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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

   
    การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี อิทธิพลตอ ผู ซ้ือในการเลือกซื้ อวัสดุกอสร างประเภท 
ไมฝาสังเคราะห โดยเก็บขอมูลจากจากผูประกอบการรับเหมากอสราง ในอําเภอสันทราย  
จํานวน 79 ราย  ซ่ึงผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะ ไดดังนี้  
 
สรุปผลการศึกษา 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
     จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 84.8 มีอายุ 
ระหวาง 36 - 40 ป รอยละ 56.9  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 55.7 ดํารงตําแหนง เจาของ
หรือกรรมการผูจัดการ รอยละ 45.6  มีเวลาในการทํางานเกี่ยวกับการซื้อหรือใชวัสดุกอสราง 4 - 7 
ป รอยละ 38.0 สวนใหญมีรูปแบบการจัดตั้งกิจการตามกฎหมายเปนแบบหางหุนสวนจํากัด  
มีเงินทุนหมุนเวียนที่ใชดําเนินการในระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 - 10 ลานบาท รอยละ 58.3  
มีระยะเวลาการจัดตั้งกิจการ 6 - 10 ป รอยละ 32.9 สวนใหญมีจํานวนโครงการที่ไดรับเหมากอสราง
เฉลี่ยตอป จํานวน 1 - 5 โครงการ รอยละ 55.7 มูลคางานกอสรางเฉลี่ยแตละโครงการ 1,000,001 – 
5,000,000 บาท รอยละ 27.8 ประเภทของงานรับเหมากอสรางที่ไดรับมากที่สุดในปที่ผานมา  
เปนงานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย รอยละ 48.1 มีจํานวนพนักงานในความดูแล ไมเกิน 5 คน รอย
ละ 25.3 สวนใหญผูมีอํานาจตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไมฝาสังเคราะห คือเจาของหรือกรรมการ
ผูจัดการ รอยละ 50.6  
  
 สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการซื้อไมฝาสังเคราะห 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการนําไมฝาสังเคราะหไปใชงาน
เพื่องานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย รอยละ 51.9 สาเหตุที่เลือกใชไมฝาสังเคราะหในการกอสราง
เนื่องจากไมมีปญหาเรื่องปลวก รอยละ 69.6 และสวนใหญจะเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหประเภท 
ไมฝา รอยละ 68.4  สีของไมฝาสังเคราะหที่ซ้ือมากที่สุดคือ ไมฝาสังเคราะหแบบไมมีสี  
(สีธรรมชาติหรือสีซีเมนต) รอยละ 70.9 ผูตอบแบบสอบถามรูจักรานขายไมฝาสังเคราะหจากสื่อ
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ประเภท ปายโฆษณาหนาราน มากที่สุด รอยละ 36.7 ซ่ึงสวนใหญเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหจาก
รานคานอกอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม รอยละ 73.4 โดยจะซื้อจากรานคานอกอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม รานประเภทคาสง เชน รานซิ้นเซียงหลี  รานเลิศวสิน รานทวีพรรณ ฯลฯ รอยละ 
86.2 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานคาในอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม จะซื้อจากรานคลังวัสดุ และรานเรดาหแมโจ มากที่สุดรอยละ 16.5 เทากัน โดยสาเหตุที่
เลือกซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานคาในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เนื่องจาก สถานที่สะดวก 
เขาถึงไดงาย และรูจักรานคามานาน รอยละ 9.1 เทากัน สาเหตุที่เลือกซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานคา
นอกอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เนื่องจาก ไดสวนลด รอยละ 32.5  ความถี่ในการซื้อไมฝา
สังเคราะห คือ 1 คร้ังตอเดือน รอยละ 39.2 มีมูลคาในการซื้อไมฝาสังเคราะหโดยเฉล่ียตอคร้ัง
จํานวน 1,001 – 5,000 บาท รอยละ 44.3  สวนใหญรับขาวสารขอมูลยี่หอของไมฝาสังเคราะห  
จากโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ รอยละ 70.9 ผูตอบแบบสอบถามรูจักไมฝาสังเคราะหยี่หอเฌอรา
มากที่สุด รอยละ 94.9 และซ้ือไมฝาสังเคราะหยี่หอเฌอรามากที่สุด รอยละ 51.9 สาเหตุที่เลือกซื้อ
ไมฝาสังเคราะหยี่หอเฌอรา คือ เปนยี่หอที่มีช่ือเสียง รอยละ 60.8  
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สวนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาธุรกิจ ที่มีอิทธิพลตอการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ตอลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ 
 

ตารางที่ 96 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาธุรกิจที่มีตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห จําแนกตาม
ระยะเวลาในการทํางานเกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาในการทํางานเกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุกอสราง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การซื้อสินคาธรุกิจ ไมเกิน 4 ป 4 - 7 ป 8 - 12 ป มากกวา 12 ป 

ปจจัยสิ่งแวดลอม 

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(มาก, 3.61) 

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(มาก, 3.57) 

- ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
-การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
-ภาวะการแขงขัน 

(ปานกลาง, 3.47) 

- ภาวะเศรษฐกิจในปจจบุัน 
(ปานกลาง, 3.44) 

ปจจัยภายในองคการ 
- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 

 (มาก, 3.94) 
-วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
-โครงสรางและการจัดการภายในกิจการ 

 (ปานกลาง, 3.06) 

- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
 (ปานกลาง, 3.33) 

-วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
-โครงสรางและการจัดการภายในกิจการ 

 (ปานกลาง, 3.06) 

ปจจัยระหวางบุคคล 
- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
   บาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 3.78) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
   บาน/เจาของโครงการบานจดัสรร) 

(มาก, 4.00) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
   บาน/เจาของโครงการบานจดัสรร) 

(มาก, 3.86) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
   บาน/เจาของโครงการบานจดัสรร) 

(มาก, 3.88) 

 
ปจจัยเฉพาะบุคคล 

- ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสด ุ
   กอสราง 

(มาก, 3.56) 

- ความรู ความชํานาญทางการกอสราง 
   และการศึกษาทีไ่ดเลาเรียนมา 

(มาก, 4.13) 

-ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุ 
  กอสราง 
-ความรู ความชํานาญทางการกอสรางและ
การศึกษาทีไ่ดเลาเรียนมา 

(มาก, 4.27) 

-ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุ 
  กอสราง 
-ความรู ความชํานาญทางการกอสรางและ
การศึกษาทีไ่ดเลาเรียนมา 

(มาก, 3.94) 
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หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่ 97 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาธุรกิจที่มีตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห จําแนกตาม
จํานวนโครงการที่ไดรับเหมากอสรางเฉลี่ยตอป ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวนโครงการที่ไดรับเหมากอสรางเฉลี่ยตอป ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การซื้อสินคาธรุกิจ 1 – 5 โครงการ 6 – 10 โครงการ 11 – 15 โครงการ มากกวา 15 โครงการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม 

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(ปานกลาง, 3.46) 

- ภาวะเศรษฐกิจในปจจบุัน 
 (มาก, 3.68) 

-การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
-ภาวะการแขงขัน 
-การตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ 
  สังคม/สิ่งแวดลอม 

 (มาก, 3.50) 

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(ปานกลาง, 4.00) 

ปจจัยภายใน
องคการ 

- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
 (ปานกลาง, 3.27) 

- โครงสรางและการจดัการภายในกจิการ
(ปานกลาง, 3.37) 

- โครงสรางและการจดัการภายในกจิการ
(ปานกลาง, 3.40) 

- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
 (มาก, 3.67) 

ปจจัยระหวางบุคคล 
- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
  บาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 3.86) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
  บาน/เจาของโครงการบานจดัสรร) 

(มาก, 4.16) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
  บาน/เจาของโครงการบานจดัสรร) 

(มาก, 3.60) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
  บาน/เจาของโครงการบานจดัสรร) 

(มาก, 3.83) 

 
ปจจัยเฉพาะบุคคล 

- ความรู ความชํานาญทางการ 
  กอสรางและการศึกษาที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 3.97) 

- ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุ 
   กอสราง 

(มาก, 4.26) 

- ความรู ความชํานาญทางการกอสราง   
 และการศึกษาที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 3.60) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอ 
   ผูขาย เชน บุคลกิลักษณะ ความรู 
   ความชาํนาญ การบริการ ฯลฯ 

