
 
บทท่ี 2 

ทฤษฏี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑสี
ยอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการศึกษาโดยยึดทฤษฏีความ
พึงพอใจของลูกคาและทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดและแนวคิดการเลือกซ้ือสินคา / วัตถุดิบ
ขององคกร หรือการประเมินความพึงพอใจขององคกร รวมท้ังมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ดังนี้ 
 
ทฤษฎีและแนวคิด 
 ทฤษฏีเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา (กฤษณา รัตนพฤกษ, 2545 : 109-110)  ความพึง
พอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) คือการประเมินผลิตภัณฑหรือบริการวาเปนไปตามความ
ตองการและความคาดหวังหรือไม หากไมเปนไปตามความตองการและความคาดหวังแสดงวาเกิด
ความไมพอใจ (Dissatisfaction) ในผลิตภัณฑและบริการนั้น ๆ และหากเปนไปตามความตองการ
และความคาดหวังแสดงวาพอใจ (Satisfaction) 
 คําวาคุณภาพ (Quality) และความพอใจ (Satisfaction) อาจใชแทนกันได แตในทาง
การตลาดบริการแลวมีความแตกตางกัน ความพึงพอใจโดยท่ัวไปแลวเปนแนวคิดท่ีกวางกวา 
ในขณะท่ีคุณภาพของบริการเนนเฉพาะดานบริการ คือเปนการประเมินการรับรูของลูกคาในมิติ 
เฉพาะดานของการบริการ ไดแก ความเชื่อถือได (Reliability) การตอบสนองลูกคาทันที 
(Responsiveness) การทําใหลูกคาม่ันใจ (Assurance) การเขาใจลูกคา (Empathy) และการเสนอส่ิงท่ี
เปนรูปธรรม (Tangibles) ในขณะท่ีความพึงพอใจของลูกคาอาจไดรับอิทธิพลจากการรับรูใน
คุณภาพของบริการ การรับรูในคุณภาพของผลิตภัณฑ ราคา ปจจัยสวนบุคคลของลูกคา (อารมณ 
ความชอบ) และปจจัยดานสถานการณ (ดิน ฟา อากาศ) ดังนั้น การรับรูในคุณภาพของบริการจงึเปน
สวนหนึ่งของความพึงพอใจของลูกคา 
 
 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคา 
 หลุยส จําปาเทศ (2533: 67) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ความตองการ
ไดบรรลุเปาหมาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตจากสายตา คําพูดและการ
แสดงออก 
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 กุณฑลี ร่ืนรมยและคณะ (2548 : 98) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง 
ความรูสึกท่ีแตละบุคคลแสดงออกถึงความยินดี จากการใชผลิตภัณฑหรือการบริโภคสินคา ซ่ึง
คุณคาหรือประโยชนท่ีไดรับนั้นเทากับหรือสูงกวาระดับความคาดหวังของคน ๆ นั้น ในทางตรง
ขามถาผลจากการใชสินคาหรือการไดรับบริการนั้นตํ่ากวาคาความคาดหวัง บุคคลนั้นยอมจะเกิด
ความไมพอใจ 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูศึกษาขอสรุปความหมายของความพึงพอใจของลูกคา 
หมายถึง ความรูสึกของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความยินดีจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการ ซ่ึง
สามารถสังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล โดยถาบุคคลนั้น 
ไดรับความพึงพอใจก็จะสงผลตอการกลับมาซ้ือผลิตภัณฑหรือใชบริการซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง 
 ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 53-55 อางอิงจาก 
Kotler, 2003) กลาววาสวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และสัมผัสไมได เชน 
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมี 
หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล 
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้                                     
                   1.1 ความแตกตางดานผลิตภัณฑ   (Product Differentiation)   หรือความแตกตาง
