บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรม
การคนควาแบบอิสระเรื่อง ปจจัยที่มผี ลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูรับเหมาใน
อําเภอเมืองเชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา ซึ่งใชทฤษฎี แนวคิด และ
ทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวของมีดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อของธุรกิจ
2. สวนประสมทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม
3. ตลาดองคการ
4. ลักษณะของคอนกรีต
5. ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
2.1 กระบวนการจัดซื้อของธุรกิจ (Philip Kotler, 2003 : 228)
Robinson และคณะ ไดจดั แบงขั้นตอนการจัดซื้อของธุรกิจออกเปน 8 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1) การรับรูปญหา (Problem Recognition) การตระหนักถึงปญหาของสินคาและบริการ
ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุนภายในและภายนอก โดยสิ่งกระตุน ภายใน เชน ความตองการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมและความตองการวัตถุดบิ ใหม ความตองการซื้ออุปกรณเนื่องจากความเสียหายของเครื่องจักร
ความตองการเปลี่ยนผูขายใหมเนื่องจากไมพอใจในสินคาซึ่งอาจจะตองการราคาที่ถูกลง
หรือ
ตองการคุณภาพดีขึ้น สวนสิ่งกระตุนภายนอก เชน งานแสดงสินคา โฆษณา หรือโทรศัพทจาก
พนักงานขายที่เสนอสินคาที่คุณภาพดีกวาหรือราคาถูกกวา
2) การกําหนดรายละเอียดและความตองการผลิตภัณฑ (General Need Description)
สําหรับสินคาทั่วไป ผูซื้อสามารถกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของสินคาที่บริษัทตองการ แต
สําหรับสินคาที่สลับซับซอนผูซื้อจะปรึกษากับผูอื่น เชน วิศวกร หรือผูใช เพื่อกําหนดคุณสมบัติ
ความเหมาะสม หรือราคาของสินคา
3) การกําหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ (Product Specification) ฝายจัดซื้อจะตองกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของสินคาใหชัดเจน เพือ่ สามารถนํามาใชงานไดตรงกับมาตรฐานที่
กําหนดไว
4) การคนหาผูขาย (Supplier Search) ผูซื้อสามารถตรวจสอบรายชื่อผูขายไดจาก ไดเร็ก
ทอรี่ คนหาจากคอมพิวเตอร ดูโฆษณาสินคาและดูการแสดงสินคา งานของผูขายก็คอื จัดทํารายชือ่
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ไวในไดเร็กทอรี่ ลงโฆษณาและทําการสงเสริมการขาย รวมทั้งสรางชื่อเสียงที่ดีในตลาด ผูซื้อจะ
คัดเลือกลักษณะของผูขายที่เหมาะสมทีส่ ุด และหลังจากไดทําการประเมินแตละบริษัทแลว ผูซื้อจะ
ไดรายชื่อผูขายที่มีคุณสมบัติตรงตามตองการ
5) การชักชวนใหผูขายเสนอขาย (Proposal Solicitation) ผูซื้อจะเปดโอกาสใหผูขาย
เสนอราคาสินคา และหลังจากประเมินรายละเอียดของขอเสนอแลว จะเชิญใหผูขายที่ผานการ
ประเมินมาเสนอขายอยางเปนทางการ
6) การคัดเลือกผูขาย (Supplier Selection) ในการคัดเลือกผูขาย ฝายจัดซื้อจะพิจารณา
ผูขายตามเกณฑการประเมินของบริษัท ไดแก ราคา ชือ่ เสียงของผูขาย ความนาเชือ่ ถือของสินคา
การบริการหลังการขาย และความยืดหยุน ของผูขาย จากนั้นก็จะคัดเลือกผูขายที่เหมาะสมที่สุด
7) การกําหนดลักษณะเฉพาะของคําสั่งซื้อ (Order-Routine Specification) หลังจากเลือก
ผูขายแลว ผูซอื้ จะเจราจาเกีย่ วกับการสั่งซื้อขั้นสุดทาย มีการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ จํานวนที่
ตองการ เวลาสงมอบสินคา นโยบายการคืนสินคา การรับประกันสินคา เปนตน
8) การทบทวนผลการสั่งซื้อ (Performance Review) ผูซื้อจะทบทวนการปฏิบัติงานของ
ผูขายที่เขาไดเลือกไวโดยใชวิธีการใน 3 วิธี ดังตอไปนี้
วิธีแรก
ผูซื้อจะสอบถามจากผูใชงานโดยตรงและใหผูใชสินคาประเมินผล
วิธีที่สอง ผูซื้อจัดอันดับผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้าํ หนักในการใหคะแนน
วิธีที่สาม ผูซื้ออาจสรุปตนทุนอันเกิดจากการปฏิบัติงานบกพรองของผูขายเพื่อใชปรับ
ตนทุนการซื้อ รวมทั้งการปรับราคา
ประเภทของการตัดสินใจซื้อ (อรชร มณีสงฆ และคณะ, 2549 : 82)
การตัดสินใจซือ้ ของธุรกิจ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก การซื้อแบบภารกิจใหม
(New-task) การซื้อซ้ําแบบปรับปรุง (Modified rebuys) และการซื้อซ้ําแบบเดิม (Straight rebuys)
การจัดแบงประเภทไดจําแนกตามความใหมของการตัดสินใจตอกิจการ จํานวนของขอมูลที่ตองการ
ในการตัดสินใจ และทางเลือกตาง ๆ ในการซื้อ
การซื้อแบบภารกิจใหม (New-task) เมื่อธุรกิจตองเผชิญกับปญหาในการซื้อครั้งใหม จะ
มีความจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่จะมาตอบสนองหรือแกไขปญหา
นั้น ๆ การซื้อแบบภารกิจใหมนี้อาจเกิดจากการซื้อสินคาและบริการที่ไมไดซื้อสม่ําเสมอ หรือ
ตนทุนของการตัดสินใจผิดพลาดคอนขางสูง
ในกรณีนี้ผูขายจะตองทําใหผูซื้อมั่นใจวาหากซื้อ
ผลิตภัณฑของตนไปจะสามารถชวยผูซื้อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งการแกไขปญหาไมไดเกิดจาก
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การซื้อสินคาจากผูขายรายที่เสนอราคาถูกเพียงอยางเดียว การซื้อแบบภารกิจใหมจะมีการตัดสินใจ
ครบตามกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน
การซื้อซ้ําแบบปรับปรุง (Modified rebuys) จะเกิดขึน้ เมื่อมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ
ครั้งใหมเกิดขึ้น เชน การหาผูขายรายใหมในการซื้อสินคาประเภทเดิม หรือการซื้อผลิตภัณฑใหม ๆ
จากผูขายรายเดิม ขอมูลที่ตองการและการตัดสินใจในทางเลือกใหม จะมีนอยกวาการตัดสินใจ
แบบภารกิจใหม
การซื้อซ้ําแบบเดิม (Straight rebuys) เปนการซื้อสินคาหรือบริการที่งายที่สุด เพราะเปน
การซื้อสินคาหรือบริการเดิมที่เคยซื้อมาแลว โดยทั่วไปจะเปนการสั่งซื้อซ้ํา ปจจัยที่ตองทําการ
ตัดสินใจในกรณีนี้ ไดแก การขนสง ผลการดําเนินงาน และราคา
2.2 สวนประสมทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม (พิมพา หิรัญกิตติ, 2548 : 118)
สวนประสมทางการตลาด คือ กลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่ธรุ กิจนํามาใชเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาดของกิจการในตลาดเปาหมาย
สวนประสมทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรมจะประกอบดวย สวนประสม 4
ประการ คือ ผลิตภัณฑ (Industrial Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Distribution) และการ
สงเสริมการตลาด (Promotion)
2.2.1 ผลิตภัณฑ [สินคาอุตสาหกรรม] (Industrial product) หมายถึง สินคาหรือบริการ
ที่บุคคลและองคการซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอื่น หรือใชในการประกอบธุรกิจ หรือ
หมายถึง สินคาหรือบริการที่ผูซื้อซื้อไปเพื่อใชในการผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการ
เชน วัตถุดิบ เครื่องจักร เปนตน
การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธดานผลิตภัณฑ นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตองเขาใจ
ถึงกลยุทธดานผลิตภัณฑที่สามารถยืดหยุน ได และการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในการตลาดสินคาอุตสาหกรรมนั้นผลิตภัณฑเปนตัวแปรที่สําคัญ
ดังนั้นในธุรกิจอุตสาหกรรม
จําเปนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธดานผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ความตองการของลูกคา (customer needs) ผลิตภัณฑทสี่ ามารถตอบสนองตอความ
จําเปนและความตองการของลูกคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดความอยูรอดและความสําเร็จในการแขงขัน
ธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมจะตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความตองการของลูกคาเปาหมาย
อยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมุงการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑในสายผลิตภัณฑ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหจงได
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2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology) มีความจําเปนตอการปรับปรุง
ผลิตภัณฑเกาและใหม รวมทั้งสินคาที่ยังมีอยูที่ลาสมัย เชน เคเบิ้ลของสายโทรศัพท จะทดแทนโดย
สายเคเบิ้ลออฟติค (cable optics) มีหลาย ๆ กิจการทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (PCs) มาจากการใชคอมพิวเตอรขนาดใหญ (Mainframe computer)
3. นโยบายของรัฐและกฎหมาย (Government policies / laws) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงในบริษทั อุตสาหกรรม เชน การควบคุมการผลิตหรือการจํากัดขอบเขตในพื้น
ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายการจัดเก็บภาษี เปนตน
4. การเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ [สินคาอุตสาหกรรม] (Product life-cycle)
ในการรักษายอดขายและกําไรในอุตสาหกรรมอาจจะมีการลด เพิ่ม การปรับปรุง หรือการพัฒนา
สินคา หรือเปนสินคาทดแทนกันเมื่อสินคานั้นอยูใ นขั้นอิ่มตัว โดยนําความรูเกี่ยวกับวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑมารวมพิจารณา
2.2.2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนของเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการ หรือ
ผลรวมของมูลคาที่ผูซื้อ
ทําการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใช
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น
นโยบายการตัง้ ราคา (Pricing policies) นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะมีความ
เกี่ยวของกับลูกคาที่หลากหลาย (เชน ผูใ ช ผูผลิตเครื่องจักร และตัวแทนขาย) ซึ่งซื้อสินคาใน
ปริมาณที่แตกตางกันและมีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่ตางกัน ดังนั้นนโยบายการตั้งราคาจึงควรปรับ
ราคาที่เปนราคาเริ่มตนในรายการของผลิตภัณฑตามความแตกตางเหลานี้ไวดว ย จึงไมจําเปนตอง
กําหนดเพียงราคาเดียว โดยจะกําหนดโครงสรางราคาของรายการผลิตภัณฑใหครอบคลุมความ
แตกตางกันตามขนาดและคุณสมบัติที่ปรากฏในผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ราคาที่กําหนดไวในรายการหรือราคาเริ่มตน (Price list) ที่เปนราคาฐานหรือราคา
