บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อบริ การของผูแ้ ทน
จาหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดความคาดหวังของลูกค้ า (Customer expectation) (อดุลย์ จาตุรงคกุล,
2548)
ความคาดหวัง ของลู ก ค้า (Customer expectation) เป็ นสิ่ งที่ ผู ้บ ริ โภคต้ อ งการหรื อ
คาดหวังว่าจะได้รับจากผลิ ตภัณฑ์ ความคาดหวังเกิ ดจากประสบการณ์ และความรู ้ ในอดี ตของผูซ้ ้ื อ
เช่ น จากเพื่ อน จากนักการตลาด และจากข้อมูลคู่ แข่ งขันเป็ นต้น ถ้านักการตลาดนาเสนอข่าวสาร
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์เกิ นความเป็ นจริ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความคาดหวังในผลิ ตภัณฑ์น้ นั สู งเกิ นจริ ง
และเมื่ อผูบ้ ริ โภคพบว่าการทางานของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ต่ ากว่าที่ คาดหวังไว้ก็จะเกิ ดความไม่พึ งพอใจ
ดังนั้นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้บริ ษทั ประสบความสาเร็ จก็คือ การนาเสนอส่ วนประสมการตลาด ซึ่ งได้แก่
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด จ าหน่ า ย (Place หรื อ Distribution) และการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ที่ สอดคล้องกับความคาดหวังของผูซ้ ้ื อ โดยยึดหลักการสร้ างความพึงพอใจ
รวมสาหรับลูกค้า (Total customer satisfaction)
2.1.2 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2552)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การตลาด
สามารถควบคุ ม และต้อ งจัด ให้ มี ข้ ึ น เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่ าย (Place) และการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้ ค าว่า ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ นัก การตลาดใช้ ได้รวมถึ งบริ ก าร แนวความคิ ด บุ คคล องค์ก ร และอื่ น ๆที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ โดยอาจเป็ นสิ่ งที่ สามารถจับต้องได้ และจับต้อง
ไม่ได้ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็ นส่ วนประกอบของการตอบสนองความต้องการ เช่ น ตรายี่ห้อ
คุณภาพ การบริ การหลังการขาย และพนักงานขาย เป็ นต้น
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2. ราคา (price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่แสดงค่าออกมาในรู ปของ
หน่ วยเงิ น หรื อหน่ วยการแลกเปลี่ ยนอื่ นๆ โดยราคานั้นสามารถเปลี่ ยนแปลงตามปั จจัย เวลา และ
สถานที่ ผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งอาจมีมูลค่าไม่เท่ากันในแต่ละสถานที่ เนื่ องจากราคาของผลิ ตภัณฑ์ปกติจะ
สะท้อนต้นทุนต่างๆของผลิตภัณฑ์ไว้
3. การจัด จ าหน่ า ย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง การด าเนิ น การเคลื่ อ นย้า ย
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม
ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อสิ นค้านั้นได้โดยสะดวก ซึ่ งช่องทางการจัดจาหน่ ายจะต้องมีความสอดคล้อง
กับผลิตภัณฑ์ และราคาที่ได้กาหนดขึ้น
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง กระบวนงานทางด้านการสื่ อ สาร
การตลาดระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในกระบวนการซื้ อ เพื่อให้ขอ้ มูลจูงใจ เกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อ เพื่อเกิ ดอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงความเชื่ อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญมีดงั นี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการสื่ อสารผ่านสื่ อสาธารณะ เพื่ อให้ ข ้อมู ล
ข่ าวสาร จูง ใจ หรื อตอกย้ าตรายี่ห้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยผูส้ ่ งสารจะเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบค่ าใช้จ่ายด้านการ
โฆษณา
4.2 กิ จกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) เป็ นการจัดกิ จกรรมทางการ
ตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พิเศษ อยูใ่ นความสนใจของคนส่ วนใหญ่ หรื อกระตุน้ ให้คนส่ วน
ใหญ่ในพื้นที่หนึ่ งเกิดความสนใจ เพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อสร้างความสนใจในการสื่ อสาร
โดยใช้เครื่ องมือสื่ อสารอื่นเข้ามาช่วย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นกิ จกรรมทางการตลาดที่ กระตุ น้
ให้กลุ่มเป้ าหมาย ทาการซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การรวดเร็ วขึ้น ซื้ อปริ มาณที่มากขึ้น โดยมีการกาหนด
ช่วงระยะเวลาสิ้ นสุ ดของรายการไว้ ตัวอย่างของการส่ งเสริ มการขาย ได้แก่การลดราคา ตัวอย่างแลก
ซื้ อ ของแถม เป็ นต้น
4.4 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation: PR) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
ที่ มุ่ งสร้ างภาพพจน์ และทัศ นคติ ที่ ดี ข ององค์ก ร ผลิ ต ภัณ ฑ์ และตรายี่ห้ อ ต่ อ ผูบ้ ริ โภคสื่ อมวลชน
สาธารณชน ผูถ้ ือหุ ้น พนักงานในองค์กร และกลุ่มมวลชนอื่น ๆ ซึ่ งไม่ได้เน้นการขายสิ นค้าเป็ นหลัก
โดยเชื่ อกันว่าถ้าผูบ้ ริ โภคมีภาพพจน์ที่ดีต่อตรายี่ห้อหรื อองค์กรจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะซื้ อ
สิ นค้า และบริ การภายใต้ตรายีห่ ้อหรื อองค์กรนั้น
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อสารที่ สื่ อไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเป็ นรายบุคคล ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารสองทางโดยมีช่องทางที่กลุ่มเป้ าหมาย สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกลับมาได้โดยตรงกับผูส้ ่ งสารกับผูส้ ่ งสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิ ดการตอบสนอง
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โดยตรง หรื อหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ื อ และทาให้เกิด
การตอบสนองในทันที ซึ่ งเครื่ องมือสาคัญประกอบด้วย การขายผ่านโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมาย
ตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค และการขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิม พ์ ซึ่ งจูงใจให้ลูกค้ามี
กิจกรรมการตอบสนอง
2.1.3 แนวคิดช่ องทางการจัดจาหน่ าย (ฐิ ติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์ , 2550)
ช่ องทางการจั ด จ าห น่ าย (Distribution Channel) ห รื อ ช่ องทางการตลาด
(Marketing Channel) หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลหรื อ องค์ ก ารซึ่ งด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม หรื อหมายถึงความสัมพันธ์
ขององค์การต่างๆ ที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า
หน้าที่ หรื อกิ จกรรมของช่ องทางจัดจาหน่ าย (Stern, EL-Ansary, and Coughlam,
1996:10 (อ้างในฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์, 2550) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมได้แก่
1. การครอบครองตัวสิ นค้า (Physical flows)
2. การถือกรรมสิ ทธิ์ ในตัวสิ นค้า (Ownership)
3. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
4. การเจรจาซื้ อ-ขายและการต่อรองทางธุ รกิจ (Negotiation)
5. การเป็ นแหล่งเงินทุน (Financing)
6. การรับภาระความเสี่ ยง (Risk taking)
7. การสัง่ ซื้ อ (Ordering)
8. การชาระเงิน (Payment)
โครงสร้างของช่องทางการจัดจาหน่าย (ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์, 2550)
ประกอบด้วยการกาหนดจานวนระดับของช่องทางการจัดจาหน่ายมีการเลือกใช้ช่องทางตรงกับช่ อง
ทางอ้อม ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ช่องทางตรง (Direct Channel) หรื อช่องทางศูนย์ระดับ (Zero Level Channels)
เป็ นช่ อ งทางการจัดจาหน่ ายที่ ผูผ้ ลิ ตขายสิ น ค้าโดยตรงให้ ก ับ ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หรื อ ผูใ้ ช้ท าง
อุตสาหกรรม (Industrial User) โดยไม่ผา่ นคนกลาง
ผูผ้ ลิต

