
บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรม 

 
การคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูรับเหมาใน

อําเภอเมืองเชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา ซ่ึงใชทฤษฎี แนวคิด และ
ทบทวนวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวของมีดังนี้  

1. กระบวนการจัดซ้ือของธุรกิจ 
2. สวนประสมทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม 
3. ตลาดองคการ 
4. ลักษณะของคอนกรีต 
5. ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

2.1 กระบวนการจัดซ้ือของธุรกิจ (Philip   Kotler, 2003 : 228) 
Robinson และคณะ ไดจดัแบงข้ันตอนการจัดซ้ือของธุรกิจออกเปน 8 ข้ันตอน 

ดังตอไปนี ้
1) การรับรูปญหา (Problem Recognition) การตระหนักถึงปญหาของสินคาและบริการ

ซ่ึงเกิดจากส่ิงกระตุนภายในและภายนอก โดยส่ิงกระตุนภายใน เชน ความตองการพฒันาผลิตภัณฑ
ใหมและความตองการวัตถุดบิใหม ความตองการซ้ืออุปกรณเนื่องจากความเสียหายของเคร่ืองจักร  
ความตองการเปล่ียนผูขายใหมเนื่องจากไมพอใจในสินคาซ่ึงอาจจะตองการราคาท่ีถูกลง หรือ
ตองการคุณภาพดีข้ึน  สวนส่ิงกระตุนภายนอก เชน งานแสดงสินคา โฆษณา หรือโทรศัพทจาก
พนักงานขายที่เสนอสินคาท่ีคุณภาพดีกวาหรือราคาถูกกวา 

2)  การกําหนดรายละเอียดและความตองการผลิตภัณฑ (General Need Description)
สําหรับสินคาท่ัวไป ผูซ้ือสามารถกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของสินคาท่ีบริษัทตองการ แต
สําหรับสินคาท่ีสลับซับซอนผูซ้ือจะปรึกษากับผูอ่ืน เชน วิศวกร หรือผูใช เพื่อกาํหนดคุณสมบัติ
ความเหมาะสม หรือราคาของสินคา  

3)  การกําหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ (Product Specification) ฝายจดัซ้ือจะตองกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนคิของสินคาใหชัดเจน เพือ่สามารถนํามาใชงานไดตรงกับมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

4)  การคนหาผูขาย (Supplier Search) ผูซ้ือสามารถตรวจสอบรายช่ือผูขายไดจาก ไดเร็ก
ทอร่ี คนหาจากคอมพิวเตอร ดูโฆษณาสินคาและดูการแสดงสินคา  งานของผูขายก็คือ จัดทํารายช่ือ
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ไวในไดเร็กทอร่ี ลงโฆษณาและทําการสงเสริมการขาย รวมท้ังสรางช่ือเสียงท่ีดีในตลาด ผูซ้ือจะ
คัดเลือกลักษณะของผูขายที่เหมาะสมท่ีสุด และหลังจากไดทําการประเมินแตละบริษัทแลว ผูซ้ือจะ
ไดรายช่ือผูขายท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตองการ 

5)  การชักชวนใหผูขายเสนอขาย (Proposal Solicitation)  ผูซ้ือจะเปดโอกาสใหผูขาย
เสนอราคาสินคา และหลังจากประเมินรายละเอียดของขอเสนอแลว จะเชิญใหผูขายท่ีผานการ
ประเมินมาเสนอขายอยางเปนทางการ 

6)  การคัดเลือกผูขาย (Supplier Selection) ในการคัดเลือกผูขาย ฝายจัดซ้ือจะพิจารณา
ผูขายตามเกณฑการประเมินของบริษัท ไดแก ราคา ช่ือเสียงของผูขาย ความนาเช่ือถือของสินคา 
การบริการหลังการขาย และความยืดหยุนของผูขาย   จากนั้นก็จะคัดเลือกผูขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

7)  การกําหนดลักษณะเฉพาะของคําส่ังซ้ือ (Order-Routine Specification) หลังจากเลือก
ผูขายแลว ผูซ้ือจะเจราจาเกีย่วกับการส่ังซ้ือข้ันสุดทาย  มีการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ จํานวนท่ี
ตองการ เวลาสงมอบสินคา นโยบายการคืนสินคา การรับประกันสินคา เปนตน 

8) การทบทวนผลการส่ังซ้ือ (Performance Review) ผูซ้ือจะทบทวนการปฏิบัติงานของ
ผูขายท่ีเขาไดเลือกไวโดยใชวิธีการใน 3 วธีิ ดังตอไปนี้  

วิธีแรก          ผูซ้ือจะสอบถามจากผูใชงานโดยตรงและใหผูใชสินคาประเมินผล 
วิธีท่ีสอง       ผูซ้ือจัดอันดับผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้าํหนักในการใหคะแนน 
วิธีท่ีสาม ผูซ้ืออาจสรุปตนทุนอันเกิดจากการปฏิบัติงานบกพรองของผูขายเพื่อใชปรับ

ตนทุนการซ้ือ รวมท้ังการปรับราคา 
 

ประเภทของการตัดสินใจซ้ือ (อรชร มณีสงฆ และคณะ, 2549 : 82) 
การตัดสินใจซ้ือของธุรกิจ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก การซ้ือแบบภารกจิใหม 

(New-task) การซ้ือซํ้าแบบปรับปรุง (Modified rebuys) และการซ้ือซํ้าแบบเดิม (Straight rebuys) 
การจัดแบงประเภทไดจําแนกตามความใหมของการตัดสินใจตอกิจการ จํานวนของขอมูลท่ีตองการ
ในการตัดสินใจ และทางเลือกตาง ๆ ในการซ้ือ 

การซ้ือแบบภารกิจใหม (New-task) เม่ือธุรกิจตองเผชิญกับปญหาในการซ้ือคร้ังใหม จะ
มีความจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่จะมาตอบสนองหรือแกไขปญหา
นั้น ๆ  การซ้ือแบบภารกิจใหมนี้อาจเกิดจากการซ้ือสินคาและบริการที่ไมไดซ้ือสมํ่าเสมอ หรือ
ตนทุนของการตัดสินใจผิดพลาดคอนขางสูง  ในกรณีนี้ผูขายจะตองทําใหผูซ้ือม่ันใจวาหากซ้ือ
ผลิตภัณฑของตนไปจะสามารถชวยผูซ้ือแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึนได  ซ่ึงการแกไขปญหาไมไดเกิดจาก
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การซ้ือสินคาจากผูขายรายท่ีเสนอราคาถูกเพียงอยางเดียว การซ้ือแบบภารกิจใหมจะมีการตัดสินใจ
ครบตามกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกข้ันตอน 

