
 
บทท่ี 2 

 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนต 
ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเชียงใหม มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี  

1. ทฤษฎีตลาดองคการ 
     ตลาดองคการ(Organizational market) หรือผูซ้ือองคการ(Organizational buyer) 

ประกอบดวยบุคคลหรือองคการที่ซ้ือสินคาหรือบริการไปเพื่อใชในบริษัท( ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ
คณะฯ : 2546,  227-228)  กลาวคือเพื่อใชในกระบวนการผลิต การจัดจําหนายหรือเพื่อขายตอหรือ
หมายถึงกลุมบุคคลและ(หรือ) องคการที่ ซ้ือผลิตภัณฑ เพื่อการผลิต การอุตสาหกรรม การ
ใหบริการ การดําเนินงานของกิจการ หรือเพื่อการขายตอ การซ้ือขององคการ(Organizational 
buying) เปนกระบวนการตัดสินใจขององคการที่ต้ังข้ึนเพื่อกําหนดลักษณะความตองการในการซ้ือ
ผลิตภัณฑและบริการ การบงช้ี การประเมินผลและเลือกตราสินคา ตลอดจนการพิจารณาผูเสนอ
ขายสินคาตางๆ   
 การซ้ือขององคการมีขอท่ีควรพิจารณา คือ (1)องคการไมไดซ้ือผลิตภัณฑเพื่อการ
บริโภค หรือ อรรถประโยชนสวนบุคคล แตตองการสินคาและบริการเพื่อใชในการผลิต การขาย
ตอ หรือการใหบริการตอไป (2)มีบุคคลหลายคนเกี่ยวของกับการซ้ือในองคการโดยเฉพาะรายการ
สินคาท่ีสําคัญๆ ผูตัดสินใจโดยท่ัวไปมีความรับผิดชอบในองคการและการตัดสินใจซ้ือ (3 องคการ
จะกําหนดนโยบาย เง่ือนไข และความตองการเอาไว ซ่ึงผูซ้ือขององคการจะตองระมัดระวังเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีองคการกําหนดไว (4)ในตลาดองคการจะมีการกําหนดเง่ือนไขขอเสนอและสัญญาซ้ือขาย แต
ในตลาดผูบริโภคไมจําเปนตองมี  

ประเด็นสําคัญในการวิเคราะหตลาดองคการและพฤติกรรมการซ้ือขององคการ 
เพื่อใหเขาใจตลาดองคการเราจะใชโครงสรางของคําถามเชนเดียวกับตลาดผูบริโภค เพื่อใหทราบ
ถึงผูซ้ือในตลาด ส่ิงท่ีถูกซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ องคการที่เกี่ยวของในการซ้ือ โอกาสในการซ้ือ  
ชองทางหรือแหลงในการซ้ือ  และข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ และวิธีการดําเนินการซ้ือ คําถามเพ่ือ
หาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคดังตอไปนี้ 
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ตาราง 2.1  ตลาดองคการและพฤติกรรมการซ้ือขององคการ 
คําถาม คําตอบท่ีตองการทราบ 

1. ใครอยูในตลาด (Who is in the market?) 
 
 
2. ผูซื้อตัดสินใจซ้ืออะไร (What buying 

decision do buyers make?) 
3. ทําไมจึงซ้ือ (Why do buyers buy?) หรือ 

ผูซื้อสินคาธุรกิจตองการอะไร (What are 
business buyers seeking?) 

4. ผูซื้อซ้ือเม่ือใด (When do buyers buy?) 
5. ใครมีสวนรวมในกระบวนการซ้ือ (Who 

participates in the buying process?) 
6. ปจจัยสําคัญอะไรท่ีมีอิทธิพลตอผูซื้อ 

(What are the major influences on 
buyer?) 

7. ผูซื้อสินคาตัดสินใจซ้ืออยางไร (How do 
buyers make their buying decisions?) 

