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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อคนหาลําดับความสําคัญของปจจัย 8 ประการที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออรของบริษัท 2) เพื่อสํารวจปจจัย 8 ประการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อจาก
ซัพพลายเออรของบริษัท และ 3) เพื่อวิเคราะหการตัดสินใจซื้อที่มีอิทธิพลตอผลประกอบการของบริษัท
กลุมตัวอยาง คือ ผูจัดการหรือเจาหนาที่ฝายจัดซื้อของบริษัทประกอบรถยนตและผลิตชิ้นสวนรถยนตในประเทศ
ไทย จํานวน 520 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยเชิงพหุ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 80.1 ทํางานในบริษัทผลิตชิ้นสวน/
ส วนประกอบคิ ด เป นร อ ยละ 98.4 มี อ ายุ อ ยู ใ นช ว ง 31-40 ป เป น ส ว นใหญ คิ ด เป น ร อ ยละ 48.1 ส วนใหญ
มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป น ร อ ยละ 76.9 มี ร ายได เ ฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง 10,001-20,000 บาท
คิดเปนรอยละ 54.4 มีประสบการณทํางานในฝายขาย 3-5 ปคิดเปนรอยละ 69 มีสถานะภาพโสด คิดเปนรอยละ
60.9 ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ทั้ ง 8 ประการเรี ย งตามความสํ า คั ญ คื อ 1) ป จ จั ย ด า น
ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย 2) ปจจัยดานสินคา 3)ปจจัยดานผูขาย 4) ปจจัยดานบุคคล 5)ปจจัยดาน
สภาพแวดลอม 6) ปจจัยดานกลุม 7) ปจจัยดานองคการ และ 8) ปจจัยดานกระบวนการ ตามลําดับ สวนปจจัย
8 ประการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออรของบริษัท ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ปจจัย 4 ประการ คือ 1) ปจจัยดานสินคา 2) ปจจัยดานผูขาย 3) ปจจัยดาน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ซื้ อ และผู ข าย และ 4) ป จ จั ย ด านสภาพแวดล อ มนั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ดสิ น ใจซื้ อ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
คําสําคัญ : ปจจัยการตัดสินใจซื้อ ซัพพลายเออร อุตสาหกรรมรถยนต
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Abstract
This research studied on factors affecting purchasing decisions of firms in the automotive
industry in Thailand, with the objectives of (1) exploring the importance rankings of eight factors affecting the
firms’ buying decisions, (2) examining the influence of the eight factors on the buying decisions, and (3)
analyzing the influence of the buying decisions on the business performance. The instrument used in this
research was questionnaires. The 520 samples used in the research were purchasing managers or officials of
car manufacturing and auto-parts companies in the automotive industry. The results of the survey were
analyzed by a computer program. Statistics used in the data analysis comprised of percentages, standard
deviation, t-test, and multiple regression analysis. The research found that: For the demographic information of
respondents: most of them were male (80.1%), worked in auto-parts firms (98.4%), aged between 31-40 years
old (48.1), held a bachelor’s degree (76.9%), earned monthly income of 10,0001-20,000 baht (54.4%), had
work experience in purchasing of 3-5 years (69%), and were single (60.9%). For the importance rankings
of eight factors affecting the firms’ buying decisions: the rankings of factors from the highest to the lowest
were 1) relationship factor, 2) product factor, 3) seller factor, 4) individual factor, 5) environmental factor,
6) group factor, 7) organizational factor, and 8) process factor, respectively. For the influence of the eight
factors on the buying decisions: it was found that the four factors of product, seller, relationship and external
environment were correlated with buying decisions at the statistically significant level of 0.05.
Keywords: Factors affecting purchasing decisions, Suppliers, Automotive industry.