การซ้ือซํ้าแบบปรับปรุง (Modified rebuys) จะเกดิข้ึนเม่ือมีทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ
คร้ังใหมเกดิข้ึน เชน การหาผูขายรายใหมในการซ้ือสินคาประเภทเดมิ หรือการซ้ือผลิตภัณฑใหม ๆ 
จากผูขายรายเดิม  ขอมูลท่ีตองการและการตัดสินใจในทางเลือกใหม จะมีนอยกวาการตัดสินใจ
แบบภารกจิใหม 

การซ้ือซํ้าแบบเดิม (Straight rebuys) เปนการซ้ือสินคาหรือบริการที่งายท่ีสุด เพราะเปน
การซ้ือสินคาหรือบริการเดมิท่ีเคยซ้ือมาแลว โดยท่ัวไปจะเปนการส่ังซ้ือซํ้า ปจจัยท่ีตองทําการ
ตัดสินใจในกรณีนี้ ไดแก การขนสง ผลการดําเนินงาน และราคา 
 
2.2 สวนประสมทางการตลาดของสนิคาอุตสาหกรรม (พิมพา  หิรัญกติติ, 2548 : 118) 

สวนประสมทางการตลาด คือ กลุมของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใชเพื่อบรรลุ
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

ท่ีบุคคลและองคการซ้ือไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืน หรือใชในการประกอบธุรกิจ  หรือ
หมายถึง สินคาหรือบริการที่ผูซ้ือซ้ือไปเพื่อใชในการผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการ 
เชน วัตถุดิบ เคร่ืองจักร เปนตน  

การเปล่ียนแปลงในกลยุทธดานผลิตภัณฑ นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตองเขาใจ
ถึงกลยุทธดานผลิตภัณฑท่ีสามารถยืดหยุนได และการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
ในการตลาดสินคาอุตสาหกรรมนั้นผลิตภัณฑเปนตัวแปรท่ีสําคัญ ดังนั้นในธุรกิจอุตสาหกรรม
จําเปนจะตองมีการเปล่ียนแปลงกลยุทธดานผลิตภัณฑ ดงันี้  

1. ความตองการของลูกคา (customer needs) ผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองตอความ
จําเปนและความตองการของลูกคาเปาหมาย เพื่อใหเกดิความอยูรอดและความสําเร็จในการแขงขัน
ธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมจะตองมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความตองการของลูกคาเปาหมาย
อยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมุงการเปล่ียนแปลงของ
ผลิตภัณฑในสายผลิตภัณฑ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหจงได 
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2. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Technology) มีความจําเปนตอการปรับปรุง
ผลิตภัณฑเกาและใหม รวมทั้งสินคาท่ียังมีอยูท่ีลาสมัย เชน เคเบ้ิลของสายโทรศัพท จะทดแทนโดย
สายเคเบ้ิลออฟติค (cable optics) มีหลาย ๆ กิจการท่ีมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (PCs) มาจากการใชคอมพิวเตอรขนาดใหญ (Mainframe computer) 

3. นโยบายของรัฐและกฎหมาย  (Government policies / laws) ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบ
ตอการเปล่ียนแปลงในบริษทัอุตสาหกรรม เชน การควบคุมการผลิตหรือการจํากดัขอบเขตในพื้น
ท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายการจัดเก็บภาษี เปนตน   

4. การเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ [สินคาอุตสาหกรรม] (Product life-cycle)  
ในการรักษายอดขายและกําไรในอุตสาหกรรมอาจจะมีการลด เพิ่ม การปรับปรุง หรือการพัฒนา
สินคา หรือเปนสินคาทดแทนกนัเม่ือสินคานั้นอยูในข้ันอ่ิมตัว โดยนําความรูเกี่ยวกับวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑมารวมพิจารณา 
 

2.2.2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนของเงินท่ีถูกเรียกเกบ็เปนคาสินคาหรือบริการ หรือ
ผลรวมของมูลคาท่ีผูซ้ือ ทําการแลกเปล่ียนเพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนจากการมีหรือการใช
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น 

นโยบายการตัง้ราคา (Pricing policies) นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะมีความ
เกี่ยวของกับลูกคาท่ีหลากหลาย (เชน ผูใช ผูผลิตเคร่ืองจักร และตัวแทนขาย) ซ่ึงซ้ือสินคาใน
ปริมาณท่ีแตกตางกันและมีทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตรท่ีตางกัน ดังนั้นนโยบายการตั้งราคาจึงควรปรับ
ราคาท่ีเปนราคาเร่ิมตนในรายการของผลิตภัณฑตามความแตกตางเหลานี้ไวดวย จึงไมจําเปนตอง
กําหนดเพียงราคาเดียว โดยจะกําหนดโครงสรางราคาของรายการผลิตภัณฑใหครอบคลุมความ
แตกตางกันตามขนาดและคุณสมบัติท่ีปรากฏในผลิตภณัฑ ดังนี้  

1. ราคาท่ีกําหนดไวในรายการหรือราคาเร่ิมตน (Price list) ท่ีเปนราคาฐานหรือราคา
เร่ิมตนของผลิตภัณฑท่ีกําหนดไวตามขนาดหรือคุณสมบัติเฉพาะของตัวสินคา ซ่ึงเปนขอความท่ีได
เผยแพรไปยังลูกคาตามโบรชัวร ขอความในราคาจะกําหนดถึงวนัท่ีจดัสงและการเพิ่มคาธรรมเนียม
พิเศษสําหรับเง่ือนไขบางอยาง เชน การขนสง ภาษีขาย และการประกันการขนสง เปนตน ดังนัน้
ราคาสุทธิจะถือเกณฑราคาท่ีกําหนดไว หักดวยสวนลด เชน สวนลดการคา สวนลดปริมาณและเงิน
สด คาขนสง เปนตน เพราะฉะน้ันราคาสุทธิจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูท่ีซ้ือสินคาของ
องคการ เนื่องจากราคานี้จะสามารถใชไดกับผูซ้ือสินคาภายหลังจากหักสวนลดและสวนลดใน
เง่ือนไขตาง ๆ แลว  ตัวอยาง ถาราคากําหนดไวท่ี 1,000 บาท นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะให
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สวนลดรอยละ 10 ของราคา และไดใหสวนลดจากการท่ีไมตองคิดคาขนสงอีกรอยละ 3 ของราคา 
เพราะฉะนั้นราคาสุทธิคือ 870 บาท เปนตน 

