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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
ในการศึกษากระบวนการวางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ไดนํา

แนวคิดมาใชเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธการตลาด ประกอบดวย 
1. การวิเคราะหสถานการณ (PEST analysis) โดยทั่วไปดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี  
2. การประเมนิสภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันขององคกร โดยใช Five force model 
3. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร (SWOT analysis) 
4. การวางแผนกลยุทธทางการตลาด (Marketing strategic planning) 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการวางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
กลาวโดยสังเขปได ดังนี้  

2.1.1  การวิเคราะหสถานการณ (PEST analysis) ประกอบดวย 
กฎหมาย และการเมือง 
อดุลย  จาตุรงคกุล (2542) กลาววาสิ่งแวดลอมดานกฎหมายและการเมือง รวมถึงปจจัย

ตางๆ ทั้งหมดที่อยูในความควบคุมของสถาบันของรัฐ องคประกอบหลักก็คือการออกกฎหมาย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายและการเมืองใหโอกาสในเชิงกลยุทธ และอาจกอภัย
ใหกับบริษัทดวย อาจทําใหเกิดตลาดใหมๆ เชน กฎหมายบางฉบับอาจทําใหเกิดตลาดเครื่องมือ
ควบคุมพลังงาน หรือมลภาวะเปนพิษก็ได สิ่งแวดลอมทางการเมือง อาจทําใหบริษัทสามารถเพิ่ม
ความแข็งแกรงในการแขงขันได ส่ิงแวดลอมดังกลาวมานี้อาจรวมถึงภาษี เงินอุดหนุน สัญญาจาก
รัฐบาล และอื่นๆ ที่เสนอโอกาสใหบริษัททําธุรกิจได 

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจเปนองคประกอบที่กวางขวางที่สุดในสิ่งแวดลอมทางการตลาด แมคนจะมีการ

วิเคราะหทําความเขาใจ และพยากรณการเปลี่ยนแปลงอยางมากก็ตาม แตเขาก็ยังเขาใจในเศรษฐกิจ
ไมมากเทาที่ควรอยูดี ในบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอน ตัวแปรที่กระทบตอกิจกรรมทาง
การตลาดมากที่สุด คือ ปจจัยดานประชากรศาสตร อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย 
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ เปนตน 
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สังคมและวัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอมชนิดนี้ประกอบดวยคานิยม ลักษณะตางๆ ของบุคคลและพฤติกรรมทั่วไปของ

บุคคลในสังคมซึ่งเจริญขึ้นมาชากวาสิ่งแวดลอมอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมทั้งใน
สถาบันตางๆ และการกระจายทรัพยสมบัติเกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอยคอยเปนคอยไปในประเทศ
ประชาธิปไตยทั้งหลาย อยางไรก็ดีในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในคานิยมของบุคคล 
โครงสรางของครอบครัว สิทธิของชนกลุมนอย กิจกรรมการใชเวลาเพื่อพักผอนและการอนุรักษ 
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้กระทบตอยอดขายของสินคาสวนตัวเพื่อบริโภค กระทบตอโปรแกรมการ
โฆษณาเพื่อสนับสนุนใหมีการตัดสินใจรวมของลูกคาเพิ่มมากขึ้น และตอการเกิดมีสินคาที่
ประหยัดพลังงานและคุณภาพเชื่อถือได และอายุยืน แนวโนมที่โดดเดนขึ้นมาที่สําคัญก็คือคานิยม
ของบุคคลและโครงสรางของครอบครัวที่มีการเติบเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก 

ดานเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีมีแรงผลักดันใหมีการพัฒนาสินคาและตลาดใหม และยังเปนเหตุผลหลักของ

การทําใหสินคาบางอยางและตลาดบางแหงหมดความหมายไปเลยก็ได นอกจากนี้เทคโนโลยีอาจมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมไมวาจะเปนอุตสาหกรรมยา โทรคมนาคม พลาสติก 
และโลหะ เปนตน 