ผูบ้ ริ โภค
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ข้อดีคือ ผูผ้ ลิตสามารถควบคุมนโยบายการตลาดได้ และพนักงานขายของผูผ้ ลิต
จะมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ สิ น ค้า และลู ก ค้า เป็ นอย่างดี สามารถกระตุ ้น ลู ก ค้า ให้ เกิ ด ความต้อ งการและ
ตัดสิ นใจซื้ อได้ดีกว่าการใช้คนกลาง ลดขั้นตอนและความยุง่ ยากในการประสานงาน
ข้อเสี ยคือ การจัดจาหน่ายที่ไม่ทวั่ ถึงและในกรณี ที่เปิ ดสาขาและสานักงานขาย
ผูผ้ ลิตจะต้องใช้เงินลงทุนจานวนมากขึ้นจะสามารถขยายสาขาและสร้างยอดขายได้
2. ช่ องทางอ้อม (Indirect Channel) เป็ นเส้นทางที่ สิ นค้าเคลื่ อนที่ ยา้ ยจากผูผ้ ลิ ต
ผ่านคนกลางไปยังลูกค้า คนกลางดังกล่าวอาจจะเป็ นตัวแทน ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีกหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายก็ได้
ช่องทางอ้อมมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ช่ องทางหนึ่ งระดับ (One Level Channel) ประกอบด้วยคนกลางคื อ พ่ อค้า
ปลีก ดังรู ป
ผูผ้ ลิต

