
บทท่ี 2 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษานีเ้ปนการศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวน
ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในบทนี้จะแสดงรายละเอียด เกีย่วกับทฤษฎี แนวคิด และ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ท่ีใชในการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของ 
 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดซ้ือ/จัดหาสินคาขององคกร (ยุทธนา    ธรรมเจริญ, 2547 : 
300 - 308 อางอิงจาก Kotler, 2003) 

ผูซ้ือท่ีเปนองคกรธุรกิจไมไดซ้ือสินคาและบริการเพื่อการบริโภคสวนบุคคลแตซ้ือหามา
เพื่อกอใหเกดิรายไดหรือเพือ่ลดตนทุนการปฏิบัติการ หรือเพื่อสนองความตองการในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือสังคม  

โดยหลักการแลว ผูซ้ือท่ีเปนองคกรธุรกิจตองหาซ้ือส่ิงท่ีใหผลประโยชนสูงสุด (ทาง
เศรษฐกิจ ทางเทคนิค ทางการบริหารและทางสังคม) การกระตุนใหลูกคาท่ีเปนองคกรทางธุรกิจซ้ือ
สินคาคือ การรับรูในคุณคาของสินคาวามีมากกวาเงินท่ีจายออกไปนั่นคือหนาท่ีของนักการตลาดท่ี
จะนําเสนอมูลคาสูงสุดใหแกลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

เราสามารถแบงการจัดซ้ือท่ีมุงเนนลูกคาท่ีเปนองคกรธุรกิจได 3 ประเภท คือ 
1. เนนการซ้ือ (Buying Orientation) เปนลูกคาท่ีมีการบริหารท่ีมีความรอบคอบในการซื้อ

สินคาจากผูขายท่ีติดตอซ้ือขายกันมานาน ผูซ้ือจะมองอนาคตเพียงระยะเวลาใกลๆ จะ
มุงไปท่ีสินคาท่ีราคาถูกท่ีสุด โดยมีคุณภาพตามสมควรกับราคานั้นๆ การดําเนินงาน
ของผูซ้ืออยูภายใตขอสมมติท่ีวา สวนแบงในตลาดน้ันคงท่ีและตองพยายามอยางหนัก
ท่ีจะใหไดมาซ่ึงสวนแบงท่ีมากท่ีสุด ผูซ้ือจะใชเทคนิค 2 ขอ คือ 
1.1 การเนนราคา (Commoditization) ส่ิงท่ีควรใหความสนใจแกสินคาก็คือเร่ืองราคา

เทานั้น 
1.2 ซ้ือสินคาจากหลายแหง (Multisourcing) ผูซ้ือจะมีแหลงซ้ือสินคาหลายแหงและ

เปรียบเทียบวาจะซ้ือจากผูขายรายไหนมากนอยเพยีงใด เพื่อลดความเส่ียง ผูซ้ือจะ
เลือกผูขายท่ีเช่ือถือไดเทานั้น 
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2. เนนการจดัหา (Procurement  Orientation) หลายบริษทัท่ีเร่ิมเปล่ียนจากการเปนผูซ้ือ 
(Buyer) เปนผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดหา (Procurement) มากข้ึน ซ่ึงพวกเขาจะแสวงหาการ
ปรับปรุงคุณภาพและลดตนทุนมากกวาการกําหนดใหผูขายขายสินคาใหในราคาถูก ก็
คือการจัดหา จะเปนการพฒันาความรวมมือประสานงานกันกับผูขายกลุมเล็กๆ และ
หาทางท่ีจะประหยัดใหมากที่สุด โดยผานการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ปรับเปล่ียนและลดตนทุนตางๆ ผูจัดหาจะดําเนินธุรกิจอยางใกลชิดกับผูขายโดยใช
ระบบ Early Supplier Program ในการจดัหาวัตถุดิบ ควบคุมระดับสินคาคงคลัง การ
บริหารงานระบบ Just-in-Time และรวมในการออกแบบผลิตภัณฑ ผูจัดหายังพยายาม
ท่ีจะทําสัญญาระยะยาวกับบรรดาผูขายรายใหญๆ เพื่อท่ีจะใหม่ันใจวาจะมีวตัถุดิบใช
ในการผลิตอยางเพียงพอ 

