
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 
สมุทรสาครในการซ้ือเหล็กรูปพรรณเพ่ือการซอมบํารุง ไดใชแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

ปจจัยสวนประสมการตลาด (อดิลลา พงศยี่หลา และคณะ, 2546 อางอิงจาก Philip  
Kotler, 2003) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสรางความพึง
พอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย  

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ 
ของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑเปนสวน
สําคัญท่ีสุดของสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคการ 
หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Values) ในสายตาของลูกคา จึงจะมี
ผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ การแขงขัน องคประกอบของผลิตภัณฑประกอบกับประโยชนพื้นฐาน การมีสินคาให
เลือก ขนาด รูปรางลักษณะ คุณภาพสินคา การออกแบบ ตราสินคา การบรรจุหีบหอ บริการ การ
รับประกัน และการรับคืน เปนตน 

2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลตองจายสําหรับส่ิงท่ีไดมา   ซ่ึงแสดงถึงมูลคา 
ในรูปเงินตรา หรืออาจหมายถึงจํานวนเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ 
หรือบริการ ราคาเปนตนทุนของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคา
ของผลิตภัณฑนั้นๆ ถามูลคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นธุรกิจตองทําการตัดสินใจ
เร่ืองราคาสินคาในรายการสวนลด สวนยอมให ระยะเวลาการชําระเงิน ระยะเวลาการใหสินเช่ือ 
ตลอดจนการปรับปรุงราคา เพื่อใหเกดิมูลคาในตัวสินคาท่ีสงมอบใหลูกคามากกวาราคาสินคานั้น 

การกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑตนทุนสินคา
และคาใชจายท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึง ภาวการณแขงขันดวย 
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3. การจัดจําหนาย  (Place หรือ Distribution)  หมายถึง   โครงสรางของชองทางซ่ึง 
ประกอบดวย สถาบันการตลาด กิจกรรมใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑ และบริการจากสถานท่ีผลิต
ไปยังตลาด ทําใหผลิตภัณฑหรือบริการสามารถหาไดงายสําหรับการบริโภค สถาบันท่ีนํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา 
ประกอบดวย การขนสง การคลัง และการเก็บรักษาสินคา การตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองชองทางการ
จัดจําหนายตองสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด และคํานึงถึง
ทําเลที่ตั้งของคูแขงขันดวย 

4. การสงเสริมการตลาด  (Promotion)   หมายถึง   การติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูล 
ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงาน
ขายทําการขายหรือการติดตอส่ือสารโดยใชส่ือเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ อาจ
เลือกใชหนึ่งอยาง หรือใชประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ 
คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ คือ การโฆษณา 
(Advertising) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) และการสงเสริมการขาย (Sales 
promotion) 

4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมในการเสนอขาวสาร 
เกี่ยวกับองคกรผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ เปน
รูปแบบหน่ึงในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางการรับรูในบริการ เปนวิธีการท่ีทําใหลูกคารูจักสินคา
และบริการ รวมถึงเห็นความแตกตางระหวางบริการของกิจการกับของคูแขงขัน การโฆษณาเปน
การติดตอส่ือสารกับลูกคาโดยไมใชบุคคล โฆษณาจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการโฆษณาการ
กําหนดงบประมาณ และการเลือกใชส่ือในการโฆษณา โดยส่ือท่ีใชอาจจะเปนหนังสือพิมพ 
โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร โฆษณาตามยานพาหนะ หรือปายโฆษณา เพื่อใหไดผลตอบรับท่ีคุมคา
และแสดงใหเห็นถึงความเหนือกวาคูแขง 

4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) หมายถึง กิจกรรมใน 
การเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด และการจูงใจโดยใชบุคคล มี
รูปแบบการติดตอส่ือสารจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง ผูสงขาวสารจะสามารถรับรู
และประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใน 
ระยะเวลาส้ันๆ เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดการตอบสนองอยางรวดเร็ว หรือเกิดการซ้ือสินคา และ
บริการมากข้ึน โดยเคร่ืองมือที่ใชจะรวมถึงการสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค รูปแบบการสงเสริม
การขาย 
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ทฤษฎีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจ(ยุทธนา ธรรมเจริญ  
และคณะ, 2546 อางอิงจาก Philip Kotler, 2003)  มีอยู 4 ประการดวยกันคือ  
     1. ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environmental Factors) หมายถึง สภาพเศรษฐกิจ 
สภาพการแขงขันในตลาด ความตองการของผูบริโภค ปริมาณการผลิต ปริมาณการลงทุน ปริมาณ
การบริโภค และอัตราดอกเบ้ีย ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสินคาและบริการ รวมถึงมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของสินคาแตละชนิด 

     2. ปจจัยดานองคกร (Organizational Factors) หมายถึง การมีบทบาทหนาท่ี
รับผิดชอบรวมกันของแตละหนวยงาน การกําหนดอํานาจในการจัดซ้ือซ่ึงทุกองคกรมีลักษณะการ
ซ้ือท่ีแตกตางกันไมวาจะเปนดานวัตถุประสงค นโยบาย ข้ันตอน โครงสรางในองคกร และระบบ
ภายในองคกร 