พ่อค้าปลีก

ผูบ้ ริ โภค

ข้อ ดี คื อ สามารถสร้ า งยอดขายได้ม ากกว่า ช่ อ งทางตรง มี ค วามยุ่ ง ยากในการ
ประสานงานน้อย สามารถตัดสิ นใจทันท่วงทีในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝั น เช่ น ความผันผวน
ทางเศรษฐกิจ หรื อสิ นค้าชารุ ด
ข้อเสี ยคื อ การขาดการส่ งเสริ มและสนับสนุ นสิ นค้าของผูผ้ ลิ ตจากคนกลางทั้งนี้
เนื่องจากคนกลางเป็ นผูจ้ าหน่ายสิ นค้าของผูผ้ ลิตหลายรายซึ่ งมีการแข่งขันกันอยูแ่ ล้ว คนกลางจึงไม่เอา
ใจใส่ สินค้าของผูผ้ ลิตรายใดรายหนึ่งมากเป็ นพิเศษ
2.2 ช่องทางสองระดับ (Two-Level Channel) ประกอบด้วยคนกลางภายใน
ช่องทางสองฝ่ าย ประกอบด้วยพ่อค้าส่ งและพ่อค้าปลีก ดังรู ป
ผูผ้ ลิต

พ่อค้าส่ง

พ่อค้าปลีก
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ข้อดีคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง และยังมีคนกลางช่วง
ควบคุมคุ ณภาพของสิ นค้าก่อนส่ งมอบให้ผบู ้ ริ โภค อีกทั้งยังเป็ นการเอื้ออานวยความสะดวกแก่ผคู ้ า้
ปลีกรายย่อยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง ทาให้การกระจายสิ นค้าอย่างทัว่ ถึง
2.3 ช่องทางสามระดับ (Three-Level Channel) ประกอบไปด้วยคนกลางสามฝ่ าย
ในตลาดผูบ้ ริ โภคจะประกอบด้วยตัวแทนขาย พ่อค้าส่ ง และพ่อค้าปลีก จะทาหน้าที่ซ้ื อสิ นค้าจากผูค้ า้
ส่ ง และขายให้ผคู ้ า้ ปลีกรายย่อยซึ่ งไม่สามารถซื้ อจากผูค้ า้ ส่ งโดยตรงได้ ดังรู ป
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ผูผ้ ลิต