 
3. เนนการจดัการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management Orientation) การจัดการ

วัตถุดิบนีย้ังรวมถึงหนาท่ีการจัดซ้ือท่ีกวางข้ึนโดยการจัดซ้ือนี้จะเปนเพยีงสวนเล็กๆ 
ของฝายแตมีการเพิ่มมูลคาทางกลยุทธมากกวา บริษัทมุงท่ีจะพัฒนาหวงโซแหงคุณคา 
โดยรวมจากวตัถุดิบสูผูบริโภคคนสุดทายอยางไร  

 

• ประเภทของกระบวนการจัดซ้ือ 
นักการตลาดมีความจําเปนตองทราบถึงงานท่ีฝายจัดซ้ือของธุรกิจตองทําเนื่องจากมีผลิตภัณฑ
มากมายหลายชนิดท่ีฝายจดัซ้ือตองการซ่ึงลวนแลวแตแตกตางกันท้ังส้ิน จึงจําเปนตองใช
กระบวนการจดัซ้ือท่ีแตกตางกันดวย Peter Kraljic ไดจําแนกประเภทของผลิตภัณฑท่ีใช
กระบวนการจดัซ้ือท่ีคลายๆ กันไวดังนี ้
1. ผลิตภัณฑท่ีซ้ือเปนประจํา (Routine Products) มักเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาตํ่าและตนทุนไม

มากนัก จึงมีความเสี่ยงนอย (เชน วัสดุสํานักงาน, ท่ีเย็บกระดาษ, ปากกา, ดินสอ) ลูกคา
เพียงแตหาผูขายท่ีราคาตํ่าท่ีสุด และซ้ือซํ้าอยูเร่ือยๆ เปนประจํา เพราะฉะน้ันซัพพลายเออร
ควรนําเสนอความมีมาตรฐานคงท่ี ราคาตํ่า และเสนอขายโดยทําสัญญาระยะยาวแบบเหมา
รวม 

2. ผลิตภัณฑทุนหรือสินคาทุน (Leverage Products) ผลิตภัณฑประเภทนี้มีมูลคาสูงตนสูง
(เชน เคร่ืองจกัร)แตความเสี่ยงตํ่า เพราะมีหลายบริษัทใหเลือก เพราะฉะน้ันซัพพลายเออร
ตองทราบวา ลูกคาตองทราบวา ลูกคาตองการเปรียบเทียบส่ิงท่ีนําเสนอ เพื่อใหคุมคาท่ีสุด
กับเงินท่ีตองจาย 
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3. ผลิตภัณฑเชิงกลยุทธ (Strategic products) เปนผลิตภณัฑท่ีมีมูลคาสูง ตนทุนสูง (เชน 
mainframe computers) ลูกคามีความเส่ียงสูงจึงตองการซัพพลายเออรท่ีมีช่ือเสียงและ
ภาพพจนดีเพือ่ความม่ันใจและนาเช่ือถือ แมวาจะตองจายแพงก็ยอม ซัพพลายเออรจึงตอง
สรางความไววางใจและหาแนวรวมในดานตาง ๆ กับคูสัญญาท่ีมีภาพพจนดีและเกงในแต
ละดาน 

4. ผลิตภัณฑท่ีขาดแคลนไมได (Bottleneck products) เปนผลิตภัณฑมูลคาตํ่า ตนทุนตํ่าแตมี
ความสําคัญมาก  จึงทําใหมีความเส่ียงสูง (เชน อะไหล ช้ินสวนตางๆ) ลูกคาตองการ
รับประกันจากผูขาย วาสินคาไมขาดมือและมีมาตรฐานสงใหตรงเวลาท่ีตองการ 

 

