
บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวของ 
  ทฤษฏีสวนประสมการตลาด   (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 :  
53 - 55) 
   สวนประสมการตลาด เปนสิ่งกระตุนทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูซ้ือ 
ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ 
   1) ผลิตภัณฑ (Product)  เปนกลุมของสิ่งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนที่สามารถ
ตอบสนองความพอใจของผูซ้ือ ซ่ึงอาจรวมถึง การบรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ และตราสินคา 
ตลอดจนบริการและชื่อเสียงของผูขาย หรือเปนสิ่งที่นําสูตลาด เพื่อตอบสนองความจําเปน หรือ
ความตองการของมนุษย เชน สินคา บริการ ความชํานาญ เหตุการณ บุคคล สถานที่ ความเปน
เจาของ องคการ ขอมูล และความคิด  
        ผูวางแผนผลิตภัณฑจําเปนตองพิจารณาสินคาและบริการเปน 3 ระดับพื้นฐาน 
ไดแก (Kotler อางจาก วารุณี  ตันติวงศวาณิช, 2546 : 124)  

(1.1)  แกนแทของผลิตภัณฑ (Core Product)  คือส่ิงที่แกปญหาเรื่อง
ผลประโยชนที่ผูบริโภคคนหาเมื่อเขาซื้อสินคาหรือบริการ  

(1.2) ผลิตภัณฑที่แทจริง (Actual Product) ประกอบดวยคุณสมบัติ 5 
ประก า ร  คื อ  ร ะดั บคุณภ าพ   รู ป ลั กษณ   ก า รออกแบบ   
ตราผลิตภัณฑ  และกระบวนการบรรจุภัณฑ 

(1.3) สวนควบของผลิตภัณฑ  (Augmented Product)  คือ การเสนอ
บริการและผลประโยชนเพิ่มเติมใหผูบริโภค  

  2)  ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนตนทุนของลูกคา แต
เปนสวนที่กอใหเกิดรายไดกับธุรกิจ สวนประสมการตลาดดานราคา นับเปนสวนที่มีความยืดหยุน
มากที่สุด เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว แมวาปจจุบันจะมีปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ
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ราคามีอิทธิพลตอผูบริโภคมากขึ้น แตปจจัยดานราคา ยังเปนสวนสําคัญในการกําหนดสวนแบง
ตลาด และผลกําไรของบริษัทอยูเชนเดิม ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาควรคํานึงถึง 

(2.1) คุณคาที่รับรูในสายตาผูบริโภค ซ่ึงควรใหคุณคาผลิตภัณฑที่ลูกคา
ยอมรับสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้นๆ  

(2.2) ตนทุนของสินคาและบริการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(2.3) สภาวะการแขงขันในตลาด 
(2.4) ปจจัยภายนอกอื่นๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

  3)  สถานที่ หรือ ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยังสถานที่ที่ตองการและเวลาที่เหมาะสม การกําหนด
ทําเลที่ตั้งเพื่อเขาถึงผูบริโภค โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการใน
สถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลที่ตั้งที่เลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่เขามาใช
บริการ 

  4)  การสงเสริมการตลาด  (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร
หรือจูงใจผู ซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย หรือการโฆษณาในสื่อตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ ใบปลิว เปนตน เครื่องมือที่ใชในการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือและผูขายมีหลาย
ประการ ซ่ึงการเลือกใชเครื่องมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing 
Communication) จะพิจารณาความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ  คูแขง โดยบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกันได เครื่องมือสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ประกอบดวย 

(4.1) การโฆษณา  (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับองคการ  สินคาและบริการ หรือความคิด ที่ตองมีการ
จายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ ซ่ึงหมายถึงผูผลิตหรือผูจําหนาย
สินคาหรือบริการนั้นๆ กับกลุมผูรับขาวสารจํานวนมาก  ซ่ึงอาจอยู
ในรูปแบบการแจงขาวสาร  การจูงใจใหเกิดความตองการ หรือการ
เตือนความจํา 

(4.2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนรูปแบบการ
ติดตอส่ือสารจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง เปนการ
ติดตอส่ือสารระหวางบุคคลตอบุคคล ผูสงขาวสารจะสามารถรับรู
และประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที  
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(4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือระยะสั้นเพื่อ
กระตุนการตอบสนองใหเร็วข้ึน  เกี่ยวของกับการสราง  การ
นําไปใช  และการเผยแพรวัสดุและเทคนิคตางๆ โดยใชควบคูกับ
การโฆษณาและชวยสงเสริมการขาย  โดยการสงเสริมการขาย  
สามารถทําโดยวิธีทางไปรษณียหรือส่ิงพิมพจากผูผลิต หรือผู
จําหนาย  การจัดแสดงสินคา  การแขงขันการขาย  และเครื่องมือ
การขายอื่นๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจูงใจใหลูกคาตองการซื้อสินคา
หรือบริการมากขึ้น 