2.1.2 การประเมินสภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันขององคกร โดยใช Five force model  
โมเดลแรงดัน 5 ประการของพอตเตอร  อางใน (ชัยยศ  สันติวงษ และนิตยา  เจรียง

ประเสริฐ, 2546) เปนตัวแบบที่ใชวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน เพื่อใหรูสถานะ
หรือตําแหนงการแขงขันขององคกรในอุตสาหกรรม โมเดลของพอตเตอรมีรายละเอียดมาก จึง
กลาวสรุปปจจัยซ่ึงเปนแรงดันทั้ง 5 ไวเพื่อใหเกิดความเขาใจในการวิเคราะห ไดแก 

1. ปจจัยกําหนดการแขงขัน (Competition) สภาพการแขงขันหากมีคูแขงขันจํานวนมาก 
และมีการแขงขันรุนแรงจะสงผลกระทบตอความสามารถทํากําไรขององคกร 

2. ปจจัยการเขาสูธุรกิจหรือผูเขามาใหม (New entrances) เปนปจจัยที่แสดงถึงอุปสรรค
ขวางกั้นผูที่จะเขามาใหมมาดําเนินธุรกิจเดียวกัน อุปสรรคยิ่งมากการเขาสูธุรกิจก็ยิ่งมากขึ้นทํานอง
เดียวกันการถอนตัวออกจากธุรกิจก็จะยากลําบากเชนกัน 

3. ปจจัยกําหนดสินคาทดแทน (Substitution) หากมีแนวโนมสินคาที่จะสามารถเขามาทดแทน
ไดงายลูกคามีโอกาสเปลี่ยนไปใชสินคาทดแทนดังกลาว ความสามารถทํากําไรของธุรกิจก็จะลดต่ําลง 

4. ปจจัยกําหนดอํานาจการซือ้ (Buyers) ขึ้นอยูกับระดับราคาและอํานาจการตอรองของผูซ้ือ 
5. ปจจัยกําหนดอํานาจของผูขายปจจัย (Suppliers) ขึ้นอยูกับลักษณะของปจจัยที่จัดหามา

ไดงายหรือไม และยังขึ้นอยูกับอํานาจตอรองของผูขายปจจัยดวย ภาพที่ 2.1) 
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ภาพที่ 2.1 โมเดลแรงดัน 5 ประการของพอตเตอร 

2.1.3 การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) 
เปนตัวแบบของการประเมินจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เรียกยอๆ วา การวิเคราะหSWOT ตัวแบบนี้มีกรอบแนวคิด
งาย ๆ วาหากเปนการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพภายในองคกรเปนการคนหาจุดแข็ง จุดออน 
แตหากพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพภายนอกองคกร ก็จะเปนเรื่องการระบุโอกาสและอุปสรรค
( ภาพที่ 2.2 และภาพที่ 2.3) 

ปจจัยการเขาสูธุรกิจ 
ขนาดธุรกิจทีป่ระหยดั กําลังการผลิต เงินทุน 
การเขาถึงผูจัดจําหนาย 
การไดเปรียบตนทุน (การเรียนรู การเขาถึงผูจัดจําหนาย กลยุทธ การใหบริการ) 
เอกลักษณในตราสินคา 
ตนทุนในการถอนตัว 
นโยบายรัฐ 

ปจจัยกําหนดอํานาจของ 
Supplier ความหมาย
หลากหลายที ่Supplier มีตนทุน
การถอยตัวจากของ Supplier  
การกระจุกตวัของ Supplier  
อํานาจการตอรองกับ Supplier 
ตนทุนเมือ่เทียบกบัภาพรวมใน
การซื้อของธุรกิจผลกระทบปจจัย
นําเขาที่มีตอบริการตนทุนหรอื
ความแตกตางในบริการ 

ปจจัยกําหนดการแขงขัน 
การเติบโตของธุรกิจตนทนุคงที่ 
/ มูลคาเพิ่มกาํลังผลิตสวนเกิน 
ความแตกตางในการใหบริการ 
เอกลักษณในตราสินคา ความ
หลากหลายของคูแขงขัน 
ตนทุนการถอนตวัออก 
อุปสรรคในการออกจากธุรกิจ 