2. สวนลดการคา (Trade discounts) เปนสวนลดท่ีใหตามปกติเพื่อตอบแทนแกคนกลาง
หรือตัวแทนขายหรือผูจัดจาํหนาย (Middlemen) ท่ีเขามาทําหนาท่ีจดัจาํหนายผลิตภณัฑใหแกบริษัท 
สวนลดการคาจะมากหรือนอยนั้นจะข้ึนอยูกับบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมเฉพาะอยางท่ีเกีย่วกับ
หนาท่ีโดยคนกลาง นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตองม่ันใจวาสวนลดการคาท่ีใหแกตัวแทน
ขายหรือผูจัดจาํหนายตองมีรูปแบบเดยีวกนัทุกราย ความแตกตางกนัในสวนลดจะทําใหเกิดความ
ไมพอใจแกผูซ้ือได  

3. สวนลดปริมาณ (Quantity discounts) เปนสวนลดท่ีมอบใหแกลูกคาอุตสาหกรรมท่ี
ซ้ือสินคาในปริมาณมาก การใหสวนลดในปริมาณการซ้ืออาจเปนแบบคร้ังเดียวหรือสะสมยอดมา
หลาย ๆ คร้ังท่ีซ้ือ ลูกคาท่ีซ้ือในปริมาณที่เพิ่มข้ึนนี้ นอกจากชวยระบายสินคาไดรวดเร็วข้ึนแลว ยัง
สามารถประหยัดคาใชจายในการขาย และเปนการหาลูกคาประจําไดอีกดวย  สวนลดปริมาณน้ียัง
สามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ สวนลดปริมาณแบบไมสะสม และสวนลดปริมาณแบบสะสม  โดย
ท่ีสวนลดปริมาณแบบไมสะสม [Quantity discounts (Non-cumulative)] เปนการใหสวนลดโดยถือ
เกณฑปริมาณของการซ้ือเพื่อกระตุนลูกคาใหซ้ือในปริมาณมากข้ึน โดยลดจากราคาท่ีกาํหนดไวใน
รายการ ตัวอยาง ขนาดของคําส่ังซ้ือของลูกคาแตละราย กาํหนดไววา ถาซ้ือจํานวนตํ่ากวา 10 หนวย 
ไมใหสวนลด ถาซ้ือระหวาง10-20 หนวย ใหสวนลดรอยละ 5 ซ้ือจํานวน 21-50 หนวย ลดรอยละ 
10 ซ้ือจํานวนต้ังแต 51 หนวยข้ึนไป ลดรอยละ 15 เปนตน  ในดานของสวนลดปริมาณแบบสะสม 
[Quantity discounts (Cumulative)] เปนการใหสวนลดโดยถือเกณฑปริมาณของการซ้ือสินคาเปน
ยอดสะสม ในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดให เชน การซ้ือตอปสะสมตํ่ากวา 1,000,000 บาท ไมมี
สวนลด ยอดสะสม 1,000,001 – 5,000,000 บาท ไดสวนลดรอยละ 5  ยอดสะสม 5,000,000 บาทข้ึน
ไปไดสวนลดรอยละ 10 เปนตน 

4. สวนลดเงินสด (Cash discounts) เปนสวนลดแบบท่ีนิยมใชมากในตลาดสินคา
อุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจายเงินสดทันที ตัวอยางเชน  ในการชําระเงินได
กําหนดเง่ือนไขไววา 5/10, n/60  หมายความวา กําหนดชําระเงินภายใน 60 วัน ถาชําระเงินใน 10 
วันแรกจะไดสวนลดรอยละ 5  เปนตน 
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เง่ือนไขทางการคาในตลาดสินคาอุตสาหกรรม 
เง่ือนไขการชําระเงิน (Term of payment) โดยท่ัวไปแลวมีเง่ือนไข 2 แบบคือ 1) การจาย

โดยตรง 2) การจายผานธนาคาร ซ่ึงท้ัง 2 วิธีนี้ใชโดยองคการตาง ๆ แตอยางไรก็ตามสวนราชการ
หรือองคการเอกชนนั้นจะใชเง่ือนไข เชน 60/5 หมายความวา กําหนดการชําระเงินภายใน 60 วัน ถา
ชําระเงินสดจะไดสวนลดรอยละ 5  เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การจายเงินโดยตรง (Direct payment) ในกรณีท่ีสินคาสงตรงไปยังลูกคา และมีใบสงของ 
ลูกคาจะพิจารณาเอกสารและเง่ือนไขตาง ๆ เชน อาจจะเปนการใชสินเช่ือ 10, 15, 30, 45, 60 หรือ 
90 วัน กับลูกคา ซ่ึงเปนการตกลงกนัระหวางผูขายกับผูซ้ือ และผูซ้ือจะจายเงินชําระคาสินคา
โดยตรง 

การจายโดยผานธนาคาร (Payment through bank) มีรูปแบบในการชําระเงิน เชน การใช
เลตเตอรออฟเครดิต (letter of credit : LC) ซ่ึงเปนตราสารท่ีออกโดยธนาคารในนามของผูซ้ือเพื่อ
รับรองวาจะชําระเงินใหกับผูขายก็ตอเม่ือผูขายไดยืน่เอกสารตามท่ีไดระบุใน LC และเอกสารนั้น
จะตองเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขของ LC ดวย ซ่ึงผูซ้ือจะตองยื่นคํารองท่ีธนาคารโดยระบุ
ช่ือผูขาย จํานวนเงินท่ีตองการจะซ้ือสินคา สกุลเงิน วันหมดอาย ุรายละเอียดของสินคา ระยะในการ
ชําระ หลังจากนั้นผูขายสินคาจะไดรับแจงถึงการเปด LC  ผูขายเม่ือจัดสงสินคามาใหผูซ้ือและสง
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคาใหกับธนาคารแลว ทางธนาคารจะเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารวาตรงตามเง่ือนไขของ LC หรือไม กอนท่ีจะชําระเงินคาสินคาใหกับผูขาย หลังจากนั้น
ธนาคารก็จะเรียกเก็บเงินจากผูซ้ือ 

หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร (Bank guarantee) ถือเปนเอกสารที่ออกโดยธนาคารใน
นามของผูซ้ือ เพื่อคํ้าประกนัแกผูขายวา หากผูซ้ือท่ีธนาคารคํ้าประกันไมปฏิบัติตามท่ีไดสัญญาไว
กับผูขาย ธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบท่ีจะจายเงินจํานวนหน่ึงใหแกผูขายท่ีรับหนังสือคํ้าประกันเปน
การชดเชยหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร หนังสือคํ้าประกันมีหลายประเภท เชน ประกันการ
ประมูล ประกันเงินกู ประกันการจายเงินลวงหนา เปนตน 

 
2.2.3 การจัดจําหนาย (Distribution) เปนเสนทางท่ีผลิตภัณฑเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยัง

ลูกคา ซ่ึงอาจผานคนกลางหรือไมผานกไ็ด ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวยผูผลิต ผูบริโภค 
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial user) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial consumer) และ
คนกลาง (Middleman)   

โลจิสติกสทางการตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการ
เคล่ือนยายวัสดุและสินคาจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดท่ีตองการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
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โดยมุงกําไร จากลักษณะดงักลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 1) เปนกิจกรรมการเคล่ือนยายสินคาและ
วัสดุจากจุดเร่ิมตน ซ่ึงมีหนาท่ีเกีย่วของกับการขนสง การเก็บรักษาสินคา และการบริหารสินคา
คงเหลือ  2) มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการประสานงานท่ีจะทําใหเกดิตนทุนในการจัดหนายตํ่าท่ีสุด 
โดยมีระดับการใหบริการลูกคาท่ีเหมาะสม และมุงหวงักําไร  3) เปนข้ันตอนการบริหาร 
ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุม 

สวนการกระจายสินคา เปนกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกีย่วของกับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปสูผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม หรือเปนการเคล่ือนยายตัวสินคาจากโรงงานไปยงั
ลูกคา 

ดังนั้นขอแตกตางระหวางโลจิสติกสกับการกระจายสินคา คือ โลจิสติกสจะเริ่มตน
กระจายสินคาท่ีแหลงปจจยัการผลิต แตการกระจายสินคาเร่ิมตนท่ีแหลงผลิตไปยังลูกคา 

โลจิสติกสทางการตลาด / การกระจายสินคา (Marketing logistics / Physical 
distribution) แมวาโลจิสติกสจะเร่ิมตนท่ีระบบทหารในการสงกําลังบํารุงแตก็มีการใชในธุรกิจมาก
ยิ่งข้ึน โดยปกติโลจิสติกสจะมีการเคล่ือนไหวผลิตภัณฑท่ีสําคัญ 2 ลักษณะ คือ 1) อุปสงคของ
สินคา (Physical supply) ประกอบดวย การจัดหาวัตถุดบิ วัสดุส้ินเปลืองสําหรับกระบวนการผลิต 
ส่ิงเหลานี้เปนสวนหนึ่งของการบริหารวตัถุดิบหรือเปนหนาท่ีในการซื้อ  2) การกระจายสินคา 
(Physical distribution) ประกอบดวยการสงมอบผลิตภัณฑไปยังลูกคาและคนกลาง ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของการบริหารการตลาดท่ีบางคร้ังเรียกวา โลจสิติกสทางการตลาดโดยจะมุงท่ีการกระจาย
สินคาหรือโลจิสติกสทางการตลาด 

การใชโลจิสติกสมีผลกระทบท่ีสําคัญตอการใหบริการลูกคา การสรางขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันในตลาด  ในการศึกษาบริษัท 1000 บริษัท โดย Donald Bowerson มีการรายงานวา
บริษัทท่ีมีการปฏิบัติงานโลจิสติกสท่ีเหนอืกวา ก็จะสามารถสรางความจงรักภักดีจากลูกคาไดใน
จํานวนท่ีมากกวา แนวคิดท่ีเปนประโยชนตอระบบโลจิสติกส มีดังนี ้

1. ระบบทันเวลา (Just-in-time system : JIT) ธุรกิจอุตสาหกรรมจํานวนมากไดมีการ
ยอมรับระบบทันเวลาพอด ี ซ่ึงในระบบนี้ผูขายวัสดแุละวัตถุดิบจะมีการสงมอบผลิตภัณฑโดยใช
เวลานอย โดยระบบนี้คาดหวังวาผูขายปจจัยการผลิตจะสงผลิตภัณฑในชวงเวลาที่เหมาะสมและ
ปริมาณท่ีเหมาะสมตามความตองการใชสําหรับลูกคา คุณภาพของผลิตภัณฑก็จะมีความสมบูรณ 
โดยไมตองทําการตรวจสอบ ในการนี้ผูขายปจจยัการผลิตจะตองมีการประสานงานกับตารางการ
ผลิตของลูกคาเปนอยางด ี และเม่ือความถ่ีของการสงมอบมีมากข้ึน การสงมอบดวยระบบทันเวลา
พอดี จะมีขอไดเปรียบในการเพ่ิมสวนครองตลาดจากลูกคาสินคาอุตสาหกรรมท่ีเห็นความสําคัญ
ของระบบนี ้
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2. แนวคิดดานตนทุนรวม (Total cost approach) ในท่ีนี้จะมุงความสมดุลของปจจัย
สําคัญ 2 สวน คือ 1) ตนทุนการจัดจําหนายโดยรวม 2) ระดับของการใหบริการที่จดัหาใหกับลูกคา  
วัตถุประสงคของแนวคิดนีก้็คือ สรางระบบท่ีทําใหเกิดความสมดุลระหวางตนทุนในการจัด
จําหนายโดยรวมกับระดับของการบริการลูกคา เพื่อใหเกิดกําไรสูงสุดใหแกบริษทัและสมาชิกใน
ชองทาง ซ่ึงหมายความวาแทนที่จะพิจารณาถึงสวนประกอบของตนทุนแตละสวนของการกระจาย
สินคา ก็มาพิจารณาตนทุนโดยรวมของการจัดจําหนายแทน ทํานองเดยีวกันกใ็หพจิารณาระดับการ
ใหบริการโดยถือเกณฑ ดังนี ้1) ความตองการบริการของลูกคา  2) ระดับการใหบริการของคูแขงขัน 
3) วัตถุประสงคในการทํากาํไรของบริษัท ดังนั้นจะตองมีการกําหนดความสัมพันธระหวางตนทุน
และการบริการเพื่อท่ีจะเลือกระดับการใหบริการที่เหมาะสม 