(4.4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 
เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับ สินคา บริการ หรือนโยบายบริษัท  
โดยผานทางสื่อซ่ึงอาจมีการจายเงินหรือไมก็ได 

(4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing ) เปนการติดตอส่ือสารกับ
กลุมเปาหมาย  เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง  หรือหมายถึง
วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชเพื่อใหเกิดการตอบสนองในทันที
จากผูบริโภค   ประกอบดวย   การขายทางตรงทางโทรศัพท  
จดหมาย  แคตตาล็อค  โทรทัศน  วิทยุ หรือส่ิงตีพิมพตางๆ ซ่ึงจูงใจ
ใหลูกคามีกิจกรรมตอบสนอง 

 
 ทฤษฏีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาธุรกิจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2546 : 234 - 235) ประกอบดวย 
    1. ปจจัยสภาพแวดลอม (Environmental Factors) เปนปจจัยภายนอกองคการที่
นักการตลาดสินคาธุรกิจตองเอาใจใส เชน สภาพแวดลอมมหาภาค ระดับความตองการซื้อของ
ลูกคา สภาพแวดลอมทางสังคม และสภาพแวดลอมของชองทางการตลาด การตัดสินใจซื้อที่มี
อิทธิพลจากระดับอุปสงค ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและขอหามตางๆ การพัฒนาการแขงขัน ตลอดจนการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีตอสังคม สภาพแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพลตอทั้งผูซ้ือและผูขาย 
    2. ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) ในทุกองคการจะมีวัตถุประสงค
ของการสั่งซื้อ นโยบาย กระบวนการ โครงสรางองคการ และระบบ นักการตลาดสินคาจึงตอง
คํานึงถึงแนวโนมภายในองคการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ 
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    3. ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ศูนยกลางการซื้อโดยทั่วไปจะ
ประกอบดวย กลุมบุคคลที่มีความสนใจ สถานะ อํานาจ และความเห็นอกเห็นใจ การชักชวนที่
แตกตางกัน ทําใหผูขายไดรูถึงปจจัยระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกันระหวางผูซ้ือและผูขาย 
    4. ปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) การตัดสินใจของแตละบุคคลมีอิทธิพล
ตอการยอมรับและความชอบในผลิตภัณฑ รวมทั้งมีอิทธิพลตอการเสนอผลิตภัณฑของผูขาย ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ไดแก อายุ รายได การศึกษา อาชีพ บุคลิกลักษณะ ทัศนคติที่มีตอ
ความเสี่ยง และวัฒนธรรม 
    นอกจากปจจัยดังกลาวขางตนแลว ยังมีปจจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูขายที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ไดแก ช่ือเสียง ความมั่นคงทางการเงิน การยืดหยุนราคา  ประสบการณ
ในอดีต   บริการทางเทคนิค   ความเชื่อมั่นในพนักงานขาย  ความสะดวกในการใช  ความพอใจของ
ผูซ้ือ ความชํานาญในการเสนอขาย  ความเชื่อถือในการขนสง  บริการซอมแซม และบริการการขาย 
เปนตน ความสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติแตละอยางจะแตกตางกันในแตละสถานการณการซื้อ  
 
  ไมฝาสังเคราะห (Marketeer, 2543: ออนไลน) 
   ไมฝาสังเคราะหเปนนวัตกรรมใหมที่ถูกพัฒนาและคิดคนขึ้นมาเพื่อสนองความ
ตองการใชไมของผูซ้ือ โดยเฉพาะความตองการไมในการกอสรางที่อยูอาศัย ผูผลิตวัสดุกอสรางจึง
ไดคิดคนวัสดุที่สามารถนํามาใชทดแทนไมจากธรรมชาติที่ราคาสูงขึ้นและมีปริมาณจํากัดไม
เพียงพอตอความตองการใชไมในการกอสรางที่อยูอาศัย ไมฝาสังเคราะหถูกผลิตขึ้นจากการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี  โดยอาศัยเทคโนโลยีจากการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาชนิดลอนคู   ไมฝา
สังเคราะหมีสวนผสมของวัตถุดิบที่สําคัญ  ไดแก ปูนซีเมนตปอรตแลนด ทรายละเอียด เสนใย
ธรรมชาติ (เสนใยเซลลูโลส) ภายใตเทคโนโลยีเครื่องอบไอน้ําที่แรงดันและอุณหภูมิสูง ซ่ึงซีเมนต 
จะเปนสวนผสมที่ทําใหไมฝาสังเคราะหมีความแข็งแรงทนทาน ไมผุกรอน สวนเสนใยธรรมชาติ  
(เสนใยเซลลูโลส) เปนสวนผสมที่ทําใหไมฝาสังเคราะหมีความยืดหยุน ไมหดหรือบิดตัวตลอดอายุ
การใชงาน ไมฝาสังเคราะหมีหลายประเภท ไดแก 

