมตร เชน ซุปเปอรมารเก็ต รานจําหนายเส้ือผาบาง
แหง เปนตน 

2.1.3 รานคาปลีกขนาดเล็ก เปนรานคาปลีกท่ีมีพื้นท่ีต่ํา
กวา 500 ตารางเมตร เชน รานสะดวกซ้ือ รานขายหนังสือ เปนตน 

2.1.4 รานคาปลีกแบบแผงจําหนายสินคา เปนการคา
ปลีกท่ีไมไดกอสรางเปนรานคาแตจัดสรางเปนแผงหรือตู โดยผูขายจะอยูในตูหรือหลังแผง โดยผู
ซ้ือเลือกซ้ือสินคาจากภายนอกหรือดานหนาแผง ซ่ึงแผงดังกลาวมีท้ังท่ีมีลักษณะถาวร เชน บูท
จําหนายเคร่ืองดื่มและอาหารของเซเวนอีเลฟเวนตามมหาวิทยาลัย หรืออาจมีลักษณะเปนแผง
ช่ัวคราว เชน แผงจําหนาย อาหารตามตลาดสด ซ่ึงมีท่ีตั้งแผงแนนอน 

2.2  การคาปลีกแบบไมมีท่ีตั้งรานแนนอน ประกอบดวย 
2.2.1 ผูคาเรแบบรานเคล่ือนที่ ไดแก ผูคาปลีกประเภท

หาบเรแผงลอยรถเข็นรวมท้ังรถกระบะ ท่ีนําผลิตภัณฑตางๆ เชน อาหาร ผลไม ไอศกรีม ไสกรอก 
ซาลาเปา นําใสรถตระเวนจําหนายตามจุดตางๆ ซ่ึงสวนใหญผูคาปลีกลักษณะนี้มักจะมีเสนทาง
ประจําตามชวงเวลา ซ่ึงทําใหผูซ้ือประมาณเวลาไดวาจะมาจําหนายในบริเวณนั้นๆ เม่ือไร 

2.2.2 การขายตรงโดยพนักงานขาย เปนการขายปลีกท่ี
ผูขายปลีกนําสินคาไปเสนอตอผูบริโภคท่ีทํางานหรือท่ีพักอาศัยของลูกคาโดยตรง เชน การ
จําหนายเคร่ืองสําอางของมิสทีน การขายประกันชีวิต 
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2.2.3 การขายแบบจัดปารตี้ เปนการขายปลีกท่ีผูขายเชิญ
ผูสนใจมารวมกันจํานวนหนึ่ง เพ่ือสาธิตสินคาและจําหนายสินคา เชน การจําหนายของพนักงาน
ขายทัพเพอรแวรหรือเคร่ืองครัว เปนตน 

2.2.4 การขายตรงผานส่ือ เปนการจําหนายผลิตภัณฑ
ของผูผลิตหรือคนกลางท่ีใชส่ือ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ จดหมาย หรือแคตตาล็อก สงตรงไป
ยังกลุมเปาหมาย โดยมีหมายเลขโทรศัพทและสถานท่ีติดตอกลับเพื่อส่ังซ้ือสินคา 

2.2.5 การขายโดยผานเคร่ืองจําหนายอัตโนมัติ เปนการ
ขายปลีกท่ีใชเคร่ืองจําหนายอัตโนมัติตั้งประจําในจุดโดยใหผูซ้ือหยอดเหรียญเพื่อซ้ือสินคาจาก
เคร่ือง เชน เคร่ืองจําหนายน้ําอัดลม กาแฟ หรือเคร่ืองจําหนายน้ําดื่ม รวมท้ังของขบเค้ียว เปนตน 

3. การจัดประเภทรานคาปลีกตามลักษณะความเปนเจาของ (classified by form of 
ownership) ประกอบดวยราน 4 ลักษณะ คือ 

3.1 รานคาปลีกอิสระ (independent stores) เปนรานคาปลีกรานเดี่ยวท่ีไมมี
เครือขายสาขา มักบริหารงานโดยเจาของรานของกิจการ ซ่ึงในประเทศไทยมีรานลักษณะนี้มาก 
สวนใหญเปนรานขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เชน รานขายอาหาร รานขายเส้ือผา 

