
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม เปนการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดรวมถึงปจจัยอ่ืนๆท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวยเพื่อนํามาใชใหบริการทําผมแกลูกคา ซ่ึง
มี แนวคิดและทฤษฎี ดังตอไปนี้  

1. แนวคิดการจัดซ้ือขององคการ (Organizational Buying) 
2. แนวคิดอิทธิพลการจัดซ้ือขององคการ 
3. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix)  

 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1.  แนวคิดการจัดซ้ือขององคการ (Organizational Buying) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการซ้ือขององคการ 

(Organizational Buying) ดังนี้  
การจัดซ้ือขององคการ (Organizational Buying) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของ

องคการโดยการกําหนดความตองการของสินคาและบริการท่ีตองการซ้ือ และระบุ ประเมิน เลือก
ตรายี่หอและผูขายรายตางๆ 

การซ้ือขององคการมีขอท่ีควรพิจารณาคือ (1) องคการไมไดซ้ือผลิตภัณฑเพื่อการ
บริโภคหรืออรรถประโยชนสวนบุคคล แตตองการสินคาและบริการเพื่อใชในการผลิต การขายตอ 
หรือการใหบริการตอไป (2) บุคคลหลายคนเกี่ยวของกับการซ้ือขององคการ โดยเฉพาะรายการ
สินคาท่ีสําคัญๆ ผูตัดสินใจโดยท่ัวไปจะมีหนาท่ีความรับผิดชอบในองคการและการตัดสินใจซ้ือ 
(3) องคการจะกําหนดนโยบาย เง่ือนไข และความตองการเอาไว ซ่ึงผูซ้ือขายขององคการจะตอง
ระมัดระวังเกี่ยวกับส่ิงท่ีองคการกําหนดเอาไว และ (4) เง่ือนไข ขอเสนอ และสัญญาซ้ือขายจะตองมี
ข้ึนในการซ้ือขององคการ 

 
2. แนวคิดอิทธิพลการจัดซ้ือขององคการ 
พัชรา ตันติประภา (2548) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือขององคการ

ประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก อันไดแก 
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1. ปจจัยดานส่ิงแวดลอม คือ แรงผลักดัน เชน คูแขง และปจจัยทางเศรษฐกิจ 
แรงผลักดันทางการเมือง ปจจัยกฎหมาย ขอบังคับ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และปจจัยสังคม
วัฒนธรรม แรงผลักดันเหลานี้สรางความไมแนนอนอยางมากใหแกองคการ และความไมแนนอน
สามารถทําใหบุคคลในศูนยกลางการจัดซ้ือเปนกังวลเกี่ยวกับการซ้ือบางประเภท การเปล่ียนแปลง
ของปจจัยส่ิงแวดลอมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง อาจกอใหเกิดโอกาสหรืออุปสรรคในการซ้ือ
คร้ังใหม ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีสามารถทําใหการตัดสินใจซ้ือทําไดยาก
สําหรับสินคา เชน คอมพิวเตอร 

2. ปจจัยดานองคการ มีอิทธิพลตอกระบวนการซ้ือขององคการเกี่ยวกับวัตถุประสงค 
นโยบายการจัดซ้ือ ทรัพยากร รวมถึงขนาดและองคประกอบของศูนยกลางการจัดซ้ือ องคการอาจมี
นโยบายการซ้ือท่ีสมาชิกในศูนยกลางการจัดซ้ือจะตองปฏิบัติตาม เชน บริษัทอาจมีนโยบายบังคับ
ใหทําสัญญาระยะยาว ซ่ึงอาจยาวนานกวาท่ีผูขายท้ังหลายตองการ ทรัพยากรทางการเงินของบริษัท 
อาจทําใหตองสรางเง่ือนไขสินเช่ือพิเศษ ซ่ึงสถานการณเหลานี้อาจมีผลกระทบตอกระบวนการซ้ือ 

3. ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล คือ ความสัมพันธระหวางบุคคลใน
ศูนยกลางการจัดซ้ือ การใชอํานาจและระดับของความขัดแยงระหวางสมาชิกในศูนยกลางการ
จัดซ้ือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคการ บุคคลบางคนในศูนยกลางการจัดซ้ืออาจเปนนัก
ส่ือสารท่ีดีกวาบุคคลอ่ืนจึงอาจชักจูงใจไดดีกวา บอยคร้ังท่ีความสัมพันธระหวางบุคคลนี้จะมีการ
เปล่ียนแปลงและบุคคลจะเก็บไวภายในใจ ทําใหนักการตลาดสามารถประเมินหรือเขาถึงไดยาก 

4. ปจจัยสวนบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลในศูนยกลางการจัดซ้ือ เชน อายุ การศึกษา 
รายได  บุคลิก และตําแหนงในองคการ ตัวอยางเชน ผูจัดการอายุ 55 ป ซ่ึงทํางานในองคการ
มากกวา 25 ป อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของศูนยกลางการจัดซ้ือแตกตางไปจากพนักงาน
บริษัทอายุ 30 ป ท่ีทํางานมาประมาณ 2 ป ปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ
สถานการณการซ้ือ ประเภทของสินคาท่ีซ้ือ และข้ึนอยูกับประเภทของการซ้ือวาเปนแบบการจัดซ้ือ
ซํ้าแบบตรง การซ้ือซํ้าแบบงานประจํา หรือการซ้ือแบบงานใหม รูปแบบการเจรจาตอรองของ
บุคคลจะแตกตางกันไปในแตละองคการ ดังนั้น เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ นักการตลาด
ตองรูจักลูกคาดีพอท่ีจะรูถึงปจจัยสวนบุคคลเหลานี้และผลกระทบท่ีอาจมีตอกระบวนการซ้ือ 

 
3. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix) 
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) ไดกลาวถึงทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ 

Philip Kotler ท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรทางการตลาดวาเปนตัวแปรท่ีสามารถควบคุมไดในการเลือกซ้ือ
สินคาและตองนํามาใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย โดยในการกําหนด
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สวนประสมทางการตลาดน้ันจะตองคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของตลาดเปาหมาย 
(Target Market) เปนหลัก โดยสวนประสมทางการตลาดจะประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงท่ีสามารถสนองความจําเปนและความตองการของ
ลูกคาได ผลิตภัณฑอาจเปนคุณสมบัติท่ีแตะตองไดและแตะตองไมได สวนประกอบของผลิตภัณฑ
ไดแก ความหลากหลายของผลิตภัณฑ คุณภาพสินคา ช่ือเสียงบริษัท การรับประกัน และบริการ  

2. ราคา (Price) เปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ ในรูปของ
เงินตราเปนสวนท่ีเกี่ยวของกับวิธีการกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธตางๆในการกําหนดราคา 
ไดแก ราคาจําหนาย สวนลด วิธีการชําระเงิน วงเงินเครดิต และระยะเวลาการชําระเงิน 

3. การจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถึง ทําเลท่ีต้ัง หรือกิจกรรมการ
เคล่ือนยายตัวสินคาจากผูผลิตไปยังสถานท่ีท่ีตองการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบริโภคหรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) เนนถึงชนิดของชอง
ทางการจําหนายวาจะใชวิธีการขายสินคาใหกับผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรมโดยตรง หรือ
การขายผานสถาบันคนกลางตางๆ เชน พอคาสง (Wholesalers) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทน
คนกลาง (Agent Middleman) 

3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
กระจายสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ไดแก การขนสงสินคา การเก็บ
รักษาสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอขาวสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผู
จําหนายและตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแจงขาวสาร หรือชักจูงให
เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การสงเสริมทางการตลาดอาจทําได 4 แบบดวยกัน ซ่ึงเราเรียกวา 
สวนประสมการสงเสริมทางการตลาด (Promotion Mix) หรือสวนประสมในการติดตอส่ือสาร 
(Communication Mix) ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารแบบใชบุคคล (Non Personal) 
โดยผานส่ือตางๆ และผูอุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายในการโฆษณา กิจกรรมการโฆษณา
ประกอบดวยการโฆษณาผานหนังสือพิมพ วิทยุ ปายโฆษณา แผนพับ วารสารเกี่ยวกับวงการ
กอสราง และสมุดรายนามโทรศัพท (Yellow Pages) 

4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการเสนอขายสินคาแบบ
เผชิญหนากัน พนักงานขายตองเขาพบปะกับผูซ้ือโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา 
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 4.3 กิจกรรมสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมการตลาดท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย และการประชาสัมพันธท่ีชวยกระตุนการซ้ือ
ของผูบริโภคใหเกิดความตองการในตัวสินคา การสงเสริมการขายทําในรูปแบบของการลดราคา 
แจกของกํานัล และชิงโชคเปนตน 