• กระบวนการซ้ือ 
Robinson และคณะไดจัดแบงข้ันตอนการซ้ือของธุรกิจออกเปน 8 ข้ันตอนท่ีเรียกวา Buyphases 

ดังตอไปนี ้
1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) การตระหนักถึงปญหาของสินคาและบริการซ่ึง

เกิดจากปญหาภายในและภายนอก 
ปญหาภายใน ไดแก 
- ความตองการพัฒนาผลิตภณัฑใหมและตองการวัตถุดิบ อุปกรณชนิดใหม 
- ความเสียหายจากเคร่ืองมือและอุปกรณ 
- การซ้ือวัสดุท่ีไมนาพอใจจึงตองหาตัวแทนใหม 
- ผูจัดการซ้ือมองเห็นโอกาสในการซ้ือวัสดุในราคาถูกและคุณภาพด ี
ปญหาจากภายนอก ไดแก 
- ผูซ้ือไดรับแนวคิดใหมในการจดัแสดงสินคา โฆษณา โทรศัพทจากพนักงานขายท่ี

นําเสนอสินคาท่ีดีกวา ราคาถูกกวา นักการตลาดตองกระตุนใหเกิดการตระหนกัถึง
ปญหาโดยการใช Direct  Mail หรือ Telemarketing หรืออ่ืนๆ 

  
2. การกําหนดรายละเอียดความตองการผลิตภัณฑ (General Need Description and 

Product Specification) ความตองการของผูซ้ือในปจจุบันคือ ประเภทสินคาและปริมาณสินคา 
สําหรับสินคาท่ัวไปจะไมมีความเกีย่วของกับกระบวนการซ้ือ แตสําหรับสินคาท่ีมีความซับซอนผู
ซ้ือจะตองทํางานรวมกนัหลายฝาย ในการกําหนดความตองการตางๆ รวมถึงความนาเช่ือถือ ความ
ทนทาน ราคาและลักษณะอ่ืนๆ  



 8 

3. การกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Specification) ในปจจุบันองคกรซ้ือไดพัฒนา
คุณสมบัติเชิงเทคนิคของสินคาข้ึนมา ซ่ึงโดยปกติแลวบริษัทจะมอบหมายใหคณะวิศวกรวิเคราะห
มูลคาผลิตภัณฑ (Product Value Analysis : PVA) 
 

Product Value Analysis คือ แนวทางการลดตนทุนการผลิตโดยการศึกษาการออกแบบ
วิธีการผลิตใหมหรือใหมีมาตรฐานและตนทุนถูกลง 

 

คณะวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑจะทําการพิจารณาสวนประกอบท่ีมีตนทุนสูง ซ่ึงปกติ
แลวจะมีสัดสวนประมาณ 20% ขององคประกอบท้ังหมด และมีมูลคาคิดเปนสัดสวนของตนทุน
การผลิตประมาณ 80% นอกจากนี้คณะทํางานดังกลาวยังทําหนาท่ีระบุวา ช้ินสวนใดของผลิตภัณฑ
ท่ีมีความคงทนถาวรกวาตัวผลิตภัณฑ และกําหนดคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุด หรือมีประโยชนมากท่ีสุด
ของผลิตภัณฑ การระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑเปนลายลักษณอักษรและมีความชัดเจน จะชวยใหผู
ซ้ือสามารถปฏิเสธช้ินสวนท่ีแพงเกนิไปหรือไมตรงกบัมาตรฐานท่ีกําหนดไวได สําหรับผูขายก็
สามารถใชการวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑ เปนเคร่ืองมือในการจดัตําแหนงของตัวใหชนะใจลูกคา 
และผูขายยังไดเพิ่มโอกาสใหตนเองในการไดรับเลือกจากลูกคาอีกทางหน่ึงดวย 

 
4. การคนหาผูขาย (Supplier Search) ผูซ้ือจะกําหนดลกัษณะของผูขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