(มาก, 4.00) 

 
 

 

หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่ 98 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาธุรกิจที่มีตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห จําแนกตาม
มูลคางานรับเหมากอสรางเฉลี่ยแตละโครงการ ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 

มูลคางานรับเหมากอสรางเฉลี่ยแตละโครงการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
การซื้อสินคาธรุกิจ ไมเกิน 500,000 บาท 500,001 - 1,000,000 บาท 1,000,0001 - 5,000,000 บาท 5,000,001 บาท ขึ้นไป 

ปจจัยสิ่งแวดลอม 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

(ปานกลาง, 3.41) 
- ภาวะเศรษฐกิจในปจจบุัน 

(ปานกลาง, 3.43) 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

(ปานกลาง, 3.41) 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

(มาก, 3.84) 

ปจจัยภายในองคการ 
- โครงสรางและการจดัการภายในกจิการ 

(ปานกลาง, 3.17) 
- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 

(ปานกลาง, 3.23) 
- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 

(ปานกลาง, 3.22) 
- วัตถุประสงคและนโยบายของ 
   กิจการ 

(มาก, 3.74) 

ปจจัยระหวางบุคคล 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ
บาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 4.06) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ
บาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 4.24) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ
บาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 3.55) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา 
  (เจาของบาน/เจาของโครงการ 
   บานจัดสรร) 

(มาก, 3.79) 

 
ปจจัยเฉพาะบุคคล 

- ความรู ความชํานาญทางการ 
  กอสรางและการศึกษาที่ไดเลา 
  เรียนมา 

(มาก, 3.94) 

- ประสบการณการทํางานเกี่ยวกบัวสัดุ 
   กอสราง 

(มากที่สุด, 4.52) 

- ความรู ความชํานาญทางการ 
  กอสรางและการศึกษาที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 3.77) 

- ความรู ความชํานาญทางการ 
 กอสรางและการศึกษาที่ไดเลา
เรียนมา 

(มาก, 3.68) 

 
 
 

  

หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่ 99 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาธุรกิจที่มีตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห จําแนกตาม
วัตถุประสงคของการนําไมฝาสังเคราะหไปใชงาน ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงคของการนาํไมฝาสังเคราะหไปใชงาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
การซื้อสินคาธรุกิจ งานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย งานกอสรางอาคารพาณิชย งานแกไขตอเติมบาน/อาคารพาณิชย งานตกแตงบาน/สถานที่ใหบริการเพื่อการพาณิชย 

ปจจัยสิ่งแวดลอม 

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(มาก, 3.59) 

-ภาวะเศรษฐกิจในปจจบุัน 
-การตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ 
  สังคม/สิ่งแวดลอม 

(มาก, 3.57) 
 

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(ปานกลาง, 3.39) 

-การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
-การตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม/สิ่งแวดลอม 
-ภาวะการแขงขัน 
-การตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 / สิ่งแวดลอม 
-สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

(มาก, 3.50) 

ปจจัยภายในองคการ 
- โครงสรางและการจัดการภายในกิจการ 

(ปานกลาง, 3.46) 
- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 

(ปานกลาง, 3.36) 
 - วัตถุประสงคและนโยบายของกจิการ 

(ปานกลาง, 3.06) 
- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 

(ปานกลาง, 3.33) 

ปจจัยระหวางบุคคล 
- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
   บาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 3.80) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
  บาน/เจาของโครงการบานจดัสรร) 

(มาก, 4.07) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
  บาน/เจาของโครงการบานจดัสรร) 

(มาก, 4.00) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
  บาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 3.83) 

 
ปจจัยเฉพาะบุคคล 

- ประสบการณการทํางานเกี่ยวกบัวสัดุ 
   กอสราง 

(มาก, 3.82) 

- ความรู ความชาํนาญทางการกอสราง 
และการศกึษาที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 4.21) 

-ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุกอสราง 
-ความรู ความชํานาญทางการกอสราง 
และการศกึษาที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 4.22) 

-ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุกอสราง 
-ความรู ความชํานาญทางการกอสราง 
 และการศึกษาทีไ่ดเลาเรียนมา 

(มาก, 3.67) 

หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่  100 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาธุรกิจที่มีตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห  จําแนกตาม 
ประเภทของไมฝาสังเคราะหที่ซื้อมากที่สุด ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของไมฝาสังเคราะหที่ซื้อมากที่สุด 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาธุรกิจ 

ไมฝา ไมฝาสังเคราะหประเภทอื่น ๆ 

ปจจัยสิ่งแวดลอม 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

(มาก, 3.51) 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

(ปานกลาง, 3.48) 

ปจจัยภายในองคการ 
- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 

(ปานกลาง, 3.28) 
- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 

(ปานกลาง, 3.40) 

ปจจัยระหวางบุคคล 
- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของบาน/เจาของโครงการ 
  บานจัดสรร) 

(มาก, 3.83) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของบาน/เจาของ 
  โครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 4.04) 

 
ปจจัยเฉพาะบุคคล 

-ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุกอสราง 
-ความรู ความชํานาญทางการกอสรางและการศึกษา 
ที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 3.93) 

- ความรู ความชํานาญทางการกอสรางและการศึกษา 
ที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 4.04) 

 
 
 
 

  

หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่ 101 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาธุรกิจที่มีตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห  จําแนกตาม
ยี่หอของไมฝาสังเคราะหที่ซื้อมากที่สุด ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ยี่หอของไมฝาสังเคราะหที่ซื้อมากที่สุด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคา
ธุรกิจ เฌอรา ชาง คอนวูด 

ปจจัยสิ่งแวดลอม 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

(มาก, 3.59) 
- ภาวะการแขงขัน 

(มาก, 3.55) 
- ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

(มาก, 3.63) 

ปจจัยภายในองคการ 
- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 

(ปานกลาง, 3.24) 
-วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
-โครงสรางและการจัดการภายในกิจการ 

(ปานกลาง, 3.31) 

- วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
(มาก, 3.50) 

ปจจัยระหวางบุคคล 
- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของบาน/ 
  เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 3.90) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของบาน/ 
  เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 3.77) 

- อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของ 
   บาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) 

(มาก, 4.06) 

 
ปจจัยเฉพาะบุคคล 

- ความรู ความชํานาญทางการกอสรางและ 
  การศึกษาที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 4.00) 

- ความรู ความชํานาญทางการกอสรางและ 
   การศึกษาที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 3.64) 

-ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุกอสราง 
-ความรู ความชํานาญทางการกอสรางและ
การศึกษาที่ไดเลาเรียนมา 

(มาก, 4.31) 
 

 
 

 

หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ที่มีตอลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ 
5 

ตารางที่ 102 แสดงปจจัยยอยอันดับแรก ของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห จําแนกตามระยะเวลาในการทํางานเกี่ยวของ
กับการซื้อหรือใชวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาในการทํางานเกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุกอสราง ปจจัยสวนประสม
การตลาด ไมเกิน 4 ป 4 - 7 ป 8 - 12 ป มากกวา 12 ป 

ปจจัยดานผลิตภณัฑ 

- สินคามีหลายขนาด 
- สินคามีหลายรูปแบบ 

(มาก, 4.00) 

-ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ 
(มาก, 4.47) 

- ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ   
- มีการรับประกันสินคา รานคายินดีรับ
คืนหรือเปลี่ยนใหม 

(มาก, 4.33) 

-ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรบั 
(มาก, 4.13) 

ปจจัยดานราคา 

- การใหสวนลด  
- การใหสินเชื่อ/การผอนชําระ 

 (มาก, 4.44) 

-การใหสวนลด  
 (มากที่สุด, 4.67) 

- การใหสินเชื่อ/การผอนชาํระ 
- การไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึง
สถานที่ใชงานเพิม่ 

 (มากที่สุด, 4.53) 

-การไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึง 
  สถานที่ใชงานเพิ่ม 

 (มาก, 4.38) 

ปจจัยดานสถานที่หรือ
ชองทางจัดจําหนาย 

- สินคาที่จัดสงครบและตรงตาม 
   คําสั่งซื้อ 

 (มาก, 4.33) 

- มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานทีใ่ชงาน 
 (มาก, 4.47) 

 - จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา 
(มาก, 4.40) 

- มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานทีใ่ชงาน 
(มาก, 4.13) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

-การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก 
แจก แถม 

(มาก, 4.17) 

- การสงเสริมการขาย  เชน  ลด  แลก 
แจก แถม 

- ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน 
(มาก, 4.20) 

-ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน 
(มาก, 4.20) 

- ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน 
- พนักงานมีความรูในตัวสินคาสามารถ
สื่อสาร/อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดดี 

(มาก, 3.94) 
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ตารางที่ 103 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห จําแนกตามจํานวนโครงการที่ไดรับเหมา
กอสรางเฉลี่ยตอป ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวนโครงการที่ไดรับเหมากอสรางเฉลี่ยตอป ปจจัยสวนประสม
การตลาด 1 – 5 โครงการ 6 – 10 โครงการ 11 – 15 โครงการ มากกวา 15 โครงการ 

ปจจัยดานผลิตภณัฑ 
 -ยี่หอมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรบั 

(มาก, 4.29) 
 -ยี่หอมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรบั 

(มาก, 4.47) 
-ลักษณะของสินคาเหมาะสมกับการ  
 นําไปใชงาน 

(มาก, 3.90) 

-ลักษณะของสินคาเหมาะสมกับการ 
 นําไปใชงาน 

(มาก, 4.50) 

ปจจัยดานราคา 

-การใหสวนลด 
(มากที่สุด, 4.57) 

-การใหสวนลด 
(มากที่สุด, 4.73) 

- การใหสวนลด 
- การใหสินเชื่อ/การผอนชาํระ 
- การไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึง
สถานที่ใชงานเพิม่ 

(มาก, 4.30) 

-การใหสินเชื่อ/การผอนชําระ 
(มาก, 4.50) 

ปจจัยดานสถานที่หรือ
ชองทางการจัดจําหนาย 

-สินคาที่จัดสงครบและตรงตาม 
 คําสั่งซื้อ 

(มาก, 4.25) 

-บริการจดัสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน 
-จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา 
-สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ 

(มาก, 4.32) 

- สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคํา สั่งซื้อ 
- มีปริมาณสินคาเพยีงพอตอความตองการ 

(มาก, 4.30) 

-จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา 
(มาก, 4.67) 

 
 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

-การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก 
แจก แถม 

(มาก, 4.16) 

 -ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน 
(มาก, 4.21) 

- ความเต็มใจใหบริการของพนกังาน 
- พนักงานมีความรูในตัวสินคาสามารถ
สื่อสาร/อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดด ี

- มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 
- ภาพลักษณความเปนมืออาชีพของพนกังาน 

(มาก, 4.00) 

-มีแคตาลอ็คใหเลือกซื้อสินคา 
(มาก, 4.16) 
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ตารางที่ 104 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห จําแนกตามมูลคางานรับเหมากอสรางเฉลี่ย
แตละโครงการ ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

มูลคางานรับเหมากอสรางเฉลี่ยแตละโครงการ ปจจัยสวนประสม
การตลาด ไมเกิน 500,000 บาท 500,001 - 1,000,000 บาท 1,000,0001 - 5,000,000 บาท 5,000,001 บาท ขึ้นไป 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
-สินคามีคุณภาพตามที่ตองการ 
 และมีมาตรฐานรับรอง 

(มาก, 4.06) 

-ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 
(มากที่สุด, 4.57) 

-ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 
(มาก, 4.23) 

-สินคามีคุณภาพตามที่ตองการ 
  และมีมาตรฐานรับรอง 

(มาก, 4.21) 

ปจจัยดานราคา 
 -การใหสวนลด 

(มาก, 4.47) 
-การไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึง 
 สถานที่ใชงานเพิ่ม 

(มากที่สุด, 4.76) 

-การใหสวนลด 
(มาก, 4.50) 

- การใหสวนลด 
- การใหสินเชื่อ/การผอนชําระ 

(มาก, 4.47) 

ปจจัยดานสถานที่หรือ
ชองทางการจัดจําหนาย 

-จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา 
(มาก, 4.29) 

- มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน 
- จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา 
- มีปริมาณสินคาเพียงพอตอความ
ตองการ 

(มาก, 4.24) 

- มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ 
ใชงาน 

- สินคาที่จัดสงครบและตรงตาม 
คําสั่งซื้อ 

(มาก, 4.27) 

-สินคาที่จัดสงครบและตรงตาม 
  คําสั่งซื้อ 

(มากที่สุด, 4.53) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

-การสงเสริมการขาย เชน ลด   
 แลก แจก แถม 

(มาก, 4.12) 

-ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน 
(มาก, 4.19) 

-ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน 
(มาก, 4.00) 

-การสงเสริมการขาย เชน ลด  
 แลก แจก แถม 

(4.32, มาก) 
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หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่ 105 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห จําแนกตามวัตถุประสงคของการนําไมฝา
สังเคราะหไปใชงาน ของผูตอบแบบสอบถาม 
  

วัตถุประสงคของการนําไมฝาสังเคราะหไปใชงาน 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด 
งานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย งานกอสรางอาคารพาณิชย งานแกไขตอเติมบาน/อาคาร

พาณิชย 
งานตกแตงบาน/สถานที่ใหบริการ

เพื่อการพาณิชย 
อื่นๆ  

(ตกแตงอาคาร) 

 
 
 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

-ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 
(มาก, 4.32) 

-ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ 
 ยอมรับ 

(มากที่สุด, 4.50) 

 -มีการรับประกันสินคา 
  รานคายินดีรับคืนหรือ 
  เปลี่ยนใหม 

(มาก, 4.22) 

-สินคามีคุณภาพตามที่ตองการ 
  และ  มีมาตรฐานรับรอง 
-ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 

(มาก, 3.80) 

-สินคามีหลายขนาด 
-สินคามีหลายรูปแบบ 
-สินค ามีสีสัน  ลวดลายที่  
 หลากหลาย 
-ลักษณะของสินคาเหมาะสม 
 กับการนําไปใชงานสินคา 
-มีคุณภาพตามที่ตองการและ  
 มีมาตรฐานรับรอง 

(มาก, 4.00) 

 
 

ปจจัยดานราคา 

-การใหสวนลด 
(มากที่สุด, 4.56) 

-การใหสวนลด 
(มากที่สุด, 4.57) 

-การใหสินเชื่อ/การผอน
ชําระ 

(มากที่สุด, 4.56) 

-การใหสวนลด 
-การใหสิน เชื่ อ /การผอน
ชําระ 
-การไมคิดคาบริการขนสง 
 สินคาถึงสถานที่ใชงานเพิ่ม 

(มาก, 4.40) 

-การใหสวนลด 
-การใหสิน เชื่ อ /การผอน
ชําระ 
-การไมคิดคาบริการขนสง  
 สินคาถึงสถานที่ใชงานเพิ่ม 

(มากที่สุด, 5.00) 
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หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่ 105 (ตอ) แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห จําแนกตามวัตถุประสงคของการนําไม
ฝาสังเคราะหไปใชงาน ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงคของการนําไมฝาสังเคราะหไปใชงาน 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด 
งานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย งานกอสรางอาคารพาณิชย งานแกไขตอเติมบาน/อาคาร

พาณิชย 
งานตกแตงบาน/สถานที่ใหบริการ

เพื่อการพาณิชย 
อื่นๆ  

(ตกแตงอาคาร) 

 
 
 
 

ปจจัยดานสถานที่
หรือชองทางการจัด

จําหนาย 

-สินคาที่จัดสงครบและตรง 
 ตามคําสั่งซื้อ 

(มาก, 4.39) 

-มีบริการจัดสงสินคาถึง 
 สถานที่ใชงาน 

(มาก, 4.21) 

-มีบริการจัดสงสินคาถึง 
 สถานที่ใชงาน 
-จัดสงสินคาไดตรง 
  ตามเวลา 

(มาก, 4.44) 

-บรรยากาศรานคาดี  มีความ 
 เปนกันเอง 
-มี บ ริ ก า ร จั ด ส ง สิ น ค า ถึ ง 
 สถานที่ใชงาน 
-จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา 
-สินคาที่จัดสงครบและตรง 
 ตามคําสั่งซื้อ 
-สามารถติ ดต อกั บผู จํ าหน าย 
 สิ นค าได สะดวก เช น ติ ดต อ 
 ทางโทรศั พท  โทรสารได 
 สะดวก 