เริ่มตนของผลิตภัณฑที่กําหนดไวตามขนาดหรือคุณสมบัติเฉพาะของตัวสินคา ซึ่งเปนขอความทีไ่ ด
เผยแพรไปยังลูกคาตามโบรชัวร ขอความในราคาจะกําหนดถึงวันที่จดั สงและการเพิ่มคาธรรมเนียม
พิเศษสําหรับเงื่อนไขบางอยาง เชน การขนสง ภาษีขาย และการประกันการขนสง เปนตน ดังนัน้
ราคาสุทธิจะถือเกณฑราคาทีก่ ําหนดไว หักดวยสวนลด เชน สวนลดการคา สวนลดปริมาณและเงิน
สด คาขนสง เปนตน เพราะฉะนัน้ ราคาสุทธิจึงเปนปจจัยที่สาํ คัญที่สุดสําหรับผูที่ซื้อสินคาของ
องคการ
เนื่องจากราคานี้จะสามารถใชไดกับผูซื้อสินคาภายหลังจากหักสวนลดและสวนลดใน
เงื่อนไขตาง ๆ แลว ตัวอยาง ถาราคากําหนดไวที่ 1,000 บาท นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะให
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สวนลดรอยละ 10 ของราคา และไดใหสวนลดจากการที่ไมตองคิดคาขนสงอีกรอยละ 3 ของราคา
เพราะฉะนั้นราคาสุทธิคือ 870 บาท เปนตน
2. สวนลดการคา (Trade discounts) เปนสวนลดที่ใหตามปกติเพื่อตอบแทนแกคนกลาง
หรือตัวแทนขายหรือผูจัดจําหนาย (Middlemen) ที่เขามาทําหนาที่จดั จําหนายผลิตภัณฑใหแกบริษัท
สวนลดการคาจะมากหรือนอยนั้นจะขึ้นอยูกับบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมเฉพาะอยางที่เกีย่ วกับ
หนาที่โดยคนกลาง นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตองมั่นใจวาสวนลดการคาทีใ่ หแกตัวแทน
ขายหรือผูจัดจําหนายตองมีรปู แบบเดียวกันทุกราย ความแตกตางกันในสวนลดจะทําใหเกิดความ
ไมพอใจแกผซู ื้อได
3. สวนลดปริมาณ (Quantity discounts) เปนสวนลดที่มอบใหแกลูกคาอุตสาหกรรมที่
ซื้อสินคาในปริมาณมาก การใหสวนลดในปริมาณการซื้ออาจเปนแบบครั้งเดียวหรือสะสมยอดมา
หลาย ๆ ครั้งที่ซื้อ ลูกคาที่ซื้อในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้ นอกจากชวยระบายสินคาไดรวดเร็วขึ้นแลว ยัง
สามารถประหยัดคาใชจายในการขาย และเปนการหาลูกคาประจําไดอีกดวย สวนลดปริมาณนีย้ ัง
สามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ สวนลดปริมาณแบบไมสะสม และสวนลดปริมาณแบบสะสม โดย
ที่สวนลดปริมาณแบบไมสะสม [Quantity discounts (Non-cumulative)] เปนการใหสวนลดโดยถือ
เกณฑปริมาณของการซื้อเพื่อกระตุนลูกคาใหซื้อในปริมาณมากขึ้น โดยลดจากราคาที่กาํ หนดไวใน
รายการ ตัวอยาง ขนาดของคําสั่งซื้อของลูกคาแตละราย กําหนดไววา ถาซื้อจํานวนต่ํากวา 10 หนวย
ไมใหสวนลด ถาซื้อระหวาง10-20 หนวย ใหสวนลดรอยละ 5 ซื้อจํานวน 21-50 หนวย ลดรอยละ
10 ซื้อจํานวนตั้งแต 51 หนวยขึ้นไป ลดรอยละ 15 เปนตน ในดานของสวนลดปริมาณแบบสะสม
[Quantity discounts (Cumulative)] เปนการใหสวนลดโดยถือเกณฑปริมาณของการซื้อสินคาเปน
ยอดสะสม ในชวงระยะเวลาที่กําหนดให เชน การซื้อตอปสะสมต่ํากวา 1,000,000 บาท ไมมี
สวนลด ยอดสะสม 1,000,001 – 5,000,000 บาท ไดสวนลดรอยละ 5 ยอดสะสม 5,000,000 บาทขึ้น
ไปไดสวนลดรอยละ 10 เปนตน
4. สวนลดเงินสด (Cash discounts) เปนสวนลดแบบทีน่ ิยมใชมากในตลาดสินคา
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจายเงินสดทันที ตัวอยางเชน ในการชําระเงินได
กําหนดเงื่อนไขไววา 5/10, n/60 หมายความวา กําหนดชําระเงินภายใน 60 วัน ถาชําระเงินใน 10
วันแรกจะไดสว นลดรอยละ 5 เปนตน
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เงื่อนไขทางการคาในตลาดสินคาอุตสาหกรรม
เงื่อนไขการชําระเงิน (Term of payment) โดยทัว่ ไปแลวมีเงื่อนไข 2 แบบคือ 1) การจาย
โดยตรง 2) การจายผานธนาคาร ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ใชโดยองคการตาง ๆ แตอยางไรก็ตามสวนราชการ
หรือองคการเอกชนนั้นจะใชเงื่อนไข เชน 60/5 หมายความวา กําหนดการชําระเงินภายใน 60 วัน ถา
ชําระเงินสดจะไดสวนลดรอยละ 5 เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจายเงินโดยตรง (Direct payment) ในกรณีที่สินคาสงตรงไปยังลูกคา และมีใบสงของ
ลูกคาจะพิจารณาเอกสารและเงื่อนไขตาง ๆ เชน อาจจะเปนการใชสินเชื่อ 10, 15, 30, 45, 60 หรือ
90 วัน กับลูกคา ซึ่งเปนการตกลงกันระหวางผูขายกับผูซื้อ และผูซื้อจะจายเงินชําระคาสินคา
โดยตรง
การจายโดยผานธนาคาร (Payment through bank) มีรูปแบบในการชําระเงิน เชน การใช
เลตเตอรออฟเครดิต (letter of credit : LC) ซึ่งเปนตราสารที่ออกโดยธนาคารในนามของผูซื้อเพื่อ
รับรองวาจะชําระเงินใหกับผูขายก็ตอเมื่อผูขายไดยนื่ เอกสารตามที่ไดระบุใน LC และเอกสารนั้น
จะตองเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ LC ดวย ซึ่งผูซื้อจะตองยื่นคํารองที่ธนาคารโดยระบุ
ชื่อผูขาย จํานวนเงินที่ตองการจะซื้อสินคา สกุลเงิน วันหมดอายุ รายละเอียดของสินคา ระยะในการ
ชําระ หลังจากนั้นผูขายสินคาจะไดรับแจงถึงการเปด LC ผูขายเมื่อจัดสงสินคามาใหผูซื้อและสง
เอกสารที่เกี่ยวของกับการขายสินคาใหกับธนาคารแลว ทางธนาคารจะเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารวาตรงตามเงื่อนไขของ LC หรือไม กอนที่จะชําระเงินคาสินคาใหกับผูขาย หลังจากนั้น