ทางดานการแขงขัน   หมายถึง  คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑ   และคุณสมบัติอ่ืนๆ  ท่ีเหนือกวาคู
แขงขัน ประกอบดวย  
                         1.1.1 ความแตกตางกันดานบริการ   (Service Differentiation)  เปนการสราง
ความแตกตางดานการบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขัน    และลูกคาพึงพอใจ    หรืออาจเรียกวา    
ผลิตภัณฑควบ ซ่ึงประกอบดวยการติดต้ัง การขนสง การฝกอบรมลูกคา บริการใหคําแนะนําลูกคา 
การซอมแซมและบริการอ่ืนๆ     
   1.1.2 ความแตกตางกันดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนกิจกรรม
การออกแบบลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ หรือบริษัท   ใหแตกตางจากคูแขงขัน และสามารถสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา 
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   1.1.3 ความแตกตางกันดานบุคลากร  (Personnel Differentiation)    เปนการ
สรางความแตกตางกันในคุณสมบัติของบุคลากรธุรกิจจะมีขอไดเปรียบคูแขงขันโดยการจาง และ
ฝกพนักงานท่ีดีกวาคูแขงขัน การฝกอบรมพนักงานใหมีคุณภาพดีข้ึน  
   1.1.4 ความแตกตางกันดานภาพลักษณ  (Image Differentiation)      เปนการ
สรางความแตกตางดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑ ซ่ึงเนนหนักดานจิตวิทยา หรือ
อารมณ หรือสัญลักษณแมวาผลิตภัณฑตางๆ จะสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือได
เหมือนกัน    แตผูซ้ือจะรูสึกถึงความตองการ ในภาพลักษณของผลิตภัณฑ       
  1.2 พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน   
ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระดับ คือ  
   1.2.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Component)     หมายถึง     ประโยชนพื้นฐาน
สําหรับผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคไดรับจากการซ้ือสินคาโดยตรง 
   1.2.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Component) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพท่ีผูบริโภคสามารถสัมผัส หรือรับรูได   ซ่ึงเปนสวนท่ีเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาท่ีสมบูรณ
หรือเชิญชวนใหใชยิ่งข้ึน  
   1.2.3 ผลิตภัณฑควบ  (Augmented Product)    หมายถึงผลประโยชนเพิ่มเติม
หรือ บริการท่ีผูซ้ือจะไดรับควบคูไปกับการซ้ือสินคา   ประกอบดวยบริการกอน     และหลังการ
ขาย เชน การติดต้ัง การขนสง 
   1.2.4 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product)   หมายถึงกลุมของคุณสมบัติ   
และเง่ือนไขท่ีผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับ และใชเปนขอตกลง เม่ือมีการซ้ือสินคา  
 2. ราคา (Price) หมายถึง  คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน     ราคาเปนตนทุนของ
ผูบริโภค ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price)  ผลิตภัณฑนั้น
ถาคุณคาสูงกวาราคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผูกําหนดราคา ตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาใน
มูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ ตนทุน และคาใชจายท่ีเกี่ยวของของผลิตภัณฑ
ตลอดจนสภาวะการแขงขัน 
 นโยบาย และกลยุทธดานราคา (Price Policy and Strategies) มีดังนี้ 
  2.1 นโยบายใหสวนลด (Discount) สวนลด คือ สวนท่ีลดใหจากราคาท่ีกําหนดไว
ในรายการเพ่ือใหผู ซ้ือกระทําหนาท่ีทางการตลาดบางอยางท่ีเปนประโยชนตอผูขาย  เชน      
สวนลดปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสด และสวนลดตามฤดูกาล เปนตน 
  2.2 กลยุทธการตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนกลยุทธการ
ต้ังราคาเพื่อจูงใจผูบริโภคใหซ้ือสินคาของพอคาปลีกมากข้ึน ไดแก   การตั้งราคาลอใจ   การตั้ง
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ราคาลอเหยื่อ การต้ังราคาในเทศกาลพิเศษ การขายแบบคิดดอกเบ้ียตํ่า สัญญาการรับประกัน และ
การใหบริการ   การใหสวนลดตามหลักจิตวิทยา การลดราคาตามหลักจิตวิทยา การลดราคาเพื่อ
สงเสริมการขาย และการคืนเงิน  
  2.3 นโยบายระดับราคา (The Level of Price policy)     ผูผลิตกําหนดราคาของ
สินคา จําแนกตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ    เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง ผูผลิตอาจต้ังราคา ณ ระดับ
ราคาท่ีเทากัน ตํ่ากวา หรือสูงกวาระดับราคาตลาด ไมวาจะเปนการต้ังราคาแบบใดก็ตาม จะมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจในราคา และเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจใช  
  2.4 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) หมายถึง   การที่ผูผลิตคิดราคาสินคา
ชนิดหนึ่งสําหรับผูซ้ือทุกรายในราคาเดียวกัน      ภายใตสถานการณท่ีเหมือนกัน        นโยบายราคา
เดียวไมไดหมายความวา ราคาท่ีต้ังไวไมสามารถเปล่ียนแปลงได แตสามารถเปล่ียนไดตลอดเวลาท่ี
ตองการ   ซ่ึงเม่ือเปล่ียนแลวก็ตองยึดหลักการคิดราคาดังกลาวกับผูซ้ือทุกรายเหมือนกัน  
  2.5 กลยุทธการลดราคา (Mark Down)  เปนวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมท่ีกําหนด
ไวเนื่องจากราคาท่ีกําหนดไวไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวะการแขงขันและ
ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 3. ดานการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรม เพื่อใชเคล่ือนยายผลิตภัณฑ         และบริการจากองคกรไปยังตลาดสถาบันท่ี
นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บสินคาคงคลัง 
 การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
   3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)  หมายถึงเสนทางท่ี
ผลิตภัณฑและกรรมสิทธ์ิของผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง 
ผูบริโภค    หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
 3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution)   หมายถึง    กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยังผูบริโภค ประกอบดวย การขนสง (Transporttation)   
การเก็บรักษา (Storage) คลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงคลังคงเหลือ (Inventory 
Management)  
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)   เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือ   และผูขาย    
เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย ใชส่ือ เคร่ืองมือใน
การติดตอมีหลายประเภทซ่ึงอาจเลือกใชไดดังนี้ 
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 4.1 การโฆษณา (Advertising)   เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสาร       เกี่ยวกับ
องคกรผลิตภัณฑ บริการ   หรือความคิดท่ีตองการ และจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ   กลยุทธใน
การ  โฆษณาจะเกี่ยวของกับกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา และกลยุทธส่ือ      
