
 

 
บทท่ี 2 

ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ  
 

ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของตลาดองคการ 
2. แนวความคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของตลาดองคการ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ คณะ (2541) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของ
ตลาดองคการซ่ึงประกอบดวย ตลาดองคการ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคการ และ
ผูมีสวนรวมในขบวนการจัดซ้ือขององคการไวดังนี้ 

 
ตลาดองคการ (Organization Market) หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคการที่ซ้ือผลิตภัณฑ 

เพื่อการผลิต การอุตสาหกรรม การใหบริการ การดําเนินงานของกิจการ หรือเพื่อขายตอ  
การซ้ือขององคการมีขอท่ีควรพิจารณา คือ 
1. องคการไมไดซ้ือผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคหรืออรรถประโยชนสวนบุคคลแตตองการ

สินคาและบริการเพื่อใชในการผลิต การขายตอหรือการใหบริการตอไป 
2. บุคคลหลายคนเกี่ยวของกับการซ้ือในองคการ โดยเฉพาะรายการสินคาท่ีสําคัญๆ ผู

ตัดสินใจโดยท่ัวไปมีความรับผิดชอบในองคการและตัดสินใจซ้ือ 
3. องคการจะกําหนดนโยบาย เง่ือนไข และความตองการเอาไว ซ่ึงผูขายขององคการ

จะตองระมัดระวังเกี่ยวกับส่ิงท่ีองคการกําหนดให 
4. เง่ือนไข ขอเสนอและสัญญาซ้ือขายจะตองมีข้ึนในตลาดองคการแตตลาดผูบริโภคไม

จําเปนตองมี 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคการ 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือท่ีเปนองคการธุรกิจประกอบดวย 4 กลุมใหญ 

คือ ปจจัยส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคการ ปจจัยระหวางบุคคล และปจจัยเฉพาะบุคคล 
1. ปจจัยส่ิงแวดลอม (Environment Factors) เปนปจจัยภายนอกองคการ เชน ส่ิง

แวดลอมมหภาค ระดับความตองการซ้ือของลูกคา ส่ิงแวดลอมสังคม และส่ิงแวดลอมของชองทาง
การตลาด การตัดสินใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลจากระดับดีมานด ภาวะเศรษฐกิจ ตนทุนของเงิน ส่ิงแวดลอม
เหลานี้มีอิทธิพลอยูเบ้ืองหลังการควบคุมของผูซ้ือและผูขาย 

2. ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) คือกลุมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการซ้ือขององคการ แตละบริษัทจะกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย กระบวนการ โครงสราง 
และระบบ ซ่ึงจะถูกใชเปนแนวทางในการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นการตัดสินใจซ้ือขององคการจึงไดรับ
อิทธิพลจากปจจัย ภายในองคการดังกลาว 

3. ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลซ่ึงอยูใน
กระบวนการซ้ือ โดยศูนยกลางการซ้ือจะเกี่ยวของกับกลุมบุคคลท่ีมีความสนใจ สถานะ อํานาจ 
ความเขาใจ ผูขายจึงจําเปนตองทราบถึงปจจัยระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของกันระหวางผูซ้ือและผูขาย 

4. ปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) การตัดสินใจของแตละบุคคลมีอิทธิพลตอ
การยอมรับและความชอบในผลิตภัณฑ รวมท้ังอิทธิพลตอการเสนอผลิตภัณฑของผูขายโดย
พิจารณาถึงอายุ การศึกษา บุคลิกลักษณะ และทัศนคติท่ีมีตอความเส่ียงและวัฒนธรรม ไดแก 
สถานะของผูซ้ือในการตัดสินใจซ้ือ การเมืองในองคกรและจริยธรรม 

นอกจากจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตนแลว ยังมีปจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผูขายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ไดแก ช่ือเสียง ความม่ันคงทางการเงิน การยืดหยุนเร่ือง
ราคา ประสบการณในอดีต บริการทางเทคนิค ความเช่ือม่ันในพนักงานขาย ความสะดวกในการใช 
ความพอใจของผูซ้ือ ความชํานาญในการเสนอขาย ความเช่ือถือในการขนสง บริการซอมแซม และ
บริการขาย เปนตน ความสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติแตละอยางจะแตกตางกันในแตละสถานการณซ้ือ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) 