(มาก, 3.80) 

-รานคามีทําเลที่ตั้งเหมาะสม  
 หาไดงาย 
-รานคาอยูใกลสถานที่ใชงาน 
 สถานที่จอดรถสะดวก 
-บรรยากาศรานคาดี  มีความ 
 เปนกันเอง 
-มีบริ ก ารจั ดส งสินค าถึ ง 
 สถานที่ใชงาน 
-จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา 
 สินคาที่จัดสงครบและตรง  
 ตามคําสั่งซื้อ 

(มากที่สุด, 5.00) 
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หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่ 105 (ตอ) แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห จําแนกตามวัตถุประสงคของการนําไม
ฝาสังเคราะหไปใชงาน ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงคของการนําไมฝาสังเคราะหไปใชงาน 
ปจจัยสวนประสม

การตลาด 
งานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย งานกอสรางอาคารพาณิชย งานแกไขตอเติมบาน/อาคาร

พาณิชย 
งานตกแตงบาน/สถานที่ใหบริการ

เพื่อการพาณิชย 
อื่นๆ  

(ตกแตงอาคาร) 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

-การสงเสริมการขาย เชน ลด  
 แลก แจก แถม 

(มาก, 4.09) 

-ความเต็มใจใหบริการ 
 ของพนักงาน  
-พนักงานมีความรูในตัว 
 สินคาสามารถสื่อสาร / 
 อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดดี 

(มาก, 4.07) 

-การสงเสริมการขาย เชน  
 ลด แลก แจก แถม 

(มาก, 4.28) 

-ความเต็มใจใหบริการของ
พนักงาน 

(มาก, 4.00) 

-ปายโฆษณาหนาราน เชน  
 ปายผา  ปายไวนิล 
-การสงเสริมการขาย เชน ลด  
 แลก แจก แถม 
-ความเต็มใจใหบริการของ 
 พนักงาน  
-พนักงานมี ความรู ในตั ว
สิ น ค า ส า ม า ร ถสื่ อ ส า ร /
อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดดี 

(มากที่สุด, 5.00) 
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หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
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ตารางที่ 106 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห จําแนกตาม ประเภทของไมฝาสังเคราะหที่
ซื้อมากที่สุด ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของไมฝาสังเคราะหที่ซื้อมากที่สุด 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ไมฝา ไมฝาสังเคราะหประเภทอื่น ๆ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
- ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 

(มาก, 4.28) 
- ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 

(มาก, 4.16) 

ปจจัยดานราคา 
 -การไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึงสถานที่ใชงานเพิ่ม 

(มาก,4.52) 
-การใหสวนลด 

(มาก, 4.56) 

ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย 

-มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน 
-จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา 
-สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ 

(มาก, 4.28) 
 

-สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ 
(มาก, 4.32) 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

-การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม 
(มาก, 4.19) 

-ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน  
-พนักงานมีความรูในตัวสินคาสามารถ  สื่อสาร/อธิบาย 
 เกี่ยวกับสินคาไดดี 

(มาก, 4.20) 
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หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
                  ไมฝาสังเคราะหประเภทอื่นๆ (ไดแก ไมเชิงชาย ไมระแนง ไมบัวพื้น ไมรั้ว ไมพื้น) 
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ตารางที่ 107 แสดงปจจัยยอยอันดับแรกของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห จําแนกตามยี่หอของไมฝาสังเคราะหที่ซื้อ
มากที่สุด ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ยี่หอของไมฝาสังเคราะหที่ซื้อมากที่สุด 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

เฌอรา ชาง คอนวูด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

 -ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 
(มาก, 4.12) 

-ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 
(มาก, 4.45) 

-ยี่หอมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ 
-มีการรับประกันสินคา รานคายินดีรับ 
 คืนหรือเปลี่ยนใหม 

(มาก, 4.25) 

ปจจัยดานราคา 
 -การใหสินเชื่อ/การผอนชําระ 

(มาก, 4.48) 
-การใหสวนลด 
(มากที่สุด, 4.63) 

-การใหสวนลด 
(มากที่สุด, 4.50) 

ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการ 
จัดจําหนาย 

-มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน 
(มาก, 4.34) 

-มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน 
-สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ 
-มีปริมาณสินคาเพียงพอตอความตองการ 

(มาก, 4.18) 

-สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ 
(มาก, 4.38) 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 -ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน 
(มาก, 4.15) 

-การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม 
(มาก, 4.05) 

-พนักงานมีความรูในตัวสินคาสามารถ
สื่อสาร/อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดดี 