3.2 รานคาปลีกแบบลูกโซ (chain stores) เปนรานปลีกระบบเครือขายท่ีมี
รานต้ังแต 2 รานข้ึนไป บริหารโดยเจาของหรือบริษัทเดียวกัน ใชชื่อรานและลักษณะของรานแบบ
เดียวกัน โดยมีทีมบริหารเปนผูกําหนดนโยบายของรานทุกรานรวมกัน เชน หางสรรพสินคา
เซ็นทรัล บ๊ิกซีซุปเปอรเซ็นเตอร เปนตน 

3.3 รานคาปลีกระบบสิทธิทางการคา (franchise stores) เปนรานคาปลีกหรือ
ระบบเครือขายที่ประกอบดวยรานคาปลีกหลายรานตางเจาของกัน แตไดรับสิทธิทางการคาจาก
เจาของสิทธิรายเดียวกัน โดยเจาของสิทธิทางการคาจะเปนผูกําหนดมาตรฐานรวมกันของราน เชน 
ช่ือราน ลักษณะการตกแตง มาตรฐานของสินคา โดยเจาของรานมีอํานาจการตัดสินใจภายในราน
ในขอบเขตจํากัดและเจาของสิทธิทางการคาจะเรียกเก็บคาใชจายหรือสวนแบงกําไรในฐานะ
เจาของสิทธิทางการคา รานลักษณะนี้รูปลักษณะภายนอกจะไมแตกตางจากรานคาปลีกแบบลูกโซ
ท่ัวไป แตตางกันท่ีการบริหารงานในรานและเจาของรานมิไดเปนเจาของเดียวกัน เชน รานเซเวน-
อีเลฟเวน (บางสาขา) รานไกทอดเคเอฟซี (บางสาขา) เปนตน 

3.4 รานคาปลีกแบบรวมกลุมของผูคาปลีกอิสระ (group of independent 
stores) เปนการรวมกลุมกันของรานคาปลีกอิสระหลายๆ รานรวมกันเพื่อประโยชนในทางการคา 
โดยการบริหารงานยังคงเปนอิสระของแตละราน ซ่ึงการรวมกลุมนี้อาจใชช่ือเดียวกันเปนช่ือราน
และใชการตกแตงคลายกันแบบรานคาปลีกแบบลูกโซก็ได  
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จากการศึกษาแนวคิดดานการจัดการการคาปลีก พบวา การคาปลีกเปนชองทางการตลาด
ท่ีมีความสําคัญมาก เพราะมีความใกลชิดกับผูบริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงสงผลใหการคาปลีกสามารถ
สะทอนความนิยมหรือมุมมองของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑหรือบริการของผูประกอบการตางๆ 
รวมถึงนําความตองการของผูบริโภคไปสูผูผลิต เพื่อใหผลิตสินคาและบริการตามท่ีผูบริโภค
ตองการ 

 
2.2  แนวคิดดานตลาดองคกรและพฤติกรรมในการซ้ือ 
 พิบูล ทีปะปาล (2543) ไดกลาววา ตลาดองคกร  หมายถึง  ตลาดซ่ึงประกอบดวยผูซ้ือเปน
หนวยงานธุรกิจและองคกรตางๆ ท่ีซ่ึงซ้ือสินคาและบริการเพื่อนําไปใชโดยทางตรงหรือทางออม
ในการผลิตสินคาและบริการอยางอ่ืนๆ หรือนําไปขายตอใหแกรัฐบาล ผูขายตอ (พอคาปลีก พอคา
สง) และผูผลิต ซ่ึงสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2546) ท่ีไดกลาวไววา ตลาดธุรกิจ
ประกอบดวยบุคคลและองคกรท่ีซ้ือสินคาเพื่อความมุงหมายในการนําไปทําการผลิตทําการขายตอ
หรือจําหนายจายแจกตอไป นอกจากนั้น พิบูล ทีปะปาล (2543) ยังไดกลาวถึงการวิเคราะหตลาด
องคกรและพฤติกรรมในการซ้ือไวดังตอไปนี้ 
 ตลาดองคกร บางคร้ังเรียกวา “ตลาดธุรกิจ”  (business market) มีลักษณะสําคัญหลาย
ประการแตกตางจากตลาดผูบริโภคท่ีควรนํามาพิจารณา มีดังนี้คือ  