ตัวแทนขาย

พ่อค้าส่ง

พ่อค้าปลีก

ผูบ้ ริ โภค

ข้อดีคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง มีคนกลางช่วงควบคุม
คุณภาพของสิ นค้าก่อนส่ งมอบให้ผบู ้ ริ โภค เป็ นการกระจายสิ นค้าอย่างทัว่ ถึง
ข้อเสี ยคือ เกิดการกักตุนสิ นค้าหรื อการกาหนดราคาเกินควร เป็ นการเอาเปรี ยบ
ผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
2.4 ช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่าสามระดับ (Higher Three Level Distribution
Channel) มักจะเกิดในกรณี ที่มีการนาสิ นค้าผ่านตัวแทนขาย ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ส่ งอิสระ และผูค้ า้ ปลีก ซึ่ งแต่
ละฝ่ ายมีกลุ่มย่อยช่วยดาเนิ นการ ซึ่ งรู ปแบบการค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่ วนใหญ่จะนิยมใช้ช่องทางการจัด
จาหน่ายแบบนี้ ดังรู ป
ผูผ้ ลิต

ตัวแทนขาย

พ่อค้าส่ง

พ่อค้าส่งอิสระ

พ่อค้าปลีก

ผูบ้ ริ โภค

ข้อดีคือ มีคนกลางช่วยควบคุมคุณภาพของสิ นค้าหลายขั้นตอนก่อนส่ งมอบให้
ผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระจายสิ นค้าอย่างทัว่ ถึง
ข้อเสี ยคือ เกิดความยุง่ ยากเนื่องจากมีหลายฝ่ ายเข้ามาช่วยดาเนินการ อาจก่อให้เกิด
ความสับสนหรื อข้อมูลคลาดเคลื่อนเนื่องจากการแจ้งข่าวสารไม่ทวั่ ถึง
2 .1 .4 ก า ร จู ง ใจ ค น ก ล า ง (Motivational Management of Marketing Channel
Members) (ยุพิน พิทยาวัฒนชัย, 2550)
การจูงใจคนกลางในการจัดจาหน่ ายสิ นค้า เจ้าของสิ นค้าหรื อผูผ้ ลิตจะต้องมีการ
ดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดร่ วมกับคนกลาง ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั กิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย การลดแลก
แจกแถม หรื อแม้แต่การลดราคา เป็ นต้น ซึ่ งในระหว่างการดาเนิ นกิ จกรรมร่ วมกับคนกลางนั้น การ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดี และการจูงใจคนกลางก็มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ จะทาให้การกระจายสิ นค้ามี
ประสิ ทธิ ภาพ การจูงใจคนกลางแบ่งเป็ น 2 ประเภท ใหญ่คือ
1. การจูงใจคนกลางที่เป็ นตัวเงิน (Financial Incentives) เป็ นการจูงใจที่เน้นเป็ น
ตัวเงินหรื อมูลค่าของสิ่ งจูงใจ เช่น การให้ส่วนลดเงินสดแก่คนกลาง การให้รางวัลคนกลางในรู ปแบบ
ต่างๆ อาทิ การแข่งขันการขายด้วยการสะสมยอดขาย โดยคิดเป็ นคะแนน เมื่อได้คะแนนตามที่กาหนด
จะได้รับรางวัล เช่น พาไปเที่ยวต่างประเทศ หรื อให้รางวัลเป็ นเงินสด เป็ นต้น
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2. การจูงใจคนกลางที่ไม่ใช้ตวั เงิน (Non-Financial Incentives) บางครั้งการจูงใจ
คนกลางอาจจะไม่ใช้ตวั เงินเสมอไป เพราะคนกลางอาจมีความต้องการในรู ปแบบอื่นๆ เช่น ให้ช่วย
ในเรื่ องการจัดส่ งเสริ มการขาย การจัดชั้นวางสิ นค้าให้กบั คนกลาง การโฆษณาให้กบั คนกลาง การจัด
กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) การประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น การส่ ง
สิ นค้า การดูแลสิ นค้าคงคลัง การเยีย่ มร้านค้าทั้งในระดับค้าส่ งปลีก อย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น
กระบวนการการจูงใจคนกลาง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ (ยุพิน พิทยาวัฒนชัย, 2550)
1. การค้นหาความต้องการที่แท้จริ งและปั ญหาที่เกิดขึ้นของคนกลางในระดับ
ต่ า งๆ ใน ช่ องท างก ารตล าด (Finding out the Needs and Problems of Channel Members) เป็ น
กระบวนการขั้นแรกที่ตอ้ งมีการตรวจสอบ และหรื อทาวิจยั ถึงความต้องการที่แท้จริ งของสมาชิ กใน
ช่องทางการตลาด ว่ามีความต้องการในระดับไหน อย่างไร และมีปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะดาเนิ นงาน
ในการกระจายสิ นค้าหรื อไม่อย่างไร ทั้งนี้ อาจจะมีการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาสของปี หรื อทุกหกเดือน
ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของแต่ละบริ ษทั ว่าเป็ นอย่างไร การตรวจสอบนั้นอาจดูได้จากยอดขาย การรับรู้ของ
คนกลางเรื่ องของแผนการตลาดที่เกี่ยวข้อง การตั้งราคา ณ จุดขาย การให้กาไรส่ วนต่าง (Margin) การ
ส่ ง เสริ ม การขายอื่ น ๆ หรื อ แม้แ ต่ ก ารตรวจสอบจุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ในขณะด าเนิ น งานด้า น
การตลาด เป็ นต้น
2. การสนับสนุนคนกลางในช่องทางการตลาด (Offering Support to Channel
Members) หลังจากที่ ท ราบถึ งปั ญหาและความต้องการที่ แท้จริ งแล้วก็ ตอ้ งหามาตรการต่างๆ ที่ จะ