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว 
(Publicity) เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา หรือบริการแบบไมใชบุคคล โดยท่ีองคการที่เปน
เจาของผลิตภัณฑนั้นไมตองเสียคาใชจายใดๆจากการเสนอขาวนั้น สวนการประชาสัมพันธ (Public 
Relation) เปนความพยายามท่ีไดจัดเตรียมไวขององคการ เพื่อชักจูงกลุมสาธารณะใหเกิดความ
คิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีตอธุรกิจ เชนการใหขาวเพื่อใหทราบความเคล่ือนไหวขององคการ การสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน การบริจาค การสนับสนุนกีฬา การอนุรักษวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
และจัดอบรมใหความรูแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) และ
การตลาดเช่ือมโยง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขาย
โดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูง
ใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ 

 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

วรานนท ไชยวงศ  (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือก
ผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของรานคาปลีกดั้งเดิม ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 160 ตัวอยาง พบวาผูประกอบการรานคาปลีกดั้งเดิม
สวนใหญมีลักษณะกิจการเปนรานคาปลีก รองลงมาเปนรานมินิมารท โดยผูประกอบการรานคา
ปลีกดั้งเดิมใหความสําคัญในระดับมากตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญในระดับปานกลาง ปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญคือ มีชนิดสินคาและตรายี่หอตรงตามความตองการ รองลงมาคือ รับ
เปล่ียนสินคาท่ีเสียหาย หมดอายุ ปจจัยยอยดานราคาคือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ การมีบริการสงสินคา  
สถานท่ีต้ังเหมาะสม สะดวก เปนปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาด ไดแก พนักงานขายอัธยาศัยดี และมีพนักงานมาติดตอเปนประจํา  สวนปญหาท่ี
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมพบในการซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายคือปญหาในการคิดราคาท่ีไมมาตรฐาน
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และแพงกวารานอ่ืน ปญหาดานพนักงานของผูจัดจําหนายมีอัธยาศัย บริการไมดี ไมซ่ือตรงของ
พนักงาน และปญหาท่ีผูจัดจําหนายไมใหรายการสงเสริมการขายตามท่ีไดประชาสัมพันธไว 

ปใหม ศรีลัทธิสมบัติ (2548) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานคาตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอร จังหวัด
เชียงใหม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 74 ตัวอยาง พบวารานคาตัวแทน
จําหนายคอมพิวเตอรส่ังซ้ือสินคาจากบริษัทคาสงในกรุงเทพฯและมีสาขาในจังหวัดเชียงใหมมาก
ท่ีสุด และมีความถ่ีในการส่ังซ้ือทุก 2-5 วันทําการมากท่ีสุด โดยรานคาตัวแทนจําหนายให
ความสําคัญมากตอปจจัยดานผลิตภัณฑ สวนปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง สําหรับปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรกคือ สินคาไดรับการบรรจุหีบหอเปนอยางดี และมีเง่ือนไข
การรับประกันสินคา ปจจัยยอยดานราคาคือราคาสินคาถูกกวาบริษัทคาสงอ่ืน ราคาของสินคาเปน
ราคาตลาดในขณะน้ัน  ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายไดแก บริษัทคาสงมีสาขาในจังหวัด
เชียงใหมและบริษัทคาสงมีคลังสินคาอยูในจังหวัดเชียงใหม สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
การลดราคาสินคาตามเทศกาลหรือโอกาส  ฝายขายของบริษัทคาสงมีความชํานาญในตัวสินคา  
ปญหาการจัดซ้ือของรานคากลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับนอย โดยปญหาความเขมงวดในเร่ือง
เง่ือนไขการชําระเงิน และไดรับสินคาลาชาเกินกําหนดท่ีตกลงไว เปนปญหาท่ีพบในระดับ 
ปานกลาง 