1. องคกรซ้ือสินคาและบริการมิใชเพื่อการบริโภคหรือเพื่อสนองความตองการสวน
บุคคลแตซ้ือไปโดยมีเปาหมายหลายอยาง คือ เพื่อแสวงหาผลกําไร เพ่ือลดตนทุน และเพ่ือสนอง
ความตองการของพนักงานในองคกร เปนตน 

2. ในการตัดสินใจซ้ือในตลาดองคกรนั้น ผูมีสวนในการตัดสินใจซ้ืออยางเปนทางการมี
มากกวาการตัดสินใจซ้ือในตลาดผูบริโภค และผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือดังกลาวตามปกติมา
จากผูท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบงานในองคกรตางกัน และมีเกณฑท่ีนํามาใชในการตัดสินใจซ้ือ
ตางกันดวย 

3. การตัดสินใจซื้อในตลาดองคกร ผูซ้ือจะตองระมัดระวังในเร่ืองนโยบายขอจํากัดและ
ความตองการซ่ึงองคกรไดกําหนดไว 

4. ข้ันตอนในการดําเนินการซ้ืออยางเชน การสอบถามราคาขาย เง่ือนไข ขอเสนอ และ
สัญญาการซ้ือการขายตางๆ ส่ิงตางๆ เหลานี้โดยท่ัวไปจะไมมีในการซ้ือขายในตลาดผูบริโภค 

จากลักษณะสําคัญบางประการดังกลาวขางตนนี้ ผูบริหารการตลาดจะตองนํามาพิจารณา
ดวยในการขายสินคาและบริการ จะตองเขาใจความตองการของผูซ้ือ นโยบายและกรรมวิธีในการ
ซ้ืออยางถองแท เพื่อจะไดจัดสวนประสมการตลาดไดอยางเหมาะสม 
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 ในการดําเนินธุรกิจของรานคาปลีกจะเผชิญกับปญหาที่จะตองตัดสินใจ คือ การเลือกจัด
ชนิดของผลิตภัณฑท่ีจะนํามาขาย  การเลือกผูขาย และการตอรองราคาและเง่ือนไขในการซื้อ การ
ตัดสินใจเลือกจัดชนิดของผลิตภัณฑท่ีจะนํามาจําหนาย จะเปนตัวกําหนดตําแหนงหรือฐานะของ
ผูขายตอตลาด สําหรับการจัดประเภทของผลิตภัณฑท่ีจะนํามาขาย ผูคาสงและผูคาปลีกสามารถ
เลือกกลยุทธการเลือกสรรผลิตภัณฑท่ีจะนํามาขายตอ 4 วิธีดังตอไปนี้ 

1. การเลือกผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน (exclusive assortment) เปนการเลือกผลิตภัณฑชนิด
เดียวจากผูผลิตรายเดียว เชน ตัวแทนจําหนายรถยนตเปอรโยตก็จะซ้ือรถเปอรโยตทุกรุน ทุกแบบ 
มาขายตอ เปนตน 

2. การเลือกผลิตภัณฑชนิดเดียวกันจากผูผลิตหลายราย (deep assortment) เปนการเลือก
ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งแตมีหลายยี่หอหรือหลายตรา เชน ตัวแทนจําหนายรถยนต ซ่ึงจะมีท้ัง 
เปอรโยต บีเอ็มดับบลิว และซีตรอง เปนตน 

3. การเลือกผลิตภัณฑท่ีอยูในสายผลิตภัณฑเดียวกันอยางกวางขวาง (broad assortment) 
เชน  ตัวแทนขายเคร่ืองเสียงหรือเคร่ืองไฟฟา ซ่ึงมีหลายตรา หลายยี่หอนํามาขายรวมกัน เปนตน 