ธนาคารก็จะเรียกเก็บเงินจากผูซื้อ
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร (Bank guarantee) ถือเปนเอกสารที่ออกโดยธนาคารใน
นามของผูซื้อ เพื่อค้ําประกันแกผูขายวา หากผูซื้อที่ธนาคารค้ําประกันไมปฏิบัติตามที่ไดสัญญาไว
กับผูขาย ธนาคารจะเปนผูรบั ผิดชอบที่จะจายเงินจํานวนหนึ่งใหแกผขู ายที่รับหนังสือค้ําประกันเปน
การชดเชยหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หนังสือค้ําประกันมีหลายประเภท เชน ประกันการ
ประมูล ประกันเงินกู ประกันการจายเงินลวงหนา เปนตน
2.2.3 การจัดจําหนาย (Distribution) เปนเสนทางที่ผลิตภัณฑเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยัง
ลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวยผูผลิต ผูบริโภค
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial user) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial consumer) และ
คนกลาง (Middleman)
โลจิสติกสทางการตลาด
เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการ
เคลื่อนยายวัสดุและสินคาจากจุดเริ่มตนไปยังจุดที่ตองการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
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โดยมุงกําไร จากลักษณะดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 1) เปนกิจกรรมการเคลื่อนยายสินคาและ
วัสดุจากจุดเริม่ ตน ซึ่งมีหนาที่เกีย่ วของกับการขนสง การเก็บรักษาสินคา และการบริหารสินคา
คงเหลือ 2) มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการประสานงานที่จะทําใหเกิดตนทุนในการจัดหนายต่ําทีส่ ุด
โดยมีระดับการใหบริการลูกคาที่เหมาะสม และมุงหวังกําไร
3) เปนขั้นตอนการบริหาร
ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม
สวนการกระจายสินคา เปนกิจกรรมทั้งหมดที่เกีย่ วของกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปสูผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม หรือเปนการเคลื่อนยายตัวสินคาจากโรงงานไปยัง
ลูกคา
ดังนั้นขอแตกตางระหวางโลจิสติกสกับการกระจายสินคา คือ โลจิสติกสจะเริ่มตน
กระจายสินคาที่แหลงปจจัยการผลิต แตการกระจายสินคาเริ่มตนที่แหลงผลิตไปยังลูกคา
โลจิสติกสทางการตลาด / การกระจายสินคา (Marketing logistics / Physical
distribution) แมวาโลจิสติกสจะเริ่มตนที่ระบบทหารในการสงกําลังบํารุงแตก็มีการใชในธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้น โดยปกติโลจิสติกสจะมีการเคลื่อนไหวผลิตภัณฑที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ 1) อุปสงคของ
สินคา (Physical supply) ประกอบดวย การจัดหาวัตถุดบิ วัสดุสิ้นเปลืองสําหรับกระบวนการผลิต
สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งของการบริหารวัตถุดิบหรือเปนหนาที่ในการซื้อ 2) การกระจายสินคา
(Physical distribution) ประกอบดวยการสงมอบผลิตภัณฑไปยังลูกคาและคนกลาง ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการบริหารการตลาดที่บางครั้งเรียกวา โลจิสติกสทางการตลาดโดยจะมุง ที่การกระจาย
สินคาหรือโลจิสติกสทางการตลาด
การใชโลจิสติกสมีผลกระทบที่สําคัญตอการใหบริการลูกคา
การสรางขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันในตลาด ในการศึกษาบริษัท 1000 บริษัท โดย Donald Bowerson มีการรายงานวา
บริษัทที่มีการปฏิบัติงานโลจิสติกสที่เหนือกวา ก็จะสามารถสรางความจงรักภักดีจากลูกคาไดใน
จํานวนที่มากกวา แนวคิดที่เปนประโยชนตอระบบโลจิสติกส มีดังนี้
1. ระบบทันเวลา (Just-in-time system : JIT) ธุรกิจอุตสาหกรรมจํานวนมากไดมกี าร
ยอมรับระบบทันเวลาพอดี ซึ่งในระบบนี้ผูขายวัสดุและวัตถุดิบจะมีการสงมอบผลิตภัณฑโดยใช
เวลานอย โดยระบบนี้คาดหวังวาผูขายปจจัยการผลิตจะสงผลิตภัณฑในชวงเวลาที่เหมาะสมและ
ปริมาณที่เหมาะสมตามความตองการใชสําหรับลูกคา คุณภาพของผลิตภัณฑก็จะมีความสมบูรณ
โดยไมตองทําการตรวจสอบ ในการนี้ผขู ายปจจัยการผลิตจะตองมีการประสานงานกับตารางการ
ผลิตของลูกคาเปนอยางดี และเมื่อความถีข่ องการสงมอบมีมากขึ้น การสงมอบดวยระบบทันเวลา
พอดี จะมีขอ ไดเปรียบในการเพิ่มสวนครองตลาดจากลูกคาสินคาอุตสาหกรรมที่เห็นความสําคัญ
ของระบบนี้
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2. แนวคิดดานตนทุนรวม (Total cost approach) ในที่นี้จะมุงความสมดุลของปจจัย
สําคัญ 2 สวน คือ 1) ตนทุนการจัดจําหนายโดยรวม 2) ระดับของการใหบริการที่จดั หาใหกับลูกคา
วัตถุประสงคของแนวคิดนีก้ ็คือ
สรางระบบที่ทําใหเกิดความสมดุลระหวางตนทุนในการจัด
จําหนายโดยรวมกับระดับของการบริการลูกคา เพื่อใหเกิดกําไรสูงสุดใหแกบริษทั และสมาชิกใน
ชองทาง ซึ่งหมายความวาแทนที่จะพิจารณาถึงสวนประกอบของตนทุนแตละสวนของการกระจาย
สินคา ก็มาพิจารณาตนทุนโดยรวมของการจัดจําหนายแทน ทํานองเดียวกันก็ใหพจิ ารณาระดับการ
ใหบริการโดยถือเกณฑ ดังนี้ 1) ความตองการบริการของลูกคา 2) ระดับการใหบริการของคูแขงขัน