ปจจัยกําหนดอํานาจการซื้อ 
 (ใชบริการ) 
การกระจุกตวัของลูกคากับการ
กระจุกตัวของธุรกิจ ปริมาณการ
ซ้ือความไวดานราคา ตนทุนการ
ถอนตัวของลกูคาเทียบกับตนทุน
การถอนตัวของผูใหบริการ 
ความสามารถควบธุรกิจไปขาง
หลัง ความไวทางดานราคา
ผลกระทบตอคุณภาพ และการ
ดําเนินงานประโยชนทีลู่กคาไดรับ 

ปจจัยกําหนดสนิคาทดแทน 
ราคาเชิงเปรียบเทียบของสินคาทดแทน 
ตนทุนการถอนตัว 
การเปลี่ยนใจของลูกคาตอการปรับบริการ 
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ภาพที่ 2.2 การวิเคราะห SWOT  

 
นําผลที่ไดมาจดัเปนเมทริกส (Matrix)กจ็ะสามารถชวยวิเคราะห และการเลือกกลยุทธเบื้องตนได 
(ภาพ2.3 ) 
 
   โอกาส    ขอจํากัด 
 
 
จุดแข็ง 
 
 
จุดออน  
 
 

ภาพที่ 2.3 การจัดทําเมทริกส (Matrix )เพื่อเลือกกลยุทธเบือ้งตน 
โอกาส คือ แนวโนมหรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนบวก 

หรือที่จะชวยปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 
ขอจํากัด คือ แนวโนม หรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนลบ 

หรือที่จะคุกคามบั่นทอนการดําเนินงาน 

สถานการณภายนอก 

สถานการณภายใน 

โอกาส ขอจํากัด 

จุดแข็ง จุดออน 

ศักยภาพ 
โอกาส 

ปญหาขอจํากดั 

 
รุก 

 
ปรับตัว 

 
ปรับตัว 

 
ตั้งรับหรือถอนตัว 
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จุดแข็ง คือ ทรัพยากรที่องคกรไดพัฒนาเปนขีดความสามารถ และกระบวนการ ซ่ึงนํามาใช
และพัฒนาไปสูความไดเปรียบเทียบในการแขงขันที่ยั่งยืน 

จุดออน คือ ทรัพยากรและความสามารถที่ยังขาด หรือไมเพียงพอ ซ่ึงเปนอุปสรรคตอ
องคกรที่จะพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืน 

 
2.1.4  การวางแผนกลยุทธการตลาด (Marketing strategic planning) 
การกําหนดกลุมเปาหมาย 
ในการดําเนินงานทางการตลาดนั้น นักการตลาดไมสามารถที่จะใหบริการแกลูกคาทุกคน

ในตลาดได เนื่องจากวามีลูกคาอยูจํานวนมากมาย กระจัดกระจาย และลูกคาแตละรายก็มีความ
ตองการที่แตกตางกันดวย ทําใหมีการจัดประเภทตลาดขึ้นเพื่อใหงายตอการกําหนดกลุมเปาหมาย 
โดยมีการจัดประเภทดังนี้ 

1. ตลาดผูบริโภค (Consumer market) หมายถึง ผูซ้ือที่ซ้ือสินคา และบริการเพื่อใชสอย
สวนตัวหรือใชภายในครอบครัว ซ่ึงถือวาเปนผูบริโภคขั้นสุดทาย 

2. ตลาดองคการ (Organization market) หมายถึง บุคคลหรือองคการที่ซ้ือสินคาและบริการ
ไปเพื่อการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการดําเนินการของกิจการ และเพื่อการขายตอ โดยมี
จุดมุงหมาย คือมุงหวังกําไร โดยปริมาณการซื้อนั้นจะมีปริมาณคอนขางมากกวา ตลาดผูบริโภค แต
มีจํานวนผูซ้ือนอยรายกวา ตลาดองคการประกอบดวย 

ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market) หรือตลาดผูผลิต (Producer market) หมายถึง 
บุคคลหรือองคการที่ซ้ือสินคาและการบริการไปเพื่อการผลิตสินคา  

ตลาดคนกลาง หรือตลาดผูขายตอ (Middleman market or Reseller market) หมายถึง บุคคล
หรือองคการที่ซ้ือสินคาเพื่อการขายตอ ผูขายตอประกอบดวย พอคาสง ผูคาปลีก ตัวแทน ฯลฯ 

เมื่อตัดสินใจขายสินคาในตลาดประเภทใดบาง สวนประกอบทีเกี่ยวของ ที่จะตองมีการ
พิจารณาเพื่อการกําหนดกลุมเปาหมาย คือ การแบงสวนการตลาด และเลือกตลาดเปาหมาย และ
กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 

 
การแบงสวนการตลาด 
เนื่องจากธุรกิจไมสามารถจะดําเนินธุรกิจในตลาดได จึงตองมีการแบงสวนตลาดแลวเลือก

ตลาดสวนหนึ่งสวนใด หรือ หลายสวนตลาดที่ธุรกิจมีความชํานาญที่จะตอบสนองความตองการใน
ตลาดนั้นได 
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การแบงสวนการตลาด หมายถึง การแบงสวนตลาดรวมออกเปนตลาดสวนยอยๆ โดย
ตลาดแตละสวนจะประกอบดวยลูกคา หรือผูบริโภคที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือมีลักษณะ
เหมือนกันไวเปนกลุมเดียวกัน แลวจึงทําการเลือกตลาดสวนแบงนี้ขึ้นมาเปนตลาดเปาหมายในการ
ดําเนินงานการตลาด โดยกําหนดกลยุทธสวนประกอบการตลาดที่ไดวางแผนขึ้นเฉพาะสําหรับ
ตลาดเปาหมายนั้นๆ 

การกําหนดตลาดเปาหมาย (การเลือกตลาดเปาหมาย) 
การกําหนดเปาหมาย หมายถึง การประเมินและเลือกหนึ่งสวนตลาดหรือมากกวา เปน

เปาหมายหลังจากแบงสวนตลาด เพื่อขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงจะตองมีการพิจารณา 2 ประการ คือ 
1. การประเมนิสวนตลาด เปนการศึกษาสวนตลาด  3 ดานคือ 
- ขนาดและความเจริญเติบโต เนื่องจากขนาดของตลาดจะมีความสัมพันธกับขนาดของ

ธุรกิจ โดยธุรกิจขนาดใหญจะเลือกสวนตลาดขนาดใหญ เนื่องจากสามารถทํายอดขายไดมาก 
ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กจะเลือกสวนตลาดขนาดเล็ก เนื่องจากธุรกิจไมตองใชทรัพยากรมากและ
ไมตองลงทุนสูง 

- ความสามารถในการจูงใจโครงสรางสวนตลาด เปนการพิจารณาวาสวนตลาดนั้นสามารถ
เขาถึง และตอบสนองความตองการของตลาดไดหรือไม 

- วัตถุประสงคและทรัพยากรของธุรกิจ โดยพิจารณาวาธุรกิจมีทักษะและทรัพยากร
เพียงพอตอการดําเนินงานในตลาดสวนนั้นไดหรือไม 

2. การเลือกตลาดเปาหมาย โดยผานการพิจารณาจากการประเมินสวนตลาดขั้นตน ซ่ึงจะได
มีการพัฒนากลยุทธการตลาด เพื่อใหสอดคลองกับตลาดที่ไดเลือกไว ซ่ึงจะตองมีการพิจารณาถึง
ความสามารถในตอบสนองตอตลาดนั้นๆ โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยู 