4. การเลือกผลิตภัณฑแบบคละกัน (scrambled assortment) ซ่ึงจะจําหนายผลิตภัณฑ
หลายสายผลิตภัณฑซ่ึงไมสัมพันธกัน เชน จําหนายเคร่ืองเสียง นาฬิกาและกีฬา รวมกันอยูใน
รานคาเดียวกัน เปนตน 

การจัดซ้ือของรานคาปลีกนั้นจะมีความเกี่ยวของกับอิทธิพลตางๆ ซ่ึง อดุลย จาตุรงคกุล 
(2546) ไดทําการสรุปอิทธิพลสําคัญๆ ท่ีมีผลตอรานคาปลีกไว  4  ปจจัย ดังนี้ 

1. ปจจัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ผูซ้ือทางธุรกิจไดรับอิทธิพลอยางมากจากปจจัยตางๆ ใน
ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจปจจุบันและอนาคต เชน ระดับอุปสงคของผลิตภัณฑ โฉมหนาทาง
เศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยในภาวะเศรษฐกิจถดถอย อิทธิพลของเทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย
และการเติบโตของการแขงขันในส่ิงแวดลอม ฯลฯ 

2. ปจจัยภายในองคกร หนวยงานซ้ือแตละแหงตางก็มีวัตถุประสงค  นโยบาย วิธีการ 
โครงสรางองคกรและระบบของแตละหนวยโดยเฉพาะ เชน การเพ่ิมความสําคัญของหนวยงาน
จัดซ้ือ การรวบอํานาจการจัดซ้ือ การกระจายอํานาจในการจัดซ้ือสินคาราคาตอช้ินต่ํา เปนตน 

3. ปจจัยระหวางบุคคล   โดยปกติศูนยการซ้ือมักมีผูเขารวมงานหลายคนแตละคนมีความ
สนใจ อํานาจหนาท่ี ฐานะ ความเอาใจเขาใสใจเราและความสามารถในการชักชวนแตกตางกัน 
นักการตลาดธุรกิจจึงตองสนใจในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ บุคลิกภาพและปจจัยระหวางบุคคล ท่ี
สําคัญท่ีสุดก็คือ ตองมีขาวสารเกี่ยวกับความสัมพันธของลูกคากับผูแทนขายของบริษัทอ่ืนดวย 
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4. ปจจัยสวนบุคคล  ผูเขารวมในกระบวนการซื้อแตและรายมีส่ิงจูงใจในสวนบุคคล การ
รับรูและความชอบ ปจจัยเหลานี้ไดรับอิทธิพลจาก อายุ รายได การศึกษา ตําแหนงงาน บุคลิกภาพ 
ทัศนคติตอความเส่ียงและวัฒนธรรมของผูเขารวมดังกลาว ผูซ้ือตางก็แสดงสไตลในการซ้ือ
แตกตางกันอยางแนนอน เชน ผูซ้ือชนิด  “ ทําทุกอยางใหมันงาย ”   เปนตน 

สุวิมล แมนจริง (2546) ไดสรุปเกี่ยวกับ สวนผสมของการใหบริการ (service mix) ไวดังนี้ 
การเสนอการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน เปนกลยุทธในการสรางความแตกตางท่ีดีวิธีหนึ่ง การ
ใหลูกคารูสึกถึงคุณคาของตนเองหรือการรูสึกถึงประสบการณท่ีดีในการเขามาใชบริการ จะมีผล
อยางมากตอการตัดสินใจกลับมาใชบริการใหม การใหบริการสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
บริการกอนการซ้ือ บริการหลังการซ้ือ และบริการเพิ่มเติม 

1. บริการกอนการซื้อ ไดแก การรับคําส่ังซ้ือทางโทรศัพท ไปรษณีย หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การจัดแสดงสินคาในราน การกําหนดช่ัวโมงเปด-ปดของราน การมีหองลองสินคา 
การมีจุดชําระเงินท่ีสะดวกรวดเร็ว เปนตน 