1. บทนํา
ปจจุบัน ธุรกิจตางๆ ตองแขงขันกันในทุก ๆ ดาน ทั้งดานคุณภาพสินคาและบริการ ราคาสินคา
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและเติบโตได
ภายใตการแขงขันเชนนี้ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ คือ การควบคุมคุณภาพบริการและตนทุนในการดําเนินการ
กิจกรรมที่มีผลตอคุณภาพและตนทุน คือ การจัดซื้อขององคกรซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบโลจิสติกสของบริษัท
เพราะการดําเนินการผลิตของบริษัทตองอาศัยวัตถุดิบ ชิ้นสวน หรือวัสดุตางๆ หากบริษัทสามารถทําการจัดซื้อ
ไดอยางมีประสิทธิภาพยอมทําใหสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการภายในกําหนดเวลาที่เหมาะสม
การจัดซื้อขององคกร (organizational purchasing) เปนกิจกรรมและกระบวนการที่มีความสําคัญ
ในเชิงกลยุทธที่ธุรกิจในปจจุบันตางใหความสนใจ และพยายามพัฒนาใหสามารถแขงขันในโลกยุคโลกาภิวัฒน
(globalization) ได บุค ลากรซึ่ งทํ า หนาที่ใ นดา นการจัดซื้ อ คือ ฝ ายจัดซื้ อ ของบริ ษัท อยางไรก็ดี การจัดซื้ อ
ขององคกรมักดําเนินการโดยบุคคลมากกวาหนึ่งคนในรูปแบบไมเปนทางการที่เรียกกวา “ศูนยการซื้อ” (buying
center) ดังนั้น ฝายจัดซื้อจึงมีหนาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารและควบคุมขอมูลตางๆ และประสานงาน
ระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ตองการซื้อและบริษัทผูขายหรือซัพพลายเออร การจัดซื้อจึงมีบทบาทสําคัญ
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มากโดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนตซึ่งตองใชชิ้นสวนตางๆ จํานวนมากในการผลิตรถยนตแตละคัน
ซึ่งตองมีคุณภาพและปริมาณในเวลาที่จําเปนตองใชงาน

การทบทวนวรรณกรรม
อุตสาหกรรมรถยนตในไทยเริ่มกอ ตัวขึ้นในชวงทศวรรษ 1960 เมื่อรัฐบาลในขณะนั้นออก
พระราชบั ญญั ติการลงทุนอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมการประกอบรถยนต และพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบ
ชิ้นสวนรถยนตในประเทศ กอนหนานี้รถยนตที่ขายในประเทศไทยเปนสินคาที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
บริษัทประกอบรถยนตแหงแรกในไทยมีชื่อวา Thai Motor Industry Company กอตั้งในป พ.ศ. 2504
ซึ่งในชวงแรกมีเพียงผูมีฐานะและบริษัทขนาดใหญเทานั้นที่สามารถซื้อรถยนตไวใชได อุตสาหกรรมรถยนต
ในไทยเริ่มเติบโตอยางรวดเร็วตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมาเมื่อเศรษฐกิจของไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว ยอดการ
ผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นจาก 304,843 คันในป พ.ศ.2533 เปน 559,428 คันในป พ.ศ.2539 และเพิ่มเปน 1,125,316 คัน
ในป พ.ศ. 2548 นอกจากนี้มูลคาการสงออกรถยนตไปขายตางประเทศเพิ่มจาก 4,253 ลานบาทในป พ.ศ.2539
เปน 203,025 ลานบาทในป พ.ศ.2548 ปริมาณการผลิตรถยนตของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นทุกปและอยูในอันดับ
ตนๆ ของเอเชียตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตรถยนตของประเทศในเอเชีย
Rank

Country

2004

2005

2006

2007

2008

1

Japan

9,231,102

9,106,382

9,165,602

9,214,541

9,190,630

2

South Korea

3,361,524

3,538,035

3,694,030

3,846,416

3,946,374

3

China

3,377,859

3,751,938

4,036,112

4,332,875

4,516,525

4

India

991,569

1,088,993

1,177,242

1,213,306

1,265,326

5

Thailand

725,510

878,731

1,005,962

1,052,650

1,065,100

6

Malaysia

470,225

485,685

497,930

513,502

527,020

7

Taiwan

326,198

355,668

374,189

375,296

386,542

8

Indonesia

294,906

331,480

346,713

348,543

356,668

9

Philippines

129,288

136,113

141,732

136,485

133,588

Total

18,908,181

19,673,025

20,439,512

21,033,614

21,387,773

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูลของบริษัท CSM Worldwide, Inc www.csmauto.com