โดยพิจารณาจากสมุดรายการคา การคนหาทางคอมพิวเตอร การโทรศัพทไปขอคําแนะนําจาก
บริษัทอ่ืนๆ ดจูากโฆษณาการคา และการแสดงสินคา เปนตน แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันคนสวน
ใหญมักคนหาจากอินเตอรเนต็ สําหรับผูขายรายใหญจะใชการลงประกาศรายการสินคาทาง
อินเตอรเน็ต ในสมุดรายการคา ทําการโฆษณา สงเสริมการขาย และสรางช่ือเสียงทางการคา ผูขาย
รายยอยก็ยอมตองการผลประโยชนเชนเดยีวกับผูขายรายใหญ ดังนั้นจงึตองใชวิธีการเดียวกัน 

 
ผูขายควรจะตองมีรายช่ืออยูในรายการซ่ึงใหบริการทั้งสินคาและบริการ จะตองมีการ

พัฒนาการโฆษณา สงเสริมการขายและสรางช่ือเสียงท่ีดี ผูขายท่ีขาดความสามารถในการผลิตหรือ
ประสบปญหาจากช่ือเสียงท่ีถูกทําลาย ทําใหไดรับความเสียหายจะไดรับการปฏิเสธ สวนผูท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมอาจไดรับการติดตอจากตัวแทนของผูซ้ือ ซ่ึงจะทําการพิจารณาโรงงานผลิตของ
ผูขายและพบปะกับบุคลากรของพวกเขา หลังจากทําการประเมินแตละบริษัทแลว ผูซ้ือจะไดรายช่ือ
ผูขายท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ 

5. การพิจารณาขอเสนอในการขาย (Proposal Solicitation) ผูซ้ือจะเปดโอกาสใหผูขายท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการไดมาเสนอแบบเสนอโครงการ ในกรณีท่ีสินคาท่ีมีความซับซอน
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หรือราคาแพง ผูซ้ือจะตองการรายละเอียดของแบบเสนอโครงการท่ีเปนลายลักษณอักษรจากผูขาย
แตละราย หลังจากประเมินรายละเอียดของโครงการแลวก็จะใหผูขายเขามาทําการเสนอขายอยาง
เปนทางการ  

 
6. การคัดเลือกผูขาย (Supplier Selection) กอนการเลือกผูขาย ศูนยกลางการซ้ือจะกําหนด

และจัดลําดับความสําคัญคุณสมบัติท่ีผูซ้ือท่ีตองการ หลังจากนั้นจึงจดัอันดับผูขายตามเกณฑและ
ระบุรายท่ีนาสนใจท่ีสุด   

ในทางปฏิบัติผูซ้ือจะใชหลายวิธีเพื่อประเมินผูขาย นักการตลาดตองทําความเขาใจใหดี
เพื่อใหผูซ้ือเขาใจถึงการประเมินนี้ มีนกัวจิยั 3 ทาน (Anderson, Jain, และ Chintagunta) ไดศึกษาวิธี
หลักท่ีนักการตลาดใชประเมินมูลคาลูกคาพบวามี 8 วิธี บริษัทมีแนวโนมจะใชวิธีท่ีงายกวาถึงแมวา
วิธีท่ียุงยากซับซอนจะทําใหไดซัพพลายเออรท่ีถูกตองมากกวา 

การเลือกและความสําคัญของคุณสมบัติตางๆ จะแตกตางไปตามประเภทของ
สถานการณการซ้ือ การจัดสงสินคาท่ีเช่ือถือได ราคา และช่ือเสียงของผูขายมีความสําคัญมาก
สําหรับผลิตภัณฑท่ีตองส่ังซ้ือเปนประจํา สวนผลิตภณัฑท่ีมีปญหาในข้ันตอนการใชงานจะตองมี
คุณสมบัติสําคัญสามประการ ไดแก บริการดานเทคนิค ความยืดหยุนของผูขาย และความนาเช่ือถือ
ของผลิตภัณฑ สวนผลิตภณัฑท่ีอาจกอใหเกิดปญหาขัดแยง อันจะนําไปสูปญหาภายในองคกร
คุณสมบัติสําคัญท่ีสุด ไดแก ช่ือเสียงของผูขาย ความนาเช่ือถือของผลิตภัณฑ และความยืดหยุนของ
ผูขาย 