3. ตนทุนในการจัดจําหนายโดยรวมต่ําสุด (Minimize the total distribution cost) 
สวนประกอบของตนทุนแตละสวน จะมีผลกระทบตอวิธีการที่สลับซับซอนและพยายามทีจ่ะทําให
เกิดตนทุนเดีย่วตํ่าสุด แตสามารถมีผลตอการเพิ่มตนทุนรวม ดวยเหตุนี้การตดัสินใจนโยบายของ
อุตสาหกรรมในธุรกิจก็คือ การทําใหมีสินคาคงเหลือตํ่าสุดเพื่อท่ีจะลดตนทุนในการเก็บรักษาสินคา
คงเหลือ และเพิ่มการส่ังสมของใบส่ังซ้ือ และมีการผลิตเฉพาะสินคาท่ีขายหมด รวมทั้งหยุดการสง
สินคาไปยังลูกคาสําหรับคําส่ังซ้ือท่ีไมสามารถขนสงไดดี เนื่องจากมีตนทุนสูงมาก ซ่ึงจะมีผลลัพธ
ตอตนทุนการจัดจําหนายโดยรวม สวนประกอบของตนทุนแตละสวนท่ีสําคัญ ไดแก การขนสง 
การเก็บรักษาสินคาคงเหลือ การคลังสินคา และตนทุนซอนเรนของธุรกิจท่ีสูญเสียไป ปฏิกิริยา
ระหวางกันของสวนประกอบของตนทุนจะเกีย่วของกับการแลกเปล่ียนกันของตนทุน เพราะ
สวนประกอบตนทุนเหลานี ้ ก็จะมีผลตอความขัดแยงดานความประหยัดกับอีกตนทุนหนึ่ง ดังนัน้
บริษัทควรจะพิจารณาถึงตนทุนการจัดจําหนายโดยรวมกบัระบบการจัดจําหนายท่ีนําเสนอจะดีกวา 
และการเลือกระบบซ่ึงทําใหเกิดตนทุนการจัดจําหนายโดยรวมตํ่าสุด ซ่ึงเปนการรวมสวนประกอบ
ของตนทุนท่ีมีการกลาวไวตอนตน (เชน คาขนสง + ตนทุนคลังสินคา + ตนทุนสินคาคงเหลือ + 
ตนทุนของสินคาท่ีสูญเสียไปใหกับการขนสงท่ีลาชา)     

 
2.2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกจิกรรมการติดตอส่ือสารไปยังตลาด

เปาหมาย เพือ่เปนการใหความรู ชักจูงใจ หรือเปนการเตือนความจาํของตลาดเปาหมายท่ีมีตอตรา
สินคาและผลิตภัณฑ  การโฆษณา การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง การใหขาวสารและ
ประชาสัมพันธ เปนส่ิงสําคัญท่ีนํามาใชในการสรางการรับรู การกระตุนช่ือเสียงของบริษัท การ
แยกแยะขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑหรือการนําทางใหกับพนักงานขาย โดยท่ัวไปแลวการขายโดย
ใชพนักงานขาย เปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของกลยุทธการส่ือสารของนักการตลาดสินคา
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อุตสาหกรรม และเนื่องจากผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรมจํานวนมากจะมีเทคนิคการขายท่ีสลับ
ซอน และมีกระบวนการของการตอรองอยางกวางขวางท่ีเกีย่วของในการขายสินคาหรือบริการ
ทางดานอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดกลยุทธการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล การโฆษณา การสงเสริมการ
ขาย การตลาดทางตรง การเผยแพรขาวสาร และการประชาสัมพันธจะตองทําใหประสานงานกบั
การใชความพยายามในการขายโดยใชพนกังานขาย ดงันั้นนักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตอง
ระมักระวังในการพิจารณาสวนประกอบท้ังหมดของสวนประสมของการส่ือสาร หรือสวนประสม
ของการสงเสริมการตลาด เพื่อท่ีจะพัฒนาแผนการส่ือสารหรือการสงเสริมการตลาด ใหเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

การพัฒนาแผนการส่ือสารสินคาอุตสาหกรรม ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาแผนการ
สงเสริมการตลาดหรือการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิผลมีดังนี้  1) กําหนดวัตถุประสงคในการ
ส่ือสารการตลาด 2) ระบุถึงผูรับขาวสารที่เปนเปาหมาย 3) กําหนดงบประมาณของการสงเสริม
การตลาด 4) พัฒนากลยทุธขาวสาร 5) การเลือกส่ือ 6) การประเมินผลลัพธจากการสงเสริม
การตลาด  7) การผสมผสานแผนการสงเสริมการตลาด  

การสงเสริมการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม สามารถทําไดหลายประการ ดังตอไปนี ้
1. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) และการสงเสริมธุรกิจ (Business promotion) 

ในตลาดสินคาอุตสาหกรรมวัตถุประสงคของการสงเสริมการขายก็คือ การจูงใจลูกคาหรือเพิม่
ยอดขาย โดยการทําใหลูกคาประทับใจและการใหรางวัลลูกคา การกระตุนหนวยขายใหใชความ
พยายามในการขายใหมากข้ึน วิธีการตาง ๆ ท่ีใชในการสงเสริมการขายของการตลาดสินคา
อุตสาหกรรม ไดแก การจดัแสดงสินคา การใชแคตตาล็อก การแขงขันทํายอดขาย การใหของขวญั
เพื่อสงเสริมการตลาด การจัดรายการบันเทิงใหกับลูกคา จดหมายเพ่ือการสงเสริมการตลาด การ
สัมมนาและการสาธิต เปนตน 

