บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยทีม่ ีผลตอการซื้อและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ ของผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหม และ
เพื่อศึกษาถึง ปญหาที่ผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหมประสบในการซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีต
สําหรับงานระบายน้ํา โดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดซือ้ ของธุรกิจ สวนประสมทางการตลาดของ
สินคาอุตสาหกรรม ตลาดองคการ และลักษณะของคอนกรีต
ระเบียบวิธีการศึกษา ไดมีการคนควาขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาคนควาขอมูลจาก
หนังสือ วารสาร รายงาน เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ ในสวนของของขอมูลปฐมภูมิ
ทําการรวบรวมจากการออกแบบสอบถาม ประชากรในการศึกษาเปนผูใหขอมูลหลักจากบุคคลากร
ในกิจการรับเหมากอสรางในอําเภอเมืองเชียงใหม ประกอบดวย กรรมการผูจัดการหรือเจาของ
จํานวน 15 คน ผูจัดการทั่วไป จํานวน 3 คน ผูจัดการฝายจัดซื้อ จํานวน1 คน พนักงานฝายจัดซื้อ
จํานวน2 คน วิศวกร จํานวน 2 คน ตําแหนงอื่น ๆ จําแนกไดเปน พนักงานทั่วไป จํานวน 3 ราย และ
สถาปนิก จํานวน 2 ราย รวมมีจํานวนประชากรทั้งหมด 28 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถี่ อัตรารอยละ และคาเฉลี่ย
5.1 สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 78.57 และเพศ
หญิง รอยละ 21.43 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป รอยละ 42.86 รองลงมามีอายุ 31-40 ป
รอยละ 28.57 และอายุ 41-50 ป รอยละ 21.43 สําเร็จการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี รอยละ 60.71
และสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 25.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูใ นตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการหรือเจาของ รอยละ 53.57
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูรบั เหมากอสรางที่ตอบแบบสอบถาม
กิจการของผูรับเหมากอสรางสวนใหญ
มีรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายเปนแบบ
หางหุนสวนจํากัด รอยละ 64.29 รองลงมามีรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายแบบ บริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด รอยละ 35.71 มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 1.1ลานบาท ถึง 5 ลานบาท รอยละ 53.57
รองลงมามีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1ลานบาท รอยละ 25.00 และทุนจดทะเบียนมากกวา 10 ลานบาท
รอยละ 14.29 กิจการของผูรับเหมาสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบกิจการไมเกิน 5 ป และ
ระยะเวลาประกอบกิจการตั้งแต 11 – 15 ป มีจํานวนเทากัน โดยคิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมามี
ระยะเวลาประกอบกิจการ มากกวา 20 ป รอยละ 25.00 และระยะเวลาประกอบกิจการตั้งแต 6 – 10
ป รอยละ 14.29 สวนใหญมีมูลคางานกอสรางโดยเฉลี่ยของกิจการในชวงเวลา 2 ปที่ผานมาที่
ประมาณ 1,000,001 – 5,000,000 บาท รอยละ 35.71 รองลงมามีมูลคางานกอสรางมากกวา
10,000,000 บาท รอยละ 21.43 มูลคางานกอสรางไมเกิน 500,000 บาท รอยละ 17.86 มูลคางาน
กอสรางตั้งแต 500,001 – 1,000,000 บาท รอยละ 14.29 และมูลคางานกอสรางตั้งแต 5,000,001 –
10,000,000 บาท รอยละ 10.71 กิจการของผูรับเหมาสวนใหญมีจํานวนพนักงานไมเกิน 20 คน