 
7. การกําหนดลักษณะเฉพาะของคําส่ังซ้ือ (Order – Routine Specification) หลังจากเลือก

ผูขายแลว ผูซ้ือจะเจรจาเกีย่วกับการส่ังซ้ือข้ันสุดทาย มีการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑจํานวนท่ี
ตองการ เวลาสงสินคาท่ีตองการ นโยบายการคืนสินคา การรับประกันสินคาและอ่ืนๆ ในกรณกีาร
ดูแลซอมแซมและใชงานสินคา ผูซ้ือหันมาใชสัญญาส่ังซ้ือสินคาแบบรับเหมา (Blanket Contract) 
มากกวาการส่ังซ้ือเปนระยะๆ ซ่ึงสัญญาแบบรับเหมานี้จะเปนความสัมพันธระยะยาวระหวางผูขาย
กับผูซ้ือโดยผูขายสัญญาท่ีจะจัดสงสินคาใหในราคาท่ีตกลงไวกอนและภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
เนื่องจากผูขายเปนผูดูแลสินคาคงคลัง บางคร้ังสัญญาแบบรับเหมานี้ถูกเรียกวา Stock Less 
Purchase Plans หมายถึง การสต็อกไวนอย เม่ือมีความตองการสินคา คอมพิวเตอรของผูซ้ือจะจัดสง
คําส่ังซ้ือไปใหผูขายโดยอัตโนมัติ 
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8. การทบทวนผลการปฏิบัติการ (Performance Review) ผูซ้ือจะทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผูขายท่ีไดรับการคัดเลือกไวมี 3 วิธีท่ีนยิมใช คือ 

1) ผูซ้ือติดตอผูใชรายสุดทายและทําการประเมินผล 
2) ผูซ้ือจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑท่ีใชวธีิการถวงน้ําหนักในการใหคะแนน 
3) ผูซ้ืออาจรวมตนทุนของผูขายท่ีคุณภาพไมดีมาเพ่ือปรับปรุงตนทุนการส่ังซ้ือและราคา 

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน ทําใหผูซ้ือยังคงดําเนินงานเปล่ียนแปลงหรือส้ินสุด
ความสัมพันธกับผูขายได ดังนั้นผูขายควรควบคุมตัวแปรเดียวกันกับตัวแปรที่ผูซ้ือและผูใชราย
สุดทายควบคุม 

ลําดับข้ันตอนการจัดซ้ือ รวมถึงรูปแบบสถานการณการซ้ือสําหรับงานใหม (New Task) 
การซ้ือซํ้าแบบเดิม (Straight Rebuy) หรือการซ้ือซํ้าแบบปรับปรุง (The Modified Rebuy) บาง
ข้ันตอนอาจนํามาพิจารณาหรือถูกมองขาม  

  
แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ    เสรีรัตนและคณะ, 2546 : 52 - 55) 

 สวนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึง
บริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี ้
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ตลาดเปาหมาย 
(Target market) 

(ความตองการและพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่เปนเปาหมาย) 

สวนประสมการตลาด (Marketing mix) 

 

การจัดจําหนาย (Place) 

 ชองทาง (Channels) 
 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคา 

(Market logistics) 
 ความครอบคลุม (Coverage) 
 การเลือกคนกลาง (Assortment) 
 ทําเลที่ต้ัง (Location) 
 สินคาคงเหลือ (Inventory) 
 การขนสง (Transportation) 
 การคลังสินคา (Warehousing) 
 การคาปลีก (Retailing) 
 การคาสง (Wholesaling) 

ฯลฯ 

 ราคาสินคาในรายการ (List price) 
 สวนลด (Discounts) 
 สวนยอมให (Allowances) 
 ระยะเวลาการชําระเงิน     