สนับ สนุ นส่ งเสริ ม และจูงใจคนกลางให้มี การปฏิ บ ตั ิ การด้านการตลาดในช่ องทางการตลาดให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การสนับสนุนอาจจะวางแผนให้เป็ นโปรแกรมเพื่อง่ายต่อการปฏิบตั ิ ดังนี้
- การสร้างความร่ วมมือให้เกิดขึ้น (Cooperative Arrangements) เป็ นการสร้าง
สิ่ งจูงใจต่างๆ เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือในการดาเนิ นกิ จกรรมในช่ องทางการตลาด เช่ น การโฆษณา
ร่ วมกัน การส่ งเสริ มการตลาดร่ วมกัน เป็ นต้น
- การสร้างหุ น้ ส่ วนหรื อพันธมิตรทางธุ รกิจ (Partnership and Strategic
Alliance) ซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคัญในปั จจุ บ นั ที่ จะเป็ นการสร้ างหุ ้นส่ วน หรื อพันธมิ ตรร่ วมกันท ากิ จกรรม
ทางการตลาดมากกว่าที่ จะเป็ นคู่ แ ข่ ง แต่ ใ ห้ เป็ นผูค้ ้า และเป็ นการร่ ว มมื อ กัน ภายใต้ข ้อ ตกลงที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และช่วยกันระหว่างผูผ้ ลิตหรื อเจ้าของสิ นค้ากับสมาชิกในช่องทางการตลาด
- โปรแกรมการกระจายสิ นค้า (Distribution Programming) การสนับสนุนใน
ช่องทางการตลาดนั้นยังจะต้องมีนโยบายที่ชดั เจนเกี่ยวกับโปรแกรมการกระจายสิ นค้า เช่น การเข้าไป
เยี่ยมสมาชิ กในช่ องทางการตลาด การเติ มเต็มสิ นค้าและบริ การอย่างสม่ าเสมอกาหนดนโยบายลด
ราคาในช่ อ งทางการตลาด (Price Concession) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น (Financial
Assistance) การป้ องกันการรุ กจากคู่แข่ง (Protective Provisions) เป็ นต้น
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3. การสร้ า งความเป็ นผู ้น าในช่ อ งทางการตลาด (Providing Leadership to Motivate
Channel Members) เนื่องจากคนกลางที่เป็ นสมาชิ กในช่องทางการตลาดยังต้องการผูน้ าที่จะมีบทบาท
สาคัญ ในการกระจายสิ นค้า ดังนั้นในฐานะผูผ้ ลิ ตหรื อเจ้าของสิ นค้าจึ งต้องสร้ างความเป็ นผูน้ าใน
ช่ อ งทางการตลาดเพื่ อ ให้ กิ จ กรรมทางการตลาดมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และด าเนิ น งานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ผลอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ จะทาอย่างไรที่จะให้คนกลางในช่องทางการตลาดสามารถร่ วมงาน
และเป็ นผูต้ ามที่ดีได้น้ นั เอง การสร้ างความเป็ นผูน้ าในช่ องทางการตลาดทาได้หลายกรณี เช่ น การมี
แผนการตลาดที่ชดั เจน การสร้างกิจกรรมทางการตลาด การส่ งเสริ มการตลาด และบางครั้งอาจมีการ
เชิญให้สมาชิกในช่องทางการตลาดเข้ามาร่ วมกิจกรรมต่างๆ ได้
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรานนท์ ไชยวงศ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผู ้
จัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูค้ า้ ปลี กสิ นค้าอุปโภคบริ โภคแบบดั้งเดิ มในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
จานวน 160 ราย โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 4150 ปี วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ลักษณะร้านค้าเป็ นร้านค้าปลีก มีร้านค้าขนาด 2 คูหา (ประมาณ
64 ตารางเมตร) และดาเนิ นกิจการมามากกว่า 10 ปี ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท การ
ซื้ อสิ นค้าจากแหล่ งขายหรื อจัดจาหน่ ายมากกว่า 5 แห่ ง โดยแหล่ งที่ ซ้ื อส่ วนใหญ่ซ้ื อจากผูผ้ ลิ ตหรื อ
บริ ษทั เจ้าของสิ นค้าที่นามาขายโดยผ่านพนักงานขาย ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการเลื อกผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าอุ ป โภคบริ โภคของร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิ ม พบว่าร้ านค้าปลี กแบบ
ดั้งเดิ มให้ความสาคัญในระดับมากกับปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านราคา และปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดให้ความสาคัญในระดับปานกลาง สาหรับปั จจัย
ย่อยในแต่ละด้านให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การที่ผจู ้ ดั จาหน่าย
มีชนิดสิ นค้าและตรายี่ห้อตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านราคา ได้แก่ ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้าน
อื่นๆ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายได้แก่ ผูจ้ ดั จาหน่ ายมีบริ การส่ งสิ นค้า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ได้แก่ ผูจ้ ดั จาหน่ายมีพนักงานขายอัธยาศัยดี