2. บริการหลังการซ้ือ ไดแก บริการสงของ บริการหอของขวัญ การปรับเปล่ียนสินคาให
เขากับความตองการของลูกคา การบริการรับแลกหรือเปล่ียนสินคา การติดต้ัง การสลักช่ือ เปนตน 

3. บริการเพิ่มเติม ไดแก การใหขอมูลขาวสารท่ัวไป การใหชําระดวยบัตรเครดิต บริการ
ท่ีจอดรถ บริการหองอาหาร การรับซอมแซมสินคา การตกแตงภายในรานคา บริการรับดูแลเด็ก 
เปนตน 

จากการศึกษาแนวคิดดานตลาดองคกรและพฤติกรรมในการซ้ือ พบวา การคาปลีกเปน
ตลาดองคกรประเภทหน่ึง ท่ีมีวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาเพื่อความมุงหมายในการนําไปผลิต ทํา
การขายตอ หรือจําหนายจายแจกตอไป โดยการคาปลีกจะมีกระบวนการจัดซ้ือและมีข้ันตอนใน
การตัดสินใจซ้ืออยางเปนทางการมากกวาในตลาดผูบริโภค โดยจะไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัยระหวางบุคคล และปจจัยสวนบุคคล 
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2.3  แนวคิดดานน้ําผลไมสําเร็จรูป 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2552) ไดสรุปแนวคิดดานนํ้าผลไมสําเร็จรูปไวดังนี้ น้ําผลไม

เปนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงท่ีผลผลิตผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด ซ่ึงทําใหระดับราคาตกตํ่า และ
เกิดความสูญเปลาจากการเนาเสียไดงาย ดังนั้นการนําผลไมสดดังกลาวมาแปรรูปเปนน้ําผลไมจะ
ทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรใหสูงข้ึน และลดความเสียหายท่ีเกิดจาก
ขอจํากัดของอายุการเก็บรักษาลงท้ังนี้ประเภทของน้ําผลไมสามารถแบงออกไดตามกรรมวิธีการ
ผลิตและความนิยมของตลาดไดดังนี้ 
        1. น้ําผลไมเขมขน โดยผลิตจากการนําผลไมแทจากธรรมชาติไปตมภายใตสูญญากาศเพ่ือ
ระเหยน้ําบางสวนออกจนไดน้ําผลไมท่ีเขมขน เม่ือจะนํามาบริโภคตองนํามาผสมน้ําเพื่อเจือจาง
เสียกอน น้ําผลไมประเภทน้ีนิยมผลิตเพื่อสงออกเปนหลัก เนื่องจากสะดวกตอการนําไปใชและ
ประหยัดคาขนสง ท้ังนี้น้ําผลไมเขมขนสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
และเคร่ืองดื่มตางๆ 
        2. น้ําผลไมพรอมดื่ม เปนชนิดท่ีสามารถดื่มไดทันที ซ่ึงมีสวนผสมของน้ําผลไมแตกตางกัน
ไป ข้ึนอยูกับชนิดของผลไมท่ีนํามาเปนวัตถุดิบและวิธีการผลิตของโรงงาน โดยสามารถแบงออก
ไดเปนอีก 2 ประเภทยอย คือ น้ําผลไมแท เชน น้ําสม และ น้ําสับปะรด เปนตน น้ําผลไมรอยละ   
25 - 50  เชน น้ําฝร่ัง และนํ้ามะมวง ซ่ึงไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไมพรอมดื่มรอยละ 100 ได ตอง
นํามาเจือจางและปรุงแตงรสชาติกอน  
        3. น้ําผลไมปรุงแตงกล่ิน ผลิตโดยการนําผลไม หรือเนื้อผลไมประมาณรอยละ 25  ข้ึนไปเจือ
สีสังเคราะหแลวทําใหเขมขนดวยน้ําตาล โดยกอนจะดื่มตองนําไปผสมน้ําตามอัตราสวนท่ีระบุ
เพื่อลดความเขมขน ท้ังนี้น้ําผลไมประเภทปรุงแตงกล่ินของแตละผูผลิต จะมีอัตราสวนของการทํา
ใหเจือจางแตกตางกัน 
        4. น้ําผลไมสําเร็จรูปชนิดผง เปนการผลิตโดยการนําน้ําผลไมมาค้ันระเหยน้ําออกแลวปนแหง
ใหเปนผง แลวนํามาบรรจุในถุงชงเพ่ือความสะดวกในการบริโภค น้ําผลไมสําเร็จรูปชนิดผงท่ีเห็น
กันมากท่ีสุด ไดแก สม มะตูม ขิง เปนตน 
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2.4  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมและรูปแบบของการจัดซ้ือสินคาของรานคาปลีกนั้นท่ี