3) วัตถุประสงคในการทํากําไรของบริษัท ดังนั้นจะตองมีการกําหนดความสัมพันธระหวางตนทุน
และการบริการเพื่อที่จะเลือกระดับการใหบริการที่เหมาะสม
3. ตนทุนในการจัดจําหนายโดยรวมต่ําสุด (Minimize the total distribution cost)
สวนประกอบของตนทุนแตละสวน จะมีผลกระทบตอวิธีการที่สลับซับซอนและพยายามทีจ่ ะทําให
เกิดตนทุนเดีย่ วต่ําสุด แตสามารถมีผลตอการเพิ่มตนทุนรวม ดวยเหตุนี้การตัดสินใจนโยบายของ
อุตสาหกรรมในธุรกิจก็คือ การทําใหมีสินคาคงเหลือต่ําสุดเพื่อที่จะลดตนทุนในการเก็บรักษาสินคา
คงเหลือ และเพิ่มการสั่งสมของใบสั่งซื้อ และมีการผลิตเฉพาะสินคาทีข่ ายหมด รวมทั้งหยุดการสง
สินคาไปยังลูกคาสําหรับคําสั่งซื้อที่ไมสามารถขนสงไดดี เนื่องจากมีตน ทุนสูงมาก ซึ่งจะมีผลลัพธ
ตอตนทุนการจัดจําหนายโดยรวม สวนประกอบของตนทุนแตละสวนที่สําคัญ ไดแก การขนสง
การเก็บรักษาสินคาคงเหลือ การคลังสินคา และตนทุนซอนเรนของธุรกิจที่สูญเสียไป ปฏิกิริยา
ระหวางกันของสวนประกอบของตนทุนจะเกีย่ วของกับการแลกเปลี่ยนกันของตนทุน
เพราะ
สวนประกอบตนทุนเหลานี้ ก็จะมีผลตอความขัดแยงดานความประหยัดกับอีกตนทุนหนึ่ง ดังนัน้
บริษัทควรจะพิจารณาถึงตนทุนการจัดจําหนายโดยรวมกับระบบการจัดจําหนายที่นําเสนอจะดีกวา
และการเลือกระบบซึ่งทําใหเกิดตนทุนการจัดจําหนายโดยรวมต่ําสุด ซึ่งเปนการรวมสวนประกอบ
ของตนทุนที่มกี ารกลาวไวตอนตน (เชน คาขนสง + ตนทุนคลังสินคา + ตนทุนสินคาคงเหลือ +
ตนทุนของสินคาที่สูญเสียไปใหกับการขนสงที่ลาชา)
2.2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมการติดตอสื่อสารไปยังตลาด
เปาหมาย เพือ่ เปนการใหความรู ชักจูงใจ หรือเปนการเตือนความจําของตลาดเปาหมายที่มีตอตรา
สินคาและผลิตภัณฑ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง การใหขาวสารและ
ประชาสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญที่นํามาใชในการสรางการรับรู การกระตุนชื่อเสียงของบริษัท การ
แยกแยะขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑหรือการนําทางใหกับพนักงานขาย โดยทั่วไปแลวการขายโดย
ใชพนักงานขาย
เปนสวนประกอบทีส่ ําคัญที่สุดของกลยุทธการสื่อสารของนักการตลาดสินคา
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อุตสาหกรรม และเนื่องจากผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรมจํานวนมากจะมีเทคนิคการขายที่สลับ
ซอน และมีกระบวนการของการตอรองอยางกวางขวางที่เกีย่ วของในการขายสินคาหรือบริการ
ทางดานอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การโฆษณา การสงเสริมการ
ขาย การตลาดทางตรง การเผยแพรขาวสาร และการประชาสัมพันธจะตองทําใหประสานงานกับ
การใชความพยายามในการขายโดยใชพนักงานขาย ดังนั้นนักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตอง
ระมักระวังในการพิจารณาสวนประกอบทัง้ หมดของสวนประสมของการสื่อสาร หรือสวนประสม
ของการสงเสริมการตลาด เพื่อที่จะพัฒนาแผนการสื่อสารหรือการสงเสริมการตลาด ใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด
การพัฒนาแผนการสื่อสารสินคาอุตสาหกรรม
ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาแผนการ
สงเสริมการตลาดหรือการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิผลมีดังนี้ 1) กําหนดวัตถุประสงคในการ
สื่อสารการตลาด 2) ระบุถึงผูรับขาวสารที่เปนเปาหมาย 3) กําหนดงบประมาณของการสงเสริม
การตลาด 4) พัฒนากลยุทธขาวสาร 5) การเลือกสือ่ 6) การประเมินผลลัพธจากการสงเสริม
การตลาด 7) การผสมผสานแผนการสงเสริมการตลาด
การสงเสริมการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม สามารถทําไดหลายประการ ดังตอไปนี้
1. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) และการสงเสริมธุรกิจ (Business promotion)
ในตลาดสินคาอุตสาหกรรมวัตถุประสงคของการสงเสริมการขายก็คือ
การจูงใจลูกคาหรือเพิม่
ยอดขาย โดยการทําใหลูกคาประทับใจและการใหรางวัลลูกคา การกระตุนหนวยขายใหใชความ
พยายามในการขายใหมากขึ้น วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการสงเสริมการขายของการตลาดสินคา
อุตสาหกรรม ไดแก การจัดแสดงสินคา การใชแคตตาล็อก การแขงขันทํายอดขาย การใหของขวัญ
เพื่อสงเสริมการตลาด การจัดรายการบันเทิงใหกับลูกคา จดหมายเพือ่ การสงเสริมการตลาด การ
สัมมนาและการสาธิต เปนตน
2. บทบาทของการตลาดทางตรง (Role of direct marketing) การตลาดทางตรงไดเกินขึ้น
เมื่อไมนานมานี้ นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมไดเพิ่มการใชเครื่องมือการตลาดทางตรง ไดแก
จดหมายตรง (Direct mail) การตลาดทางโทรศัพท (Telemarketing) และการตลาดออนไลน (Online marketing) การตลาดทางตรงจึงพยายามทีจ่ ะใหบรรลุการขายโดยตรงโดยไมใชคนกลาง
ระหวางบริษัทกับลูกคา การตลาดทางตรง นอกจากจะใชสําหรับการตลาดสินคาอุปโภคบริโภค
แลว ยังใชกับธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมดวย เพราะการติดตอกับลูกคาสินคาอุตสาหกรรมจะมีตน ทุน
สูง เมื่อใชหนวยงานขายของบริษัท ดังนัน้ เพื่อลดตนทุนการตลาดนักการตลาดสินคาอุตสาหกรรม