รอยละ 60.71 รองลงมามีพนักงาน 21 – 50 คน รอยละ 25
ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําสวนใหญเปนกรรมการ
ผูจัดการหรือเจาของ รอยละ 67.86 รองลงมาเปนผูจัดการฝายจัดซื้อ รอยละ 17.86 เปนผูจัดการ
ทั่วไปและวิศวกร จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 7.14 ผูรับเหมาสวนใหญรับงานมาจากหนวยงาน
ราชการ รอยละ 35.42 รองลงมารับงานจากบุคคลทั่วไป รอยละ 29.17 รับงานจากหนวยงานเอกชน
รอยละ 22.92 และรับงานจากหมูบานจัดสรร รอยละ 12.50 สวนใหญทราบสถานที่ขายทอ
คอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํามาจากการสอบถามเพื่อนรวมอาชีพ รอยละ 61.54 รองลงมาทราบ
จากวารสารกอสราง รอยละ 15.38 ทราบจากปายโฆษณาหรือใบปลิว รอยละ 7.69 นอกจากนัน้
พบวาผูรับเหมาสวนใหญซื้อทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําโดยตรงจากโรงงานผลิต รอยละ
55.00 รองลงมาซื้อจากรานวัสดุกอสราง รอยละ 27.50 และซื้อจากตัวแทนหรือพนักงานขาย รอย
ละ 17.50
โรงงานผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําที่ผูรบั เหมาซื้อมากที่สุด คือ บริษัท
พิบูลยคอนกรีตจํากัด จํานวน 21 ราย รองลงมาคือ หจก. ส.สายปายคาวัสดุและปโตรเลียม จํานวน
13 ราย อันดับ 3 คือ หจก.เชียงใหม ส.วิศวการคอนกรีต จํานวน 9 ราย อันดับ 4 คือ หจก.นครพิงค
คอนกรีต จํานวน 8 ราย อันดับ 5 คือ บจก.พี พี เอส คอนกรีต จํานวน 6 ราย อันดับ 6 คือ บจก. พี.
คอนกรีตโปรดักสและไมทราบโรงงานผลิต จํานวนเทากัน คือ 5 ราย อันดับ 8 คือ หจก.เจริญ
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ไพศาลบล็อกเชียงใหม จํานวน 4 ราย อันดับ 9 คือ หจก.วิษณุคอนกรีตคอนสตรัคชั่นและอื่น ๆ
จํานวนเทากัน คือ 2 ราย โดยที่อื่น ๆ ผูตอบแบบสอบถามระบุเปน ซื้อทอคอนกรีตจากชาวบาน และ
อันดับที่ 11 คือ หจก.299 คอนกรีตโปรดักส จํานวน 1 ราย
สวนที่ 3 ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญโดยรวมในระดับ มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.66 โดยปจจัยดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.16,
3.91 และ 3.65 ตามลําดับ สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญ ปานกลาง มี
คาเฉลี่ย 3.33
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 3.91 โดยปจจัยยอย
ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ในดานความแข็งแรงของทอคอนกรีต คาเฉลี่ย 4.46 ไมมีรอย
แตกราวหรือปากทอเสียหาย คาเฉลี่ย 4.46 มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.) คาเฉลี่ย 4.32
สวนผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ในเรื่อง มีการรับประกันคุณภาพสินคา
คาเฉลี่ย 4.04 ความหลากหลายของขนาดทอคอนกรีต คาเฉลี่ย 3.89 บริการหลังการขาย เชน รับ
วางทอ วางบอพัก เปนตน คาเฉลี่ย 3.82 ความหลากหลายของชั้นคุณภาพ คาเฉลี่ย 3.79 บริษัทมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน เสาเข็ม เสารั้ว แผนพื้นคอนกรีต ทอคอนกรีต บล็อกคอนกรีต เปนตน
คาเฉลี่ย 3.71 การใหคําปรึกษาแนะนํา คาเฉลี่ย 3.57 ชื่อเสียงบริษทั เปนที่ยอมรับ คาเฉลี่ย 3.50
เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย คาเฉลี่ย 3.46
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานราคา โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 4.16 ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ราคาทอคอนกรีตถูกกวาเมื่อเทียบกับโรงงาน