ผานมาจะเปนในรูปแบบของการศึกษาถึงการปรับตัวและการเปล่ียนแปลงของการดําเนินธุรกิจ
ของรานคาปลีกในปจจุบันท่ีจะตองมีการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกตางชาติ รวมถึงการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินงานของรานคาปลีก เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
ผูบริโภค  ซ่ึงเกี่ยวกับเร่ืองนี้เขมกร  ไชยประสิทธ์ิ (2545) ไดศึกษาเร่ืองการจัดซ้ือของธุรกิจคาปลีก
ของชําขนาดเล็กในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และไดสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
จัดซ้ือสินคาของรานคาปลีกไว ดังนี้ การกําหนดประเภทและชนิดของสินคาท่ีนํามาจําหนาย 
กิจการสวนใหญจะมีสินคาหลากหลายประเภทแตในแตละประเภทไมมีหลายยี่หอ โดยมีสินคา
เพียง 2-3 ขนาดในแตละยี่หอเทานั้น ในสวนของการคาดคะเนความตองการของสินคา กิจการสวน
ใหญผูคาดคะเนความตองการของสินคา คือ เจาของกิจการ โดยใชขอมูลจากปริมาณการขายใน
อดีต โดยกิจการสวนใหญมีการซ้ือสินคาเพื่อใหไดจํานวนท่ีถูกตองโดยซ้ือตามท่ีตองการ โดยมี
การซ้ือสินคาไวลวงหนาแตไมเกินความตอง และจะเก็บสินคาคงคลังไวภายในรานคา คือ บนช้ัน
วางของ ซ่ึงรานคาจะใชนโยบายการจัดซ้ือแบบรวมอํานาจ โดยผูมีอํานาจสูงสุดในงานดานจัดซ้ือ
คือเจาของกิจการ โดยจะมีการซ้ือสินคาจากแหลงขายหลายแหลง โดยปจจัยในการเลือกแหลงขาย
ท่ีกิจการใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ราคาและคุณภาพของสินคา และมีการตรวจสอบคุณลักษณะ
และคุณภาพของสินคาข้ันตนกอนการจัดซ้ือในเร่ืองราคาขายปลีกและกําไรมากท่ีสุด โดยกิจการ
สวนใหญไดรับสวนลดการคา มีระยะเวลาเฉล่ียของการไดรับเครดิต คือ 30 วัน กิจการสวนใหญ
ไมมีสินคาฝากขาย และกิจการสวนใหญจะตรวจรับสินคาเร่ืองของความถูกตองดานปริมาณมาก
ท่ีสุด โดยใชวิธีตรวจดูสุขภาพภายนอกทั่วไปของสินคา เม่ือพบสินคาท่ีชํารุดเสียหายจะใหผูขาย
จัดสงสินคาใหมมาทดแทน 

