บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
นับตั้งแตปลายป พ.ศ. 2548 เปนตนมา เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโนมชะลอตัว และถดถอยลง
ไปเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน ปจจัยหลักคือ การเมืองที่ไมมั่นคง ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อยาง
ตอเนื่อง และคาครองชีพที่สูงขึ้น เปนตน จากรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเครือซีเมนต
ไทย ป 2549 พบวาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศยังมีกําลังการผลิตสวนเกิน โดยมีกําลังผลิต
รวม 55 ลานตัน ขณะที่มีความตองการเพียง 27 ลานตัน ซึ่งลดลงจากป 2548 ทําใหผูผลิตตอง
สงออกไปตางประเทศ สวนตลาดอสังหาริมทรัพยมีอัตราการขยายตัวเล็กนอยจากโครงการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน ทั้งงานสรางที่อยูอาศัยใหมและงานตอเติมซอมแซม แตจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลง สงผลใหตลาดวัสดุกอสรางมีการแขงขันดานราคารุนแรงขึ้น (คณะกรรมการพัฒนาสู
ความยั่งยืน เครือซีเมนตไทย, 2549 : ระบบออนไลน)
และจากรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนธันวาคม 2550 พบวา
เดือนพฤศจิกายน 2550 ปริมาณการผลิตและปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศยังคงชะลอ
ตัวลงอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนกอนลดลงรอยละ 4.16 และ 0.56 ตามลําดับ และเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 2.76 และ 7.29 ตามลําดับ เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยู
ในภาวะซบเซา ตามการบริโภคและการลงทุนในประเทศที่ชะลอตัวลง เพราะขาดความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ คาดวาการผลิตและการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศในเดือน ธันวาคม 2550 และ
เดือนมกราคม 2551 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเริ่มเขาสูฤดูกาลกอสรางและประกอบกับหลังการ
เลือกตั้งทําใหเกิดความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้น ทําใหความเชื่อมัน่ ในการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น แตปจจัยเสีย่ งในดานราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นยังเปนตัวแปรสําคัญที่จะมีผลตอ
การฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,
2550 : ระบบออนไลน)
เมื่อพิจารณาทีอ่ ุตสาหกรรมคอนกรีตภายในประเทศพบวา
ผลการสํารวจดัชนีความ
เชื่อมั่นของธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีตไทยในไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2549 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 86.4 ในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ.2549 เปน 91.3 ถึงแมวาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแตจะเห็น
ไดวาคาดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีตไทย ยังคงมีคาต่ํากวาระดับ
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100 แสดงวานักธุรกิจมีความมั่นใจในสถานการณดานตาง ๆ วาอยูในระดับต่ํา แตมีแนวโนมที่ดขี ึ้น
เปนลําดับ (มีคา ดัชนีต่ํากวาระดับ 100 แปดไตรมาสติดตอกัน)
ทั้งนี้จะสังเกตไดวาความเชื่อมั่นที่ยังปรับตัวต่ําวาระดับ 100 เปนผลมาจากการทีย่ ังไมมี
ความมั่นใจตอสถานการณทงั้ ในปจจุบันและในอนาคตอยูตอไปอยางตอเนื่อง
การที่ดัชนีความ
เชื่อมั่นยังคงแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวอยูในระดับที่ต่ํากวา 100 ตอเนื่องกันหลายไตรมาส
นับตั้งแตตน ป พ.ศ.2548 เปนตนมา เนื่องจากเริ่มมีความกังวลมากขึน้ เกี่ยวกับความเสี่ยงตาง ๆ ทาง
เศรษฐกิจ แมวาในระยะหลังราคาน้ํามันเริม่ ปรับตัวลดลง แตการเมืองที่ยังคงมีปญหาอยู จึงทําให