 

1. ผูประกอบอุตสาหกรรม คนกลาง สวน
ราชการ ลักษณะตลาดอุตสาหกรรมและ
การจัดประเภทผูประกอบอุตสาหกรรม  

2. สินคาอุตสาหกรรม 
 
3. เห ตุผลในการ ซ้ือและลั กษณะการ

ตัดสินใจซ้ือ 
 
4. โอกาสในการซ้ือ 
5. บทบาทของบุคคลในการซ้ือสินคา 
 
6. ปจจัยสิ่งแวดลอม  องคการ  ระหวาง

บุคคล และเฉพาะบุคคล 
 
7. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 
 

    
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือขององคการ 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน (อรชร มณีสงฆ, 2549: 221-225) ดังนี้  
1. การรับรูปญหา(Problem Recognition) มีผลสืบเนื่องจากส่ิงเราท้ังจากภายนอกและ

ภายในบริษัทมากระตุนใหบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีตาง ๆ เกิดความตองการท่ีจําเปนตองสนองตอบ 
เชน ตองการพฒันาผลิตภัณฑใหทันสมัย ตองการลดตนทุนเปนตน การรับรูปญหาจะชวยให
องคการสามารถกําหนดถึงส่ิงท่ีตองการ และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑได ดงันี ้

- การอธิบายความตองการทั่วไป (General Need Description) เปนข้ันตอนท่ีผูยอมรับ
ปญหาแสดงถึงลักษณะผลิตภัณฑท่ีอยากไดออกมาใหปรากฏถาผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑ
มาตรฐานอยูแลวอาจแถลงตอฝายจัดซ้ือใหดําเนินการไดทันที แตถาเปนผลิตภัณฑท่ีไมได
มาตรฐาน  อาจตองปรึกษากับผูเช่ียวชาญ  เพื่อกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปออกมากอน 

- การกําหนดลักษณะจําเพาะของผลิตภัณฑ (Product Specification) เปนข้ันตอนใน
การกําหนดลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑท่ีอยากได  มักใชวิธีท่ีเรียกวา การวิเคราะห
มูลคาผลิตภัณฑ (Product Value Analysis) ซ่ึงดําเนินการโดยกลุมวิศวกรของบริษัท    
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2. การเสาะหาขอมูล (Information Search) การเสาะหาขอมูล ไดแกการแสวงหาผูขาย 
(Supplier Search) หลังจากองคการสามารถกําหนดลักษณะจําเพาะของผลิตภัณฑท่ีอยากไดเสร็จ
แลวทางฝายผูซ้ือจะแสวงหาผูขายท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําการติดตอซ้ือขายดวย  วิธีการ
อาจเร่ิมตนดวยการรวบรวมรายช่ือผูขายจากนามสงเคราะห(Directory) หรือจากการสอบถามบริษัท
อ่ืน ๆ ท่ีรูจักแลวนํามากล่ันกรองอีกช้ันหนึ่งดวยเกณฑตางๆ กันในบางคร้ังฝายผูซ้ืออาจถึงกลับ
ออกไปเยี่ยมชมโรงงาน อุปกรณ การผลิต ตลอดจนบุคลากรของฝายผูขายท่ีผานการกล่ันกรองข้ัน
แรก  จนในท่ีสุดฝายผูซ้ือจะมีรายช่ือฝายผูขายท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมอยูเพียงเจ็ดแปดรายเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

3. การประเมินทางเลือก (Product Supplier Evaluation) หลังจากท่ีไดรายช่ือผูขายท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมมาจํานวนหนึ่งแลวฝายผูซ้ือจะแจงใหผูขายเหลานั้นทําขอเสนอสงมาเพ่ือ
พิจารณา  ผูขายบางรายอาจสงเพียงบัญชีรายการผลิตภัณฑ(Catalogue) มาใหหรือบางรายอาจสง
เพียงพนักงานขายมาพบเทานั้น  แตถาผลิตภัณฑท่ีจะซ้ือมีความซับซอนหรือมีราคาสูงทางฝายผูซ้ือ
มักจะขอใหผูขายทําขอเสนอเปนลายลักษณอักษรหรือขอใหมีการแถลงขอเสนออยางเปนทางการ 
(Formal Presentation) 