นอกจากนั้น ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือ องคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงาน
การตลาด เปนปจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดท่ี
เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด ซ่ึงเกี่ยวกับเร่ืองนี้  วรานนท  ไชยวงศ (2549) ไดศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคของรานคาปลีก
แบบดั้งเดิม ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ  รานคา
ปลีกปลีกแบบดั้งเดิมใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยการท่ีผูจัดจําหนายมีชนิดสินคาและตรา
ยี่หอตรงตามความตองการ ปจจัยการมีบริการรับเปล่ียนสินคาท่ีเสียหายหรือหมดอายุ การมี
ปริมาณสินคาใหซ้ืออยางเพียงพอและความนาเช่ือถือของผูจัดจําหนาย ในสวนของปจจัยดานราคา  
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยท่ีผูจัดจําหนายมีราคาสินคาถูกกวาราน
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อ่ืนๆ โดยปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย รานคาปลีกแบบดั้งเดิมใหความสําคัญในระดับมากกับ
ปจจัยท่ีผูจัดจําหนายมีบริการสงสินคา และปจจัยดานการสงเสริมตลาด รานคาปลีกแบบดั้งเดิมให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยท่ีผูจัดจําหนายมีพนักงานขายอัธยาศัยดี มีพนักงานมาติดตอเปน
ประจํา  
 สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันผูประกอบการรายยอยไดรับผลกระทบจากการขยายธุรกิจคา
ปลีกของกลุมทุนขนาดใหญและจากตางประเทศ ทําใหผูประกอบการคาปลีกรายยอยของไทย
ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ ไดรับผลกระทบในทางลบ ทําใหยอดขายตอวันลดลง ดังนั้น
อิทธิวัตร  กฤษณะวณิช (2549) จึงไดศึกษาถึงปญหาและวิธีการปรับตัวเชิงกลยุทธของ
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม ในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวา ปญหา
ของผูประกอบการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดนนทบุรี คือ ไมสามารถดําเนินกลยุทธราคาตํ่า 
ไมสามารถทําการโฆษณา และสงเสริมการขายไดตอเนื่องตลอดท้ังป ไมมีสินคาท่ีหลากหลายและ
ไมมีศูนยบริการครบวงจร เงินทุนหมุนเวียนมีนอย ตนทุนการดําเนินการสูง ผูประกอบการขาด
ความเขาใจในการบริหารงานสมัยใหม ความชวยเหลือจากภาครัฐคอนขางลาชาซ่ึงผลกระทบ คือ 
ยอดขายลดลง จึงทําใหผูประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนลดลงและตองลดปริมาณสินคาคงคลัง ใน
สวนการปรับตัวเชิงกลยุทธของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม  รานคาปลีกแบบดั้งเดิมจะตองพยายาม
สังเกตความตองการของลูกคา แสวงหาสินคามาตอบสนองใหตรงกับความตองการของลูกคาให
เหมาะสมท้ังราคาและคุณภาพโดยเฉพาะสินคาขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีราคาถูก รักษาลูกคา
เดิมและเพิ่มลูกคาใหมดวยการใชกลยุทธการใหบริการท่ีดีแกลูกคาประจําในละแวกใกลเคียง 
ใหบริการดวยความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความซ่ือสัตย  จริงใจ  จดจําลูกคาไดแมนยํา  
เอาใจใสดี  การควบคุมและลดคาใชจายตางๆ การบริหารสินคาใหหมุนเวียนเร็วและเก็บรักษา
สินคาคงคลังปริมาณนอย 

นอกจากนั้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปของผูบริโภคนั้น ดลกร 
บุญติ (2551) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปของ
ผูบริโภคอําเภอเมืองเชียงใหม พบวาผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปท่ีผลิต
ภายในประเทศเปนหลัก สาเหตุท่ีเลือกซ้ือมาจากการที่มีประโยชนตอสุขภาพ โดยทําการตัดสินใจ
เลือกซ้ือดวยตนเอง ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดนั้นผูบริโภคใหความสําคัญกับ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก และใหความสําคัญดาน
การสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อินทิรารัตน บุณยรัต
นกลิน (2548) ท่ีไดศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําผลไม
พรอมดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวาผูบริโภคใหความสําคัญมากในทุกปจจัย 
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ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ระบุวันหมดอายุ ปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับสําคัญ
มาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดาน
ชองทางการจําหนาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียความสําคัญ
เปนอันดับแรก คือ รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย
โดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญเปนอันดับแรก คือ มีการโฆษณา
ผานส่ือทางโทรทัศน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


