
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดของ หางหุนสวนจํากัด 
นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดอาศัยแนวคิดตาง ๆ มาเปน
กรอบในการศึกษา เพื่อท่ีจะสามารถทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาด
ของ หางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร และนําขอมูลไปใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงและวางแผนการตลาดของ หางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร  
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดท่ีนํามาใชประกอบการศึกษา คือ  
 1. แนวคิดเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา 
 2. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
 3. การวิเคราะหตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซ้ือ  

4. แนวคิดศูนยกลางการซ้ือ 
 5. ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูผลิต 
 

แนวคิดเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 
ความพึงพอใจของลูกคา เปนความรูสึกของลูกคาวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ซ่ึงเปน

ผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูในการทํางานของผลิตภัณฑ กับความคาดหวังของ
ลูกคา ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑตํ่ากวาความคาดหวังลูกคาก็จะไมพึงพอใจ ถาผลการทํางาน
ของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพึงพอใจและถาผลการทํางานของผลิตภัณฑ
สูงกวาความคาดหวังมากลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก 

ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation) เปนส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ หรือคาดหวัง
วาจะไดรับจากผลิตภัณฑ ความคาดหวังเกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซ้ือ ส่ิงสําคัญ
ที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จก็คือ การเสนอผลิตภัณฑตามผลประโยชนจากผลิตภัณฑท่ี
สอดคลองกับความคาดหวังของผูซ้ือโดยยึดหลักการสรางความพึงพอใจรวมสําหรับลูกคา (Total 
Customer Satisfaction)  
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ส่ิงสําคัญประการหนึ่งก็คือ นักการตลาดจะตองคนหาและวัดความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึง
สอดคลองกับปรัชญาหรือแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept)  

สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือการทํางานผลิตภัณฑนั้นนักการตลาดและ
ฝายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของจะตองพยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณคาเพิ่ม 
(Value Added) ท้ังคุณคาเพิ่มท่ีเกิดจากการผลิตและจากการตลาดตลอดจนยึดหลักการสรางคุณภาพ
โดยรวม คุณคาท่ีเกิดจากความแตกตางทางการแขงขันซ่ึงคุณคาท่ีมอบคาท่ีมอบใหกับลูกคาจะตอง
มากกวาตนทุนของลูกคา (Cost) หรือราคาสินคา (Price) นั่นเอง 

  

แนวคิดสวนประสมทางการตลาด   (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน อธิบายวาสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัว

แปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความจําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและ
สัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑ
อาจจะเปนสินคา บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมี
ตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ
ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ
สามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
    - ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ 
(หรือ) ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) เชนประโยชนพื้นฐาน รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตรา
สินคา ฯลฯ 

    - การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

 - การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑ
มีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน  

 - กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสาย
ผลิตภัณฑ (Product Line)  
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2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจาย
เพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถัด
จาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ
ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น
ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

 - คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตอง
พิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

 - ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
 - การแขงขัน 
 - ปจจัยอ่ืน ๆ กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product 

Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line)  
3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทาง

ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และ การเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ 
Distribution Channel หรือ Marketing Channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความ
เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไป
ยังผูบริโภคหรืผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึงเสนทางท่ีผลิตภัณฑ และ(หรือ)กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูก
เปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือ
ผูใชทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใชชองทางตรง (Direct Channel) จากผูผลิต (Producer) ไปยัง
ผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชชองทางออม (Indirect 
Channel) จากผูผลิต (Producer) ผานคนกลาง (Middleman) ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใช
ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 

 3.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัว
สินคาสูตลาด (Physical Distribution หรือ Market Logistic) หมายถึงงานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน 
การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป 
จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร 



 
 

7 

หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใช
ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาท่ีสําคัญ มีดังนี้  

3.2.1 การขนสง (Transportation) 
3.2.2 การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา 

(Warehousing) 
3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสราง
ความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความ
ตองการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และ
พฤติกรรมการซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขาย และการ
ติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ 
องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ และ คูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการ
สงเสริมการตลาดท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับองคการและ(หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ ความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 

 4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการ
ส่ือสารระหวางบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือ
บริการหรือมีปฏิกิริยาตอความคิด หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และ
สรางสัมพันธอันดีกับลูกคา 