ความสําคัญของการจัดซื้อในระบบโลจิสติกส
ระบบโลจิสติกสถือวาเปนกระบวนการของกิจกรรมตางๆ ตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ําคือ การผลิต
วัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบไปยังโรงงานเพื่อทําการผลิต การขนสงสินคาสําเร็จรูปหรือสินคาคงคลังไปเก็บไวที่
คลังสินคา จนถึงการขนสงไปยังผูคาสงและผูคาปลีกเพื่อจําหนายใหลูกคา ในแตละกิจกรรมจะประกอบดวย
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กิจกรรมยอยตางๆ ของตน เชน ในการผลิตวัตถุดิบ ก็จะตองมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและขนสงวัตถุดิบมายังผูผลิต
กอนที่จะผานกระบวนการผลิตจนเปนชิ้นสวน/สวนประกอบที่พรอมจะสงใหโรงงานตอไป นอกจากนี้ ธุรกิจ
ดานโลจิสติกสถือวาเปนธุรกิจประเภทบริการ (service business) ที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศ ในระบบโลจิสติกสสามารถแบงองคประกอบออกได (Hutt and
Speh, 2007) ดังนี้
1. การพยากรณปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบและการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ (demand forecasting
and materials requirement planning)
2. การจัดซื้อ (purchasing หรือ procurement)
3. การวางแผนการผลิต (production planning)
4. การจัดการสินคาคงคลัง (inventory management)
5. การจัดการคลังสินคา (warehousing management)
6. การบรรจุหีบหอสินคา (packaging)
7. การกระจายสินคา (physical distribution)
8. การจัดการคําสั่งซื้อ (order processing and fulfillment)
9. การขนสง (transportation)
10. การบริการลูกคา (customer service)
ทุกองคกร ไมวาจะอยูในภาคเอกชน รัฐบาลหรือองคกรที่ไมมุงหวังกําไร ตองมีการจัดซื้อจัดหา
วั ต ถุ ดิ บ สิ่ ง ของใช อุ ป กรณ แ ละบริ ก ารต า งๆมาเพื่ อ ใช ใ นกิ จ การของตนเอง การจั ด ซื้ อ ช ว ยให อ งค ก รเกิ ด
ประโยชนและบรรลุเปาหมายตางๆ เชน ชวยใหมีวัตถุดิบไวใชงานอยางตอเนื่องการจัดการสินคาคงคลัง การ
ปรับปรุงคุณภาพสินคา การรักษาความสัมพันธ อันดีกับซัพพลายเออร ชวยลดตนทุนและชวยใหองคกรสามารถ
แขงขันกับคูแขงอื่นได
อนึ่ง การจัดซื้อในหลายอุตสาหกรรมไดเพิ่มสัดสวนในการผลิตสินคามากขึ้น เชน ในสหรัฐอเมริกา
พบวา ในการผลิตรถยนตหนึ่งคัน คาใชจายที่จายไปกับการจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณตางมีสัดสวนมากกวา
60 เปอรเซ็นตของราคาขายของรถ ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือก ซัพพลายเออรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
เชื่อถือไดจึงมีความสําคัญตอองคกรธุรกิจตางๆ เชน อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยอยางมาก การมีซัพ
พลายเออรที่ดีจะชวยเพิ่มคุณภาพของสินคาและลดคาใชจายที่เกี่ยวของลงได เนื่องจาก การผลิตรถยนตเปนธุรกิจ
ที่ใชชิ้นสวนตางๆมากมายซึ่งชิ้นสวนเหลานี้บริษัทรถยนตตองจัดซื้อจาก ซัพพลายเออรในประเทศและ
ตางประเทศดังนั้นการจัดซื้อจึงถือวาเปนกิจกรรมที่สําคัญมากกิจกรรมหนึ่งในระบบโลจิสติกสและหวงโซ
อุปทาน (Hutt and Speh, 2007)
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อคนหาลําดับความสําคัญของปจจัย 8 ประการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
2. เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของปจจัย 8 ประการตอการตัดสินใจซื้อของบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต
3. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของการตัดสินใจซื้อดานปจจัย 8 ประการตอผลประกอบการของบริษัท

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปจจัยที่ศึกษา
1. ปจจัยดานบุคคล
2. ปจจัยดานกลุม
3. ปจจัยดานองคการ
4. ปจจัยดานสินคา
5. ปจจัยดานผูขาย
6. ปจจัยดานความสัมพันธ
ระหวางผูซื้อและผูขาย
7. ปจจัยดานกระบวนการ
8. ปจจัยดานสภาพแวดลอม

การตัดสินใจซื้อของบริษัท

ผลประกอบการของบริษัท

ที่มา: ปรับปรุงจาก Webster and Wind (1972), Sheth (1973), Johnston and Lewin (1996), Lau et al. (1999)