สงผลกระทบทางจิตวิทยาในเชิงลบตอความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ (ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2550 : 4 )
ผลิตภัณฑคอนกรีตเปนผลิตภัณฑที่ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการกอสรางโครงสราง
พื้นฐานทางสาธารณูปโภค การกอสรางถนน ที่อยูอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดย
ผลิตภัณฑคอนกรีตสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีต
สําเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จจะมีลักษณะเปนคอนกรีตเหลวที่ใชสําหรับการเทลงในแบบเพื่อขึ้นรูป
ตามที่ตองการ สวนคอนกรีตสําเร็จรูปนั้นจะเปนคอนกรีตที่ขึ้นรูปและแข็งตัวตามแบบที่กําหนดไว
เรียบรอยแลว ตัวอยางของผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป เชน แผนพื้นคอนกรีต เสารั้ว เสาไฟฟา
บล็อกคอนกรีต และทอคอนกรีต เปนตน สําหรับทอคอนกรีตนั้นมีการนํามาใชงานอยูหลากหลาย
ประเภท ในประเทศจีน บราซิล และคาซักสถานมีการนําคริสโซไทลซึ่งเปนแรใยหินสีขาวชนิด
หนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาเปนสวนผสมและใชในการผลิตทอประปาคอนกรีตใชในประเทศ
(กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549 : ระบบออนไลน) ใน
ประเทศไทยสวนใหญทอคอนกรีตมักถูกนํามาใชเกีย่ วกับงานระบายน้ํา ตัวอยางของผลิตภัณฑ เชน
ทอระบายน้ําชนิดปากลิ้นราง ,ทอระบายน้ําชนิดปากระฆัง ,ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป
สี่เหลี่ยม ,ทอดันลอด (Jacking Pipe) , บอพักคอนกรีต และรางระบายน้ําคอนกรีต (บริษัทผลิตภัณฑ
คอนกรีตชลบุรีจํากัด(มหาชน), 2550 : ระบบออนไลน) แตก็มีการนําทอคอนกรีตมาใชกับระบบ
ไฟฟาใตดินเชนกัน ดังที่การไฟฟานครหลวงไดนําทอดันลอด(Jacking Pipe) มาใชในโครงการรอย
สายไฟฟาใตดนิ ในประเทศไทยเริ่มมีการนําสายไฟฟาที่ปกติจะรอยผานเสาไฟฟาไปตามถนนตาง
ๆ ลงใตดินในพื้นที่หลายจังหวัด และมีแนวโนมวาอนาคตจะมีการนําสายไฟฟาลงใตดินมากขึน้
ตามโครงการรอยสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวงที่มีการเปดประมูลงานกัน ดังนั้นทอ
คอนกรีตชนิดนี้จึงมีแนวโนมที่จะมีการใชอยางแพรหลายมากขึ้น
ในจังหวัดเชียงใหมทอคอนกรีตเปนผลิตภัณฑที่มีการนํามาใชอยางแพรหลายโดยเฉพาะ
ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําเปนผลิตภัณฑที่มีสวนสําคัญอยางมากในโครงการกอสรางตาง ๆ
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ซึ่งจําเปนจะตองมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเพื่อจัดการกับการระบายน้ําหรือระบายของเสียที่เกิดขึน้
ภายในโครงการ โดยโรงงานผลิตคอนกรีตในจังหวัดเชียงใหมมที ั้งสิ้น 61 โรง ประกอบดวย
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและโรงงานผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป
จากโรงงานผลิตคอนกรีต
ทั้งหมดนัน้ สวนใหญจะเปนโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และมีโรงงานผลิตทอคอนกรีตสําหรับ
งานระบายน้ําอยูประมาณ 16 โรง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550 : ระบบ
ออนไลน) ผูประกอบการธุรกิจประเภทนี้จะมีลักษณะเปน "ผูผลิต" สินคา โดยสินคานี้จะอยูใน
ประเภทสินคาที่เรียกไดวาเปน "สินคาเฉพาะเจาะจง" สําหรับกลุมลูกคา กระบวนการผลิตเปนไปใน
ลักษณะที่ไมไดใชเทคโนโลยีชั้นสูงมากนัก และเนื่องจากมีโรงงานผลิตทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ําในจังหวัดเชียงใหมอยูหลายแหงนี้เอง ทั้งโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) และโรงงานที่ไมไดรับมอก. จึงทําใหมกี ารแขงขันในธุรกิจประเภทนีส้ ูง
อีกทั้งจากปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนับเปนเหตุทําใหตนทุนวัตถุดิบ การขนสง