 4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)เปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคา
พิเศษท่ีกระตุนหนวยงานขาย (Sale Force) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย 
(Ultimate Consumer) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด เปนเคร่ืองมือกระตุนความ
ตองการซ้ือท่ีใชสนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยพนักงานขาย ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ 
การทดลองใช หรือการซ้ือ โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย 
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 4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public 
relation (PR)) มีความหมายดังนี้  

- การใหขาวเปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือ บริการ 
หรือตราสินคาหรือบริษัทท่ีไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผาน
ส่ือกระจายเสียงหรือส่ือส่ิงพิมพ การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

- การประชาสัมพันธ หมายถึงความพยายามในการส่ือสารท่ีมี
การวางแผนโดยองคการหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอนโยบายใหเกิด
กับกลุมใดกลุมหนึ่ง มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม หรือ ปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท 

 4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response 
Marketing) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และ
การตลาดเช่ือมตรงและการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) 

  

การวิเคราะหตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)  
ตลาดธุรกิจ หมายถึง องคการซ่ึงซ้ือทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ และบริการเพื่อ

นําไปขายตอดําเนินงานทางธุรกิจ หรือใชผลิตผลิตภัณฑอ่ืน หรือหมายถึง องคการซ่ึงซ้ือสินคาและ
บริการ เพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อขาย  ใหเชา หรือจัดหาส่ิงอ่ืน ตลาดธุรกิจ
ประกอบดวย ตลาดอุตสาหกรรมและตลาดคนกลาง 
  ตลาดอุตสาหกรรม หรือตลาดผูผลิต  ประกอบดวย กลุมบุคคลและองคการ ซ่ึง
ตองการสินคาหรือบริการ เพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการในการนําเสนอขาย หรือ เพื่อ
ใหบริการตอไป ในกรณีท่ีอุตสาหกรรมหรือผูผลิตประกอบธุรกิจ เรียกวา อยูในตลาดธุรกิจ 
  ตลาดคนกลาง หมายถึง องคการซ่ึงซ้ือสินคาและบริการเพ่ือใชในการขายตอ 
ตลาดคนกลางประกอบดวย ตลาดการคาสง ตลาดการคาปลีก กลุมผูท่ีอยูในตลาดนี้ คือ กลุมผูจัด
จําหนาย กลุมผูคาสง กลุมผูคาปลีก  
  ตลาดรัฐบาล เปนสวนตลาดท่ีเปนสถาบันของรัฐบาล ซ่ึงทําการซ้ือสินคาหรือ
บริการ หรือเชาผลิตภัณฑ เพื่อใชในการดําเนินงานของรัฐบาล 
  ตลาดสถาบัน ประกอบดวย โรงเรียน โรงพยาบาล มูลนิธิ และสถาบันอ่ืน ๆ ซ่ึง
ตองจัดหาสินคาและบริการ เพื่อใชในการดําเนินงานของสถาบันและใหบริการผูมาติดตองาน  
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ลักษณะท่ีสําคัญของตลาดธุรกิจ มีดังนี้ 
1. ผูซ้ือจํานวนนอยราย (Fewer buyers) ผูผลิตหรือผูประกอบอุตสาหกรรมจะมี