2. วิธีการศึกษา
1. ประชากร ที่ศึกษานี้ไดแก ผูจัดการหรือเจาหนาที่ฝายจัดซื้อของบริษัทผลิตรถยนตและบริษัทผลิต
ชิ้นสวนรถยนตซึ่งเปนสมาชิกของสถาบันยานยนตแหงประเทศไทย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 520
บริษัทและกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวนบริษัทละ 1 รายรวมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 520 ราย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม (questionnaire) แบงเปน 5 ตอน
3. การทดลองเครื่องมือ (Try-out) แบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว นําแบบสอบถามไปหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) กับลูกคาที่ซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ จํานวน 30 ชุด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษานี้มาจาก 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ (primary
data) ไดจากการสํารวจกลุมตัวอยาง และขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากการศึกษาคนควา
5. การใชสถิติวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยเชิงพหุ
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออรของบริษัท กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนตของ
ประเทศไทย มีประเด็นที่ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของฝายจัดซื้อสวนใหญ
เปนเพศชาย ทํางานในบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนต มีอายุอยูในชวง 31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดตอ
เดือน 20,001-40,000 บาท มีประสบการณการจัดซื้อมาแลว 3-5 ป สถานภาพการสมรสโสด ผลดังกลาวแสดงวา
กลุมตัวอยางมีอายุ ประสบการณในการจัดซื้อมาพอสมควร และการที่สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาในระดับสูง สําหรับการที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน
เพศชายเปนขอมูลที่สอดคลองกับความเปนจริงในอุตสาหกรรมรถยนตเกี่ยวกับบุคลากรที่ทํางานในฝายจัดซื้อ
สวนใหญ ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กูทิเอเรซ-ซิลัน (Garrido-Samaniego and Gutierrez-Cillian,
2004) ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
2. การจัดลําดับความสําคัญของปจจัย 8 ประการจากสําคัญมากที่สุดจนถึงความสําคัญนอยที่สุด
คือ 1) ปจจัยดานความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย 2) ปจจัยดานสินคา 3) ปจจัยดานผูขาย 4) ปจจัยดานบุคคล
5) ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทผูซื้อ 6) ปจจัยดานกลุม7) ปจจัยดานองคกร และ 8) ปจจัยดาน
กระบวนการ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ คอฟแมนน (Kauffman, 1996) และ กิงโกลและวิลสัน
(Ghingold and Wilson, 1998) แสดงใหเห็นวาปจจัยทั้ง 8 ประการมีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อ แตก็มีระดับ
ความสําคัญที่แตกตางกัน ดังนั้น บริษัทผูขายจึงควรใหความสนใจกับปจจัยตามลําดับความสําคัญดังกลาว
3. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย 8 ประการที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
สามารถวิเคราะหผลการวิจัย ดังนี้

ปจจัยดานบุคคล
การวิจัย พบวา ผู ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ ประสบการณของผูซื้อ ความสนใจ
สวนตัวของผูซื้อที่มีตอสินคาที่ซื้อ หนาที่การงานของผูซื้อ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลสัน และ
วูดไซด (Wilson and Woodside, 1993) และ วเรนและซิมสัน (Wren and Simpson, 1996) ดังนั้น อายุการทํางาน
ของฝายจัดซื้อที่มีมากเทาใดประสบการณในการจัดซื้อยอมมีมากตามไปดวยและชวยในการตัดสินใจซื้อได
รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ หากเจาหนาที่ในบริษัทผูซื้อมีความสนใจและทํางานที่เกี่ยวของโดยตรงกับสิ่งของที่ซื้อ
ยอมเปนกลุมที่มีบทบาทและอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อ

ปจจัยดานกลุม
การวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ จํานวนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ
อํานาจการตัดสินใจของผูมีสวนรวม และ ความคาดหวังของผูมีสวนรวม ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ แจคสัน และคณะ (Jackson et al., 1984) คอฟแมนน (Kauffman, 1996) แพททัน (Patton, 1997) การริโดซามานิโก และ กูทิเอเรซ-ซิลัน (Garrido-Samaniego and Gutierrez-Cillian, 2004) และ วูด (Wood, 2005) ซึ่ง
พบวาการตัดสินใจซื้อขององคกรมักทํากันแบบเปนกลุมตั้งแต 2 คนขึ้นไป มากกวาการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว
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ดังนั้น นักการตลาดและพนักงานขายของบริษัทผูขายจึงควรหาขอมูลใหทราบวาบุคคลใดในศูนยการซื้อที่มี
บทบาทและอิทธิพลในการตัดสินใจ