เขมกร ไชยประสิทธ์ิ (2545) ไดศึกษาเร่ืองการจัดซ้ือของธุรกิจคาปลีกของชําขนาดเล็ก
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 146 ตัวอยาง พบวา
หลักการจัดซ้ือสินคา มาขายรานคาปลีกจะใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพท่ีเหมาะสมของสินคามาก
ท่ีสุด รองลงมาคือราคาท่ีเหมาะสม และแหลงขายท่ีเหมาะสมตามลําดับ สวนดานกระบวนการซ้ือ
รานคาปลีกจะซ้ือสินคามาขายหลายประเภท แตในแตละประเภทไมมีหลายยีห่อ โดยมีสินคาเพยีง 
2-3 ขนาดในแตละยี่หอเทานัน้ โดยใชการคาดคะเนการซ้ือจากปริมาณการขายในอดีต และจะมีการ
ซ้ือเม่ือสินคาใกลจะหมดหรือซ้ือลวงหนาโดยดูความตองการใชสินคาของลูกคาเปนปจจัยในการ
พิจารณาซ้ือมากท่ีสุดเพื่อปองกันสินคาขาดแคลน สําหรับผูตัดสินใจซ้ือคือเจาของกจิการ มีการเกบ็
สินคาภายในรานคือมีวางเพยีงบนช้ันวางสินคาเทานั้น แหลงการซ้ือจะใชการซ้ือจากหลายแหลง
เพราะตองการมีแหลงขายสํารองเม่ือเกิดเหตุขัดของกับแหลงขายหลัก โดยมีปจจัยดานราคาและ
คุณภาพสินคา เปนปจจัยสําคัญในการเลือกแหลงขาย  การเจรจาตอรองสรุปการซ้ือขายกิจการสวน
ใหญจะไดรับสวนลดการคา และเครดิต 30 วัน สําหรับการตรวจรับและการขนถายสินคากิจการจะ
ใหความสําคัญในการตรวจนับสินคาดานปริมาณมากท่ีสุด และดูสภาพภายนอกท่ัวไปของสินคาให
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อยูในสภาพด ีไมชํารุดเสียหาย สวนปญหาในดานการจัดซ้ือของรานคาปลีกขนาดเล็กท่ีพบมากท่ีสุด
ดานการกําหนดประเภทสินคาท่ีนํามาขายคือมีสินคาไมครบยี่หอตามความตองการของลูกคา ไม
สามารถคาดคะเนความตองการไดเพราะลูกคามีความตองการท่ีเปล่ียนแปลงเสมอ  ไมมีการคํานวณ
จุดส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม มีสถานท่ีไมเพียงพอในการจัดเก็บสินคา การจัดหาแหลงซ้ือสินคาให
ระยะเวลาเครดิตส้ันและสินคาแพง ดานการตรวจสอบในการจัดซ้ือไมมีการตรวจสอบลักษณะและ
คุณภาพกอนการจัดซ้ือ ไมมีอํานาจในการเจรจาตอรองราคากับผูซ้ือทําใหไดกําไรนอย 

วิบูลย อสัมภินพงศ (2543) ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูประกอบการรานขายยาตอ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจจัดจําหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพรใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 112 ตัวอยาง 
พบวาผูประกอบการรานขายยาใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด ปจจัยยอยท่ีให
ความสําคัญมากคือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ และการเปล่ียนคืนสินคาหมดอายุและสินคาชํารุด 
สวนปจจัยดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาดผูประกอบการให
ความสําคัญในระดับมาก ปจจัยยอยดานราคาผูประกอบการรานขายยาใหความสําคัญในเร่ืองของ
ราคาท่ีเหมาะสมใกลเคียงกับผลิตภัณฑคูแขงท่ีมีในราน และการใหเปอรเซ็นกําไรสูง ความสะดวก
ในการส่ังซ้ือ บริษัทจัดสงสินคารวดเร็ว พนักงานขายบริการถึงราน เปนปจจัยยอยดานชองทางการ
จัดจําหนายท่ีผูประกอบการรานขายยาใหความสําคัญ สวนปจจัยยอยการสงเสริมการตลาดท่ีมี
ความสําคัญไดแกพนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑท่ีขาย การใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรผานส่ือ
ตางๆ และการโฆษณาผานส่ือตางๆ นอกเหนือจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูประกอบการ
รานขายยาใหความสําคัญแลว ยังมีปจจัยยอยอ่ืนๆท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก
ตามลําดับ ไดแก ความตองการซ้ือของผูบริโภคหรือลูกคาเจาะจงเรียกหา ความสนใจสวนตัวใน
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรของผูประกอบการ และความตองการอุดหนุนสินคาไทย  

 
 

 


