
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

         
นับต้ังแตปลายป พ.ศ. 2548 เปนตนมา เศรษฐกิจเร่ิมมีแนวโนมชะลอตัว และถดถอยลง

ไปเร่ือย ๆ จนถึงปจจุบัน  ปจจัยหลักคือ การเมืองท่ีไมม่ันคง ราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ อยาง
ตอเนื่อง และคาครองชีพท่ีสูงข้ึน เปนตน จากรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเครือซีเมนต
ไทย ป 2549  พบวาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศยังมีกําลังการผลิตสวนเกิน โดยมีกําลังผลิต
รวม 55 ลานตัน ขณะท่ีมีความตองการเพยีง 27 ลานตัน ซ่ึงลดลงจากป 2548 ทําใหผูผลิตตอง
สงออกไปตางประเทศ สวนตลาดอสังหาริมทรัพยมีอัตราการขยายตัวเล็กนอยจากโครงการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน ท้ังงานสรางท่ีอยูอาศัยใหมและงานตอเติมซอมแซม แตจากภาวะเศรษฐกจิท่ี
ชะลอตัวลง สงผลใหตลาดวัสดุกอสรางมีการแขงขันดานราคารุนแรงข้ึน (คณะกรรมการพัฒนาสู
ความยั่งยืน เครือซีเมนตไทย, 2549 : ระบบออนไลน) 

และจากรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนธันวาคม 2550 พบวา
เดือนพฤศจกิายน 2550 ปริมาณการผลิตและปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศยังคงชะลอ
ตัวลงอยางตอเนื่องเม่ือเทียบกับเดือนกอนลดลงรอยละ 4.16 และ 0.56 ตามลําดับ และเม่ือเทียบกับ
เดือนเดยีวกันของปกอน ลดลงรอยละ 2.76 และ 7.29 ตามลําดับ เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยู
ในภาวะซบเซา ตามการบริโภคและการลงทุนในประเทศท่ีชะลอตัวลง เพราะขาดความเช่ือม่ันทาง
เศรษฐกิจ   คาดวาการผลิตและการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศในเดือน ธันวาคม 2550 และ 
เดือนมกราคม 2551 มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากเร่ิมเขาสูฤดูกาลกอสรางและประกอบกับหลังการ
เลือกต้ังทําใหเกิดความชัดเจนทางการเมืองมากข้ึน ทําใหความเช่ือม่ันในการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน แตปจจัยเส่ียงในดานราคาน้ํามันเพิ่มสูงข้ึนยังเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะมีผลตอ
การฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย  (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2550 : ระบบออนไลน) 

เม่ือพิจารณาท่ีอุตสาหกรรมคอนกรีตภายในประเทศพบวา ผลการสํารวจดัชนคีวาม
เช่ือม่ันของธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีตไทยในไตรมาสท่ี 4 ป พ.ศ.2549  ปรับตัว
เพิ่มข้ึนจาก 86.4 ในไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ.2549 เปน 91.3  ถึงแมวาจะมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนแตจะเห็น
ไดวาคาดัชนีความเชื่อม่ันของธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีตไทย ยังคงมีคาตํ่ากวาระดับ 
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100 แสดงวานักธุรกิจมีความมั่นใจในสถานการณดานตาง ๆ วาอยูในระดับตํ่า แตมีแนวโนมท่ีดข้ึีน
เปนลําดับ (มีคาดัชนีตํ่ากวาระดับ 100 แปดไตรมาสติดตอกัน) 

ท้ังนี้จะสังเกตไดวาความเช่ือม่ันท่ียังปรับตัวตํ่าวาระดับ 100 เปนผลมาจากการทีย่ังไมมี
ความม่ันใจตอสถานการณท้ังในปจจบัุนและในอนาคตอยูตอไปอยางตอเนื่อง  การที่ดัชนีความ
เช่ือม่ันยังคงแสดงทิศทางการเคล่ือนไหวอยูในระดับท่ีตํ่ากวา 100 ตอเนื่องกนัหลายไตรมาส 
นับต้ังแตตนป พ.ศ.2548 เปนตนมา เนื่องจากเร่ิมมีความกังวลมากข้ึนเกี่ยวกับความเส่ียงตาง ๆ ทาง
เศรษฐกิจ แมวาในระยะหลังราคาน้ํามันเร่ิมปรับตัวลดลง แตการเมืองท่ียังคงมีปญหาอยู จึงทําให
สงผลกระทบทางจิตวิทยาในเชิงลบตอความเช่ือม่ันของนักธุรกิจ (ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2550 : 4 ) 