3.การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑของธุรกิจและภาพลักษณ

ของสิ่งที่นําเสนอใหเปนตําแหนงที่มีความสําคัญ และตําแหนงในการแขงขันที่แตกตางในจิตใจของ
ลูกคากลุมเปาหมาย โดยกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑไดดังนี้ กําหนดตามคุณสมบัติ หรือลักษณะของ
ผลิตภัณฑ การกําหนดตามราคาและคุณภาพ การกําหนดตามผูใชผลิตภัณฑหรือการกําหนด
ตําแหนงจากหลายวิธีรวมกัน เปนตน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
กาจัดการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย P ทั้ง 7 ตัว คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ หลักฐานทางกายภาพ ซ่ึงจะตองมี
ความสําคัญเทากัน และจะตองทํางานสัมพันธกัน ซ่ึงจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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1. ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาหรือบริการที่ผูขายเสนอแกผูซ้ือ เพื่อเรียกรองความสนใจ
ความเปนเจาของ หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือ เพื่อทํา
ใหผูซ้ือเกิดความพึงพอใจจากการใชสินคา และบริการนั้น โดยการตัดสินใจในผลิตภัณฑแตละ
รายการนั้น ปจจัยที่คํานึงถึงคือ คุณสมบิตผลิตภัณฑ การตั้งชื่อสินคา การบรรจุภัณฑ และปายฉลาก
สินคา 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product quality) จะเกี่ยวกับคุณภาพ ลักษณะ และการออกแบบ 
โดยการกําหนดคุณภาพของสินคานั้น สามารถกําหนดแบงได 4 ระดับ คือ ต่ํา กลาง คอนขางสูง 
และสูง  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาธุรกิจมีการรักษาระดับคุณภาพสูงไว และพยายามรักษาระดับนี้ไว รวม
ไปถึงการเนนลักษณะเดน และการออกแบบของสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ได โดยอาจจะตองมีความจําเปนในการเพิ่มคาใชจายทางการตลาดเพิ่มจํานวนมากขึ้น 

การตั้งชื่อสินคา (Brands) หมายถึง ขอความ สัญลักษณ รูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางเขารวมกัน เพื่อบงชี้ใหเห็นถึงสินคาและบริการของผูขาย ที่สามารถแสดงความ
แตกตางจากคูแขงขัน และคณุภาพ ความนาเชื่อถือที่แตกตางกัน ซ่ึงการสรางตราจะทําใหผลิตภณัฑ
งายตอการจําหนาย และชวยใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาแตละตราไวได และ
เมื่อผูบริโภคยอมรับแลว การซื้อคร้ังตอไปก็จะเต็มใจซื้อในราคาที่สูงขึ้น 

บรรจุภัณฑ (Packaging) สินคาที่วางขายในปจจุบันจะมบีรรจุภัณฑทีส่วยงาม  
สะดุดตา สะดุดใจ ผูซ้ือโดยทั่วไปบางครั้งผูซ้ือสินคาซื้อสินคาเนื่องจากบรรจุภัณฑที่สวยงามนาซื้อ 
โดยบรรจุภัณฑจะเปนการหอหุมผลิตภัณฑเพื่อปองกันความเสียหาย เกิดความสะดวกในการซื้อ
ขาย และการขนสง โดยการเลือกบรรจุภัณฑที่ดีจะตองรักษาคุณภาพของสินคา และสามารถใชใน
การสื่อสารสรางภาพพจน ไปยังผูบริโภคไดดวย 

ปายฉลาก (Label) เปนสวนหนึ่งของสินคาหรือบรรจุภณัฑที่ใหขอมลูเกี่ยวกับสินคา หรือ
ผูขาย ซ่ึงมีปายฉลากทั้งแบบแสดงตราสินคา ปายแสดงคุณภาพของสินคาดวยตัวอักษร ปายแสดง
รายละเอียดสนิคา เกี่ยวกับอายุ การเก็บรักษา รายละเอยีดของผูผลิตหรือผูขาย 

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของสินคาและบริการในรูปของเงินตราที่จะตองจายเพื่อให
ไดสินคาและบริการมาตอบสนองความตองการของตนเอง โดยจะตองมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น
ระหวางผูซ้ือและผูขาย 