 4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย     และ
การจัดการหนวยงานขายโดยพนักงานขาย 
 4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา     การขายโดยใชพนักงานขาย        และการใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ การทดลอง หรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทาย หรือ
บุคคลอ่ืนในชองทาง 
 การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ 

1. การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค 
2. การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูคนกลาง 
3. การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย 

4.4 การใหขาว และการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation)   การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา  หรือบริการท่ีไมตองการมีการจายเงิน   สวนการ
ประชาสัมพันธ หมายถึง   ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอ
องคกรใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

 
 ในสวนประสมการตลาดท้ัง  4 ประการ    ท่ีกลาวมาแลว      มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด และมีความสําคัญเทากัน นักการตลาดจะตองทําการตัดสินใจในองคประกอบท้ัง 4 ประการ 
พรอมกันไป จะตองปรับปรุง     สวนประสมการตลาดเหลานี้ใหสอดคลองกับสภาวการณทางการ
ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท้ังนี้เพื่อจะทําใหลูกคาไดรับความพอใจมากที่สุด   นั่นคือ       นํา
ผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม (Right Product) ออกจําหนายในชองทางท่ีเหมาะสม   (Right Place)        โดย
วิธีการสงเสริมการตลาดท่ีดี (Right Promotion) และจําหนายในราคาท่ีเหมาะสม และยุติธรรม 
(Right Price) 
 การศึกษานี้ไดนําแนวคิดการเลือกซ้ือสินคา/วัตถุดิบขององคกรมาใชสรางตัวแปร 
หรือปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอการประเมินความพึงพอใจขององคกรเพิ่มเติมดวย รายละเอียดของ
แนวคิดปรากฎดังนี้ 
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 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาขององคกร มีอยู 4 
ประการปรากฎ ดังนี้ (ปรับปรุงจากพิบูล ทีปะปาล, 2543 และ Kotler, 2003; อางในธนวรรณ แสง
สุวรรณ และคณะ, 2547) 
 1. ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environmental Factors) ผูซ้ือในตลาดผูผลิตจะไดรับ
อิทธิพลอยางมากจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท้ังท่ีเปนอยูในปจจุบันและท่ีคาดหวังในอนาคต
โดยเฉพาะระดับความตองการของผูบริโภค สภาวะทางเศรษฐกิจและคาของเงิน เชนในสภาวะท่ี
เศรษฐกิจซบเซา (Recession  Economy) ผูซ้ือผลิตภัณฑเพื่อการอุตสาหกรรม อาจตองลดการลงทุน
ในดานโรงงาน และเคร่ืองจักร และพยายามลดสินคาคงคลังลง นักการตลาดอุตสาหกรรมสามารถ
กระตุนการซ้ือไดนอยมากในสภาวะส่ิงแวดลอมเชนนี้ 
 2. ปจจัยดานองคการ (Organizational Factors) องคการแตละแหงจะมีวัตถุประสงค 
นโยบาย วิธีการดําเนินการ โครงสรางองคการ และระบบการบริหารงานโดยเฉพาะของตน นักการ
ตลาดอุตสาหกรรมจําเปนจะตองรูส่ิงตางๆ เหลานี้เปนอยางดี กลาวคือ จะตองรูวาผูมีสวนเก่ียวของ
กับการตัดสินใจซ้ือมีกี่คน ใครบาง เขามีเกณฑในการประเมินเลือกแหลงซ้ืออยางไร นโยบายของ
บริษัทรวมท้ังขอจํากัดตอฝายจัดซ้ือเปนอยางไร  เปนตน 
 3.  ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ศูนยกลางการซ้ือ
ตามปกติจะประกอบดวย บุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ บุคคลเหลานี้มีลักษณะ