จํานวนนอยรายเม่ือเทียบกับตลาดผูบริโภค เชน โอกาสในการขายยางรถยนตของผูประกอบ
อุตสาหกรรมยางยนตจะข้ึนอยูกับบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญ ๆ ท่ีมีอยูเพียงไมกี่รายเทานั้น 
  2. ผูซ้ือแตละรายเปนผูซ้ือรายใหญ (Larger buyers) ผูผลิตจะซ้ือสินคาเพื่อใชใน
การผลิต การใหบริการ หรือการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงในการซ้ือแตละคร้ังจะซ้ือเปนจํานวนมาก
เม่ือเทียบกับผูบริโภค เชน โรงงานน้ําตาลซ้ือออยเปนจํานวนมาก 
  3. ผูซ้ือมักจะอยูรวมกันตามสภาพภูมิศาสตร (Geographically  concentrated 
buyers) เนื่องจากแหลงอุตสาหกรรมมักจะอยูรวมกันตามสภาพภูมิศาสตร เชน โรงงานตาง ๆ จะ
อยูรวมกลุมกันยานพระประแดง ชลบุรี รังสิต หรือสมุทรปราการ ทําใหสามารุลดตนทุนการขายลง
ได ซ่ึงนักการตลาดตองติดตามการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค
ตาง ๆ ดวย 
  4. มีความสัมพันธระหวางผูขายและลูกคาอยางใกลชิด (Close supplier-customer 
relationship) เนื่องจากมีลูกคานอยรายและสวนใหญเปนลูกคารายใหญ ผูขายจึงตองตอบสนอง
ความตองการและใหบริการลูกคาใหดีท่ีสุด ซ่ึงบางคร้ังผูซ้ือตองการใหผูขายเปล่ียนแปลงวิธีการ
และประสิทธิภาพในการทํางานดวย 
  5. ความตองการแบบตอเนื่อง (Derived demand) ความตองการสินคาธุรกิจเปน
ผลสืบเนื่องมาจากความตองการในสินคาอุปโภคบริโภค จากเหตุผลนี้นักการตลาดจึงตองติดตาม
รูปแบบการซ้ือของลูกคาคนสุดทายอยางใกลชิด เชน โรงงานผลิตผงชูรสจะมีความตองการซ้ือ
วัตถุดิบในการผลิตมากหรือนอยข้ึนอยูกับความตองการซ้ือผงชูรสของผูบริโภค 
  6. ความตองการซ้ือสินคาธุรกิจมีความยืดหยุนตอราคานอย (Inelastic demand) 
กลาวคือ ปริมาณความตองการซ้ือเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยเม่ือราคาสินคาธุรกิจเปล่ียนแปลง 
เนื่องจากสินคาธุรกิจจําเปนตองใชในการผลิต เชน ราคาน้ํามันเปล่ียนแปลง ปริมาณการเสนอซ้ือ
น้ํามันของโรงงานจะเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย เพราะโรงงานจําเปนตองใชน้ํามันในการผลิต 
โดยท่ัวไปแลวความตองการท่ีมีความยืดหยุนตอราคานอย จะเกิดข้ึนในเวลาส้ัน เนื่องจากไม
สามารถเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตไดทัน ความตองการนี้จะเกิดกับสินคาธุรกิจท่ีมีสัดสวน
ตนทุนท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับตนทุนท้ังหมด เชน เชือกผูกรองเทา 
 
 
 



 
 

10 

  7. ความตองการซ้ือสินคาธุรกิจเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (Fluctuating demand) 
เนื่องจากปริมาณความตองการซ้ือสินคาและบริการทางธุรกิจมีความผันผวนมากกวาปริมาณความ
ตองการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค อัตรารอยละท่ีเพิ่มข้ึนของความตองการสินคาอุปโภคบริโภคจะ
สงผลใหเกิดการจัดหาโรงงานและอุปกรณเพื่อทําการผลิตในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนอยางมาก ซ่ึงนัก
เศรษฐศาสตรเรียกผลกระทบนี้วา ผลกระทบการเรง (Acceleration effect) เชน ชวงเวลาใดท่ีสินคา
นั้นเส่ือมความนิยม ปริมาณความตองการซ้ือสินคาธุรกิจจะนอย 
  8. ผูซ้ือสินคาธุรกิจเปนระดับมืออาชีพ (Professional purchasing) สินคาธุรกิจถูก
ส่ังซ้ือโดยตัวแทนจัดซ้ือที่มีความชํานาญ และตองปฏิบัติงานตามนโยบายการส่ังซ้ือขององคการ 
เง่ือนไข และขอกําหนด และมีเคร่ืองมือในการจัดซ้ือหลายอยาง เชน ใบเสนอราคา ขอเสนอ สัญญา
ซ้ือขาย ซ่ึงไมคอยพบในการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค 

9. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือมาก (Several buying influences) เปนบุคคลซ่ึงมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือในธุรกิจ ไดแก คณะกรรมการซ้ือซ่ึงประกอบดวย ผูบริการอาวุโส และ
ผูเช่ียวชาญ ท่ีทําการตัดสินใจในสินคาหลัก ดังนั้นนักการตลาดท่ีขายสินคาธุรกิจจึงตองสงตัวแทน
ขายและทีมขายท่ีไดรับการฝกอบรมมาอยางดี เพื่อเจรจากับกลุมลูกคาท่ีไดรับการฝกฝนมาอยางดี
เชนกัน 