การกําหนดราคา จําเปนตองมีการนําทั้งปจจัยภายในและภายนอกเขามาพิจารณาโดยปจจยั
ภายในเปนปจจัยที่ธุรกิจควบคุมได เชน ตนทุน กลยุทธ สวนประสมการตลาด และวัตถุประสงค 
เปนตน สวนปจจัยภายนอก เปนปจจยัที่ไมสามารถควบคุมได เชน อุปสงคของตลาด ราคา และ
ผลิตภัณฑของคูแขงขัน และปจจัยภายนอกอื่นๆ เชน ภาวะเงินฝด กําลังซื้อของผูบริโภค  
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นโยบายในการกําหนดราคา การกําหนดราคามีอยู 4 แบบ คือ 
- นโยบายราคาเดียว คือ การที่ผูขายคิดราคาสินคาสําหรับผูซ้ือทุกรายในราคาเดียวกัน ทํา

ใหไมยุงยากสําหรับผูขาย และสรางความเชื่อมั่นในราคาเดียวกัน 
- นโยบายหลายราคา คือ การที่ผูขายคิดราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งสําหรับผูซ้ือแตละราย

แตกตางกัน เนื่องจากอํานาจการตอรองผูซ้ือแตละรายแตกตางกัน 
- นโยบายแนวระดับราคา คือ นโยบายการกําหนดราคาสินคาที่ขายไวหลายระดับราคาตาม

คุณภาพของสินคาที่แตกตางกัน เพื่อใหผูซ้ือเปรียบเทียบราคา และคุณภาพในแตละแนวระดับราคา
ที่แตกตางกัน 

- นโยบายระดับราคา คือ นโยบายในการกําหนดราคาสินคาตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ 
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน โดยอาจจะตั้งราคาสูงกวาราคาตลาด เทากับราคาตลาด หรือต่ํากวา
ราคาตลาด 

3.  การจัดจําหนาย (Distribution) หมายถึง โครงสรางของสถาบันและกิจกรรมตาง ๆ ที่ 
กอใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา และบริการจากผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยผานคนกลาง หรือไมก็ได 
ในเวลาและสถานที่ที่ผูบริโภคตองการ องคประกอบของชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย 
ผูผลิตคนกลางและผูบริโภค 

ลักษณะชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง จํานวนระดับของคนกลางภายในเสนทางที่สินคา
และบริการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือตลาด โดยตลาดนั้นอาจจะผานคนกลางหรือไม
ก็ได ถาไมผานคนกลาง เรียกวา ชองทางการจัดจําหนายโดยตรง (Direct  channel) และถาหากวา
ผานคนกลาง เรียกวา ชองทางการจัดจําหนายโดยออม (Indirect channel) 

สถาบันการตลาด (Market institution) หรือตัวแทนคนกลาง หมายถึง ธุรกิจทีช่วยขาย 
สงเสริมการตลาด จําหนายสินคาและบริการไปยังผูบริโภคคนสุดทาย 