(มาก, 4.19) 
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หมายเหตุ: (การแปลผล (ระดับ), คาเฉลี่ย) 
                  ยี่หอเพชร ยี่หอตนไม ไมมีผูเลือกตอบ 
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สวนท่ี 5 ปญหาที่พบในการซื้อไมฝาสังเคราะห 
  ปญหาดานผลิตภัณฑ ที่ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
ผลิตภัณฑไมมีขนาดที่หลากหลาย ผลิตภัณฑไมมีหลายรูปแบบใหเลือก และ ผลิตภัณฑไมมีสีสัน
และลวดลายที่หลากหลาย ใหเลือกมากพอกับความตองการของผูซ้ือ  
 ปญหาดานราคาที่ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ราคาไมมี
การแจงการปรับเปลี่ยนราคาลวงหนา  ราคาสินคาไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงบอย และราคาสินคา
ไมเหมาะสมกับคุณภาพ  
 ปญหาดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนายที่ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 
3 อันดับแรก ไดแก การจัดสงสินคาไมตรงตามเวลา  สินคาในรานมีปริมาณที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการ  และสถานที่จอดรถไมสะดวก   บรรยากาศรานคาไมดี ไมมีความเปนกันเอง และไมมี
บริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน  
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 อันดับแรก 
ไดแก  ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม   ผูขายไมมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ  และ พนักงานไมเต็มใจใหบริการ  
 นอกจากนี้ยังพบปญหาอื่นๆ ในการซื้อไมฝาสังเคราะหไดแก  รานคามีในขั้นตอนในการ
รับคําสั่งซื้อและจัดสินคาภายหลังชําระเงินแลวลาชา  ไดรับใบเสร็จรับเงินชา พนักงานจัดของไมมี
ความรูเร่ืองสินคามากพอ และหากไมฝาสังเคราะหที่สต็อคในรานหมดจะเกิดปญหาทําใหการจัดสง
สินคาตามคําสั่งซื้อชามาก  
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผู ซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุ
กอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สามารถใชทฤษฎี แนวคิด 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการซื้อไมฝาสังเคราะห โดยรวมอันดับแรก ไดแก  ปจจัยดานราคา  รองลงมา ไดแก
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย  และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด   
  ปจจัยดานราคา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝา
สังเคราะห ในระดับมาก  ซ่ึงปจจัยยอยที่มีอิทธิพล 3 อันดับแรก ไดแก การใหสวนลด  การให
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สินเชื่อ/ผอนชําระ และการไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึงสถานที่ใชงานเพิ่ม ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ วสันต  ลิขิตเสถียร (2546) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูคาสงในการซื้อปูนซีเมนตถุง
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูคาสงในการซื้อปูนซีเมนต ในระดับ
มาก ไดแกปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา และปจจัยยอยสวนประสมการตลาดดานราคา ที่
สอดคลองกัน คือการใหเครดิต การชําระเงิน 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภท
ไมฝาสังเคราะห ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงปจจัยยอย 3 อันดับแรก ไดแก สินคามีหลายรูปแบบ 
ยี่หอมีช่ือเสียง เปนที่ยอมรับ และมีปริมาณสินคาเพียงพอกับความตองการ ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ สุรีย    ไพโรจนธีระรัชต (2545)  ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูซ้ือในการ
เลือกซื้อสินคาประเภทวัสดุกอสรางของรานซีเมนตไทยโฮมมารทในจังหวัดลําพูน ที่พบวา ปจจัย
สวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางของผูซ้ือเพื่อนําไปใช
ในธุรกิจของตนพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ เฉลี่ยในระดับมาก ทุกปจจัยยอย ไดแกสินคามีหลาย
รูปแบบ หลายยี่หอ สินคามีคุณภาพ 
 ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือก
ซ้ือวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงปจจัยยอย 3 อันดับแรก ไดแก 
สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน และจัดสงสินคาได
ตรงตามเวลา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วสันต  ลิขิตเสถียร (2546)  ที่ศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอผูคาสงในการซื้อปูนซีเมนตถุงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดดานสถานที่ มีอิทธิพลตอการซื้อ ในระดับมาก ไดแก ปจจัยยอยดานการจัดสง
สินคาตรงตามเวลา รองลงมาไดแก ความสะดวกในการขนสงสินคาและกระบวนการสั่งซื้อ และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัมพร  เครือใหม (2547)  ที่ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเทศบาลนครลําปาง ที่พบวาปจจัยสวน
ประสมการตลาดดานสถานที่ มีอิทธิพลตอการซื้อ ในระดับมาก ปจจัยยอย ที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ความสะดวกในการเลือกซื้อ ความรวดเร็วในการ
จัดสงสินคา และมีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน     
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุ
กอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงปจจัยยอย 3 อันดับแรก ไดแก  
การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน พนักงานมีความรู
ในตัวสินคาสามารถสื่อสาร/อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดดี ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัมพร  
เครือใหม (2547)  พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยสวน
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ประสมการตลาดดานสถานที่ มีอิทธิพลตอการซื้อ ในระดับมาก ปจจัยยอย ที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ไดแก มนุษยสัมพันธของพนักงาน  ความรูในตัวสินคา
ของพนักงาน  และความเพียงพอของพนักงานใหบริการ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรีย    
ไพโรจนธีระรัชต (2545)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูซ้ือในการเลือกซื้อสินคาประเภท
วัสดุกอสรางของรานซีเมนตไทยโฮมมารทในจังหวัดลําพูน  ที่พบวาผูซ้ือใหความสําคัญตอ
พนักงานของผูผลิต และผูจําหนายมีความรูประสบการณและความสามารถสูง 
  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาธุรกิจ ที่มีตอการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห มากที่สุด คือ  ปจจัย
เฉพาะบุคคล รองลงมา ไดแก ปจจัยระหวางบุคคล ปจจัยสภาพแวดลอม และปจจัยภายในองคการ 
ตามลําดับ  
 ปจจัยส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง โดยปจจัยยอยที่มีอิทธิพล 3 อันดับแรก ไดแก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองลงมา
คือ ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และภาวะการแขงขัน ตามผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ วสันต  ลิขิตเสถียร (2546)  ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูคาสงในการซื้อปูนซีเมนต
ถุงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาปจจัยส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอความตองการซื้อโดยรวม
อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ความตองการซื้อปูนซีเมนตถุงของผูคาสง รองลงมา ความ
ตองการซื้อปูนซีเมนตถุงของผูคาปลีกรายยอย และภาวะการแขงขันของผูผลิตและจําหนาย
ปูนซีเมนตถุง 
 ปจจัยภายในองคการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยปจจัยยอยที่มีอิทธิพล 3 อันดับแรก ไดแก วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
โครงสรางและการจัดการภายในกิจการ และขั้นตอน/ระบบการจัดซื้อภายในกิจการ ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วสันต  ลิขิตเสถียร (2546)  ที่พบวาปจจัยภายในองคการมีอิทธิพล
ตอความตองการซื้อโดยรวมในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการซื้อ 3 ระดับ ไดแก
วัตถุประสงคในการเนินงานของสถานประกอบการ รองลงมา ไดแก นโยบายการจัดซื้อของสถาน
ประกอบการ และกระบวนการ ขั้นตอนและระบบการจัดซื้อที่สะดวก รวดเร็ว 
 ปจจัยระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะห โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยปจจัยยอยที่มีอิทธิพล 3 อันดับแรก ไดแก อํานาจการตัดสินใจของลูกคา(เจาของบาน/
เจาของโครงการบานจัดสรร) รองลงมาคือความสนิทสนมกันระหวางผูซ้ือกับผูขายสินคา และการ
ชักชวนของผูขายสินคา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วสันต  ลิขิตเสถียร (2546)  ที่พบวาปจจัย
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ระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอความตองการซื้อ เฉพาะในระดับมาก เชนเดียวกัน แตในระดับปจจัยยอย
ที่มีอิทธิพลตอการซื้อมีประเด็นที่แตกตางกันทั้ง 3 อันดับแรก ไดแก ความนิยมในตราสินคาของ
ปูนซีเมนตถุงของผูคาสง รองลงมา ไดแก สถานะของความสัมพันธระหวางผูคาสงกับผูแทนขาย 
และการอํานวยความสะดวกของผูคาสงและผูแทนขาย 
 ปจจัยเฉพาะบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหโดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยที่มีอิทธิพล 3 อันดับแรก ไดแก ความรูความชํานาญทางดานการกอสรางและ
การศึกษาที่ไดเลาเรียนมา รองลงมา ไดแก ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุกอสราง  และความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของผูซ้ือตอผูขาย เชน บุคลิกลักษณะ ความรู ความชํานาญ การบริการ
ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วสันต  ลิขิตเสถียร (2546)  ที่พบวาปจจัยระหวางบุคคลมี
อิทธิพลตอความตองการซื้อ เฉพาะในระดับมาก เชนเดียวกัน แตในระดับปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอ
การซื้อมีประเด็นที่แตกตางกันทั้ง 3 อันดับแรก ไดแก ทัศนคติของกิจการที่มีตอผูแทนขาย 
รองลงมา ไดแก ทัศนคติของกิจการตอความเสี่ยงในการลงทุน และทัศนคติของกิจการที่มีตอ 
ตราสินคา 
 ในสวนของปญหาที่พบในการซื้อไมฝาสังเคราะห ของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม  ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ปญหาดานผลิตภัณฑ อันดับแรกคือ ผลิตภัณฑขาดความ
หลากหลายของขนาด รองลงมา ไดแก ผลิตภัณฑขาดความหลากหลายของรูปแบบ และผลิตภัณฑ
ขาดความหลากหลายของสีสันต ลวดลาย ที่เพียงพอกับความตองการของตลาด เนื่องจากยังไมมีผู
ศึกษาพบปญหาในเรื่องดังกลาว จึงไมสามารถอภิปรายผลได 
  ปญหาดานราคา 3 อันดับแรก คือไมมีการแจงการปรับเปลี่ยนราคาลวงหนา  รองลงมา 
ไดแก ราคาสินคาไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงบอย และราคาสินคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัมพร เครือใหม (2547) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเทศบาลนครลําปาง พบวา ปญหาดาน
ราคา ปญหาที่พบมากที่สุด ไดแก ราคาไมคงที่ ราคาไมมีความเหมาะสม และการตอรองราคาไมได 
  ปญหาดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย อันดับแรก คือ การจัดสงสินคาไมตรง
ตามเวลา  รองลงมา ไดแก สินคาในรานมีปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการ และสถานที่จอดรถ
ไมสะดวก และบรรยากาศรานคาไมดี ไมมีความเปนกันเอง และไมมีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่
ใชงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัมพร เครือใหม (2547) พบวา ปญหาดานสถานที่หรือ
ชองทางการจัดจําหนาย ที่พบมากที่สุด ไดแก การจัดวางสินคาไมเปนระเบียบ ไมไดรับความ
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สะดวกรวดเร็วในการใหบริการและจัดสงสินคา สถานที่จอดรถไมสะดวก และบรรยากาศในราน
ไมดี  
  ปญหาดานการสงเสริมการตลาดที่พบ อันดับแรก คือไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด 
แลก แจก แถม รองลงมา ไดแก ผูขายไมมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ ฯลฯ และพนักงานไมเต็มใจใหบริการ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  อัมพร   
เครือใหม (2547) ที่พบวาปญหาดานการสงเสริมการตลาดในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง ปญหาที่พบ
มากที่สุด คือ ไมมีการลด แลก แจก แถม ไมมีเงื่อนไขพิเศษสําหรับสมาชิก/ลูกคาเกาแก  
 