2. บทบาทของการตลาดทางตรง (Role of direct marketing) การตลาดทางตรงไดเกนิข้ึน
เม่ือไมนานมานี้ นักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมไดเพิ่มการใชเคร่ืองมือการตลาดทางตรง ไดแก 
จดหมายตรง (Direct mail) การตลาดทางโทรศัพท (Telemarketing) และการตลาดออนไลน (On-
line marketing) การตลาดทางตรงจึงพยายามท่ีจะใหบรรลุการขายโดยตรงโดยไมใชคนกลาง
ระหวางบริษัทกับลูกคา  การตลาดทางตรง นอกจากจะใชสําหรับการตลาดสินคาอุปโภคบริโภค
แลว ยังใชกับธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมดวย เพราะการติดตอกับลูกคาสินคาอุตสาหกรรมจะมีตนทุน
สูง เม่ือใชหนวยงานขายของบริษัท ดังนัน้เพื่อลดตนทุนการตลาดนักการตลาดสินคาอุตสาหกรรม
จะหนัมาใชเคร่ืองมือการตลาดโดยตรงเขามาชวย เชน จดหมายตรง และการตลาดทางโทรศัพท 
เพื่อระบุและดงึความสนใจของลูกคาใหมท่ีมีศักยภาพกอนท่ีพนักงานขายจะออกไปเยีย่มเยยีน 
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3. บทบาทของการขายโดยใชพนักงานขาย (The role of personal selling) ในการตลาด
สินคาอุตสาหกรรมการขายโดยใชพนักงานขาย หรือใชหนวยงานขายของบริษทัจะมีบทบาทที่
สําคัญมากกวาการตลาดของสินคาอุปโภคบริโภค เนื่องจากนักการตลาดสินคาอุตสาหกรรมจะตอง
ตัดสินใจในสวนของตลาดที่เปนเปาหมาย และหนวยงานขายจะมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสวนตลาดเหลานี้ ดวยเหตุนีก้ลยุทธการตลาดสินคาอุตสาหกรรมนั้นจะตองมีการปฏิวติั
การโดยยดึหนาท่ีการขายโดยใชพนักงานขาย และความสามารถในการขายของธุรกิจจะตอง
สอดคลองกับความตองการของธุรกิจท่ีซ้ือ คือมีพื้นท่ีดูแลท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงใชการส่ือสารโดย
พนักงานขายดวยการชวยเหลือของพนักงานดานเทคนิคท่ีไมใชเพยีงนาํเสนอผลิตภัณฑทางกายภาพ
เทานั้น แตยังชวยเหลือดานเทคนิค ความคิดตาง ๆ และขอเสนอแนะในการแกปญหาของลูกคา
สินคาอุตสาหกรรม ดังนั้นบทบาทท่ีสําคัญ 2 ประการของการขายโดยใชพนักงานขาย คือ 1) เปน
สวนหนึ่งของความสามารถในการแกปญหา  2) เปนสวนหน่ึงของสวนประสมในการส่ือสาร 
 

  
รูปท่ี 1 แสดงสวนประสมทางการตลาด (สุวิมล   แมนจริง, 2546 : 10) 

สวนประสม
ทางการตลาด 

ตลาด
เปาหมาย 

ผลิตภัณฑ 
 
ความหลากหลาย 
คุณภาพ 
การออกแบบ 
ลักษณะ 
ตราสินคา 
บรรจุภัณฑ 
ขนาด 
บริการ 
การรับประกัน 

ราคา 
 
รายการราคา 
สวนลด 
สวนยอมได 
ระยะเวลาการชําระเงิน 
การใหสินเช่ือ 

การสงเสริมการตลาด 
 
การโฆษณา 
การขายโดยบุคคล 
การประชาสัมพันธ 
การสงเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง 

การจัดจําหนาย 
 
ชองทาง 
การครอบคลุม 
การจําแนกสินคา 
ทําเลที่ต้ัง 
สินคาคงคลัง 
การขนสง 
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สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) (สุวิมล   แมนจริง, 2546 : 11) เปนการ
วางกลยุทธโดยมองจากธุรกจิเปนหลักวาจะวางแผนการตลาดอยางไร แตถามองจากลูกคา จะเปน
หลักการวางกลยุทธทางการตลาดในแงของ 4Cs คือผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนจะตองสามารถแกปญหา
ใหกับลูกคาได (Customer Solution) หลังจากนั้นจึงส่ือสารใหลูกคาทราบ (Communication) และ
วางจําหนาย ในชองทางท่ีอํานวยความสะดวกใหลูกคาหาซื้องาย (Convenience) และขายในราคาที่
ลูกคาพอใจ (Consumer Cost) ดังรูปท่ี 2 
 
 

 
 
รูปท่ี 2 แสดงปจจัยแหงความสําเร็จของการตลาด (4Ps และ 4Cs) (สุวิมล   แมนจริง, 2546 : 11) 

 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ  
(Product) 

การแกปญหาใหลูกคา 
 (Customer Solution) 

ราคา  
(Price) 

ตนทุนของลูกคา 
 (Consumer cost) 

การจัดจําหนาย  
(Place) 

ความสะดวกสบาย 
 (Convenience) 

การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

การติดตอสื่อสาร 

 (Communication) 
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2.3 ตลาดองคการ (Business Market)  
Webster และ Wind (Philip   Kotler, 2003 : 216) ไดใหคําจํากดัความของคําวา การซ้ือ

ขององคการไววา การซ้ือขององคการ คือ กระบวนการตดัสินใจท่ีเกดิข้ึนโดยองคการที่มีความ
ตองการในการซ้ือสินคาและบริการ องคการจะระบุ ประเมิน เลือกตราสินคา และเลือกผูขายสินคา  
แมวิธีการซ้ือของแตละองคการจะไมเหมือนกัน แตผูซ้ือสามารถระบุกลุมขององคการธุรกิจท่ีมี
วิธีการซ้ือสินคาในลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธดานการตลาด 

ตลาดธุรกิจประกอบดวยองคการทั้งหมดท่ีตองการสินคาและบริการ เพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงถูกจําหนาย ใหเชา หรือจดัสรรใหกับบุคคล การจําหนายสินคาใหแก     
ผูซ้ือท่ีเปนองคการธุรกิจนั้นมีมูลคาเปนเงินตรา และเปนปริมาณสินคาท่ีสูงกวาการจําหนายใหกับ
ตลาดผูบริโภค 

ตลาดธุรกิจมีลักษณะท่ีแตกตางจากตลาดผูบริโภคอยางชัดเจน โดยตลาดธุรกิจมีลักษณะ
ดังตอไปนี ้

1) จํานวนผูซ้ือของตลาดธุรกิจมีจํานวนนอยรายกวาตลาดผูบริโภค 
2) ผูซ้ือของตลาดธุรกิจจะเปนผูซ้ือรายใหญกวา โดยสามารถสังเกตไดจากปริมาณของ

สินคาท่ีซ้ือจะมีสัดสวนมากกวาตลาดผูบริโภค 
3) ความสัมพันธระหวางผูขายสินคา กับลูกคาของตลาดธุรกิจจะมีความใกลชิดมากกวา 

สินคาธุรกิจจะถูกซ้ือโดยตัวแทนฝายจดัซ้ือท่ีไดรับการฝกฝนมาอยางด ี และตองปฏิบัติตามนโยบาย
จัดซ้ือ ขอจํากดั และเง่ือนไขของบริษัท  ผานเคร่ืองมือในการซ้ือ เชน คําขอใบเสนอราคา และ
สัญญาการซ้ือ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ไมสามารถพบเห็นไดจากการซ้ือของผูบริโภค 

4) บุคคลท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือขององคการธุรกิจมักจะมีจํานวนมากกวาการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

