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  การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบการรับเหมากอสราง ในอําเภอสันทราย จํานวน 79 ราย  โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่  
รอยละ และคาเฉลี่ย  
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย   มีอายุ  36- 40 ป  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีตําแหนงเปนเจาของหรือกรรมการผูจัดการ  มีระยะเวลาที่ทํางาน
เกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุกอสราง 4 – 7 ป มีเงินทุนหมุนเวียนตอป จํานวน 1 - 10 ลานบาท  มี
ระยะเวลาการจัดตั้งกิจการ 6 - 10 ป  จํานวนโครงการรับเหมาเฉลี่ยตอป จํานวน 1 - 5 โครงการ  
มูลคางานกอสรางเฉลี่ยแตละโครงการ 1,000,001 – 5,000,000 บาท ประเภทของงานรับเหมา
กอสรางที่ไดรับมากที่สุดในปที่ผานมาเปนงานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย ผูมีอํานาจตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑไมฝาสังเคราะห คือ เจาของหรือกรรมการผูจัดการ สาเหตุที่เลือกใชไมฝาสังเคราะหใน
การกอสรางเนื่องจากไมมีปญหาเรื่องปลวก  และเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหยี่หอเฌอรามากที่สุด 
สาเหตุที่เลือกซื้อไมฝาสังเคราะหยี่หอเฌอรา คือ เปนยี่หอที่มีช่ือเสียง และ เลือกซื้อแบบไมมีสี  
(สีธรรมชาติหรือสีซีเมนต) มากที่สุด โดยสวนใหญเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานคานอกอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม   
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  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาธุรกิจที่มีตอการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝา
สังเคราะหของผูตอบแบบสอบถาม  อยูในระดับมากไดแก ปจจัยเฉพาะบุคคลและปจจัยระหวาง
บุคคล  สวนปจจัยส่ิงแวดลอม และปจจัยภายในองคการ อยูในระดับปานกลาง   
 ปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละปจจัย ปรากฏผลดังนี้ 
ปจจัยส่ิงแวดลอม ไดแก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ปจจัยภายในองคการ ไดแก วัตถุประสงค
และนโยบายของกิจการ  ปจจัยระหวางบุคคล ไดแก อํานาจการตัดสินใจของลูกคา(เจาของบาน/
เจาของโครงการบานจัดสรร) และปจจัยเฉพาะบุคคล ไดแก ความรูความชํานาญทางดานการ
กอสรางและการศึกษาที่ไดเลาเรียนมา 
  ปจจัยสวนประสมการตลาดทุกปจจัยหลักมีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะหในระดับมาก   เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ไดแก  ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยการสงเสริมการตลาด  
 ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือ 3 ระดับแรก  ไดแก สินคามีหลายรูปแบบ  
ยี่หอมีช่ือเสียง เปนที่ยอมรับ และ สินคามีคุณภาพตามที่ตองการและมีมาตรฐานรับรอง  ปจจัยยอย
ดานราคาที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือ 3 ระดับแรก ไดแก การใหสวนลด  การใหสินเชื่อ/การผอนชําระ และ
การไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึงสถานที่ใชงานเพิ่ม  ปจจัยยอยดานสถานที่หรือชองทางการจัด
จําหนาย ที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือ 3 ระดับแรก ไดแก สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ  มีบริการ
จัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงานและการจัดสงสินคาไดตรงตามเวลา  มีปริมาณสินคาเพียงพอตอความ
ตองการ  และสามารถติดตอกับผูจําหนายสินคาไดสะดวก เชน ติดตอทางโทรศัพท โทรสารได
สะดวก  ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือ 3 ระดับแรก ไดแก การสงเสริม
การขาย เชน ลด แลก แจก แถม  ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน และพนักงานมีความรูในตัว
สินคาสามารถสื่อสาร/อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดดี  
 ปญหาที่พบในการซื้อไมฝาสังเคราะห 3 อันดับแรก ไดแก  ไมมีการสงเสริมการขาย เชน 
ลด แลก แจก แถม  สินคาไมมีขนาดที่หลากหลาย สินคาไมมีหลายรูปแบบใหเลือก และ 
ไมมีการแจงการปรับเปลี่ยนราคาลวงหนา 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to study marketing mix factors affecting 
buyer decision towards fibre siding boards in Amphoe Sansai, Chiang Mai.  The sample group 
consisted of 79 construction company owners in Amphoe Sansai.  The data was collected from 
questionnaire and analyzed using descriptive statistics namely frequency, percentage and mean. 

The results of the study showed that most questionnaire respondents were male, 36-40 
years old with Bachelor’s degree.  Their positions were construction company owner or managing 
director.  They had experience in buying construction materials for 4-7 years.  The circulating 
capital per year was 1-10 millions baht.  Their companies were 6-10 years old.  They were 
commissioned 1-5 projects per year, with each project valued at 1,000,001-5,000,000 baht.  The 
most commissioned project in the past year was houses.  The person who made the buying 
decision of fibre siding boards was the company owner or the managing director.  The most 
preferred reason for choosing the fibre siding boards was for the lack of termite problem.  They 
received information about fibre siding boards from TV and radio.  The most preferred brand was 
Shera because of its reputation and the most bought color was natural or cement color.  Most 
respondents chose to buy the siding boards outside Amphoe Sansai. 

The factors affecting buying decision at the high level were individual factors and inter-
personal factors, respectively.  The factors that affected buying decision at the medium level were 
environmental factors and organizational factors. 
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For environmental factors, the sub-factor which affected buying decision the most was 
technological changes.  For organizational factors, the sub-factor that affected buying decision the 
moat was goal and policy of business.  For inter-personal factors, the sub-factor that affected 
buying decision the most was client’s decision power (owner of the house or housing project).  
And for individual factors, the sub-factor that affected buying decision the most was construction 
knowledge, expertise and education. 

The marketing mix factors that affected buying decision at the high level were price, 
product, place, and marketing promotion, respectively. 

 For product, the first 3 important sub-factors were variety of products, reputation, and 
standard quality.  For price, the first 3 important sub-factors were discount, installment payment, 
and free delivery to construction site.  For place, the first 3 important sub-factors were accurate 
delivered products according to order; free delivery to construction site and prompt delivery; 
availability of products; and easy access to retailers such as through telephone and fax.  For 
marketing promotion, the first 3 important sub-factors were promotion such as discount and free 
gifts, staff was service-minded, and staff was capable of giving useful information about products. 

The 3 most important problems in buying fiber sideboards were no marketing promotion, 
limited selection in terms of size and styles, and no advance notice about price changes. 

 