ผลิตภัณฑคอนกรีตเปนผลิตภัณฑท่ีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการกอสรางโครงสราง
พื้นฐานทางสาธารณูปโภค การกอสรางถนน ท่ีอยูอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดย
ผลิตภัณฑคอนกรีตสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีต
สําเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จจะมีลักษณะเปนคอนกรีตเหลวท่ีใชสําหรับการเทลงในแบบเพ่ือข้ึนรูป
ตามท่ีตองการ สวนคอนกรีตสําเร็จรูปนั้นจะเปนคอนกรีตท่ีข้ึนรูปและแข็งตัวตามแบบท่ีกําหนดไว
เรียบรอยแลว ตัวอยางของผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป เชน แผนพื้นคอนกรีต เสาร้ัว เสาไฟฟา 
บล็อกคอนกรีต และทอคอนกรีต เปนตน สําหรับทอคอนกรีตนั้นมีการนํามาใชงานอยูหลากหลาย
ประเภท ในประเทศจีน บราซิล และคาซักสถานมีการนําคริสโซไทลซ่ึงเปนแรใยหนิสีขาวชนิด
หนึ่งท่ีเกดิข้ึนตามธรรมชาติมาเปนสวนผสมและใชในการผลิตทอประปาคอนกรีตใชในประเทศ
(กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2549 : ระบบออนไลน) ใน
ประเทศไทยสวนใหญทอคอนกรีตมักถูกนาํมาใชเกีย่วกับงานระบายน้ํา ตัวอยางของผลิตภัณฑ เชน 
ทอระบายน้ําชนิดปากล้ินราง ,ทอระบายน้ําชนดิปากระฆัง ,ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป
ส่ีเหล่ียม ,ทอดันลอด (Jacking Pipe) , บอพักคอนกรีต และรางระบายน้ําคอนกรีต (บริษัทผลิตภัณฑ
คอนกรีตชลบุรีจํากัด(มหาชน), 2550 : ระบบออนไลน) แตก็มีการนําทอคอนกรีตมาใชกับระบบ
ไฟฟาใตดินเชนกัน ดงัท่ีการไฟฟานครหลวงไดนําทอดนัลอด(Jacking Pipe) มาใชในโครงการรอย
สายไฟฟาใตดนิ ในประเทศไทยเร่ิมมีการนําสายไฟฟาท่ีปกติจะรอยผานเสาไฟฟาไปตามถนนตาง 
ๆ ลงใตดินในพ้ืนท่ีหลายจงัหวัด และมีแนวโนมวาอนาคตจะมีการนําสายไฟฟาลงใตดินมากข้ึน 
ตามโครงการรอยสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวงท่ีมีการเปดประมูลงานกนั ดังนั้นทอ
คอนกรีตชนิดนี้จึงมีแนวโนมท่ีจะมีการใชอยางแพรหลายมากข้ึน 