5) ผูซ้ือท่ีเปนองคการธุรกิจมักจะซ้ือจากผูผลิตโดยตรง แทนท่ีจะซ้ือผานคนกลาง 
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2.4 ลักษณะของคอนกรีต  (วินิต  ชอวิเชียร , 2521 :1)  
คอนกรีตเปนวสัดุเปรียบเสมือนหินท่ีมนษุยสรางข้ึนมาใชงานเปนโครงสราง ซ่ึงทราบ

กันดวีาไดจากการผสมซีเมนตเปนตัวประสานกับทราย หนิหรือกรวด และนํ้า ซ่ึงจะทําปฏิกิริยากับ
ซีเมนต ทําใหซีเมนตมีคุณสมบัติเปนตัวประสานแทรกตามเม็ดทรายและหิน รวมตัวกันเปนกอน
คอนกรีตในแบบหลอ และจะแข็งตัวเม่ืออายุประมาณ 24  ช่ัวโมง ทนแรงอัดไดดีข้ึนเร่ือย ๆ ตาม
อายุ 

เนื้อคอนกรีตอาจแยกออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ วัสดุผสม (aggregates) และซีเมนต
เพสท (paste) โดยท่ัวไปวัสดุยังแบงออกเปนสองพวก คือ วัสดุผสมละเอียด และวัสดผุสมหยาบ  ซ่ึง
วัสดุผสมละเอียดหมายถึง วสัดุท่ีมีขนาดเล็กท่ีสามารถลอดผานตะแกรงรอนมาตรฐานเบอร 4 ได 
ซ่ึงไดแก ทราย  สวนวสัดุผสมหยาบหมายถึง วัสดุผสมท่ีกอนโตไมสามารถผานตะแกรงรอน
มาตรฐานเบอร 4 ไดแก หินหรือกรวด  ในสวนของซีเมนตเพสตหรือท่ีเรียกวา เพสต ประกอบดวย 
ปูนซีเมนต น้ํา และอากาศ 

เนื่องจากในเนือ้คอนกรีตมีวสัดุผสมอยูประมาณรอยละ 60 ถึง  80 ของปริมาตรท้ังหมด 
ดังนั้นการเลือกใชวัสดุผสมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  วัสดุผสมท่ีจะใชเปนสวนผสมของคอนกรีต
ตองแข็งแกรงรับแรงอัดไดด ี ทนทาน ไมขยายตัวมากและสะอาดโดยไมมีส่ิงปลอมปนท่ีจะทําให
คอนกรีตเส่ือมคุณภาพ นอกจากนีว้ัสดุผสมตองมีสวนของขนาดคละท่ีดี เพื่อชวยใหคอนกรีตมีเนื้อ
แนน สมํ่าเสมอ มีชองวาง(void)นอย ทําใหเปลืองซีเมนตเพสตนอยลงและราคาถูก 

คุณภาพของซีเมนตเพสตข้ึนอยูกับอัตราสวนของน้ําตอซีเมนต (water-cement ratio)ท่ีใช
ในสวนผสม ซ่ึงทําใหเกดิปฏิกิริยาเคมีท่ีเรียกวา ไฮเดรชัน่ (Hydration) ปฏิกิริยาทางเคมีระหวางปูน
กบัน้ําข้ึนอยูกบัเวลา อุณหภมิู และความช้ืน  ปฏิกิริยาทางเคมีดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในตอน
แรก ๆ และชาลงตามลําดับในตอนหลังภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม 

ปริมาณนํ้าในสวนผสมอาจตองใชมากกวาท่ีตองการเพือ่ใหเกดิปฏิกิริยาทางเคมีอยาง
สมบูรณ และใหคอนกรีตเหลวทํางานงาย  แตอยางไรก็ดีคุณภาพของคอนกรีตในการตานทานตอ
แรงอัดตลอดจนความทนทานจะลดลง  ดังนั้นจึงตองใชปริมาณนํ้าใหเหมาะสม 

สารเคมีผสมเพ่ิม (Admixture) ท่ีใชเติมลงในสวนผสมคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเนื้อ
คอนกรีตใหดข้ึีนนั้นตองใชในอัตราท่ีพอเหมาะตามคําแนะนําของผูผลิต มิฉะนั้นจะกอใหเกดิ
ผลเสียหรือเกดิผลในทางตรงกันขาม 
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คอนกรีตท่ีใชเปนโครงสรางอาจแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1) คอนกรีตลวน (Plain Concrete) ใชแตคอนกรตอยางเดียวลวน ๆ ไมมีวัสดุอ่ืนมา

เสริมหรือประกอบเลย ไดแกโครงสรางท่ีมีแตแรงอัด เชน ฐานเคร่ืองจักรท่ีหนามากหรือเข่ือนกนั
ดินท่ีเปนแบบใชน้ําหนักเข่ือนตานแรงดนัของดิน(Gravity wall) ท่ีสูงไมเกิน 1.00 เมตร เปนตน 

2) คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete) ใชกับโครงสรางท่ีมีท้ังแรงอัดและแรงดึง 
สวนใดท่ีตองรับแรงอัดก็ใหคอนกรีตทําหนาท่ีตานแรงอัด และสวนใดท่ีตองรับแรงดึงกใ็ชเหล็ก
เสริมทําหนาท่ีตานแรงดึง  เนื่องจากคอนกรีตมีคุณสมบัติตานทานแรงอัดไดดีมากแตมีคุณสมบัติ
ดอยในการรับแรงดึง ในปจจุบันนี้ใชโครงสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบท้ังหมด 

3) คอนกรีตอัดแรง (Prestressed concrete) เปนคอนกรีตท่ีอัดแรงไวกอนการใชงาน 
โดยดึงเหล็กท่ีทนแรงดึงสูงใหยืดออก แลวตัดเหล็กปลอยใหเหล็กท่ีจะพยายามหดตัวจากท่ียืด 
กลับคืนสูสภาพเดิมเพื่ออัดคอนกรีต จึงเรียกกันวาคอนกรีตอัดแรง เปนแบบท่ีเอาคอนกรีตมาใช
ประโยชนหมดท้ังรูปตัดดีกวาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวยใหประหยัดข้ึน ใชกับสะพานและอาคาร 
เชนในระบบพื้น เปนตน 
 