    3. ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) หมายถึง ในฝาย
จัดซ้ือ จะประกอบดวยบุคคลท่ีมีความสนใจแตกตางกัน มีอํานาจหนาท่ี สถานะ ความเห็นอกเห็นใจ 
การชักชวนโนมนาวเช่ือไดแตกตางกัน ลูกคาแตละรายมีแรงจูงใจ การรับรูท่ีแตกตางกันจะมี
ลักษณะการซ้ือแตกตางกัน 
    4. ปจจัยสวนบุคคล (Individual Factors) หมายถึง ลักษณะสวนบุคคล และการ
ตัดสินใจของแตละบุคคลมีอิทธิพลตอการยอมรับ และความชอบในผลิตภัณฑ รวมท้ังมีอิทธิพลตอ
การเสนอผลิตภัณฑของผูขาย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือไดแก อายุ รายได การศึกษา 
อาชีพ บุคลิกลักษณะ ทัศนคติท่ีมีตอความเส่ียง และวัฒนธรรม ประสบการณในการทํางาน 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 จตุรงค วรวิทยสุรวัฒนา (2550) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเม็ด
พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เก็บรวบรวมขอมูลจาก โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกสําเร็จรูปท่ีใชเมล็ดพลาสติก
พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลท่ีเปนกลุมลูกคาของบริษัท พีทีที 
โพลีเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถาม จํานวน 100 ราย โดยทําการสัมภาษณผูมี
อํานาจในการตัดสินใจซ้ือ พบวา เจาของกิจการเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเม็ด
พลาสติกพอลิเอทีลีนมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกจาก
พนักงานขายมากท่ีสุด ปจจัยสวนประสมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑในระดับมาก ไดแก การรับประกันและรับกรณีเกิดความเสียหายจากคุณภาพ ความ
สมํ่าเสมอของคุณภาพ ตราสินคา ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑมีมาตรฐานระบบ 
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ISO 9001  ปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก ระดับราคา
ของสินคาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากตามลําดับไดแก ความรวดเร็วของผูจําหนายในการเสนอราคา ความ
รวดเร็วถูกตองในการขนสง ระยะเวลาที่ส่ังซ้ือ การสามารถส่ังซ้ือกับพนักงานไดโดยตรง และการมี
ตัวแทนจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
ความรูพนักงานขาย บุคลิกภาพของพนักงานขาย การมีเจาหนาท่ีบริการหลังการขาย การจัดสัมมนา 
การจัดพาลูกคาไปทองเท่ียว ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจ ดานส่ิงแวดลอม
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากตามลําดับ ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ ปริมาณความ
ตองการของลูกคา ราคาน้ํามัน ลักษณะของสินคา อัตราแลกเปล่ียน เทคโนโลยีดานการขนสง และ
อัตราภาษีนําเขาเม็ดพลาสติก ปจจัยภายในองคกร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก นโยบายการส่ังซ้ือของผูมีอํานาจ และยอดขายของลูกคา ปจจัยระหวางบุคคล ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความสนิทสนมระหวางพนักงานส่ังซ้ือกับ
พนักงานขาย  ปจจัยเฉพาะบุคคล ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก 
ประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ 

ไพศรี กลัดสําเนียง (2551)  ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ฉลากติดบรรจุภัณฑแบบสต๊ิกเกอรของโรงงานอุตหกรรมในอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย
ทําการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 100 ราย
เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถาม พบวาบุคคลท่ีมีอํานาจตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาจากพนักงานขาย  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด
คือ ดานราคาสินคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ  ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากบรรจุภัณฑแบบสต๊ิกเกอรพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายและปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมากไดแก จํานวนตรงตามท่ีส่ังซ้ือ คุณภาพของบรรจุภัณฑ เชน ความ
สวนงาน ความคงทน ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมากไดแก ราคาเปนไป
ตามมาตรฐานของสินคา จางราคาทุกคร้ังหากมีการปรับราคาสินคา ระยะเวลาการใหสินเช่ือ ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมากไดแก ความรวดเร็วในการ
สงมอบสินคา   สามารถติดตอไดสะดวก  ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดอยูในระดับมากไดแก พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา พนักงาน
มีมนุษยสัมพันธดี การบริการหลังการขาย ไดแก การใหคําปรึกษา  การติดตามผลงาน 
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นันทวัฒน พันธศรีวนิช (2552) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
เคร่ืองสูบน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสูบน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงตั้งอยูใน
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถาม จํานวน 100 ราย พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคาจากพนักงานขาย บุคคลท่ีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือผูจัดการโรงงาน ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองการมีการรับประกัน การสามารถแกไขปญหาไดทันที  และ
ความคงทนของสินคา ในระดับมากท่ีสุด ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
เร่ืองราคาไมสูงกวาคูแขงขันและราคาไมเปล่ียนแปลงบอยในระดับมาก ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองการมีสินคาพรอมจําหนายตลอดเวลาในระดับมากท่ีสุด 
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองความกระตือรือรน
เอาใจใสของพนักงานขาย ทักษะความรูของพนักงานขาย และบุคลิกและมารยาทของพนักงานขาย
ในระดับมาก ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจ ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองราคาน้ํามันในระดับมากท่ีสุดปจจัยภายในองคกรของผู
ซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองยอดขายของบริษัทในแตละปในระดับมาก ปจจัย
ระหวางบุคคล ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง สวนปจจัยเฉพาะบุคคลผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก  