1. ไมฝา เปนวัสดุสังเคราะห ที่ใชทดแทนไมฝาผนัง สําหรับกั้นผนัง กั้นหอง 
หรือใชตกแตงผนังบานหลังจากฉาบปูน เพื่อความสวยงาม 

2. ไมเชิงชาย เปนวัสดุสังเคราะห ที่ใชทดแทนไมเชิงชาย  สําหรับปดเชิงชาย  
ปดจั่ว 

3. ไมระแนง เปนวัสดุสังเคราะห ที่ใชทดแทนไมระแนง สําหรับทดแทน 
ฝาระแนง 
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4. ไมบัวพื้น เปนวัสดุสังเคราะห ที่ใชทดแทนไมบัวพื้น สําหรับตกแตงผนัง
ภายในหองใหมีคิ้วไม เพื่อความสวยงาม  

5. ไมร้ัว เปนวัสดุสังเคราะห ที่ใชทดแทนไมร้ัว สําหรับตกแตงร้ัวบาน  
6. ไมพื้น เปนวัสดุสังเคราะห ที่ใชทดแทนไมสําหรับปูพื้น  

   ไมฝาสังเคราะห มีหลากหลายประเภท และหลากหลายสีสัน ซ่ึงสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทันที โดยไมตองทาสี เพราะไมฝาสังเคราะหมีหลายสีใหเลือก และเปนสีที่ผลิตมาจาก
โรงงาน ที่มีความคงทน ไมหลุดลอก  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
  จารุวรรณ   เจริญสุข  (2544) ไดศึกษาพฤติกรรมผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไม กรณีศึกษา บริษัทเชียงใหมสุขสวัสดิ์คาไม จํากัด โดยไดทําการเก็บขอมูลจากผูซ้ือที่เปน
องคการจํานวน 195 ราย  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้พบวา  ผูซ้ือที่เปนองคการมีวัตถุประสงคของการใชไม
เพื่อกอสราง ตกแตง ตอเติม หรือดัดแปลงบานหรืออาคาร และนิยมเลือกซื้อไมแปรรูป ไดแก 
ไมแบบ ไมโครงสราง ไมเสา ไมคาน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางประเภทไม
ขององคการ ไดแก เจาของบานหรือลูกคา เจาของกิจการ และเจาหนาที่ฝายจัดซื้อ ความถี่ในการซื้อ 
เดือนละ 2 – 3 คร้ัง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาขององคการ ไดแก ปจจัยดานภาวะ
เศรษฐกิจสําคัญที่สุด มีผลตอการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมลดลง ซ้ือราคาที่ต่ํากวา และซื้อสินคา
อ่ืนทดแทน  
  ผูซ้ือที่องคการพอใจสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดาน ปจจัยดานสินคาและบริการที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก สินคาครบตามความตองการของลูกคา สินคามี
คุณภาพดีไดมาตรฐาน รับสั่งงานแบบพิเศษที่ลูกคาตองการ บริการจัดสงสินคาถึงที่รวดเร็วทันใจ 
และการใหคําปรึกษาแนะนําสินคา และวิธีการใชงาน ปจจัยดานราคาที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ระดับราคาของสินคาแตละชนิด หรือราคาสินคาสามารถตอรองได 
และการใหเครดิตหรือสวนลดพิเศษ  ปจจัยดานสถานที่และรานคาที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีสาขาหลายแหง อํานวยความสะดวกใหลูกคา และรานคา
กวางขวาง  สะอาด  เรียบรอย  (ที่จอดรถหนาราน) และดานการสงเสริมการตลาด  ที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริการของพนักงานขาย 
  สุรีย    ไพโรจนธีระรัชต (2545)  ศึกษาปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมของผูซ้ือในการเลือกซื้อ
สินคาประเภทวัสดุกอสรางของรานซีเมนตไทยโฮมมารทในจังหวัดลําพูน โดยไดทําการเก็บขอมูล
จากผูซ้ือที่นําไปใชในธุรกิจของตน จากผลการศึกษาพบวา กลุมผูซ้ือสินคาที่ซ้ือเพื่อนําไปใชใน
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ธุรกิจของตนสวนใหญจะซื้อสินคาวัสดุกอสรางเพิ่มเมื่อเห็นวาสินคาในสวนที่มีอยูจวนจะหมด เพื่อ
นําไปจําหนายที่ราน และมีรานประจําสําหรับซื้อสินคา และเห็นวาปายผาหนารานเปนสื่อที่มีสวน
ชวยในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด  ผูซ้ือมีการซื้อสินคามากวาสัปดาหละ 1 คร้ัง โดยจะซื้อสินคาแต
ละครั้งไมเกิน 50,000 บาท  สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
สินคาวัสดุกอสรางของผูซ้ือเพื่อนําไปใชในธุรกิจของตนพบวา  
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ทุกปจจัยยอยมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางของ
กลุมผูซ้ือเพื่อนําไปใชในธุรกิจของตนเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก สินคามีหลายชนิด หลายยี่หอ  
หลายรุน หลายขนาด หลายรูปแบบ และหลายเกรดใหเลือกตามความพอใจ มีสินคาทุกรายการที่
ตองการซึ่งรานคาทั่วไปมีไมครบ  มีสินคารุนใหมที่ทันสมัยซ่ึงรานคาทั่วไปไมนํามาจําหนาย  
สินคามีคุณภาพตามตองการ สินคามีจํานวนเพียงพอตามที่ตองการสั่งซื้อ สินคาที่จําหนายเปนสินคา
ใหมแกะกลองจากโรงงาน สินคามีตราสัญลักษณมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีการรับประกัน
สินคา โดยยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนใหใหม ถาสินคามีการแตกหัก ชํารุดเสียหาย หรือไดไมครบ   
  ปจจัยดานราคา ทุกปจจัยยอยมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางของกลุม
ผูซ้ือเพื่อนําไปใชในธุรกิจของตนเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก สินคาแตละชนิดมีหลายระดับราคาให
เลือก สามารถตอรองราคาสินคาได  มีปายราคาสินคาแสดงไวอยางชัดเจน ราคาสินคารวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม(Value Added Tax: VAT) แลว จําหนายสินคาแบบยกแพ็คมีราคาตอหนวยถูกกวา
ปกติ และมีสวนลดพิเศษใหแกลูกคาประจํา   
  ปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย ทุกปจจัยยอยมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาวัสดุ
กอสรางของกลุมผูซ้ือเพื่อนําไปใชในธุรกิจของตนเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ตั้งรานติดกับ
ถนนใหญไปมาสะดวก  มีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ  ปาย/ช่ือตราสัญลักษณของรานมีขนาดใหญ
สังเกตไดงาย  มีที่จอดรถเพียงพอ ปลอดภัย สะดวกตอการขนสงสินคาขึ้นรถ ประตูทางเขาโลง 
สะดวก พื้นที่ภายในรานโปรงสบาย  มีการจัดรานไดเปนระเบียบ สวยงาม สะอาด สวาง มีอุณหภูมิ
พอเหมาะ  จัดแบงกลุมสินคาออกเปนหมวดหมูเพื่อเลือกซื้อไดงาย  ปายแขวนบอกกลุมสินคา
ชัดเจน สะดวกตอการหาสินคา ชองทางการเดินในรานกวางขวาง เดินซื้อสินคาไดสะดวก  มีบริการ
น้ําดื่มและหองน้ําไวบริการ   
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ทุกปจจัยยอยมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาวัสดุ
กอสรางของกลุมผูซ้ือเพื่อนําไปใชในธุรกิจของตนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ไดแก มีการแจก
ใบปลิว/แผนพับโฆษณา  ขอความในใบปลิวชัดเจนเขาใจงาย  มีการสาธิตสินคารุนใหมๆอยูเสมอ  
มีการจัดแสดงสินคา ณ จุดขาย มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลตาง   
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 วสันต  ลิขิตเสถียร (2546)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูคาสงในการซื้อปูนซีเมนตถุงใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนเจาของกิจการและเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต กิจการ
ผูคาสงปูนซีเมนตถุงสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 1,000,0001-2,000,000 บาท โดยซ้ือปูนซีเมนต
ตราเสือมากที่สุด เหตุผลเพราะราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอผูคาสงในการซื้อปูนซีเมนตมากที่สุด ไดแก ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา ปจจัยยอย
สวนประสมการตลาดดานราคาที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากที่สุด ไดแก การใหเครดิต การชําระเงิน 
รองลงมา ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอย
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากที่สุด ไดแก สินคามีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใชงาน รองลงมา ไดแก สินคามีความหลากหลายตรงตามความตองการ ปจจัยสวน
ประสมการตลาดดานสถานที่ ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดดานสถานที่ ที่มีอิทธิพลตอการซื้อ