ตําแหนง อํานาจหนาท่ี ความเห็นอกเห็นใจ และความสามารถท่ีจะชักจูงไดตางกัน นักการตลาด แม
จะไมทราบบทบาทในกลุมของแตละคน หรือกลุมบุคคลจะเปนอยางไร ในระหวางกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ แตการไดขอมูลบางอยางเก่ียวกับบุคลิกลักษณะและความสัมพันธระหวางบุคคล ก็จะ
เปนประโยชนตอนักการตลาดท้ังส้ิน 
 4.   ปจจัยดานปจเจกบุคคล (Individual Factors) ผูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือแตละคน มีลักษณะเฉพาะของตนเอง เชน ในดานการจูงใจ การรับรู และความชอบ ซ่ึงส่ิงเหลานี้
เปนผลเกิดจากอายุ รายได  การศึกษา อาชีพ บุคลิก และทัศนคติตอความเส่ียง ปจจัยเหลานี้จะ
แสดงออกในกระบวนการตัดสินใจซ้ืออยางเดนชัด เชน ผูซ้ือเปนคนหนุมสาว มีการศึกษาสูงจะ
วิเคราะหขอเสนอของผูจําหนายแตละรายอยางละเอียดกอนตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นนักการตลาดจึง
จําเปนจะตองรูลักษณะของลูกคาซ่ึงเปนผูซ้ืออยางดี เพื่อปรับยุทธวิธีทางการตลาดใหสอดคลองกับ
ส่ิงแวดลอมท้ังส่ีดานอยางเหมาะสม 
 ศูนยกลางการซ้ือ (Kotler, 2003: อางในธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ, 2547) 
ประกอบดวยสมาชิกท้ังหมด ขององคกรซ่ึงแสดงบทบาทใดบทบาทหน่ึงในกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือดังตอไปนี้ 
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1.  ผูริเร่ิม ไดแก ผูเสนอหรือแนะนําความคิดริเร่ิมในการท่ีจะซ้ือสินคาหรือบริการ 
2.  ผูใช ไดแก ผูท่ีจะใชสินคาหรือบริการ ในหลายๆ กรณี ผูใชมักจะเปนผูริเร่ิมใหมี

การเสนอซ้ือและกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  
 3. ผูมีอิทธิพล ไดแก ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ มักจะชวยในการกําหนด
คุณสมบัติผลิตภัณฑและใหขอมูลการประเมินผลทางเลือก ในกรณีนี้เจาหนาท่ีจัดซ้ือคอนขางมี
ความสําคัญมาก 
 4.  ผูตัดสินใจ ไดแก ผูทําการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตถัณฑและ / หรือเลือก
ซัพพลายเออร 
 5.  ผูอนุมัติ ไดแก ผูมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการของผูตัดสินใจหรือผูซ้ือ  
 6. ผูซ้ือ ไดแก บุคคลท่ีมีอํานาจอยางเปนทางการในการเลือกซัพพลายเออรและ
กําหนดเง่ือนไขการซ้ือ ผูซ้ืออาจชวยในการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ แตจะมีบทบาทสําคัญใน
การเลือกผูขาย สําหรับการซ้ือท่ีคอนขางซับซอน บางคร้ังอาจจะตองมีผูบริหารระดับสูงเขามา
เกี่ยวของในการเจรจาดวย 
 7.  ผูควบคุมดูแล ไดแก บุคคลท่ีมีอํานาจในการปองกันไมใหผูขายหรือขอมูล
บางอยางเขาถึงสมาชิกในศูนยกลางการซ้ือ เชน เจาหนาท่ีจัดซ้ือ พนักงานตอนรับ และพนักงานรับ
โทรศัพทท่ีคอยก้ันไมใหพนักงานขายเขาพบหรือติดตอผูใชหรือผูตัดสินใจ 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือในตลาดผูผลิต หรือผูซ้ือเพื่อการอุตสาหกรรมประกอบดวย 
8 ข้ันตอนดังนี้ (Kotler, 2000: อางในพิบูล ทีปะปาล, 2543) 
 1.   การรับรูปญหา (Problem Recognition) กระบวนการตัดสินใจซ้ือจะเร่ิมตนเม่ือ
บุคคลในบริษัทตระหนักถึงปญหา หรือความจําเปนซ่ึงจะสามารถแกไขไดดวยการไดรับผลิตภัณฑ
หรือบริการตามตองการ ตัวอยางเชน บริษัทตัดสินใจที่จะออกผลิตภัณฑใหม จึงจําเปนตองเช่ือ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและวัสดุ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวนี้ หรือเคร่ืองจักรอาจชํารุดเสียหาย 
จําเปนตองซ้ือเคร่ืองจักรใหมมาทดแทน หรือซ้ืออะไหลมาซอม เปนตน  