4. การตัดสินใจซ้ือ(Purchase) การตัดสินใจซ้ือจะเปนข้ันตอนท่ีเกีย่วของกับการ
คัดเลือกผูขายและการกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ ของการซ้ือใหเปนแบบอยางของการซ้ือคร้ังตอๆไปใน
ข้ันตอนนี้ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือของฝายผูซ้ือจะศึกษาขอเสนอของผูขายรายตางๆท่ีไดมา
โดยใชวิธีท่ีเรียกวา การวิเคราะหผูขาย ซ่ึงหมายถึง การประมาณคาผูขายในประเด็นเกีย่วกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑท่ีผูขายรายนั้นผลิต บริการที่ผูขายรายนัน้มีใหลูกคาและราคาเปนตน เม่ือวเิคราะหผูขาย
เสร็จแลว  ฝายผูซ้ืออาจใชวิธีเชิญผูขายท่ีมีขอเสนอดีท่ีสุดเพียงส่ีหารายมาเจรจาตอรองราคาและ
ปรับแกเง่ือนไขบางอยางกอนท่ีจะทําการตัดสินใจเลือกข้ันสุดทาย หลังจากคัดเลือกผูขายไดแลว  
ฝายผูซ้ือจะจัดทําใบส่ังซ้ืออยางเปนทางการใหแกผูขายโดยในใบส่ังซ้ือจะแสดงลักษณะจําเพาะทาง
เทคนิคปริมาณท่ีตองการกําหนดเวลาในการสงมอบ เง่ือนไขในการคืนผลิตภัณฑ การรับประกัน 
และอ่ืน ๆ  

5. การประเมินผลหลังการซ้ือ(Post-purchase Evaluation) หลังจากท่ีไดซ้ือผลิตภัณฑ
มาใชแลวผูซ้ือจะทําการตรวจสอบความสามารถของผูขายเปรียบเทียบกับขอเสนอที่ผูขายไดเสนอ
มาและทําสัญญาเปนขอตกลงกันไววาตรงกันหรือไม  ฝายผูซ้ืออาจทําไดโดยการสอบถามผูใช
สุดทายวาผลิตภัณฑท่ีซ้ือมาเปนอยางไรหรือใชวิธีประมาณคาผูขายโดยอาศัยเกณฑตางๆทํานอง
เดียวกับการคัดเลือกผูขายหรือใชวิธีรวบรวมมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความบกพรอง
ของผูขายเอาไว  เม่ือมูลคาความเสียหายนี้สูงถึงระดับท่ีกําหนดไวจะถือวาผูขายไรสมรรถนะ 
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การตัดสินใจซ้ือขององคการตามสถานะการณตาง ๆ  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดแบงสถานการณการซ้ือขององคการออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
(อรชร มณีสงฆ, 2549: 225-226)    

1. การซ้ือซํ้าแบบธรรมดา(The Straight Rebuy)  หมายถึงสถานการณท่ีผูซ้ือเคยซ้ือ
ผลิตภัณฑนัน้ ๆ มาแลวและตองการซ้ือซํ้าอีกโดยไมประสงคจะดัดแปลงอะไรท้ังส้ิน 

2. การซ้ือซํ้าแบบดัดแปลง  (Modified Rebuy)  หมายถึงสถานการณท่ีผูซ้ือเคยซ้ือ
ผลิตภัณฑนั้นๆมาแลว และตองการซ้ือซํ้าอีก แตการซ้ือคร้ังใหมนี้ประสงคจะเปล่ียนแปลงอะไร
บางอยางใหเหมาะสมยิ่งข้ึนในสวนท่ีเกี่ยวกับลักษณะจําเพาะของผลิตภัณฑ ราคา กําหนดเวลาสง
มอบหรือเง่ือนไขการคาคืนการซ้ือซํ้าแบบดัดแปลงนี้มักจะมีผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเพิ่ม ข้ึน
จากเดิมท้ังทางฝายผูซ้ือและฝายผูขาย 

3.  การซ้ือแบบเปนภารกิจใหม (New Tasks of New buy)  หมายถึง  การซ้ือผลิตภัณฑ
ท่ียังไมเคยซ้ือมากอนเลย  เชน  การวาจางผูรับเหมาใหกอสรางโรงงานแหงใหม  การซื้อระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชงาน เปนตน 

 
ผูมีอิทธิพลในการซ้ือขององคการ 

  การตัดสินใจซ้ือขององคการในการซ้ือแบบเปนภารกิจใหม (New buy)  จะเกี่ยวของกับ
ศูนยกลางการซ้ือ(Buying Center)(อรชร มณีสงฆ, 2549: 226-227) ซ่ึงไดแกหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือขององคการในดานตางๆไดแก 

1. บทบาทในศูนยกลางการซ้ือ(Roles in the Buying Center)  
หนวยตัดสินใจซ้ือขององคการ หรือศูนยกลางการซ้ือหรือฝายจัดซ้ือประกอบดวยกลุมบุคคลท่ีมี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยมีเปาหมายในการซ้ือ และความเส่ียงในการตัดสินใจซ้ือ
รวมกัน 