(Payment period) 
 ระยะเวลาการใหสินเช่ือ  

        (Credit terms) 
ฯลฯ 

 

 

ราคา (Price) 
 

ผลิตภัณฑ (Product) 

 สวนประสมผลิตภัณฑ 
        (Product mix) 

 สายผลิตภัณฑ (Product line) 
 สินคาใหเลือก (Product variety) 
 คุณภาพสินคา (Quality) 
 ลักษณะ (Feature) 
 การออกแบบ (Design) 
 ตราสินคา (Brand name) 
 การบรรจุสินคา (Packaging) 
 ขนาด (Size) 
 บริการ (Services) 
 การรับประกัน (Warranties) 
 การรับคืน (Returns) 

ฯลฯ 

การสงเสริมการตลาด                
(Promotion)                         

หรือการสื่อสารการตลาด                
แบบประสมประสาน              

[Integrated Marketing 
Communication (IMC)] 

 การโฆษณา (Advertising) 
 การขายโดยใชพนักงานขาย

(Personal selling) 
 การสงเสริมการขาย               

(Sales Promotion) 
 การใหขาวและการประชาสัมพันธ

(Publicity and public relations) 
 การตลาดทางตรง (Direct 

marketing) 
 การตลาดผานอินเตอรเน็ต 

(Internet marketing) 
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1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน 
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา 
บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนกไ็ด 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได  
 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพื่อใหได
ผลิตภัณฑ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถัดจาก Product 
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกบั
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนัน้ ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ 
 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกจิกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรการไปยัง
ตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกจิกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกดิความตองการ 
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรม
การซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการ
ติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ 
องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
แบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรจุจดุมุงหมายรวมกันได 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 ศุภชัย   บุญธีรารักษ (2544) ไดศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจและปญหาในการซ้ือ
ซอฟตแวรสําเร็จรูปของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ สํารวจกระบวนการตัดสินใจในการซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูปวามีลักษณะเชนใด 
รวมท้ังปญหาที่เกิดข้ึนในการตัดสินใจซ้ือซอฟตแวร พบวา กลุมตัวอยางจะไดรับแรงกระตุนความ
ตองการซ้ือในระดับคอนขางมากจากการท่ีเห็นผูอ่ืนใชอยู หรือมีผูแนะนํา การปรับเปล่ียนรุนของ
ซอฟตแวร และการอยากทดลองซอฟตแวรใหมๆ โดยแหลงขอมูลท่ีกลุมตัวอยางนิยมคือ การใช
วิธีการสอบถามจากบุคคลท่ีรูจัก สําหรับประเภทของขอมูลท่ีเสาะหาเพิ่มเติม กลุมตัวอยางตัวอยาง
จะใหความสําคัญในระดับมากกับเสาะหาขอมูลดานราคาและคุณสมบัติ รวมท้ังใหความสําคัญกับ
ประสิทธิภาพของซอฟตแวร ราคา การรับประกัน และความเขากันไดกับซอฟตแวร และฮารดแวร
ท่ีมีอยูในระดบัคอนขางมากในการประเมินทางเลือก โดยการประเมินแหลงท่ีซ้ือซอฟตแวรนั้น 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการท่ีมีสินคาใหเลือกหลากหลาย, ความสะดวกในการซ้ือ มีสินคา
หลายระดับราคาใหเลือก และการสงเสริมการขายในระดับคอนขางมาก หลังจากการซ้ือซอฟตแวร
แลวกลุมตัวอยางมีความรูสึกคอนขางพอใจเกี่ยวกับซอฟตแวร และในกรณีท่ีไมพอใจสวนใหญจะ
นําสินคาไปเปลี่ยน สําหรับปญหาท่ีพบในกระบวนการตัดสินใจซ้ือซอฟตแวรนัน้ กลุมตัวอยางจะมี
ปญหาในเร่ืองการขาดความรูหรือขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวร และซอฟตแวรมีราคาแพง ในระดบั
คอนขางมาก 
 