ผูออกแบบโครงสรางคอนกรีตจําเปนตองรูจักคุณสมบัติท่ีสําคัญและท่ีมีประโยชน
สําหรับการออกแบบของคอนกรีตและวัสดุท่ีเปนสวนผสม เพื่อท่ีจะไดเลือกใชสวนผสมในสัดสวน
ท่ีเหมาะกับงาน ชวยใหเทคอนกรีตไดสะดวกไมเปนโพรงและไดคอนกรีตท่ีทนแรงอัดไดสูงตามท่ี
ออกแบบไว แตอยางไรก็ตามยังมีผูวจิยัคนควาคุณสมบัติของคอนกรีตอยูตลอดมา เพื่อชวยให
สามารถนําคอนกรีตไปใชงานไดอยางประหยัดและปลอดภัยยิ่งข้ึน 
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2.5 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ภานวุัฒน   เครือจักร (2545) ไดศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ

ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญแกปจจัยดานสวนประสมการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก 
ไดแก ปจจยัดานราคา ปจจัยดานผลิตภณัฑและบริการ ปจจัยดานการกระจายผลิตภัณฑ ยกเวน
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีใหความสําคัญในระดับปานกลาง ปญหาท่ีผูรับเหมากอสรางพบ
มากท่ีสุดในการซ้ือผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ คือ บริการจัดสงลาชา ไมสามารถจัดสงสินคาได
ตรงเวลา ไมสะดวกในการติดตอ รองลงมาคือ ราคาจําหนายสูง ระยะทางจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมเสร็จอยูไกลจากสถานท่ีกอสราง ไมมีการสงเสริมการขาย และผลิตภณัฑคอนกรีต
ผสมเสร็จไมไดคุณภาพ 

พีรมาศ   วจนานวัช (2546)  ไดศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดของโรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีตในเขตภาคเหนือตอนบน โดยจาก
การศึกษาพบวา กิจการสวนใหญจะมีเงินลงทุนอยูในชวง 1-5 ลานบาท  ผูท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช
ปูนซีเมนตจะเปนเจาของกจิการ  โดยสวนมากมีแหลงขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชปูนซีเมนตจาก
ตัวแทนจําหนาย ลักษณะการเลือกซ้ือจะเจาะจงซ้ือปูนซีเมนตปอรตแลนดยีห่อใดยี่หอหนึง่
โดยเฉพาะ  สวนในปจจยัสวนประสมทางการตลาด  กิจการสวนมากจะใหความสําคัญกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาตรงตามความตองการ รองลงมา
เปนดานราคา ใหความสําคัญกับราคาสินคาถูก  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับการ
บริการจัดสงสินคา  และดานการสงเสริมการตลาดเปนลําดับสุดทาย โดยใหความสําคัญกับสวนลด
ในการซ้ือสินคามากท่ีสุด 

ดิเรก    ตัญูนุรักษ  (2547)  ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางใน อําเภอเสาไห จังหวดัสระบุรี จากการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 40-49ป สวนใหญมีการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา และมีตําแหนงเปนเจาของหรือกรรมการผูจัดการ กิจการสวนใหญมีรูปแบบการจัดต้ัง
ตามกฎหมายเปนบุคคลธรรมดา  ใชเงินทุนหมุนเวยีนในการดําเนินการในระยะเวลา 1 ป  ท่ีผานมา
จํานวน 1-10ลานบาท กิจการสวนใหญจัดต้ังมาแลว 6-10 ป  รับเหมากอสรางโดยเฉล่ีย 1-5 
โครงการตอป  โดยแตละโครงการมีมูลคางาน 5,000,001 บาทข้ึนไป  มีจํานวนพนกังานในกิจการ
ไมเกิน 50 คน ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จเปนเจาของหรือกรรมการ
ผูจัดการ โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จท่ีผูรับเหมากอสรางซ้ือโดยสวนใหญ คือ บริษัท 
ผลิตภัณฑวัสดุกอสราง จํากัด(CPAC)  และจากการศกึษานีย้ังพบวา เจาของหรือกรรมการผูจัดการ 
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มีอํานาจในการจัดซ้ือมากท่ีสุด  ผูรับเหมากอสรางสวนใหญพจิารณาใหความสําคัญในปจจยัสวน
ประสมการตลาด 4 P’s ในระดับมากสําหรับดานผลิตภณัฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย และ
ใหความสําคัญในระดับปานกลางสําหรับดานสงเสริมการตลาด 

ศรัณย     ทองจํารูญ  (2550) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือหิน
และทรายของโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในเขตจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายรุะหวาง 31-40 ป จบการศกึษาระดับปริญญาตรี ดํารง
ตําแหนงผูจดัการหรือพนักงานฝายจัดซ้ือ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมีรูปแบบการจัดต้ังตาม
กฎหมายของกจิการบริษัทจํากัด มีระยะเวลาการจัดต้ังของกิจการ 11-15 ป ทุนจดทะเบียนปจจบัุน 
10,000,001 บาทข้ึนไป มีจํานวนพนักงานในกจิการไมเกิน 50 คน ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือหนิ
และทรายดํารงตําแหนงผูจดัการหรือพนักงานฝายจัดซ้ือ มีมูลคาสินทรัพยถาวร)รวมท่ีดิน(ของ
กิจการ จํานวน 5,000,001-10,000,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวยีนท่ีใชดาํเนินการในระยะเวลา 1 ปท่ี
ผานมาของกิจการจํานวน 50,000,001 บาทข้ึนไป โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมีกําไรสุทธิของ
กิจการในปท่ีผานมา จํานวน 15,000,001 บาทข้ึนไป มีปริมาณยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จในแตละ
เดือนโดยเฉล่ีย จํานวน 5,001 ลูกบาศกเมตรข้ึนไป มีปริมาณการใชหินในแตละเดือนโดยเฉล่ีย
จํานวน 4,001 ลูกบาศกเมตรข้ึนไป และมีปริมาณการใชทรายในแตละเดือนโดยเฉล่ียจํานวน 4,001 
ลูกบาศกเมตรข้ึนไป ดานปจจยัสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญโดยรวมในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.71 ปจจัยท่ีมีความสําคัญระดับมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานผลิตภณัฑ คาเฉล่ีย 4.28 ปจจัยดาน
ราคา และปจจยัดานการจัดจาํหนาย มีความสําคัญระดับมาก คาเฉล่ีย 3.85 และ 3.46 ตามลําดับ สวน
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.23  ปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคการ ปจจัยระหวางบุคคลและสวนบุคคลและกระบวนการจัดซ้ือ จัดหา
สินคาขององคกร มีความสําคัญในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.87 , 3.96 , 4.11 และ 4.05 ตามลําดับ  

 
 

 