 2. การกําหนดลักษณะความตองการโดยท่ัวไป (General  Need Description) เม่ือ
ตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑแลว ผูซ้ือก็จะกําหนดลักษณะของผลิตภัณฑโดยท่ัวไป 
รวมท้ังจํานวนท่ีตองการซ้ือ สําหรับผลิตภัณฑมาตราฐาน ก็จะไมมีปญหาอะไรมากนักแตถา
ผลิตภัณฑท่ีมีความยุงยากซับซอน ผูซ้ือก็ปรึกษาผูอ่ืน เชน วิศวกร ผูใชเปนตน พรอมท้ังกําหนด
ลักษณะ เฉพาะของผลิตภัณฑท่ีตองการงานของนักการตลาดก็คือ การยื่นมือใหความชวยเหลือแก
บริษัทผูผลิต ใหคําปรึกษา เสนอคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑบางอยาง ซ่ึงผูซ้ือยังไมทราบ ท้ังนี้
เพื่อชวยใหผูซ้ือกําหนดลักษณะของผลิตภัณฑ ไดอยางถูกตอง  
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 3.   การกําหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ (Product Specification) เม่ือไดกําหนด
ลักษณะความตองการแลว ในข้ันนี้ก็จะกําหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑท่ีตองซ้ือในทางเทคนิค 
มีการวิเคราะหคุณคา (Value Analysis) กอนเพื่อทราบองคประกอบ รวมท้ังลักษณะพิเศษเฉพาะ
บางอยางใหชัดเจน เขียนเปนลายลักษณอักษร เพื่อจะไดนํามาเปนหลักฐานตรวจสอบในการซ้ือ 
หากไดผลิตภัณฑไมตรงตามตองการก็จะปฎิเสธผลิตภัณฑนั้นได 
 4.  การหาผูขาย (Supplier Search) ในข้ันนี้ผูซ้ือจะพยายามหาผูขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
โดยอาจคนหาผูขายจากสมุดโทรศัพทหนาเหลือง หรือบรรณานุกรมการคา (Trade Directory) แลว
จัดทํารายการผูขายท่ีสนใจเพ่ือเลือกตัดสินใจข้ันสุดทายตอไป งานของผูขายก็คือ จะตองพยายามให
บริษัทของตนมีช่ือในหนังสือรวบรวมช่ือ (Directories)  ท่ีสําคัญๆ รวมท้ังพยายามโฆษณา จัด
โปรแกรมสงเสริมการขาย และสรางช่ือเสียงในทางดีใหปรากฎในตลาด  
 5. การพิจารณาขอเสนอของผูขาย (Proposol Silicitation) ภายหลังจากไดเลือกหา
ผูขายท่ีนาสนใจไดแลว ในข้ันนี้ฝายจัดซ้ือก็จะติดตอใหผูขายท่ีไดเลือกไวสงขอเสนอการขายมา 
ผูขายบางรายอาจสงเพียงแคตตาล็อก หรือสงตัวแทนมาพบก็ได แตถาเปนผลิตภัณฑท่ียุงยาก 
ซับซอนและราคาแพง ผูซ้ืออาจใหผูขายสงขอเสนอเปนลายลักษณอักษรเพื่อจะเลือกขอเสนอท่ีดี
ท่ีสุดตอไป ดวยเหตุนี้ นักการตลาดตองมีทักษะในการเขียนขอเสนอ เพื่อแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑ
ของตนมีลักษณะดีเดนเหนือคูแขงขัน 
 6. การคัดเลือกผูขาย (Supplier Selection) ในการเลือกผูขายน้ัน ฝายจัดซ้ือจะพิจารณา
ถึงความสามารถทางดานเทคนิคของผูขาย ความสามารถในการจัดสงผลิตภัณฑตรงเวลา และ
บริการตางๆ ท่ีจําเปน และพิจารณาเกณฑอ่ืนๆ ดังนี้ 
   6.1     การบริการดานเทคนิค (Technical Support Service) 
   6.2    การจัดสงสินคาไดทันที (Prompt Delivery) 
   6.3      การตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (Quick Response 
To Customer Needs)  

6.4    คุณภาพของผลิตภัณฑ (Product Quality) 
6.5    ช่ือเสียงของผูขาย (Supplier Reputation)  
6.6    ราคาผลิตภัณฑ (Product Price) 
6.7    การมีผลิตภัณฑครบในสายผลิตภัณฑ (Complete Product Line) 
6.8   ขีดความสามารถตัวแทนขาย (Sales Representatives Caliber) 
6.9   การขยายเวลาใหสินเช่ือ (Extension of Credit) 
6.10   ความสัมพันธสวนตัว (Prosonal Relationships) 
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6.11    เอกสารโฆษณาและคูมือตางๆ (Literature and Manuals) 
7. การกําหนดลักษณะเฉพาะของการส่ังซ้ือปกติ (Order-Routine Specification) 

ภายหลังจากเลือกผูขายแลวในขั้นนี้ผูซ้ือจะเขียนใบส่ังซ้ือ โดยกําหนดลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