 วิวรรธน  พงษเรืองเกยีรติ (2546) ไดศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
ใชบริการบํารุงรักษาและซอมแซมบานในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ 
ศึกษากระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการบํารุงรักษาและซอมแซมบานในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเลือกศึกษาผูบริโภคท่ีเปนเจาของบานเดี่ยวหรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีมี
อํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและซอมแซมบาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด ในการซอมแซมและบํารุงรักษาบานคือ การคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคล
ในครอบครัว โดยกอนท่ีจะทําการซอมแซมและบํารุงรักษาบานไดหาขอมูลเกีย่วกับราคาและ
คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนท้ังหมดและความนาไววางใจของผูใหบริการตามลําดับ โดยหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลท่ีใกลตัวผูบริโภคคือ บิดามารดา ญาติพี่นอง คูสมรสและบุตรกอน และสามารถหา
ขอมูลไดตรงกับความตองการเปนสวนใหญ สําหรับการประเมินทางเลือกนั้นผูตอบแบบสอบถาม
จะทําการหาขอมูลผูใหบริการหลายๆ รายกอนนํามาประเมินทางเลือกท่ีจะเลือกใชผูใชบริการ โดย
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ใหความสําคัญในดานความสามารถและความชํานาญ สวนการตัดสินใจซ้ือนั้นผูท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจมากท่ีสุด คือ ตัวเอง เม่ือตัดสินใจแลวสวนใหญไมเปล่ียนใจ และพฤตกิรรมหลังการซ้ือ
พบวาผูตอบแบบสอบถามรูสึกพอใจตอบริษัทรับจางซอมแซมบานมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเกิดความไม
พอใจกับบริการท่ีไดรับผูตอบแบบสอบถามจะไมใชบริการคร้ังตอไป และเม่ือพอใจกับการบริการ
ท่ีไดรับก็จะติดตอใหผูบริการรายเดิมมาใหบริการใหมอีกคร้ังถามีการซอม สวนปญหาท่ีพบในการ
ใชบริการมากท่ีสุดคือ คาใชจายท่ีสูงข้ึนกวาท่ีกําหนดไว 
   
 กนกศักดิ์      เปรมปราโมชย (2547) ไดศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจในการซ้ือน้ําดื่ม
บรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจในการซ้ือน้ําดื่มบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม โดยเลือกศึกษา
เฉพาะผูบริโภคท่ีเคยซ้ือน้ําดืม่บรรจุถุง พบวา เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการเลือกซ้ือน้ําดื่มบรรจุถุง คือ
ราคาของนํ้าดื่มบรรจุถุงท่ีถูกกวาน้ําบรรจภุาชนะอ่ืน โดยกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือไดรูจกัน้ําดื่มบรรจถุุง
จากรานคาปลีกท่ีจําหนาย โดยการประเมนิทางเลือกนั้น ผูตอบแบบสอบถามจะทําการเปรียบเทียบ
ความสะอาดของน้ําดื่มบรรจถุุงกับยี่หออ่ืนกอนการซ้ือ และการตัดสินใจซ้ือนั้นพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามจะซ้ือน้ําดื่มบรรจุถุงจากรานคาใกลบานมากท่ีสุด โดยหากยีห่อท่ีเคยซ้ือเปนประจํา
หมดกจ็ะเปล่ียนไปซ้ือยี่หออ่ืน สําหรับการบริโภคนั้นผูตอบแบบสอบถามจะซ้ือน้าํดื่มบรรจุถุงไป
บริโภคในท่ีพกัอาศัยมากท่ีสุด และสวนใหญจะเทน้ําใสกระติกน้ํากอนการบริโภค หากมีน้ําเหลือ
จากการบริโภคจะกรอกเก็บไวในขวด สวนทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคภายหลังจากการซ้ือ
น้ําดื่มไปบริโภค พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากตอความสะอาดของนํ้าดื่ม 
สําหรับปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ถุงดานนอกสกปรก 
 