10. การเสนอขายหลายคร้ัง (Multiple sales calls) เนื่องจากมีบุคคลท่ีเกี่ยวของใน
กระบวนการขายมากข้ึน ทําใหตองมีการเสนอขายหลายคร้ังเพื่อใหเปนผูไดรับคําส่ังซ้ือ ซ่ึงในบาง
วงจรการขาย สินคาธุรกิจตองใชเวลาหลายปกวาจะเสร็จส้ิน 

11. การซ้ือโดยตรง (Direct purchasing) ผูซ้ือสินคาธุรกิจจะซ้ือโดยตรงจากผูผลิต
มากกวาท่ีจะซ้ือผานคนกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการท่ีมีความซับซอนทางเทคนิคหรือมีราคา
แพง 

12. การคาตางตอบแทน (Reciprocity) ผูซ้ือสินคาธุรกิจมักจะซ้ือสินคาจากผูขายท่ี
ซ้ือสินคาจากตนเปนการตอบแทน 

13. การเชา (Leasing) ผูซ้ือสินคาธุรกิจอาจใชวิธีการเชาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ
แทนการซ้ือ เพราะมีขอไดเปรียบหลายประการคือ ไมตองจายเงินทุนจํานวนมาก มีเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัยตลอดเวลา ไดรับบริการที่ดี และ สามารถนําคาใชจายไปหักภาษีได 
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แนวคิดศูนยกลางการซ้ือ (Kotler, 2003: อางในธนวรรณ  แสงสุวรรณและคณะ, 2547) 
ศูนยกลางการซ้ือประกอบดวยสมาชิกท้ังหมดขององคกรซ่ึงแสดงบทบาทใด

บทบาทหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจซ้ือดังตอไปนี้   
1) ผูริเร่ิม  ไดแก ผูเสนอหรือแนะนําความคิดริเร่ิมในการท่ีจะซ้ือสินคาหรือ

บริการ 
2) ผูใช  ไดแก ผูท่ีจะใชสินคาหรือบริการ ในหลายๆ กรณี ผูใชมักจะเปนผูริเร่ิม

ใหมีการเสนอซ้ือและกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ 
3) ผูมีอิทธิพล  ไดแก ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ มักจะชวยในการกําหนด

คุณสมบัติผลิตภัณฑและใหขอมูลการประเมินผลทางเลือก ในกรณีนี้เจาหนาท่ีจัดซ้ือคอนขางมี
ความสําคัญมาก 

4) ผูตัดสินใจ  ไดแก ผูท่ีทําการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑและ / หรือ
เลือกซัพพลายเออร 

5) ผูอนุมัติ  ไดแก ผูมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการของผูตัดสินใจหรือผูซ้ือ 
6) ผูซ้ือ  ไดแกบุคคลผูมีอํานาจอยางเปนทางการในการเลือกซัพพลายเออรและ

กําหนดเง่ือนไขการซ้ือ ผูซ้ืออาจชวยในการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ แตจะมีบทบาทสําคัญใน
การเลือกผูขาย สําหรับการซ้ือท่ีคอนขางซับซอน บางคร้ังอาจจะตองมีผูบริหารระดับสูงเขามา
เกี่ยวของในการเจรจาดวย 

7) ผูควบคุมดูแล  ไดแก บุคคลซ่ึงมีอํานาจในการปองกันไมใหผูขายหรือขอมูล
บางอยางเขาถึงสมาชิกในศูนยกลางการซ้ือ เชน เจาหนาท่ีจัดซ้ือ พนักงานตอนรับ และพนักงานรับ
โทรศัพทท่ีคอยกันไมใหพนักงานขายเขาพบหรือติดตอผูใชหรือผูตัดสินใจ 
 
ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูผลิต ( พิบูล ทีปะปาล, 2543 ) 

1) ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environmental Factors) ผูซ้ือในตลาดผูผลิตจะไดรับอิทธิพล
อยางมากจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท้ังท่ีเปนอยูในปจจุบันและท่ีคาดหวังในอนาคต  
โดยเฉพาะระดับความตองการของผูบริโภค  สภาวะทางเศรษฐกิจและคาของเงิน  เชนในสภาวะท่ี
เศรษฐกิจซบเซา (Recession Economy) ผูซ้ือผลิตภัณฑเพื่อการอุตสาหกรรม  อาจตองลดการลงทุน
ในดานโรงงาน และเคร่ืองจักร  และพยายามลดสินคาคงคลังลง  นักการตลาดอุตสาหกรรมสามารถ
กระตุนการซ้ือไดนอยมากในสภาวะส่ิงแวดลอมเชนนี้  