ขอคนพบ 
   จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผู ซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุ
กอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม จํานวย 79 ราย มีขอคนพบ
หลัก  คือผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานคานอกอําเภอสันทราย 
เนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามไมใหความสําคัญแกปจจัยดานสถานที่เปนอันดับแรก แตผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญแกการใหสวนลด  การบริการจัดสงถึงที่ใชงาน มีปริมาณสินคา
เพียงพอตอความตองการ และมีวัสดุกอสรางประเภทอื่นจําหนายในรานคาดวย ทั้งนี้ในการซื้อวัสดุ
กอสรางแตละครั้ง ไมไดซ้ือเฉพาะไมฝาสังเคราะหเพียงอยางเดียว   
  จากขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาธุรกิจ จําแนกตามลักษณะทางธุรกิจ
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
  1. ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ปจจัยยอยของปจจัยส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะห ในระดับมาก ไดแก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในขณะที่ปจจัยยอย
ขออ่ืนๆ มีอิทธิพลในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องจากไมฝาสังเคราะหเปนนวัตกรรมใหมที่ถูก
คิดคนขึ้นมาทดแทนไมตามธรรมชาติ ความสวยงามเหมือนไม  อีกทั้งดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทํา
ใหไมฝาสังเคราะหมีคุณสมบัติดานอื่นๆ เหนือกวาไมธรรมชาติ เชน ความแข็งแรงทนทาน มีอายุ
การใชงานยาวนาน  ไมมีปญหาเรื่องปลวก  ฯลฯ  จึงทําใหเปนที่นิยมของเจาของบาน  และ
ผูรับเหมากอสรางไดนําไมฝาสังเคราะหมาใชในการกอสรางมากขึ้น 
 2. ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีระยะเวลาในการทํางานที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุ
กอสราง ไมเกิน 4 ป เห็นวาปจจัยส่ิงแวดลอม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหในระดบั
มาก ไดแก ภาวะเศรษฐกิจในปจจ ุบัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภาวะการแขงขัน และการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม/ส่ิงแวดลอม ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ระยะเวลาในการทํางานที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุกอสราง ไมเกิน 4 ป ยังอยูในชวงของการ
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เร่ิมตนธุรกิจ จึงมีความออนไหวตอปจจัยส่ิงแวดลอมดังกลาว ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ
ควบคุมได  
  3. ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีระยะเวลาในการทํางานที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุ
กอสราง ไมเกิน 4 ป เห็นวาปจจัยยอยภายในองคการทุกขอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการทํางานที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือใช
วัสดุกอสราง ไมเกิน 4 ป  มีความเครงครัดตอปจจัยภายในองคการ ซ่ึงเปนปจจัยที่องคการสามารถ
ควบคุมได เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และความอยูรอดธุรกิจรับเหมา ที่ตอง
บริหารงานใหมีตนทุนที่ต่ําที่สุด และไดผลงานดีที่สุด 
 4. ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการทํางานเกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุ
กอสราง 4 – 7 ป  เห็นวาปจจัยยอยระหวางบุคคล ในขอความสนิทสนมกันระหวางผูซ้ือกับผูขาย
สินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหในระดับมาก ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ระยะเวลาในการกอสรางอื่นๆ เห็นวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการทํางานเกี่ยวของกับการซื้อหรือใชวัสดุกอสราง   
4 – 7 ป เปนผูที่ดําเนินกิจการรับเหมากอสรางมาเปนระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงพอจะทราบขอมูล
เกี่ยวกับรานคาแตละราน และเริ่มมีความสนิทสนมกับผูจําหนายสินคาอยางแนนแฟน ซ่ึงจะทําให
ทราบวาหากซื้อสินคาจากรานคาใดจะไดสวนลดหรือไดรับบริการเสริมดานอื่นๆ  
  5. ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวนโครงการรับเหมากอสรางเฉลี่ยตอป มากกวา 15 
โครงการ และมีมูลคางานรับเหมากอสรางเฉลี่ยแตละโครงการ 5,000,001 บาท ขึน้ไป เหน็วาปจจยัยอย
ของปจจัยส่ิงแวดลอม ที่มีอิทธิพลในระดับมาก ไดแก  ภาวะเศรษฐกิจในปจจ ุบัน การเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี ภาวะการแขงขัน และการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม/ส่ิงแวดลอม ทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก ผูที่มีจํานวนโครงการรับเหมากอสรางเฉลี่ยตอปสูง จําเปนตองซื้อสินคาบอย และจํานวน
มาก ประกอบกับธุรกิจรับเหมากอสรางมีลักษณะการแขงขันกันสูง ดังนั้นการเลือกซื้อวัสดุกอสรางจึง
มีความสําคัญ ตองคํานึงถึงปจจัยยอยในดานตางๆ มากกวาผูรับเหมาที่มีโครงการนอยกวา 
  6. ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวนโครงการรับเหมากอสรางเฉลี่ยตอป มากกวา 15 
โครงการ และมีมูลคางานรับเหมากอสรางเฉลี่ยแตละโครงการ 5,000,001 บาท ขึ้นไป เห็นวาปจจัย
ยอยของปจจัยภายในองคการ มีอิทธิพลในระดับมาก ไดแก วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการ 
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูรับเหมาที่มีจํานวนโครงการมาก จะดําเนินงานในรูปแบบการจดทะเบียนแบบ
บริษัทจํากัด  ซ่ึงจะมีความชัดเจนดานนโยบาย และวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน ที่มีผลกระทบ
ตอขั้นตอนการจัดซื้อและการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง  
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  7. ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีมูลคางานรับเหมากอสรางเฉลี่ยแตละโครงการ 500,001 – 
1,000,000 บาท เห็นวาปจจัยเฉพาะบุคคล มีอิทธิพลในระดับมากที่สุด ปจจัยยอย ไดแก 
ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับวัสดุกอสราง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อํานาจในการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางประเภทไมฝาสังเคราะหสวนใหญ จะขึ้นอยูกับ เจาของกิจการหรือกรรมการผูจัดการ 
ดังนั้น ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับวัสดุกอสราง จึงมีความจําเปนในการบริหารงานรับเหมา
กอสรางขนาดกลาง  
  8. ปจจัยระหวางบุคคล ปจจัยยอยในขออํานาจการตัดสินใจซื้อของลูกคา (เจาของบาน/
เจาของโครงการบานจัดสรร) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหในระดับมาก เมื่อ
จําแนกตามลักษณะทางธุรกิจของสถานประกอบการในทุกดาน ทั้งนี้เนื่องจาก การดําเนินงานของ
ผูรับเหมากอสราง จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคา ซ่ึงเปนเจาของบาน/เจาของโครงการบาน
จัดสรร ที่เปนผูบริโภคลําดับสุดทาย เปนสําคัญ 
 จากขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห พบวา  
 1. ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรก ไดแก  สินคามี
หลายรูปแบบ ยี่หอมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ และมีปริมาณสินคาเพียงพอตอความตองการ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก ในปจจุบันไมฝาสังเคราะหยังไมมีรูปแบบที่หลากหลาย ซ่ึงหากไมฝาสังเคราะหมีหลาย
รูปแบบจะทําใหผูรับเหมามีทางเลือกในการเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหมากขึ้น  และการที่ยี่หอของ
สินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาก เนื่องจากการตัดสินใจเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหของผูรับเหมา
จะขึ้นอยูกับเจาของบาน/เจาของโครงการบานจัดสรรเปนหลัก ซ่ึงบุคคลเหลานี้ยอมตองการใชไม
ฝายี่หอที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ  และสินคาในรานตองมีเพียงพอตอความตองการเพราะหากสินคา
ไมครบการสั่งซื้อจะมีความลาชาทําใหการดําเนินงานรับเหมากอสรางลาชาไปดวย 
 2. ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการซื้อวัสดุ
กอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห  มากกวาปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานอื่นๆ  และพบวา 
ผูรับเหมาที่จดทะเบียนกิจการตั้งอยูในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สวนใหญจะซื้อสินคาวัสดุ
กอสรางประเภทไมฝาสังเคราะหจากรานคาวัสดุกอสรางนอกอําเภอสันทราย มากกวารานคาวัสดุ
กอสรางในอําเภอสันทราย และผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยยอยในขอรานคาอยูใกลสถานที่ใช
งาน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหในระดับปานกลาง จากขอมูลดังกลาวแสดงให
เห็นวา สถานที่ในการจัดจําหนายไมจําเปนตองอยูใกลกับสถานที่ใชงาน แตส่ิงที่จะทําใหผูรับเหมา
ตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหมากที่สุด คือ การไดสวนลด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  การซื้อไมฝาสังเคราะห
ไดในราคาที่ถูก จะชวยลดตนทุนในการดําเนินงานรับเหมากอสรางและทําใหกําไรในการ
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ดําเนินงานเพิ่มขึ้น ปจจัยยอยดานราคาที่มีอิทธิพลรองลงมาจากการใหสวนลด คือ การใหสินเชื่อ/
การผอนชําระ และการไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึงสถานที่ใชงานเพิ่ม  ซ่ึงการใหสินเชื่อ/การ
ผอนชําระมีอิทธิพลในระดับมาก เนื่องจากการใหสินเชื่อ/การผอนชําระ จะทําใหธุรกิจรับเหมา
กอสรางมีสภาพคลอง มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ และการไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึงสถานที่ใช
งานเพิ่มจะทําใหผูรับเหมากอสรางลดตนทุนในการขนสงสินคาเองลง 
 3. ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 3 
อันดับแรก ไดแก สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน 
และจัดสงสินคาไดตรงตามเวลา  ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสงสินคาครบและตรงตามใบสั่งซื้อจะทําให
การดําเนินงานรับเหมากอสรางเปนไปอยางราบรื่น ไมหยุดชะงัก เสร็จทันตามกําหนด  และการที่
ผูรับเหมาสวนใหญเลือกซื้อสินคาจากรานคานอกอําเภอสันทราย และซื้อสินคาแตละครั้งใน
ปริมาณมากเพราะการซื้อในปริมาณมากจะทําใหผูรับเหมามีโอกาสจะไดรับสวนลดมาก  การมี
บริการจัดสงสนิคาถึงที่ใชงานจึงมีความสําคัญกับการขายสินคาประเภทวัสดุกอสราง 
 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรก ไดแก 
การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม  ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน และพนักงานมี
ความรูในตัวสินคาสามารถสื่อสาร/อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดดี  ซ่ึงการสงเสริมการขาย เชน การลด 
แลก แจก แถม จะสัมพันธกับปจจัยดานราคา  ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหเปน
อันดับแรก   การสงเสริมการขาย  เชน  การ  ลด  แลก  แจก  แถม  จะเปนชองทางที่จะทําให
ผูรับเหมากอสรางไดซ้ือไมฝาสังเคราะหในราคาถูก  การที่พนักงานมีความเต็มใจใหบริการ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในอันดับตอมา ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การที่พนักงานเต็มใจใหบริการ จะทํา
ใหขั้นตอนในการสั่งซื้อสินคาเปนไปอยางรวดเร็ว และทําใหผูซ้ือและผูขายมีความรูสึกเปนกันเอง  
สวนการที่พนักงานมีความรูในตัวสินคาสามารถสื่อสาร/อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดดี จะชวยทําให
ผูรับเหมากอสรางและบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อไมฝาสังเคราะหไดทราบขอมูลเกี่ยวกับขอมูล 
ไมฝาสังเคราะหตามที่ตองการได และไดสินคาตรงกับจุดประสงคในการนําไปใชงาน   
 5. ผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนโครงการรับเหมากอสรางเฉลี่ยตอปมากกวา 15 
โครงการ เห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยดานลักษณะของสินคาเหมาะสมกับการนําไปใช
งานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูรับเหมาที่มีจํานวนโครงการรับเหมา
กอสรางตอปจํานวนมาก จะมีการรับเหมางานหลายประเภท  ซ่ึงมีความจําเปนตองใชไมฝา
สังเคราะหที่มีลักษณะเหมาะสมกับการนําไปใชในงานที่มีความแตกตางกันออกไป 
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ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห ใน อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะสําหรับผูผลิตและ
ประกอบกิจการจําหนายวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูซ้ือดังนี้ 
  1. ปจจัยส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 3 อันดับแรก ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ภาวะการแขงขัน ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนปจจัยยยอยปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหในระดับมาก 
  ผูผลิตไมฝาสังเคราะหจึงควรมีการปรับปรุงวิธีการผลิต สวนผสม วัตถุดิบในการผลิตไม
ฝาสังเคราะหใหมีความทันสมัย ทนทาน และปลอดภัยในการใชงาน และผูผลิตไมฝาสังเคราะหควร
หาวิธีการประชาสัมพันธใหถึงกลุมผูบริโภคซึ่งเปนเจาของบาน ซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจตัดสินใจซื้อไม
ฝาสังเคราะหอยางแทจริง ไดทราบถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และคุณสมบัติของไมฝาสังเคราะห 
และจัดทําปาย ปายไวนิล ฯลฯ ที่ส่ือถึงการพัฒนาเทคโนโลยีไมฝาสังเคราะหแจกจายแกรานคาที่รับ
ไมฝาสังเคราะหไปจําหนายเพื่อนําไปติดประชาสัมพันธหนาราน  
  สําหรับรานคาที่นําไมฝาสังเคราะหมาจําหนายควรมีการติดตั้งปายใหผ ู รับเหมา/เจาของ
บานทราบวาภายในรานมีไมฝาสังเคราะหยี่หอ ประเภทใดบาง ใหเห็นอยางชัดเจน  ซ่ึงจะทําให
ผ ู รับเหมาทราบถึงสถานที่ที่จําหนายไมฝาสังเคราะหที่มีเทคโนโลยี มีความทันสมัย  
 2. ปจจัยระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห 
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 3 อันดับแรก ไดแก อํานาจการ
ตัดสินใจของลูกคา (เจาของบาน/เจาของโครงการบานจัดสรร) ความสนิทสนมกันระหวางผูซ้ือกับ
ผ ูขาย และการชักชวนของผูขายสินคา และพบวา อํานาจการตัดสินใจของลูกคา (เจาของบาน/
เจาของกิจการบานจัดสรร) ยังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหมีอิทธิพลในระดับมาก 
ตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะห เมื่อจําแนกลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการในทุกดาน 
ทั้งนี้เนื่องจาก การดําเนินงานของผูรับเหมากอสราง จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคา ซ่ึงเปน
เจาของบาน/เจาของโครงการบานจัดสรร ที่เปนผูบริโภคลําดับสุดทาย เปนสําคัญ  
 ผูผลิตไมฝาสังเคราะหควรใหความสําคัญแกเจาของบานซึ่งเปนผูผลิตลําดับสุดทายเปน
หลัก โดยทําการสํารวจ วิจัย ความตองการในการใชไมฝาสังเคราะหของเจาของบาน ผลิตสินคาที่