สถาบันคนกลาง หมายถึง ธุรกิจอิสระที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางผูผลิต และผูบริโภคขั้น
สุดทาย โดยทําหนาที่ซ้ือ และขายสินคา พอคาคนกลางเปนคนกลางที่ดําเนินธุรกิจในการซื้อสินคา
ไวเปนกรรมสิทธิ์ และนําสินคาที่ซ้ือมาขายตอเพื่อหวังกําไร พอคาคนกลางจะประกอบดวย 2 กลุม 
คือ พอคาสง และพอคาปลีก และตัวแทนคนกลาง เปนคนกลางที่ดําเนินธุรกิจที่ไมมีกรรมสิทธิ์ใน
ตัวสินคา ตัวแทนคนกลางประกอบดวย 6 กลุมดวยกันคือ นายหนา ตัวแทนขาย ตัวแทนผูผลิต 
พอคารับคานายหนา ตัวแทนซื้อ และบริษัทประมูล เมื่อผูผลิตไดกําหนดประเภทคนกลางที่ตองการ
ไดแลว จําเปนตองพิจารณาวาจํานวนคนกลางที่ใหบริการในการจัดจําหนายนั้น จะเลือกแบบใด 
โดยแบงออกเปน 3 แบบ คือ จําหนายผานคนกลางจํานวนมากราย การจัดจําหนายผานคนกลางที่
ไดรับการคัดเลือก และการจัดจําหนายผานคนกลางคนเดียวหรือผูกขาด 
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4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงสินคา
และบริการ เชนโฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทํากิจกรรม ที่ทําใหคนมาซื้อสินคา  วิธีในการเลือกสื่อ
นอกจากจะดูเร่ืองคาใชจาย แลวควรดูเร่ืองการเขาถึงกลุมเปาหมายดวย ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสาร
เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย มีวัตถุประสงคเพื่อเตือนความทรงจํา แจงขาวสาร และเพื่อจูง
ใจใหเกิดความตองการสินคาและบริการและทําใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 5.   บุคคล (People) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมในกานําเสนอบริการ
ใหกับลูกคามีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาซึ่งบุคคลในที่นี้หมายถึงพนักงานขององคกร ลูกคาหรือ
ผูที่มาใชบริการและคนอื่นๆ ที่รวมอยูในสิ่งแวดลอมของการบริการ  

6.   กระบวนการ (Process) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับขั้นตอนวิธีการ งานประจํา และ
งานตางๆ ที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ
ใหกับลูกคา ซ่ึงกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงาน
ขององคกร 

7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) เปนสิ่งที่เปนรูปธรรมตางๆ ที่สามารถ
มองเห็นและรับรูไดและใชเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพของบริการ โดยสามารถแบงออกไดเปน 2  
ประเภทดังนี้ 1. ภูมิทัศนบริการ (Servicescape) และ 2. ส่ิงที่จับตองไดประเภทอื่น (Other tangibles) 

 
 

2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2527) ศึกษาสภาพปจจุบันของระบบตลาด