ในจังหวดัเชียงใหมทอคอนกรีตเปนผลิตภณัฑท่ีมีการนํามาใชอยางแพรหลายโดยเฉพาะ
ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้าเปนผลิตภัณฑท่ีมีสวนสําคัญอยางมากในโครงการกอสรางตาง ๆ 
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ซ่ึงจําเปนจะตองมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีเพื่อจัดการกับการระบายน้ําหรือระบายของเสียท่ีเกิดข้ึน
ภายในโครงการ โดยโรงงานผลิตคอนกรีตในจังหวัดเชียงใหมมีท้ังส้ิน  61 โรง ประกอบดวย
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและโรงงานผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป จากโรงงานผลิตคอนกรีต
ท้ังหมดนัน้ สวนใหญจะเปนโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และมีโรงงานผลิตทอคอนกรีตสําหรับ
งานระบายน้ําอยูประมาณ 16 โรง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550 : ระบบ
ออนไลน)        ผูประกอบการธุรกิจประเภทนี้จะมีลักษณะเปน "ผูผลิต" สินคา โดยสินคานี้จะอยูใน
ประเภทสินคาท่ีเรียกไดวาเปน "สินคาเฉพาะเจาะจง" สําหรับกลุมลูกคา กระบวนการผลิตเปนไปใน
ลักษณะท่ีไมไดใชเทคโนโลยีช้ันสูงมากนกั และเนื่องจากมีโรงงานผลิตทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายนํ้าในจงัหวัดเชียงใหมอยูหลายแหงนี้เอง ท้ังโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม (มอก.) และโรงงานท่ีไมไดรับมอก. จึงทําใหมีการแขงขันในธุรกิจประเภทนีสู้ง      
อีกท้ังจากปจจยัทางเศรษฐกจิและปจจัยตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนนับเปนเหตุทําใหตนทุนวัตถุดิบ การขนสง
และงานบริการสูงข้ึน ไมวาท้ังทางตรงและทางออม ผูประกอบการจึงพยายามลดตนทุนดังกลาว
โดยปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการทํางาน ซ่ึงสามารถลดตนทุนไดในระดับ
หนึ่งเทานัน้  แตท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเรามองขามไมไดคือ การตลาด กลาวคือ ทําอยางไรจะ
สามารถเพ่ิมยอดขายใหได  และทําอยางไรจะขายใหไดราคาสูงข้ึนตามตนทุนท่ีสูงข้ึน มีกําไรเพิม่
มากข้ึน ในภาวะเศรษฐกจิเชนนี้  และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ลูกคาของสินคาชนิดนี้ ไมใช
ผูบริโภคท่ัวไป ผูซ้ือสินคาจะเปนชาง หรือบริษัทรับเหมากอสรางท่ีจะทําหนาท่ีวางทอระบายน้ํา 
ดังนั้น การวิเคราะหตลาดสินคาอุตสาหกรรม จะตองคํานึงพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยูในลักษณะของ 
"องคการ" ซ่ึงจะมีลักษณะในการเลือก และตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางจากการเปนผูบริโภคโดยตรง 

 ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําของผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหม เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ  อีกท้ังยังสามารถเปนขอมูลในการวางแผน
การตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้าใหตรงกับความตองการของลูกคา
ตอไป 

  
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึง ปจจยัท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูรับเหมาในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ 

2. เพื่อศึกษาถึง ปญหาท่ีผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหมประสบในการซ้ือผลิตภัณฑ
ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้า 
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1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
1.ทําใหทราบถึง ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูรับเหมาในอําเภอเมือง

เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ 
2.ทําใหทราบถึง ปญหาท่ีผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหมประสบในการซ้ือผลิตภัณฑ

ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้า 
3.เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตน ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของผูผลิตผลิตภัณฑทอ

คอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
 
1.4 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ ไดแก กระบวนการจัดซ้ือของธุรกิจ สวน
ประสมทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม และตลาดองคการ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการจัดซ้ือของธุรกิจ ท่ีประกอบดวย 8
ข้ันตอน ไดแก การรับรูปญหา การกําหนดรายละเอยีดและความตองการผลิตภัณฑ การกําหนด
คุณลักษณะผลิตภัณฑ การคนหาผูขาย การชักชวนใหผูขายเสนอขาย การเลือกผูขาย การกําหนด
ลักษณะเฉพาะของคําส่ังซ้ือ และการทบทวนผลการส่ังซ้ือ 

ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้า  เปนทอคอนกรีตท่ีวางไวใตผิวดนิเพื่อระบายน้าํจาก
บริเวณถนนหรือพื้นท่ีใกลเคียง และระบายของเสียจากบริเวณอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
ในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาเฉพาะทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา 2 ประเภท ไดแก ทอแบบปาก
ล้ินราง และทอแบบปากระฆัง ซ่ึงทอแบบปากล้ินราง หมายถึง ทอท่ีปลายขางหนึ่งบากเปนบาท่ีผิว
ดานนอก และปลายอีกขางหน่ึงบากเปนบาท่ีผิวดานใน เพื่อใหสวมสลับขางกันไดอยางเหมาะสม  
สวนทอแบบปากระฆัง หมายถึง ทอท่ีปลายขางหนึ่งผายออกและปลายอีกขางหนึง่เปนแนวตรง 
ปลายขางท่ีผายออกสามารถสวมปลายท่ีเปนแนวตรงของทอขนาดเดยีวกันไดอยางเหมาะสม 
(มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.128-2528, 2529 : 1)  

ผูรับเหมากอสราง หมายถึง ผูรับเหมากอสรางท่ีเปนสมาชิกของชมรมผูรับเหมาเชียงใหม
ท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในอําเภอเมืองเชียงใหมและไมมีรายชื่ออยูในบริษทัท่ีถูกขีดช่ือออกจากทะเบียน
หุนสวนบริษทัจังหวดัเชียงใหม 
 
 