2) ปจจัยดานองคการ (Organizational Factors)  องคการแตละแหงจะมีวัตถุประสงค  
นโยบาย  วิธีดําเนินการ  โครงสรางองคการ  และระบบการบริหารงานโดยเฉพาะของตน  นักการ
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ตลาดอุตสาหกรรมจําเปนจะตองรูส่ิงตาง  ๆ  เหลานี้เปนอยางดี  กลาวคือ  จะตองรูวาผูมีสวน
เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือมีกี่คน  ใครบาง  เขามีเกณฑในการประเมินเลือกแหลงซ้ืออยางไร  
นโยบายของบริษัทรวมท้ังขอจํากัดตอฝายจัดซ้ือเปนอยางไร  นโยบายของบริษัทรวมท้ังขอจํากัดตอ
ฝายจัดซ้ือเปนอยางไร  เปนตน  

3)  ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ศูนยกลางการซ้ือตาม 
ปกติจะประกอบดวย  บุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ  บุคคลเหลานี้มีลักษณะ
ตําแหนง  อํานาจหนาที่  ความเห็นอกเห็นใจ  และความสามารถท่ีจะชักจูงไดตางกัน  นักการตลาด  
แมวาจะไมทราบบทบาทในกลุมของแตละคน  หรือกลุมบุคคลจะเปนอยางไร  ในระหวาง
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  แตการไดขอมูลบางอยางเก่ียวกับบุคลิกลักษณะและความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  ก็จะเปนประโยชนตอนักการตลาดท้ังส้ิน 

4)  ปจจัยดานปจเจกบุคคล (Individual Factors)  ผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
แตละคน  มีลักษณะเฉพาะของตนเอง  เชน  ในดานการจูงใจ  การรับรู  และความชอบ  ซ่ึงส่ิงเหลา 
นี้เปนผลเกิดจากอายุ  รายได  การศึกษา  อาชีพ  บุคลิก  และทัศนคติตอความเส่ียง  ปจจัยเหลานี้จะ
แสดงออกในกระบวนการตัดสินใจซ้ืออยางเดนชัด  เชน  ผูซ้ือท่ีเปนคนหนุมสาว  มีการศึกษาสูง  
จะวิเคราะหขอเสนอของผูจําหนายแตละรายอยางละเอียดกอนตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้น  นักการตลาดจึง
จําเปนจะตองรูลักษณะของลูกคาซ่ึงเปนผูซ้ืออยางดี  เพื่อปรับยุทธวิธีทางการตลาดใหสอดคลองกับ
ส่ิงแวดลอมท้ังส่ีดานอยางเหมาะสม  
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

สมบัติ ยะสินธุ (2548) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑสารกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในอําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน  โดยใชวิ ธีการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามจากเกษตรกรผูซ้ือผลิตภัณฑสารกําจัดศัตรูพืช เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร
ท้ังหมด จํานวน 340 ราย  และจากวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ และเอกสารท่ีเกี่ยวของตาง ๆ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรียงลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานสถานท่ีและชองทางการจัด
จําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  และดานราคา  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือคุณภาพของผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑแข็งแรง
ทนทาน และความหลากหลายของผลิตภัณฑ ปจจัยยอยดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ เดินทางไปซ้ือสะดวก และช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของราน 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด คือ ผูจําหนายมีอัธยาศัยดี สุภาพ และการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ  
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อนุวัตร ภูวเศรษฐ (2548) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือก
ซ้ือน้ํายาเคลือบสมของผูประกอบการโรงเคลือบสม ในจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการศึกษาเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการโรงเคลือบสมในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 40 ราย และจากวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ และเอกสารท่ีเกี่ยวของตาง ๆ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรียงลําดับ คือ ดานการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
และดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
มากท่ีสุด คือการรับประกันคุณภาพสินคา ปจจัยยอยดานราคา คือ ราคาของน้ํายาเคลือบ ปจจัยยอย
ดานการจัดจําหนาย คือ สงสินคาถูกตอง ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด คือ พนักงานมีความ
นาเช่ือถือ/ มีความรับผิดชอบ พนักงานขายสามารถใหคําปรึกษาได  