สินคาที่สําคัญในเขตชลประทานภาคเหนือ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงระบบการตลาดที่เปนอยูใน
ปจจุบันใหดีขึ้น พบวา การตลาดขาวในภาคเหนือตอนบนแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับไรนา ระดับ
ทองถ่ิน/จังหวัด และระดับภาค โดยเกษตรกรสวนใหญยังคนขายขาวผานพอคาคนกลางสูง คือรอย
ละ 58.0 จะขายขาวใหกับพอคาในหมูบาน รอยละ 19.0 ขายใหโรงสี และรอยละ 10.0 ขายใหพอคา
ระดับอําเภอ เปนตน ในจํานวนนี้มีเกษตรกรรอยละ 35.3 ที่นําขาวไปขายเอง ที่เหลือมีพอคามารับ
ซ้ือถึงบาน เกษตรกรรอยละ 63.7 จะขายขาวทีเดียวหมดหลังการเก็บเกี่ยว เหตุผลเนื่องจากตองการ
ใชเงิน ไมมีที่เก็บรักษา และตองการนําเงินไปใชหนี้ ในดานขาวสารการตลาดเกษตรกร รอยละ 
97.7 ไดรับขาวสารการตลาด โดยเฉพาะเกี่ยวกับราคาสินคาและแหลงรับซื้อ แหลงขาวสารที่สําคัญ
ที่สุด คือ เพื่อนบาน รองลงมา คือ พอคา และโทรทัศน ซ่ึงเกษตรกร รอยละ 77.9 มีปญหาในเรื่อง
ขาวสารการตลาด โดยเฉพาะปญหาความไมถูกตองของขอมูลราคา เกษตรกรอยากใหขาวสาร
การตลาดเปนขาวสารของทองถ่ินจริงๆ 
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พรกมล ปริญญารักษ (2551)  การวางแผนเชิงกลยุทธของสถานบริการนวดแผนไทยสตาร 
ไทยมาสซาส แอนดฟตเนส พบวา ในการกําหนดกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานของสถานบริการ
นวดแผนไทยสตาร ไทยมาสซาส แอนดฟตเนส คือ กลยุทธการเจริญเติบโต ( Grow strategy) ซ่ึงใน
ระยะแรก 1-2 ปแรก ใชกลยุทธความคงที่เพื่อรักษาตําแหนงทางการแขงขันได โดยกิจการควร
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใหบริการที่ดียิ่งขึ้น รักษาสัมพันธภาพอันดีกับกลุมลูกคาทีม่ี
อยูเดิม และหาชองทางเพิ่มจํานวนผูบริโภคกลุมเปาหมายที่มีแนวโนมใชบริการมากขึ้น อยางไรก็
ตาม ภายในระยะเวลา 3 ป กิจการควรเลือกวางแผนการเจริญเติบโตเพื่อการขยายการดําเนินงาน 
เนื่องจากหากกิจการยังดําเนินงานดวยกลยุทธในรูปแบบเดิม กิจการจะมีความเสี่ยงจากปจจัยกดดัน
ในการแขงขันคอนขางสูง โดยเฉพาะขอกําหนดในการเพิ่มราคาการนวดแผนไทยที่มีกําไรตอ
ช่ัวโมงในระดับที่คอนขางต่ํา ในขณะที่กิจการจําเปนตองดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอมการ
เปลี่ยนแปลง และมีตนทุนการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นอยูตลอดเวลา 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2531) ศึกษารูปแบบการขายผลผลิตของเกษตรกรในระดับ
ภาค และประเทศ พบวา การขายผลผลิตสวนใหญเกิดจากปเพาะปลูกในแตละป ไมมีการขาย
ผลผลิตขามป เดือนของการขายสินคาแตละชนิดสวนใหญจะอยูในชวงฤดูเก็บเกี่ยว มีเพียงบางชนิด
ที่ทยอยขายเรื่อยๆ ตลอดทั้งป สําหรับขาวเปลือกนาปปการผลิต 2528/29 เกษตรกรจะทยอยขาย
ผลผลิตเรื่อยๆ เฉลี่ยทั้งประเทศจะขายผลผลิตมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ รองลงมาเปนเดือน 
มกราคม คิดเปน รอยละ 21.7 และรอยละ 17.0 ของเกษตรกรตัวอยางที่ศึกษา 

อัจฉรา  วิรัตนพงษ (2535) วิเคราะหการเคลื่อนไหวของราคาขาวเปลือก ณ ระดับฟารมกับ
ปริมาณการขายผลผลิตของเกษตรกร พบวา ในชวงที่ดัชนีราคากําลังเพิ่มขึ้น คือ ตั้งแตเดือน 
เมษายน – กันยายน นั้น ปริมาณการเสนอขายขาวเปลือกของเกษตรกรจะมีนอย โดยเกษตรกรใน
ภาคกลาง และในชวงที่ดัชนีราคาลดต่ํา คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม – มีนาคม พบวา ปริมาณการขาย
ขาวเปลือกของเกษตรกรมีนอยในชวงเดือนตุลาคม จากนั้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปนตนฤดูกาล
เก็บเกี่ยวถึงเดือน มีนาคม การขายขาวเปลือกจะมีเพิ่มขึ้น เดือนที่มีการขายมากที่สุดคือเดือน 
กุมภาพันธ คิดเปนรอยละ 21.7 ของปริมาณการขายทั้งป เมื่อรวมการขายจากเดือน พฤศจิกายน – 
มีนาคม พบวา มีสัดสวนการขายประมาณ รอยละ 65.2 และหานําปริมาณการขายในเดือนที่มีดัชนี
ราคาขาวเหลือกต่ํากวาคาเฉลี่ย หรือ 100 แลว รอยละ 67.7 จะขายขาวเปลือกไดในราคาต่ํากวา
คาเฉลี่ย มีเพียงรอยละ 32.3 ที่ขายไดในราคาสูงกวาคาเฉลี่ย 

 