จะหันมาใชเครื่องมือการตลาดโดยตรงเขามาชวย เชน จดหมายตรง และการตลาดทางโทรศัพท
เพื่อระบุและดึงความสนใจของลูกคาใหมทมี่ ศี ักยภาพกอนที่พนักงานขายจะออกไปเยีย่ มเยียน
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3. บทบาทของการขายโดยใชพนักงานขาย (The role of personal selling) ในการตลาด
สินคาอุตสาหกรรมการขายโดยใชพนักงานขาย
หรือใชหนวยงานขายของบริษทั จะมีบทบาทที่
สําคัญมากกวาการตลาดของสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากนักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตอง
ตัดสินใจในสวนของตลาดที่เปนเปาหมาย และหนวยงานขายจะมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสวนตลาดเหลานี้ ดวยเหตุนกี้ ลยุทธการตลาดสินคาอุตสาหกรรมนั้นจะตองมีการปฏิวตั ิ
การโดยยึดหนาที่การขายโดยใชพนักงานขาย
และความสามารถในการขายของธุรกิจจะตอง
สอดคลองกับความตองการของธุรกิจที่ซื้อ คือมีพื้นที่ดูแลที่มีขนาดใหญ ซึ่งใชการสื่อสารโดย
พนักงานขายดวยการชวยเหลือของพนักงานดานเทคนิคที่ไมใชเพียงนําเสนอผลิตภัณฑทางกายภาพ
เทานั้น แตยังชวยเหลือดานเทคนิค ความคิดตาง ๆ และขอเสนอแนะในการแกปญ
 หาของลูกคา
สินคาอุตสาหกรรม ดังนั้นบทบาทที่สําคัญ 2 ประการของการขายโดยใชพนักงานขาย คือ 1) เปน
สวนหนึ่งของความสามารถในการแกปญหา 2) เปนสวนหนึ่งของสวนประสมในการสื่อสาร
สวนประสม
ทางการตลาด

ตลาด
เปาหมาย

ผลิตภัณฑ
ความหลากหลาย
คุณภาพ
การออกแบบ
ลักษณะ
ตราสินคา
บรรจุภัณฑ
ขนาด
บริการ
การรับประกัน

ราคา
รายการราคา
สวนลด
สวนยอมได
ระยะเวลาการชําระเงิน
การใหสินเชื่อ

การสงเสริมการตลาด
การโฆษณา
การขายโดยบุคคล
การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย
การตลาดทางตรง

การจัดจําหนาย
ชองทาง
การครอบคลุม
การจําแนกสินคา
ทําเลที่ตั้ง
สินคาคงคลัง
การขนสง

รูปที่ 1 แสดงสวนประสมทางการตลาด (สุวิมล แมนจริง, 2546 : 10)
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สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) (สุวิมล แมนจริง, 2546 : 11) เปนการ
วางกลยุทธโดยมองจากธุรกิจเปนหลักวาจะวางแผนการตลาดอยางไร แตถามองจากลูกคา จะเปน
หลักการวางกลยุทธทางการตลาดในแงของ 4Cs คือผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจะตองสามารถแกปญหา
ใหกับลูกคาได (Customer Solution) หลังจากนั้นจึงสื่อสารใหลูกคาทราบ (Communication) และ
วางจําหนาย ในชองทางที่อํานวยความสะดวกใหลูกคาหาซื้องาย (Convenience) และขายในราคาที่
ลูกคาพอใจ (Consumer Cost) ดังรูปที่ 2

ผลิตภัณฑ
(Product)
การแกปญหาใหลูกคา
(Customer Solution)
ราคา
(Price)
ตนทุนของลูกคา
(Consumer cost)

การสงเสริมการตลาด
(Promotion)
การติดตอสื่อสาร

(Communication)
การจัดจําหนาย
(Place)
ความสะดวกสบาย
(Convenience)

รูปที่ 2 แสดงปจจัยแหงความสําเร็จของการตลาด (4Ps และ 4Cs) (สุวิมล แมนจริง, 2546 : 11)
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2.3 ตลาดองคการ (Business Market)
Webster และ Wind (Philip Kotler, 2003 : 216) ไดใหคําจํากัดความของคําวา การซื้อ
ขององคการไววา การซื้อขององคการ คือ กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยองคการที่มีความ
ตองการในการซื้อสินคาและบริการ องคการจะระบุ ประเมิน เลือกตราสินคา และเลือกผูขายสินคา
แมวิธีการซื้อของแตละองคการจะไมเหมือนกัน แตผูซื้อสามารถระบุกลุมขององคการธุรกิจที่มี
วิธีการซื้อสินคาในลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธดานการตลาด
ตลาดธุรกิจประกอบดวยองคการทั้งหมดทีต่ องการสินคาและบริการ เพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือบริการอื่น ๆ ซึง่ ถูกจําหนาย ใหเชา หรือจัดสรรใหกับบุคคล การจําหนายสินคาใหแก
ผูซื้อที่เปนองคการธุรกิจนั้นมีมูลคาเปนเงินตรา และเปนปริมาณสินคาที่สูงกวาการจําหนายใหกับ
ตลาดผูบริโภค
ตลาดธุรกิจมีลักษณะทีแ่ ตกตางจากตลาดผูบ ริโภคอยางชัดเจน โดยตลาดธุรกิจมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1) จํานวนผูซื้อของตลาดธุรกิจมีจํานวนนอยรายกวาตลาดผูบริโภค
2) ผูซื้อของตลาดธุรกิจจะเปนผูซื้อรายใหญกวา โดยสามารถสังเกตไดจากปริมาณของ
สินคาที่ซื้อจะมีสัดสวนมากกวาตลาดผูบริโภค
3) ความสัมพันธระหวางผูขายสินคา กับลูกคาของตลาดธุรกิจจะมีความใกลชิดมากกวา
สินคาธุรกิจจะถูกซื้อโดยตัวแทนฝายจัดซือ้ ที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี และตองปฏิบัติตามนโยบาย
จัดซื้อ ขอจํากัด และเงื่อนไขของบริษัท ผานเครื่องมือในการซื้อ เชน คําขอใบเสนอราคา และ
สัญญาการซื้อ ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมสามารถพบเห็นไดจากการซื้อของผูบริโภค
4) บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อขององคการธุรกิจมักจะมีจํานวนมากกวาการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
5) ผูซื้อที่เปนองคการธุรกิจมักจะซื้อจากผูผลิตโดยตรง แทนที่จะซื้อผานคนกลาง