 
ผูมีสวนรวมในขบวนการจัดซ้ือขององคกร (Participants in the Business Buying 

Process) 
ในการซ้ือสินคาแตละประเภทผูมีสวนเกี่ยวของอาจแตกตางกันไป เชน การซื้อสินคาเดิมท่ี

เคยใชนั้น สวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบของฝายจัดซ้ือ แตสําหรับสินคาใหม หรือสินคาท่ีมี
ความซับซอนดานเทคโนโลยีมักมีผูเช่ียวชาญจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมพิจารณา 
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หนวยกลางการจัดซ้ือ (Buying Center) 
หนวยกลางการจัดซ้ือ ประกอบดวย ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในขบวนการตัดสินใจซ้ือซ่ึงมีสวน

รวมในความจําเปนของการจัดซ้ือสินคานั้น รวมท้ังไดรับผลกระทบดานความเส่ียงจากการจัดซ้ือ
นั้นดวย บทบาทตาง ๆ ของผูเกี่ยวของในการจัดซ้ือ ไดแก  

1. ผูริเร่ิม เปนผูเสนอใหมีการจัดซ้ือสินคานั้นข้ึน ซ่ึงอาจจะเปนผูใชสินคานั้นเอง หรือ
บุคคลอ่ืนในองคกรซ่ึงเห็นความจําเปนในการซ้ือสินคานั้น 

2. ผูใช เปนผูท่ีใชสินคาท่ีจะซ้ือโดยตรง สวนใหญผูใชจะเปนผูริเร่ิมใหมีการซ้ือสินคา
และเปนผูกําหนดคุณสมบัติของสินคาท่ีจะซ้ือ 

3. ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เปนผูท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณคาสินคากําหนด
คุณสมบัติเฉพาะของสินคา โดยท่ัวไปผูท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานเทคนิคมักมีอิทธิพลสําคัญตอการ
ตัดสินใจในสินคาท่ีสําคัญและมีเทคโนโลยท่ีีซับซอน 

4. ผูตัดสินใจ เปนผูทําการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับสินคา หรือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก suppliers 

5. ผูอนุมัติ เปนผูมีอํานาจในการอนุมัติตามขอตกลงในใบเสนอขาย อนุมัติการตัดสินใจ
ของผูท่ีรับผิดชอบ หรือของฝายจัดซ้ือ 

6. ผูซ้ือ เปนผูท่ีมีอํานาจเปนทางการในการเลือก suppliers และตอรองเกี่ยวกับเง่ือนไข
รายละเอียดในการซ้ือ หากเปนสินคาท่ีสําคัญและมูลคาสูง อาจตองให ผูบริหารระดับสูงเขามามี
สวนรวมในการเจรจาตอรองดวย 

7. ผูท่ีคอยกันไมใหผูขายติดตอโดยตรงกับหนวยกลางการจัดซ้ือ เชน พนักงานตอนรับ 
พนักงานรับโทรศัพท ฝายจัดซ้ือ จะกันไมใหพนักงานขาย เขาพบผูใช หรือผูท่ีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ 
 
2.2 แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541) กลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีบริษัทควบคุมได ซ่ึงธุรกิจใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย
สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน(Utility) มี
คุณคา(Value)ในสายตาลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 
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ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคา
สูงกวาราคาลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกําหนดราคาจึงตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาใน
มูลคาของผลิตภัณฑท่ีสูงกวาราคาของผลิตภัณฑนั้น ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ การ
แขงขันและปจจัยอ่ืนๆ 

การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมท่ีทําหนาท่ีเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายประกอบดวย 2 สวนคือ 

1. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ หรือ
กรรมสิทธ์ิของผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ดังนั้นในระบบชองทางการจัดจําหนายจึง
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

2. การสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การ
กระจายตัวของสินคาจึงประกอบไปดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา (Storage) 
การคลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง ผูขายกับผู
ซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) 
และติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non-Personal Communication) ซ่ึงวิธีการเลือกใชเคร่ืองมือการ
ส่ือสารนั้น อาจใชเพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเคร่ืองมือประกอบกัน ในสวนของการนําเคร่ืองมือ
ท่ีหลากหลายมาประสมประสานกันนั้น สามารถใชเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเรียกวาการทําการตลาด
แบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ มี
ดังนี้ 

1. การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ
(หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงิน โดยผูอุปถัมภรายการ 

2. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร และ 
จูงใจตลาดโดยใชบุคคล ซ่ึงจะเกี่ยวของกับยุทธการขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling Strategy) 
และการจัดหนวยงานขาย (Sales Force Management) 
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3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน และการใหขาวสารและการประชาสัมพันธ ซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทาย หรือบุคคลอ่ืน  

4. การใหขาวและการประชาสัมพันธ(Publicity and Public Relations)การใหขาวเปนการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธหมายถึง 
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใด
กลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และการตลาด
เช่ือมโยง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง 
(Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตางๆที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและ
ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวยการขายทางโทรศัพท การขายโดยใช จดหมายตรง 
การขายโดยใชแคตตาล็อค การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรม
การตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ 
 
2.3 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

ณัฐพร สกุลแกว (2551) ศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบริโภคในกรุงเทพ พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย  และปจจัยดานราคา  ตามลําดับ  โดยรายละเอียดแตละดานเปนดังนี้ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ในปจจัยการมีระบบประหยัด
พลังงาน  ความแข็งแรงทนทาน  และการมีมาตรฐานการผลิตของสินคา เชน มอก.   ปจจัยดานชอง
ทางการจําหนาย   กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองของสถานที่บริการที่
สะดวกสบาย  เร่ืองมีสินคาไวพรอมขาย  และเร่ืองสถานท่ีจําหนายสะดวกอยูใกลบาน  ปจจัยดาน
การสงเสริมทางการตลาด  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองของการมีทีมชางไวคอย
ใหบริการตลอดเวลา  การมีบริการลางทําความสะอาดระบบหลอเย็นฟรี (ลางแอรหลังการขาย )  
และเร่ืองของพนักงานขายและพนังงานบริการมีความรูและความเขาใจ ตลอดจนสามารถแนะนํา 
สินคาได   ปจจัยดานราคา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก ในเร่ืองของราคาถูกเม่ือเทียบ
กับคุณภาพของสินคา  ราคาอะไหลของเคร่ืองปรับอากาศไมแพงจนเกินไป  และราคาสามารถ
ตอรองได 
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ปุญญารักข  สมคิด (2545) ศึกษาถึงการจัดซ้ือวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา การกําหนดความรับผิดชอบในการจัดซ้ือวัตถุดิบสวนใหญจะใช
นโยบายแบบรวมอํานาจ หรือแบบผสมโดยจะข้ึนอยูกับผูบริหารสูงสุดของบริษัทมากท่ีสุด
หนวยงานจัดซ้ือจะใหความสําคัญกับคุณภาพท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปริมาณและราคาท่ี 
เหมาะสม ในการกําหนดคุณภาพวัตถุดิบ ฝายจัดซ้ือมีสวนรวมในการกําหนดคุณลักษณะรวมกับ
ฝายควบคุมคุณภาพ ปญหาในการจัดซ้ือท่ีพบมากท่ีสุดคือ การจัดหนวยงานจัดซ้ือแบบรวมอํานาจ
ทําใหเกิดความลาชา ปญหาคุณภาพสินคาบกพรองมากจนกระทบกับแผนการผลิต ปญหาดาน
แผนการผลิตไมแนนอนทําใหกระทบตอการกําหนดปริมาณและชวงเวลาส่ังซ้ือ ปญหาดานแหลง
ขายอยูไกลทําใหตนทุนสูง ปญหาดานราคาท่ีเปล่ียนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนและปญหา
เจาหนาท่ีจัดซ้ือท่ีมีความรูดานเทคนิคไมเพียงพอ 