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นิจจารีย์ ประสู ติร่ ุ งเรือง (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูค้ า้ ปลีก
ในการซื้ อน้ าดื่ มตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ จากตัวแทนจาหน่ ายของบริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด ในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูค้ า้ ปลีกจานวน 175 ราย โดยใช้วิธีเลื อกตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่าส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 20-30 ปี ต าแหน่ ง เป็ นเจ้า ของกิ จ การ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
โดยประมาณจากธุ รกิจค้าปลีกไม่เกิน 10,000 บาท และมีระยะเวลาเปิ ดดาเนินการค้าของกิจการ 1-2 ปี
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูค้ า้ ปลีกในการซื้ อใน
การซื้ อน้ าดื่ มตราเนสท์เลเพี ยวไลฟ์ จากตัวแทนจาหน่ ายของบริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด ในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากลาดับแรกในแต่ละ
ด้านดังนี้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่น้ าดื่มตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ มีความหลากหลายของปริ มาณ การ
บรรจุให้เลื อกซื้ อ ปั จจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาน้ าดื่ มตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ มี ราคาที่เหมาะสม ปั จจัย
ด้านการจัดจาหน่าย ได้แก่ มีบริ การส่ งให้ถึงร้าน ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การโฆษณา
น้ าดื่ ม ตราเนสท์เลเพี ยวไลฟ์ ปั จจัยด้านบุ ค คล ได้แก่ พนัก งานขายน้ าดื่ ม ตราเนสท์เล่ เพี ยวไลฟ์ มี
อัธยาศัยดี ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอทางกายภาพ ได้แก่ ตรายี่ห้อเนสท์เล่เพียวไลฟ์ มีชื่อเสี ยง
และน่ าเชื่ อ ถื อ ปั จจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ มี ก ระบวนการจัด ส่ ง น้ าดื่ ม ตราเนสท์เล่ เพี ยวไลฟ์ ที่
รวดเร็ ว
ภู วณัฐ ปิ ติ จะ (2554) ได้ศึ กษาเรื่ อง ความพึ งพอใจที่ มี ต่อส่ วนประสมการตลาดของ
น้ าแร่ มิเนเร่ ของผูค้ า้ ปลีกในอาเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูค้ า้ ปลีก จานวน 210 ราย
โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ผลการศึ กษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21-30 ปี ตาแหน่ งเป็ นเจ้าของกิ จการ ยอดจาหน่ าย
สิ นค้าโดยเฉลี่ ยต่อเดือนจากธุ รกิจค้าปลีกไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาเปิ ดดาเนิ นการกิ จการมา 3-5
ปี บริ เวณที่ต้ งั ของกิจการอยูใ่ นแหล่งชุ มชน ประเภทสิ นค้าที่ผคู ้ า้ ปลีกจาหน่ ายมากสิ นค้าชนิ ดอื่นคือ
น้ าดื่ม น้ าแร่ ประเภทไม่มีฟอง นอกจากจาหน่ ายน้ าแร่ มิเนเร่ แล้ว น้ าแร่ ตรายี่ห้อออราเป็ นตรายี่ห้อที่
ซื้ อ มาจาหน่ ายมากที่สุด การสั่งซื้ อน้ าแร่ มิเนเร่ เมื่อน้ าแร่ มิเนเร่ หมด รยะเวลาในการ สั่งซื้ อน้ าแร่ มิเน
เร่ มาจาหน่าย 1-2 ปี การสั่งซื้ อน้ าแร่ มิเนเร่ สัปดาห์ละครั้ง การซื้ อแต่ละครั้งมูลค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
1,000 บาท สาเหตุที่สั่งซื้ อน้ าแร่ มิเนเร่ มาจาหน่ ายเนื่ องจากมีบริ การส่ งถึ งร้ านค้า ได้รับน้ าแร่ มิเนเร่
หลังจากสั่งซื้ อในทันที ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคือเจ้าของกิจการ เงื่อนไขการชาระเงินค่าสิ นค้าเป็ นเงินสด เมื่อ
ได้รับสิ นค้าจะชาระทันที

11

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อส่ วนประสมการตลาดของน้ าแร่ มิเนเร่ พบว่าผูค้ า้ ปลี กมี
ความพึ ง พอใจมากคื อ ด้า นการจัด จาหน่ า ย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ว นด้า นราคาและด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สาหรับปั จจัยย่อยในแต่ละด้านมีความพึงพอใจในระดับ
มากลาดับแรกดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ ตรายี่ห้อน้ าแร่ มิเนเร่ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั โดยแพร่ หลายและ
เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค ด้านราคา ได้แก่ มีการให้เครดิตการค้าเป็ นเงินเชื่ อ ด้านการจัดจาหน่ าย
ได้แก่ บริ การส่ งน้ าแร่ มิเนเร่ ให้ถึงร้านค้า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ พนักงานขายน้ าแร่ มิเนเร่ มี
ความสุ ภาพ เอาใจใส่ และมีความสม่าเสมอในการเยีย่ มร้านค้า
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