ปริมาณท่ีตองการ กําหนดเวลาสงมอบ นโยบายการคืนสินคา การรับประกัน และอ่ืนๆ ตามแตจะ
ตกลงกัน 

8. การทบทวนการปฎิบัติการ (Perfeormance Review) ในข้ันนี้ผูซ้ือจะนําผลการ
ปฎิบัติการของผูขายมาพิจารณา อาจติดตอสอบถามความพอใจจากผูใช หากไดผลเปนท่ีพอใจก็จะ
ทําการส่ังซ้ือตอไป หากไมเปนท่ีพอใจ ก็อาจปรับปรุงเง่ือนไขใหม หรืออาจเลิกซ้ือจากผูขายรายนั้น
ก็ได งานในหนาท่ีของผูขายคือ จะตองตรวจสอบ ควบคุมลักษณะและเง่ือนไขตางๆ ใหคงสภาพ
เดิม เพื่อใหผูซ้ือเกิดความม่ันใจและเช่ือถือ และไดรับความพอใจตามท่ีคาดหวังไว 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือท้ัง 8 ข้ันตอน ในสถานการณท่ีเปนการซ้ือคร้ังแรก จะดําเนิน
ไปตามข้ันตอนดังกลาวทุกข้ันตอน แตในกรณีท่ีเปนการซ้ือซํ้า หรือเปล่ียนแปลงแกไขการซ้ือ อาจ
ไมผานกระบวนการซ้ือทุกข้ันตอน 
 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาโดยใชตัวแปรในแบบสอบถาม มีดังนี้  

1. ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4ps) 
2. ความพึงพอใจของลูกคา (องคกร) ตอปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ปจจัยดานปจเจกบุคคล 
 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 มีธนา สฤษด์ินํา (2549) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสม
การตลาดของบริษัท กอปปเท็คซ จํากัด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาตอสวนประสมการตลาดอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยมีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดาน
ดังนี้ ดานผลิตภัณฑคือ การรับเปล่ียนหรือรับประกันสินคา ดานการจัดจําหนายคือ บริษัทมีบริการ
รับคําส่ังซ้ือทางโทรศัพท ดานการสงเสริมการตลาด คือ ความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธของพนักงาน
ขาย สวนความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดดานราคาอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ระยะการใหสินเช่ือ 30 วัน ปญหาของลูกคาท่ีพบมากท่ีสุด ดาน
ผลิตภัณฑ คือ สินคามีใหเลือกนอย ดานราคา คือ ตอรองราคาสินคาไดไมมาก ดานการจัดจําหนาย 
คือ การสงของลาชา ดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช 
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  ปยารัช เชยวัดเกาะ (2544) ไดศึกษาเร่ือง โครงสรางทางการตลาดของผลิตภัณฑส่ิง
ทอบานดอนหลวง จังหวัดลําพูน พบวา การศึกษาโครงสรางทางการตลาด ซ่ึงพิจารณาถึงลักษณะ
ท่ัวไปของผลิตภัณฑส่ิงทอ ความแตกตางของผลิตภัณฑรวมไปถึงการบริการที่มีควบคูกันพบวา
ผลิตภัณฑส่ิงทอบานดอนหลวง มีความแตกตางจากผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนในสายตาของ
ผูบริโภค ท้ังนี้ในดานการแตกตางของผลิตภัณฑเปนการพิจารณาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและ
ดานการใหบริการควบคูไปดวยนั้น พิจารณาถึงการใหเครดิตและการมีบริการสงสินคาถึงท่ีดังนั้น
ตลาดของผลิตภัณฑส่ิงทอบานดอนหลวง จึงเปนตลาดท่ีมีลักษณะของการแขงขันไมสมบูรณ ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวของตลาด จะสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมทางการตลาดของผูผลิตในดานการ
กําหนดราคาขาย 
 วรชาติ ตันติวาจา (2545) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีสวน
ประสมทางการตลาดของอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดตันติ
ออโตเมช่ัน พบวา ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอยูในระดับปานกลางท้ัง 4 
ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยมี
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดานดังนี้ ดานผลิตภัณฑคือ ความมีช่ือเสียงนาเช่ือถือของตรา
ยี่หอสินคาท่ีจัดจําหนาย ดานราคาคือ วิธีการชําระเงิน ดานชองทางการจัดจําหนายคือ ความสะดวก
ในการติดตอประสานงานกับหางฯ  ดานการสงเสริมการตลาด คือ ความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานกับฝายขาย  
 วิชัย ดิษฐอุม (2541) ไดศึกษาเร่ือง การแขงขันและการปรับโครงสรางของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยแบงการผลิตในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ออกเปน 3 ข้ันตอน คือ การผลิตข้ันตน
ไดแกการผลิตเสนใยฝาย ใยประดิษฐ การผลิตข้ันกลาง ไดแก การทอผา การถักผา การฟอกยอม 
พิมพและแตงสําเร็จ และการผลิตข้ันปลาย ไดแก เส้ือผาสําเร็จและเคร่ืองนุงหมตางๆ พบวา การ
ผลิตในข้ันปลายมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จนทําใหการผลิตข้ันตนและข้ันกลาง ไมสามารถ
ตอบสนองการผลิตข้ันปลายไดอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ยังมีปญหาในเร่ืองของการปรับโครงสรางการ
ผลิต โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย ตรงตอความตองการของ
ผูบริโภค เพื่อท่ีจะสามารถหาชองทางของตลาดสงออกได รวมไปถึงการประหยัดในการลงทุน การ
เลือกใชวัสดุ อุปกรณตางๆ การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเปนการลดการสูญเสียเวลาที่ใชใน
การผลิต และลดความซํ้าซอนในแตละหนวยงาน 
 พิชิต สุจริตจินดานนท (2544) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคใน
เคร่ืองนุงหมสําเร็จรูปทําจากผาฝายจอมทอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยแบงกลุมลูกคา
ออกเปน 2 กลุม คือกลุมลูกคารายยอย และกลุมลูกคาสง พบวา สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคใน
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เคร่ืองนุงหมสําเร็จรูปทําจากผาฝายจอมทอง ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ลูกคาท้ัง  2 กลุมให
ความสําคัญกับ ความมีเอกลักษณของลายผา มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสะดวกสบายเม่ือสวมใส 
ดานราคา ลูกคาท้ัง 2  กลุม ใหการยอมรับและพอใจในราคาท่ีเปนอยูของตลาดในขณะน้ี ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาท้ัง 2  กลุม ใหความสําคัญกับการท่ี หาซ้ือไดไมยาก อยูในแหลง
ทองเท่ียว สวนการบริการดานหีบหอและการจัดสง ไมมีผลกับกลุมลูกคารายยอย แตมีผลกับกลุม
ลูกคาสง ดานสงเสริมการตลาด ลูกคาท้ัง 2  กลุม ใหความสําคัญกับการชําระคาสินคาดวยบัตร
เครดิต สําหรับกลุมลูกคาสงตองการใหมีสวนลดเม่ือซ้ือสินคาปริมาณมากดวย 
 ระพีรพร เลิศธนะโภค (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของรานคาปลีกในอําเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม ท่ีมีตอสวนประสมการตลาดของสินคาถานไฟฉายยีห่อพานาโซนิค พบวา  
ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ และดานการจดัจําหนาย สวนดานการสงเสริมการตลาดความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดานดังนี้ ดานราคาคือ พานาโซนิคไมใชการแขงขัน
ทางดานราคา ดานผลิตภณัฑคือ สีสันและรูปแบบสินคานาสนใจ ดานการจดัจําหนายคือ มีการ
ใหบริการจากหนวยรถถานไฟฉายพานาโซนิค ถึงสถานท่ีของลูกคา ดานการสงเสริมการตลาด คือ 
พนักงานหนวยรถมีความสุภาพ และออนนอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