รสริน บุญเฉลียว (2546) ศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกผลิตภัณฑประตู
พีวีซีเพื่อจําหนายของรานคาปลีกวัสดุกอสราง ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกผลิตภัณฑประตูพีวีซีเพื่อจําหนายท่ีมีอิทธิพลในระดับมาก  คือ ปจจัย
ส่ิงแวดลอม ปจจัยระหวางบุคคล ปจจัยท่ีมีอิทธิพลระดับปานกลางคือปจจัยภายในองคกร และ
ปจจัยเฉพาะบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลระดับมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลระดับปานกลางคือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานราคา และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  โดยปจจัยระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือเปนอันดับแรก คือ ความสนใจในตัวสินคาของผูซ้ือ ดานปจจัยดานส่ิงแวดลอม
เร่ือง ภาวะการแขงขัน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับมากตอพฤติกรรมการซ้ือ ปจจัยเฉพาะบุคคล
เร่ืองการยอมรับและความชอบในตัวสินคาเปนปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลระดับปานกลางตอพฤติกรรม
การซ้ือ ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลเปน
อันดับแรก คือคุณภาพไดมาตรฐาน   ปจจัยดานการสงเริมการตลาดคือ พนักงานมีความจริงใจ
ซ่ือสัตย    ปจจัยดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ    ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย คือ
สามารถติดตอผูจําหนายไดสะดวก  

วสันต ลิขิตเสถียร (2546) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูคาสงในการซ้ือปูนซีเมนตถุงใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท้ังหมดโดยรวมมีอิทธิพลในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอผูคาสงในการซ้ือปูนซีเมนตมากท่ีสุดคือ ปจจัยสวนผสมการตลาดดานราคา รองลงมาคือ 
ปจจัยสวนผสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ปจจัยส่ิงแวดลอม ปจจัยสวนผสมการตลาดดานสถานท่ี 
ปจจัยสวนผสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยเฉพาะบุคคล ปจจัยระหวางบุคคล และ
ปจจัยภายในองคกรตามลําดับโดยปจจัยยอยสวนผสมการตลาดดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือมาก
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ท่ีสุดคือ การใหเครดิตการชําระเงิน ปจจัยยอยสวนประสมการคลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอ
การซ้ือมากท่ีสุดสินคามีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใชงาน  ปจจัยยอยส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ
การซ้ือมากท่ีสุด คือความตองการซื้อปูนซีเมนตของผูคาสง ปจจัยยอยสวนผสมการตลาดดาน
สถานท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือมากท่ีสุด คือ การจัดสงสินคาตรงเวลา ปจจัยยอยสวนผสมการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือมากท่ีสุด คือ พนักงานของผูผลิตและผูจําหนายมี
ความรูประสบการณและความสามารถสูง ปจจัยยอยเฉพาะบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ทัศนคติของกิจการท่ีมีตอผูขาย เชนความรูความชํานาญ ประสบการณ ปจจัยยอยระหวางบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการซ้ือมากท่ีสุด คือ ความนิยมในตราสินคา ปจจัยยอยภายในองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการ
ซ้ือมากท่ีสุด คือ วัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานประกอบการ เชนเนนการเพิ่มยอดขาย 
เนนผลตอบแทน เนนภาพพจนท่ีดี 

อัจฉรี  ศรีไชยวงศ (2546) ศึกษาความคิดเห็นของผูซ้ือและผูใชผาปดจมูกในจังหวัด
เชียงใหมตอผาปดจมูกใยสังเคราะห พบวาผูดําเนินการจัดซ้ือผาปดจมูกใหความสําคัญตอปจจยัสวน
ประสมทางการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก  โดยปจจัยดานราคามีคาเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเปนลําดับ
แรกโดยมีปจจัยยอยคือ ราคาของสินคามีอิทธิพลในระดับมาก รองลงมาคือดานการสงเสริม
การตลาด โดยมีปจจัยยอยเร่ืองพนักงานมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและสามารถแนะนําผลิตภัณฑ
ไดชัดเจนมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด  ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีปจจัยยอยเร่ืองผลิตภัณฑมีคุณภาพได
มาตรฐานมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด และปจจัยดานชองทางการจําหนายมีปจจัยยอยเร่ืองสามารถ
ติดตอกับผูจําหนายไดสะดวกมีอิทธิพลอยูในระดับมาก  

 