มากที่สุด ไดแก การจัดสงสินคาตรงตามเวลา รองลงมาไดแก ความสะดวกในการขนสงสินคาและ
กระบวนการสั่งซื้อ ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยสวนประสม
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากที่สุด คือพนักงานของผ ู ผลิต และ 
ผูจําหนายมีความรูประสบการณและความสามารถสูง รองลงมา ไดแก ความรูเกี่ยวกับปูนซีเมนตถุง  
และการแนะนําของพนักงานผูผลิตและผูจําหนายตอสถานประกอบการ ปญหาของผูคาสง
ปูนซีเมนตถุงดานผลิตภัณฑ ไดแก บรรจุภัณฑไมแข็งแรง  ทนทาน ดานราคา ไดแก ราคาสินคาไม
มีความยืดหยุน ดานสถานที่ ไดแก การดูแลรักษาสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ดานการสงเสริม
การตลาดคือ ไมมีการรับคืนสินคา 
  ปจจัยส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอความตองการซื้อปูนซีเมนตถุงของผูคาสงอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อมากที่สุด ไดแก ความตองการซื้อปูนซีเมนตถุงของผูคาสง 
ปจจัยภายในองคการมีอิทธิพลตอการซื้อปูนซีเมนตถุงในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอ
การซื้อมากที่สุด ไดแก วัตถุประสงคในการเนินงานของสถานประกอบการ ปจจัยระหวางบุคคลมี
อิทธิพลตอความตองการซื้อในระดับมาก โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากที่สุดไดแก ความนิยม
ในตราสินคาปูนซีเมนตถุงของผูคาสง ปจจัยเฉพาะบุคคลมีอิทธิพลตอความตองการซื้อปูนซีเมนต
ถุงในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากที่สุด ไดแก ทัศนคติของกิจการที่มีตอผูขาย  
เชน ความรู  ความชํานาญ ประสบการณ   
 อัมพร  เครือใหม (2547)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเทศบาลนครลําปาง    พบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศชาย  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีคาใชจายในการซื้อวัสดุกอสรางตอคร้ัง 5,001 – 10,000 บาท  และ
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ซ้ือวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมตอเติมบาน  ซ่ึงไดรูจักรานขายวัสดุกอสรางจากเพื่อน ส่ือที่ทําใหรูจัก
รานวัสดุกอสราง  ไดแก  ปายโฆษณาหนาราน   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากอันดับแรก ไดแก ดานผลิตภัณฑ   รองลงมา ไดแก ดานราคา   
ดานสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย   ซ่ึงปจจัยดานผลิตภัณฑที่ลูกคาให
ความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก คุณภาพของสินคา  มาตรฐานสินคา   และความสะดวกในการเลือก
ซ้ือ  ปจจัยดานราคาที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ไดแก ราคาสินคาที่คงที่  การกําหนดราคา
ที่มีมาตรฐาน มีราคาใหเลือกตามคุณภาพของสินคา   สําหรับปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญคือ ความสะดวกในการเลือกซื้อ  ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา   
และมีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับมนุษยสัมพันธของพนักงาน  ความรูในตัวสินคาของพนักงาน  และ
ความเพียงพอของพนักงานใหบริการ ปญหาที่พบในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง ไดแก ปญหาปจจัย
ดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ปจจัยยอยที่พบปญหามากที่สุด ไดแก ไมมีเงื่อนไข
การรับเปลี่ยน/คืนสินคา  ปญหาปจจัยดานราคา โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปญหาที่พบมากที่สุด 
ไดแก ราคาไมคงที่  ปญหาดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก ปญหาที่พบมาก
ที่สุด ไดแก การจัดเรียงสินคาไมเปนระเบียบ  ปญหาดานการสงเสริมการตลาดโดยเฉลี่ยอยูในระดบั
มาก ปญหาที่พบมากที่สุด ไดแก ไมมีการลด แลก แจก แถม ไมมีเงื่อนไขพิเศษสําหรับสมาชิก/
ลูกคาเกาแก 