 
  172 

ตรงกับความตองการของเจาของบาน และทําการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลของไมฝาสังเคราะห
โดยเจาะกลุมลูกคาที่เปนเจาของบานโดยตรง 
  สําหรับรานคาที่นําไมฝาสังเคราะหมาจําหนายควรหาขอมูลวา เจาของบานหรือเจาของ
โครงการบานจัดสรรมีความนิยมใชไมฝาสังเคราะหประเภท ยี่หอใดบาง เพื่อที่จะไดนํามาจําหนายใน
รานคาใหตรงกับความตองการของผูซ้ือ  ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้พบวาไมฝาสังเคราะหที่ผูรับเหมากอสราง
ซ้ือมีอยู 3 ตรายี่หอ คือ เฌอรา  ชาง และ คอนวูด และสีที่ซ้ือมากที่สุดคือ ไมมีสี (สีซีเมนต) ดังนั้นรานคาที่
นําไมฝาสังเคราะหมาจําหนายควรนําไมฝาสังเคราะห 3 ยี่หอนี้มาจําหนายเปนหลัก  
 3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหโดยรวมในระดับ
มาก ซ่ึงปจจัยยอยที่มีอิทธิพล 3 อันดับแรก ไดแก  สินคามีหลายรูปแบบ ยี่หอมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 
และมีปริมาณสินคาเพียงพอตอความตองการ   
 ผูผลิตไมฝาสังเคราะหจึงควรออกแบบผลิตภัณฑไมฝาสังเคราะหใหมี รูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น เพื่อที่ผูรับเหมากอสรางจะไดมีทางเลือกสําหรับการเลือกซื้อไมฝาสังเคราะห
เพิ่ม  ซ่ึงการพัฒนารูปแบบใหหลากหลายกวาเดิมนี้จําตองดําเนินการอยางเรงดวนเนื่องจากปญหา
สินคาไมมีหลายรูปแบบเปนปญหาที่พบในระดับมาก นอกจากนี้ผูผลิตควรพัฒนายี่หอสินคาของ
ตนเองใหเปนยี่หอที่ไดรับความนิยม ผานชองทางการประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน วิทยุ ใหคน
รูจักมากขึ้น และมีการประทับตรารับรองมาตรฐานสินคาบนตัวผลิตภัณฑใหผูซ้ือทราบวาไมฝา
สังเคราะหที่เลือกซื้อไดมาตรฐานและยอมรับสินคามากขึ้น  รวมทั้งควรมีการขยายสินเชื่อ/การผอน
ชําระเงินใหแกรานคาที่รับไมฝาสังเคราะหไปจําหนาย เพื่อทําใหรานคาที่รับไมฝาสังเคราะหไป
จําหนายสามารถซื้อไมฝาสังเคราะหไปไวในสต็อกไดมากขึ้นเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
 ทางดานรานคาผูนําไมฝาสังเคราะหมาจําหนาย ควรนําไมฝาสังเคราะหหลายรูปแบบ
หลายขนาด มาจําหนาย ติดปายยี่หอของไมฝาสังเคราะหที่นํามาจําหนายใหผูรับเหมา/เจาของบาน
เห็นอยางชัดเจน และเก็บสต็อกสินคาไวมากพอควร เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา ซ่ึง
จะชวยลดปญหาการสงของลาชาเนื่องมาจากสินคาภายในรานมีไมเพียงพอ และแตหากรานคามี
ขอจํากัดในการซื้อสินคาไมสามารถซื้อสินคามาเก็บไวเปนจํานวนมาก ก็ควรเลือกไมฝาสังเคราะห 
ยี่หอเฌอราและเนนแบบไมมีสี (สีซีเมนต) มากจําหนาย 
 4. ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการซื้อวัสดุ
กอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห ในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 3 อันดับแรก 
ไดแก การใหสวนลด การใหสินเชื่อ/การผอนชําระ และการไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึงสถานที่ใช
งานเพิ่ม จากการศึกษายังพบวาปญหาดานราคา เปนปญหาในระดับมาก อันดับแรกของปจจัยสวน
ประสมการตลาดทั้งหมด ผูผลิตและรานคาที่นําไมฝาสังเคราะหมาจําหนายตองรีบแกไขปญหาโดยเรว็ 
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 ผูผลิตไมฝาสังเคราะหควรหาวิธีการลดตนทุนการผลิตสินคา แตใหสินคามีคุณภาพ
ดังเดิม โดยใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อทําใหไมฝาสังเคราะหมีราคาลดลง  ทําใหรานคาที่ซ้ือที่ไมฝา
สังเคราะหไปจําหนายสามารถขายสินคาใหแกผูรับเหมากอสรางไดในราคาที่ถูกลงกวาเดิม  
 ทางดานรานคาผูนําไมฝาสังเคราะหมาจําหนายควรมีการใหสวนลดแกผูรับเหมากอสราง
ที่ซ้ือไมฝาสังเคราะหเปนจํานวนมาก หรือเปนลูกคาเกาแกที่ซ้ือขายกันมานาน และมีการใหสินเชื่อ/
การผอนชําระแกผูรับเหมากอสรางเพื่อใหผูรับเหมากอสรางมีสภาพคลอง มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ 
ในการดําเนินงาน และมีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงานโดยไมคิดคาขนสงเพิ่ม  
 5.  ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะห 
โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีอิทธิพล 3 อันดับแรก ไดแก สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคํา
ส่ังซื้อ มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน จัดสงสินคาตรงตามเวลา และ มีปริมาณสินคาเพียงพอ
ตอความตองการ รานคาที่จําหนายสินคาจึงควรมีการจัดระบบการจัดสงสินคาที่ดี มีความรวดเร็วใน
การสงสินคาและละเอียดรอบคอบในการจัดสงสินคา มีจํานวน รูปแบบ ขนาด ประเภทของไมฝา
สังเคราะหในรานหลากหลายและมากพอสมควร และหากไมฝาสังเคราะหรูปแบบ ขนาด หรือประเภท
ใดใกลหมดหรือหมดควรรีบสั่งซื้อจากผูผลิตไมฝาสังเคราะห เพื่อจะไดมีสินคาที่ตรงและเพียงพอตอ
ความตองการของลูกคา  ทําใหสมารถสงสินคาไดครบและตรงตามใบสั่งซื้อ 
 6. จากการที่ ผูรับเหมาที่จดทะเบียนกิจการตั้งอยูในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สวน
ใหญจะซื้อสินคาวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะหจากรานคาวัสดุกอสรางนอกอําเภอสันทราย 
มากกวารานคาวัสดุกอสรางในอําเภอสันทราย และผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยยอยดานสถานที่
ในขอสถานที่อยูใกลที่ใชงาน มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวาสถานที่ในการจัดจําหนาย
ไมจําเปนตองอยูใกลกับสถานที่ใชงาน ดังนั้นรานคาที่จําหนายไมฝาสังเคราะห กลุมรานคาทุนขนาด
ใหญจึงไมจําเปนตองมีการขยายสาขาเพิ่ม ไปยังพื้นที่ที่มีอัตราการกอสรางเปนจํานวนมาก แตควร
เนนการลดราคาสินคา การใหสินเชื่อ/การผอนชําระ และการบริการสงสินคาถึงสถานที่ใชงานแทน 
 7.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไมฝาสังเคราะหโดย
รวมอยูในระดับมาก ปจจัยที่มีอิทธิพล 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก 
แถม  ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน และพนักงานมีความรูในตัวสินคาสามารถสื่อสาร/อธิบาย
เกี่ยวกับสินคาไดดี  นอกจากนี้ยังพบวาปญหาดานการสงเสริมการตลาดที่พบมากที่สุด คือ รานคา
ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม และไมมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  
 ผูผลิตไมฝาสังเคราะหควรมีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม ในโอกาสที่
เหมาะสมโดยเขาไปจัดกิจกรรมใหแกรานคาและดึงกลุมผูรับเหมากอสรางเขารวมกิจกรรม เพื่อเปน
การประชาสัมพันธสินคา ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา ใหสิทธิพิเศษแกผูรับเหมา และทําใหรานคาผูซ้ือ
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สินคาไปจําหนายเห็นวาบริษัทผูผลิตใหความสําคัญและเอาใจใสแกรานคา   สวนผูผลิตไมฝา
สังเคราะหยี่หอที่ยังไมไดรับความนิยม ควรเพิ่มการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนหรือวิทยุให
มากขึ้น  เนื่องจากการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน วิทยุ เปนชองทางที่ทําใหผูซ้ือรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับยี่หอไมฝาสังเคราะหไดดีที่สุด 
 สําหรับรานคาผูนําไมฝาสังเคราะหมาจําหนาย  ควรเพิ่มการสงเสริมการขาย โดยการจัดทํา
โปรโมชั่นอยางตอเนื่อง เพื่อดึงดูดลูกคาที่อยูในพื้นที่อําเภอสันทราย ใหเกิดความจูงใจในการเขามา
ติดตอส่ังซื้อสินคา ประกอบกับการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชนหนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
ใบปลิว และอบรมพนักงานขายสินคาใหมีความเต็มใจที่จะบริการลูกคา  และใหความรู ขอมูลเกี่ยวกับ
ไมฝาสังเคราะหแกพนักงานใหเพียงพอที่จะสามารถอธิบาย/ส่ือสารขอมูลของไมฝาแกผ ู ซ้ือได  
 
ขอจํากัดในการศึกษา 
  ผูศึกษาจะทําการเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด ตามรายชื่อสถานประกอบการที่จด
ทะเบียนการคา ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงคสําหรับงานรับเหมากอสราง ในอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 84 ราย โดยการแจกแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ณ สถานประกอบการ
ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลจากแบบสอบถามได 79 ราย คิด
เปน รอยละ 94.05 เนื่องจากสถานประกอบการ 5 ราย ไดเลิกประกอบกิจการแลว   