2. ผูใช(Users) เปนบุคคลขององคการซ่ึงใชสินคาหรือบริการ  
3. ผูมีอิทธิพล(Influential) เปนบุคคลขององคการซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงหรือ 

ทางออมในการตัดสินใจซ้ือผูมีอิทธิพลจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑและจัดหาขอมูลเพื่อ
ประเมินผลทางเลือกตาง ๆ เขาอาจจะเปนเจาหนาท่ีเทคนิคของบริษัทก็ได 

4. ผูซ้ือ(Buyer) ผูซ้ือเปนผูท่ีทําการซ้ือสินคา ผูซ้ือจะเลือกผูขาย จัดระยะเวลาการ 
ซ้ือกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑและเง่ือนไขการซ้ือ 

5. ผูตัดสินใจ(Deciders) เปนบุคคลขององคการซ่ึงมีอํานาจอยางเปนทางการ 
หรือไมเปนทางการท่ีจะตัดสินใจซ้ือข้ันสุดทายจากผูขายรายใดรายหนึ่ง   
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6. ผูอนุมัติ(Approves) เปนบุคคลท่ีอนุมัติการตัดสินใจซ้ือและการเบิกจายเงิน   
ผูอนุมัติจะมีอํานาจสูงกวาผูตัดสินใจซ้ือ 

7. ผูควบคุมดูแล(Gate keepers)  ผูควบคุมคือบุคคลขององคการ  ซ่ึงทําหนาท่ี 
ควบคุมขอมูลตาง ๆ ท่ีจะเขามายังศูนยกลางการซ้ือ โดยจะเปนผูรวบรวมขอมูลท่ีตองการจาก
พนักงานขายโฆษณาบทความท่ีเกี่ยวของใหกับศูนยกลางการซ้ือเพื่อใชในการตัดสินใจตอไป 

8. ความขัดแยงกันในศูนยกลางการซ้ือ(Conflict in Buying Center) เนื่องจากใน 
ศูนยกลางการซ้ือจะประกอบไปดวยบุคคลท่ีมีบทบาทตอขบวนการตัดสินใจซ้ือมากกวา1 คนจึง
อาจกอใหเกิดความขัดแยงข้ึนมาไดเนื่องจากแตละฝายมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันจึงเปนหนาท่ีของ
ผูจัดการระดับบริหาร (Top Manager)ท่ีจะเขามาแกไขปญหาเมื่อเกิดขอขัดแยงท่ีไมสามารถตกลง
กันได 

2. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด 
    ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (ธนวรรณ  แสงสุวรรณ, 2547  :  อางอิงจาก Kotler, 
2003 )สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได สามารถ
ใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือดังตอไปนี้ 

          1. ผลิตภัณฑ(Product)  หมายถึงสินคาหรือบริการที่บริษัทนําเสนอใหกับลูกคา ไดแก 
รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะโดย 
คุณลักษณะของสินคามีระดับคุณภาพอุปกรณประกอบ การรับประกัน สายการผลิต ตรายี่หอ 
สนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางท่ีลูกคาตองการ 

           2. ราคา(Price) หมายถึงส่ิงท่ีกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการในรูป 
แบบของเงินตรา  ราคาของสินคาและบริการ รวมท้ังเง่ือนไขตางๆท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงินท่ี
บริษัทกําหนดข้ึนไดแกราคาท่ียึดหยุนได ระดับราคา เง่ือนไขการชําระเงิน ความแตกตางของราคา
จากคูแขง สวนลดราคาสวนยอมใหท่ีลูกคาพึงพอใจ 