ปจจัยดานองคการ
การวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับขนาดของบริษัทผูซื้อ ประสบการณใน
การจัดซื้อของบริษัทผูซื้อ และระดับเทคโนโลยีที่บริษัทผูซื้อมีอยู ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กิงโกล และ วิลสัน (Ghingold and Wilson, 1998) เลา และคณะ (Lau et al., 2003) การริโด- ซามานิโก และ
กูทิเอเรซ-ซิลัน (Garrido-Samaniego and Gutierrez-Cillian, 2004) วูด (Wood, 2005) และ ลินและเชน (Lin and
Chen, 2008) ผลการวิจัยแสดงวา หากบริษัทผูซื้อมีขนาดใหญยอมตองใชเวลาในการตัดสินใจซื้อมากกวาบริษัท
ที่มีขนาด กลางและเล็ก นอกจากนี้ หากบริษัทผูซื้อมีบุคลากรที่มีประสบการณการซื้อมามากพอสมควรจะใช
เวลาใน การตัดสินใจซื้อนอยกวาบริษัทที่ไมมีประสบการณซื้อมากนัก เนื่องจากอาจตองใชเวลาในการศึกษาหา
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งที่จะซื้อ

ปจจัยดานสินคา
การวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดกับ คุณภาพสินคา ความซับซอนของ
สินคาที่ซื้อ และ ความใหมของสินคาที่ไมเคยซื้อมากอน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แจคสัน และ
คณะ (Jackson et al., 1984) แอนเดอรสัน และคณะ (Anderson et al.ม 1987) แมคคีสตัน (McQuiston, 1989)
แอนเดอรสัน และคณะ (Anderson et al., 1987) และเลา และคณะ (Lau et al., 1999) เนื่องจากคุณภาพของ
สินคาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่ฝายจัดซื้อตองคํานึงถึงในการตัดสินใจซื้อ หากสินคาที่ซื้อมีความซับชอนใน
ดานการใชงานและเทคโนโลยีและสินคาที่ไมเคยซื้อยอมสงผลใหผูซื้อตองใชเวลาในการแสวงหาและศึกษา
ขอมูลกอนพิจารณาตัดสินใจซื้อ

ปจจัยดานผูขาย
การวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ ราคาสินคา ความสามารถของผูขายใน
การทําตามขอกําหนด และ การสงมอบ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลสัน (Wilson, 1996) วเรน
และซิมสัน (Wren and Simpson, 1996) เลา และคณะ (Lau et al., 1999) และ ลินและเชน (Lin and Chen, 2008)
เพราะหากบริษัทผูขายกําหนดราคาสูงเกินกวาคุณภาพไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดของผูบริษัทผูซื้อ
รวมทั้งทําการสงมอบใหตรงกําหนดเวลายอมสงผลใหบริษัทผูซื้อเกิดความไมเชื่อถือและไววางใจผูขาย หรือ
ซัพพลายเออร

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย
การวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ ความคุนเคยระหวางกัน ความเชื่อถือ
ไววางใจระหวางกัน และ พฤติกรรมที่ผานมาของทั้งสองฝาย ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลสัน
(Wilson, 1996) วเรนและซิมสัน (Wren and Simpson, 1996) การริโด-ซามานิโก และ กูทิเอเรซ-ซิลัน (GarridoSamaniego and Gutierrez-Cillian, 2004) และลินและเชน (Lin and Chen, 2008) ที่พบวาความสัมพันธระหวางผู
ซื้อและผูขายมีความสัมพันธและมีผลตอกัน นอกจากนี้ ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มัก
เนนความสําคัญของความใกลชิดและความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย ดังนั้น ทั้งบริษัทผูขายและบริษัท
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ผูขายจึงควรนํากลยุทธการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันและการบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา
และซัพพลายเออร (customer relationship management และ supplier relationship management) เพื่อสราง
ความสัมพันธกันในระยะยาว มิใชเนนเพียงการขายสินคาในระยะสั้น
ปจจัยดานกระบวนการ
การวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ ขั้นตอนในการติดตอกับบริษัทผูขาย
ขั้นตอนกอนการตัดสินใจ และ ขั้นตอนระหวางการตัดสินใจ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รอนเชท
โต และคณะ (Ronchetto et al., 1989) บัคเคิล และ รอนเชทโต (Buckles and Ronchetto, 1996) การริโด-ซามานิ
โก และ กูทิเอเรซ-ซิลัน (Garrido-Samaniego and Gutierrez-Cillian, 2004) ผลวิจัยนี้แสดงวา ในการติดตอ
ระหวา งผู ซื้ อ และผูขาย บริษั ท ผู ข ายควรกําหนดขั้นตอนการติดตอ ใหชัด เจนและลดขั้นตอนที่ไมจํ าเปน ลง
นอกจากนี้ ในระหวางกระบวนการซื้อของบริษัทผูซื้อบริษัทผูขายควรใหความสนใจเปนพิเศษกับขั้นตอนกอน
การตัดสินใจซื้อ และ ขั้นตอนระหวางการตัดสินใจซื้อ วามีบุคคลใดในศูนยการซื้อของบริษัทผูซื้อมีบทบาทและ
อิทธิผลเพื่อที่จะไดจัดสรรทรัพยากรทางบุคคล เวลาและงบประมาณใหเหมาะสมกับแตละขั้นตอน