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2.4 ลักษณะของคอนกรีต (วินิต ชอวิเชียร , 2521 :1)
คอนกรีตเปนวัสดุเปรียบเสมือนหินที่มนุษยสรางขึ้นมาใชงานเปนโครงสราง ซึ่งทราบ
กันดีวาไดจากการผสมซีเมนตเปนตัวประสานกับทราย หินหรือกรวด และน้ํา ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับ
ซีเมนต ทําใหซีเมนตมีคุณสมบัติเปนตัวประสานแทรกตามเม็ดทรายและหิน รวมตัวกันเปนกอน
คอนกรีตในแบบหลอ และจะแข็งตัวเมื่ออายุประมาณ 24 ชั่วโมง ทนแรงอัดไดดีขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
อายุ
เนื้อคอนกรีตอาจแยกออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ วัสดุผสม (aggregates) และซีเมนต
เพสท (paste) โดยทั่วไปวัสดุยังแบงออกเปนสองพวก คือ วัสดุผสมละเอียด และวัสดุผสมหยาบ ซึ่ง
วัสดุผสมละเอียดหมายถึง วัสดุที่มีขนาดเล็กที่สามารถลอดผานตะแกรงรอนมาตรฐานเบอร 4 ได
ซึ่งไดแก ทราย สวนวัสดุผสมหยาบหมายถึง วัสดุผสมที่กอนโตไมสามารถผานตะแกรงรอน
มาตรฐานเบอร 4 ไดแก หินหรือกรวด ในสวนของซีเมนตเพสตหรือที่เรียกวา เพสต ประกอบดวย
ปูนซีเมนต น้ํา และอากาศ
เนื่องจากในเนือ้ คอนกรีตมีวสั ดุผสมอยูประมาณรอยละ 60 ถึง 80 ของปริมาตรทั้งหมด
ดังนั้นการเลือกใชวัสดุผสมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง วัสดุผสมที่จะใชเปนสวนผสมของคอนกรีต
ตองแข็งแกรงรับแรงอัดไดดี ทนทาน ไมขยายตัวมากและสะอาดโดยไมมีสิ่งปลอมปนที่จะทําให
คอนกรีตเสื่อมคุณภาพ นอกจากนีว้ ัสดุผสมตองมีสวนของขนาดคละที่ดี เพื่อชวยใหคอนกรีตมีเนื้อ
แนน สม่ําเสมอ มีชองวาง(void)นอย ทําใหเปลืองซีเมนตเพสตนอยลงและราคาถูก
คุณภาพของซีเมนตเพสตขึ้นอยูกับอัตราสวนของน้ําตอซีเมนต (water-cement ratio)ที่ใช
ในสวนผสม ซึ่งทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เรียกวา ไฮเดรชัน่ (Hydration) ปฏิกิริยาทางเคมีระหวางปูน
กับน้ําขึ้นอยูก บั เวลา อุณหภูมิ และความชืน้ ปฏิกิริยาทางเคมีดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในตอน
แรก ๆ และชาลงตามลําดับในตอนหลังภายใตสภาวะที่เหมาะสม
ปริมาณน้ําในสวนผสมอาจตองใชมากกวาที่ตองการเพือ่ ใหเกิดปฏิกิรยิ าทางเคมีอยาง
สมบูรณ และใหคอนกรีตเหลวทํางานงาย แตอยางไรก็ดีคุณภาพของคอนกรีตในการตานทานตอ
แรงอัดตลอดจนความทนทานจะลดลง ดังนั้นจึงตองใชปริมาณน้ําใหเหมาะสม
สารเคมีผสมเพิ่ม (Admixture) ที่ใชเติมลงในสวนผสมคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเนื้อ
คอนกรีตใหดขี ึ้นนั้นตองใชในอัตราที่พอเหมาะตามคําแนะนําของผูผลิต
มิฉะนั้นจะกอใหเกิด
ผลเสียหรือเกิดผลในทางตรงกันขาม
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คอนกรีตที่ใชเปนโครงสรางอาจแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
1) คอนกรีตลวน (Plain Concrete) ใชแตคอนกรตอยางเดียวลวน ๆ ไมมีวัสดุอื่นมา
เสริมหรือประกอบเลย ไดแกโครงสรางที่มีแตแรงอัด เชน ฐานเครื่องจักรที่หนามากหรือเขื่อนกัน
ดินที่เปนแบบใชน้ําหนักเขื่อนตานแรงดันของดิน(Gravity wall) ที่สูงไมเกิน 1.00 เมตร เปนตน
2) คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete) ใชกับโครงสรางที่มีทั้งแรงอัดและแรงดึง
สวนใดทีต่ องรับแรงอัดก็ใหคอนกรีตทําหนาที่ตานแรงอัด และสวนใดที่ตองรับแรงดึงก็ใชเหล็ก
เสริมทําหนาทีต่ านแรงดึง เนื่องจากคอนกรีตมีคุณสมบัติตานทานแรงอัดไดดีมากแตมีคุณสมบัติ
ดอยในการรับแรงดึง ในปจจุบันนี้ใชโครงสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทั้งหมด
3) คอนกรีตอัดแรง (Prestressed concrete) เปนคอนกรีตที่อัดแรงไวกอ นการใชงาน
โดยดึงเหล็กทีท่ นแรงดึงสูงใหยืดออก
แลวตัดเหล็กปลอยใหเหล็กที่จะพยายามหดตัวจากที่ยืด
กลับคืนสูสภาพเดิมเพื่ออัดคอนกรีต จึงเรียกกันวาคอนกรีตอัดแรง เปนแบบที่เอาคอนกรีตมาใช
ประโยชนหมดทั้งรูปตัดดีกวาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวยใหประหยัดขึ้น ใชกับสะพานและอาคาร
เชนในระบบพื้น เปนตน
ผูออกแบบโครงสรางคอนกรีตจําเปนตองรูจักคุณสมบัตทิ ี่สําคัญและที่มีประโยชน
สําหรับการออกแบบของคอนกรีตและวัสดุท่เี ปนสวนผสม เพื่อที่จะไดเลือกใชสวนผสมในสัดสวน
ที่เหมาะกับงาน ชวยใหเทคอนกรีตไดสะดวกไมเปนโพรงและไดคอนกรีตที่ทนแรงอัดไดสูงตามที่
ออกแบบไว แตอยางไรก็ตามยังมีผูวจิ ยั คนควาคุณสมบัติของคอนกรีตอยูตลอดมา เพื่อชวยให
สามารถนําคอนกรีตไปใชงานไดอยางประหยัดและปลอดภัยยิ่งขึ้น
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2.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ภานุวัฒน
เครือจักร (2545) ไดศึกษาปจจัยดานการตลาดทีม่ ีอิทธิพลตอการซื้อ
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญแกปจจัยดานสวนประสมการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก
ไดแก ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ ปจจัยดานการกระจายผลิตภัณฑ ยกเวน
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ปญหาที่ผูรับเหมากอสรางพบ