และงานบริการสูงขึ้น ไมวาทั้งทางตรงและทางออม ผูประกอบการจึงพยายามลดตนทุนดังกลาว
โดยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทํางาน ซึ่งสามารถลดตนทุนไดในระดับ
หนึ่งเทานัน้ แตที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เรามองขามไมไดคือ การตลาด กลาวคือ ทําอยางไรจะ
สามารถเพิ่มยอดขายใหได และทําอยางไรจะขายใหไดราคาสูงขึ้นตามตนทุนที่สูงขึ้น มีกําไรเพิม่
มากขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ลูกคาของสินคาชนิดนี้ ไมใช
ผูบริโภคทั่วไป ผูซื้อสินคาจะเปนชาง หรือบริษัทรับเหมากอสรางที่จะทําหนาทีว่ างทอระบายน้ํา
ดังนั้น การวิเคราะหตลาดสินคาอุตสาหกรรม จะตองคํานึงพฤติกรรมการซื้อที่อยูในลักษณะของ
"องคการ" ซึ่งจะมีลักษณะในการเลือก และตัดสินใจซื้อที่แตกตางจากการเปนผูบริโภคโดยตรง
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําของผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหม เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ
อีกทั้งยังสามารถเปนขอมูลในการวางแผน
การตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําใหตรงกับความตองการของลูกคา
ตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูรับเหมาในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ
2. เพื่อศึกษาถึง ปญหาที่ผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหมประสบในการซื้อผลิตภัณฑ
ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา
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1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.ทําใหทราบถึง ปจจัยทีม่ ีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูรับเหมาในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ
2.ทําใหทราบถึง ปญหาที่ผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหมประสบในการซื้อผลิตภัณฑ
ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา
3.เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของผูผลิตผลิตภัณฑทอ
คอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
1.4 นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ ไดแก กระบวนการจัดซือ้ ของธุรกิจ สวน
ประสมทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม และตลาดองคการ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการจัดซื้อของธุรกิจ ที่ประกอบดวย 8
ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหา การกําหนดรายละเอียดและความตองการผลิตภัณฑ การกําหนด
คุณลักษณะผลิตภัณฑ การคนหาผูขาย การชักชวนใหผขู ายเสนอขาย การเลือกผูขาย การกําหนด
ลักษณะเฉพาะของคําสั่งซื้อ และการทบทวนผลการสั่งซื้อ
ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา เปนทอคอนกรีตที่วางไวใตผิวดินเพื่อระบายน้าํ จาก
บริเวณถนนหรือพื้นที่ใกลเคียง และระบายของเสียจากบริเวณอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา 2 ประเภท ไดแก ทอแบบปาก
ลิ้นราง และทอแบบปากระฆัง ซึ่งทอแบบปากลิ้นราง หมายถึง ทอทีป่ ลายขางหนึ่งบากเปนบาที่ผวิ
ดานนอก และปลายอีกขางหนึ่งบากเปนบาที่ผิวดานใน เพื่อใหสวมสลับขางกันไดอยางเหมาะสม
สวนทอแบบปากระฆัง หมายถึง ทอที่ปลายขางหนึ่งผายออกและปลายอีกขางหนึง่ เปนแนวตรง
ปลายขางที่ผายออกสามารถสวมปลายที่เปนแนวตรงของทอขนาดเดียวกันไดอยางเหมาะสม
(มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.128-2528, 2529 : 1)
ผูรับเหมากอสราง หมายถึง ผูรับเหมากอสรางที่เปนสมาชิกของชมรมผูรับเหมาเชียงใหม
ที่มีสํานักงานตั้งอยูในอําเภอเมืองเชียงใหมและไมมีรายชื่ออยูในบริษทั ที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
หุนสวนบริษทั จังหวัดเชียงใหม