          3. การจัดจําหนาย(Place หรือ Distribution)   หมายถึงกิจกรรมการนําสินคา รถยนต 
บรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะออกสูตลาด
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการจัดจําหนายและการสนับสนุนการจัดจําหนายและ
การกระจายสินคา เพื่อทําใหสินคาและบริการพรอมสําหรับการจําหนาย ไดแกจํานวนและประเภท
ของชองทางมีมากพอในการระหวางลูกคากับทางทางบริษัท ทําเลท่ีต้ังของบริษัทสะดวกในการ
ติดตอ การขนสงและการจัดจําหนาย 
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           4. การสงเสริมการตลาด(Promotion) หมายถึงการส่ือสารระหวางบริษัทผูจําหนายและ 
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงค เพื่อแจงขาวสารและชักจูงใหเกิดทัศนะ
คติ  และพฤติกรรมการซ้ือ  ซ่ึงประกอบดวยการโฆษณาผานส่ือตางๆ การจัดการสงเสริมการขาย
อยางตอเนื่องโดยใชบุคคลากรของทางบริษัทจําหนาย การสงเสริมการขาย การใหขาวสาร และการ
ประชาสัมพันธ ใหกับลูกคาหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเขาถึงสินคารถยนตบรรทุก
น้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะของทางบริษัท            
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
   ธวัช ชัยแกว(2545)ไดศึกษาเร่ืองปญหาการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ในการประมูลงานจัดซ้ือจัดจาง ต้ังแตข้ันตอนการประกาศสอบราคา
จนถึงข้ันตอนการเปดซองสอบราคาแจงช่ือผูชนะการประมูล การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพใชกลุมตัวอยางคือนักกฎหมาย นักการเมืองทองถ่ินขาราชการประจําและผูรับเหมากอสราง 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ชวงป พ.ศ. 2549 จํานวน 30 คน ผลการศึกษา
ทําใหพบวา การบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติข้ึนเพื่อเปนการปราบปรามและลงโทษผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐโดยทุจริต (ฮ้ัวประมูล) แตพบวายังไมมีมาตรการใดๆ ท่ีจะสามารถ
ปองกันการฮ้ัวได จึงทําใหเกิดปญหาในการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
เชียงใหม คือ การเจรจาหรือการตกลงกันกอนการประมูล เพื่อใหเกิดการสมยอมราคาหรือฮ้ัว
ประมูล และอิทธิพลของนักการเมือง อิทธิพลของผูรับเหมาและการพึ่งพาเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงมี
ผลประโยชนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการจัดซ้ือจัดจาง  
 นอกจากนี้ยังพบอีกวา ขาราชการการเมือง ขาราชการประจําหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
และผูรับเหมากอสราง มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 นอย และกฎหมายดังกลาวมีบทลงโทษท่ีรุนแรงสําหรับเจาหนาท่ีของ
รัฐเทานั้น แตไมมีบทลงโทษรุนแรงตอขาราชการการเมือง และผูรับเหมากอสราง ซ่ึงสามารถหลบ
เล่ียงได  

ธีระ จันทรวิจิตรกุล (2547) ไดศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือหมอแปลง
ไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา เหตุผล
สําคัญในการตัดสินใจซ้ือหมอแปลง คือ ตองการขยายกําลังการผลิต เจาของกิจการ คือ บุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจและอํานาจตัดสินใจซ้ือหมอแปลงไฟฟาของกิจการจํานวนมากท่ีสุด สวน
ปจจัยภายนอกดานภาวะเศรษฐกิจผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาไมมีผลตอการซ้ือหมอแปลง
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ไฟฟา สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากท่ีสุด เร่ืองความคงทนตอการใชงานและการใหบริการหลังการขาย ดานราคาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เร่ืองระดับราคาขายสามารถตอรองราคาได และ
ระยะเวลาในการชําระเงิน ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก เร่ือง การสงมอบตรงตามกําหนดเวลา ความพรอมความรวดเร็วในการสง ความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานกับผูผลิต ทําเลท่ีต้ังและศูนยบริการใกลกับโรงงานลูกคา ดานการสงเสริม
การตลาด ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญ ในระดับมากท่ีสุดเร่ือง การเอาใจใสติดตามและ
ความรูความสามารถของพนักงานขาย  
  กุสุมา อภิวรรธกุล (2546) ไดศึกษาเร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูประกอบการที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดไดแก การมีพนักงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วตามท่ีลูกคา
ตองการ รองลงมาคือ คุณภาพการใชงานอยูในระดับดี และการมีพนักงานท่ีไววางใจได ทํางานดวย
ความถูกตองสมํ่าเสมอ สรางความไววางใจใหแกลูกคา ปจจัยดานราคา ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือของผูประกอบการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแกการใหขอมูลราคาของสินคาแตละประเภท รองลงมา
คือระยะเวลาการใหสินเช่ือ และราคาสินคาถูกกวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือของผูประกอบการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก การมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยู
เสมอ รองลงมาคือ สามารถส่ังซ้ือทางโทรศัพทได และมีความรวดเร็วในการจัดสงสินคา ปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูประกอบการทีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก การ
ชักชวนจากผูประกอบการอูซอมรถยนต รองลงมาคือ การจัดโปรโมช่ัน (ลด แลก แจก แถม) และ
การใหของสมนาคุณตอนส้ินป 

 