มากที่สุดในการซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ คือ บริการจัดสงลาชา ไมสามารถจัดสงสินคาได
ตรงเวลา ไมสะดวกในการติดตอ รองลงมาคือ ราคาจําหนายสูง ระยะทางจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมเสร็จอยูไกลจากสถานที่กอสราง ไมมีการสงเสริมการขาย และผลิตภัณฑคอนกรีต
ผสมเสร็จไมไดคุณภาพ
พีรมาศ วจนานวัช (2546) ไดศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดของโรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีตในเขตภาคเหนือตอนบน
โดยจาก
การศึกษาพบวา กิจการสวนใหญจะมีเงินลงทุนอยูในชวง 1-5 ลานบาท ผูที่มีอิทธิพลในการเลือกใช
ปูนซีเมนตจะเปนเจาของกิจการ โดยสวนมากมีแหลงขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชปูนซีเมนตจาก
ตัวแทนจําหนาย
ลักษณะการเลือกซื้อจะเจาะจงซื้อปูนซีเมนตปอรตแลนดยหี่ อใดยี่หอหนึง่
โดยเฉพาะ สวนในปจจัยสวนประสมทางการตลาด กิจการสวนมากจะใหความสําคัญกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาตรงตามความตองการ รองลงมา
เปนดานราคา ใหความสําคัญกับราคาสินคาถูก ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับการ
บริการจัดสงสินคา และดานการสงเสริมการตลาดเปนลําดับสุดทาย โดยใหความสําคัญกับสวนลด
ในการซื้อสินคามากที่สดุ
ดิเรก
ตัญูนุรักษ (2547) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้อ
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางใน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี จากการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 40-49ป สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมีตําแหนงเปนเจาของหรือกรรมการผูจัดการ กิจการสวนใหญมีรูปแบบการจัดตั้ง
ตามกฎหมายเปนบุคคลธรรมดา ใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการในระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา
จํานวน 1-10ลานบาท กิจการสวนใหญจัดตั้งมาแลว 6-10 ป รับเหมากอสรางโดยเฉลี่ย 1-5
โครงการตอป โดยแตละโครงการมีมูลคางาน 5,000,001 บาทขึ้นไป มีจํานวนพนักงานในกิจการ
ไมเกิน 50 คน ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จเปนเจาของหรือกรรมการ
ผูจัดการ โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จที่ผูรับเหมากอสรางซื้อโดยสวนใหญ คือ บริษัท
ผลิตภัณฑวัสดุกอสราง จํากัด(CPAC) และจากการศึกษานีย้ ังพบวา เจาของหรือกรรมการผูจัดการ
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มีอํานาจในการจัดซื้อมากทีส่ ุด ผูรับเหมากอสรางสวนใหญพจิ ารณาใหความสําคัญในปจจัยสวน
ประสมการตลาด 4 P’s ในระดับมากสําหรับดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย และ
ใหความสําคัญในระดับปานกลางสําหรับดานสงเสริมการตลาด
ศรัณย ทองจํารูญ (2550) ไดศกึ ษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อหิน
และทรายของโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในเขตจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดํารง
ตําแหนงผูจดั การหรือพนักงานฝายจัดซื้อ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมีรูปแบบการจัดตั้งตาม
กฎหมายของกิจการบริษัทจํากัด มีระยะเวลาการจัดตั้งของกิจการ 11-15 ป ทุนจดทะเบียนปจจุบัน
10,000,001 บาทขึ้นไป มีจํานวนพนักงานในกิจการไมเกิน 50 คน ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อหิน
และทรายดํารงตําแหนงผูจ ดั การหรือพนักงานฝายจัดซื้อ
มีมูลคาสินทรัพยถาวร)รวมที่ดิน(ของ
กิจการ จํานวน 5,000,001-10,000,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนทีใ่ ชดาํ เนินการในระยะเวลา 1 ปที่
ผานมาของกิจการจํานวน 50,000,001 บาทขึ้นไป โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมีกําไรสุทธิของ
กิจการในปที่ผานมา จํานวน 15,000,001 บาทขึ้นไป มีปริมาณยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จในแตละ
เดือนโดยเฉลี่ย จํานวน 5,001 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป มีปริมาณการใชหินในแตละเดือนโดยเฉลี่ย
จํานวน 4,001 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป และมีปริมาณการใชทรายในแตละเดือนโดยเฉลี่ยจํานวน 4,001
ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญโดยรวมในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.71 ปจจัยที่มีความสําคัญระดับมากที่สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.28 ปจจัยดาน
ราคา และปจจัยดานการจัดจําหนาย มีความสําคัญระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 และ 3.46 ตามลําดับ สวน
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.23
ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม ปจจัยภายในองคการ ปจจัยระหวางบุคคลและสวนบุคคลและกระบวนการจัดซื้อ จัดหา
สินคาขององคกร มีความสําคัญในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87 , 3.96 , 4.11 และ 4.05 ตามลําดับ