ปจจัยดานสภาพแวดลอม
การวิ จั ย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํ า คั ญ มากกั บ สภาวะทางการเมื อ ง สภาวะทาง
เศรษฐกิจ และ สภาวะทางกฎหมาย ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แอนเดอรสัน และคณะ (Anderson
et al., 1987) และ คอฟแมนน (Kauffman, 1996) ผลการวิจัยดังกลาวแสดงวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และ กฎหมาย เนื่องจากในชวง 1 – 2 ป ที่ผานมา ประเทศไทยประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเมืองในประเทศอยางตอเนื่องการคาการลงทุนก็ไดรับผลกระทบจากวิกฤติอสังหาริมทรัพย
และการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและสงผลกระจายไปทั่วโลกทําใหประเทศคูคาของไทยตองลดการ
สั่งซื้อสินคาและชิ้นสวนรถยนตลงอยางมาก นอกจากนี้ ยังมีการตัดสินคดีท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจหลายคดี
ดังนั้น บริษัทผูซื้อและผูขายจึงตองติดตามขอ มูลขาวสารเกี่ย วกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลาและอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อไดในทางตรงหรือทางออมไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุคที่โลกาภิวัฒนที่เทคโนโลยีและการแขงขันทางธุรกิจมีความเขมขนและรุนแรงมากขึ้น บริษัทใดที่ละเลย
ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีโอกาสที่จะไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาเปนบริษัทขนาดเล็ก กลาง
หรือใหญก็ตาม

4. สรุป
ผูวิจัยไดผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อจากซัพพลายเออรของบริษัท กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทย นําเสนอเปน 4 สวน รายละเอียดสรุปไดดังนี้

1. ปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 312 คน เมื่อจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 80.1 ทํางานในบริษัทผลิตชิ้นสวน/สวนประกอบคิดเปนรอยละ 98.4 มีอายุ อยูในชวง 31-40 ป คิด
เปนรอยละ 48.1 ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษายูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.9 มี
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รายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.4 ของผูตอบแบบสอบถาม มีประสบการณทํางาน
ในฝายขาย 3-5 ป คิดเปนรอยละ 69 และมีสถานะภาพโสด คิดเปนรอยละ 60.9

2. ลําดับความสําคัญของปจจัย 8 ประการตามที่ผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลเปน ดังนี้
ผูต อบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับ ปจ จัย ทั้ง 8 ประการเรียงตามความสําคั ญ คือ ป จ จั ย ดาน
ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานผูขาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ภายนอกของบริษัทผูซื้อ ปจจัยดานกลุม ปจจัยดานองคการ และปจจัยดานกระบวนการ ตามลําดับ

3. ระดับความคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับปจจัย 8 ประการตอการตัดสินใจซื้อ
3.1 ปจจัยดานบุคคล ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นยอย
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ ประสบการณของผูซื้อ รองลงมาคือความสนใจสวนตัวของผูซื้อที่มี
ตอสินคาที่ซื้อ หนาที่การงานของผูซื้อ ตามลําดับ ใหความสําคัญปานกลางกับอายุของผูซื้อและความกลาเสี่ยง
ของผูซื้อ และใหความสําคัญนอยกับเพศของบุคคล
3.2 ปจจัยดานกลุม ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นยอย
ผูต อบแบบสอบถามให ค วามสํ าคั ญ มากกั บ จํ านวนผูมี ส วนรว มในการตั ดสิ น ใจ รองลงมา คือ อํา นาจการ
ตัดสินใจของผู มี ส วนรวม และความคาดหวังของผูมีสวนรวม ตามลําดับ และใหค วามสําคัญปานกลางกับ
วัตถุประสงคของผูมีสวนรวม
3.3 ปจจัยดานองคการ ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็น
ยอยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับขนาดของบริษัทผูซื้อ รองลงมาคือ ประสบการณในการจัดซื้อ
ของบริษัทผูซื้อ และระดับเทคโนโลยีที่บริษัทผูซื้อมีอยู ตามลําดับ และใหความสําคัญปานกลางกับโครงสราง
ของบริษัทผูซื้อและนโยบายการจัดซื้อของบริษัทผูซื้อ
3.4 ปจจัยดานสินคา ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นยอย
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดกับ คุณภาพสินคา รองลงมาคือใหความสําคัญมากกับความซับซอน
ของสินคาที่ซื้อ และ ความใหมของสินคาที่ไมเคยซื้อมากอน ตามลําดับ
3.5 ปจจัยดานผูขายระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นยอย
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ ราคาสินคา รองลงมาคือ ความสามารถของผูขายในการทําตาม
ขอกําหนด และ การสงมอบ ตามลําดับ
3.6 ปจจัยดานความสัมพันธระหวางผูซื้อและผู ขาย ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใน
ระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ย อ ย ผู ตอบแบบสอบถามให ค วามสํ า คั ญ มากกั บ ความคุ น เคยระหว า งกั น
รองลงมาคือ ความเชื่อถือไววางใจระหวางกัน และ พฤติกรรมที่ผานมาของทั้งสองฝาย ตามลําดับ
3.7 ปจจัยดานกระบวนการบริการ ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ประเด็นยอย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ ขั้นตอนในการติดตอกับบริษัทผูขาย รองลงมาคือ
ขั้นตอนกอนการตัดสินใจ และขั้นตอนระหวางการตัดสินใจ ตามลําดับ
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3.8 ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทผูซื้อ ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นยอย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกับ สภาวะทางการเมือง รองลงมา
คือ สภาวะทางเศรษฐกิจ และสภาวะทางกฎหมาย ตามลําดับ

4. อิทธิพลของปจจัย 8 ประการตอการตัดสินใจซื้อและผลประกอบการของบริษัทผูซื้อ เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม พบวา
4.1 ผลการวิเคราะหค วามถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัย 4 ประการที่มีความสัมพั นธ กับการ
ตัดสินใจซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 คือ
1. ปจจัยดานสินคา (สัมประสิทธิ์ความถดถอย = 0.161; คา t = 3.090)
2. ปจจัยดานผูขาย (สัมประสิทธิ์ความถดถอย = 0.158; คา t = 1.022)
3. ปจจัยดานความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย (สัมประสิทธิ์ความถดถอย = 0.145;
คา t = 2.178)
4. ปจจัยดานสภาพแวดลอม (สัมประสิทธิ์ความถดถอย = 0.15 4; คา t = 1.198)
ดังนั้น ผลการวิจัยแสดงวาปจจัย 4 ประการมีผลทางตรงตอการตัดสินใจซื้อจากบริษัทผูขายหรือ
ซัพพลายเออร
4.2 ผลการวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิง พหุ พบว า ปจ จัย 4 ประการที่ มีค วามสั ม พั นธ กับ ผล
ประกอบการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 คือ
1. คุณลักษณะของสินคา (สัมประสิทธิ์ความถดถอย = 0.152; คา t = 2.190)
2. คุณลักษณะของบริษัทผูขาย (สัมประสิทธิ์ความถดถอย = 0.159; คา t = 1.322)
3. ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย (สัมประสิทธิ์ความถดถอย = 0.255; คา t = 1.378)
4. สภาพแวดลอมภายนอกบริษัทผูซื้อ (สัมประสิทธิ์ความถดถอย = 0.165; คา t = 1.345)
ดังนั้น ผลการวิจัยแสดงวาปจจัย 4 ประการมีผลตอผลประกอบการของบริษัทผูซื้อ
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