หรือบริษัทอื่น คาเฉลี่ย 4.43 สวนลดพิเศษเมื่อซื้อดวยเงินสด คาเฉลี่ย 4.32 ใหเครดิตการคา สามารถ
ซื้อสินคาเงินเชื่อได คาเฉลี่ย 4.25 สวนผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ในเรื่อง
ระยะเวลาการชําระเงินนานกวาเมื่อเทียบกับโรงงานหรือบริษัทอื่น คาเฉลี่ย 4.11 วิธกี ารชําระเงินที่
หลากหลายและสะดวกสบาย คาเฉลี่ย 3.68
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย
ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 3.65 ปจจัยยอย
ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การจัดสงสินคาไดรวดเร็ว และตรง
เวลา คาเฉลี่ย 4.54 ความสะดวกในการติดตอซื้อสินคา คาเฉลี่ย 4.43 สวนผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ในเรื่อง สภาพและความพรอมของรถที่ใชในการขนสง คาเฉลี่ย 3.86
ความคุนเคยกับบริษัทหรือโรงงาน คาเฉลี่ย 3.79 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง เรื่อง ความสะอาดเรียบรอยของบริษัทหรือโรงงานผลิต คาเฉลี่ย 3.14 มีการจัดจําหนายทาง
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (E-Commerce) เชน การจอง การสั่งซื้อสินคา คาเฉลี่ย 2.93 สามารถติดตอ
ไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เชน สอบถามขอมูล สงแผนที่จุดลงสินคา คาเฉลี่ย 2.89
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีความสําคัญระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.33 ปจจัยยอยที่ผตู อบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การขายโดยให
พนักงานขายติดตอเสนอสินคาที่หนวยงานโดยตรง คาเฉลี่ย 3.71 การสงเสริมการขาย เชน ลดราคา
แจกของกํานัล เปนตน คาเฉลี่ย 3.61 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ดานการ
โฆษณา เชน หนังสือพิมพ วิทยุ ปายโฆษณา วารสารเกีย่ วกับวงการกอสราง สมุดรายนามโทรศัพท
เปนตน คาเฉลี่ย 3.18 การขายโดยใชพนักงานขายหนาราน คาเฉลี่ย 3.11 การประชาสัมพันธ การ
ใหขาว และการมีสวนรวมสงเสริมสังคม คาเฉลี่ย 3.04
สวนที่ 4 ปญหาที่ผูรับเหมากอสรางประสบในการซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา
ปญหาดานผลิตภัณฑ
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ทอคอนกรีตมีคุณภาพไมแข็งแรง แตกหักงาย และทอคอนกรีต
มีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย รอยละ 64.29 รองลงมาคือ ไมมีการรับประกันสินคา
รอยละ 57.14 ไมมีการบริการหลังการขาย เชน ไมรับวางทอคอนกรีต รอยละ 32.14 โรงงานที่มี
ความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑคอนกรีตในจังหวัดเชียงใหมมีนอย รอยละ 25.00 ขนาดของ
ทอคอนกรีตและชั้นคุณภาพไมครอบคลุมที่ตองการ รอยละ 21.43
ไมมีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหมสําหรับทอคอนกรีต (มอก. 128-2549) รอยละ 17.86 เทคโนโลยีการ
ผลิตไมทันสมัย และพนักงานไมสามารถใหคําปรึกษาแนะนําได รอยละ 14.29 และบริษัทมี
ชื่อเสียงไมคอยดี รอยละ 7.14
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ปญหาดานราคา
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ราคาสินคาแพงกวาตนทุนที่ควรจะเปน รอยละ 60.71 รองลงมา
คือ ไมมีสวนลดเมื่อซื้อสินคาดวยเงินสด และไมไดรบั เครดิตการชําระเงิน หรือตองซื้อสินคาเงิน
สด รอยละ 32.14 ใหระยะเวลาการชําระเงินนอย รอยละ 28.57 และความหลากหลายของวิธีการ
ชําระเงินมีนอย รอยละ 25.00
ปญหาดานการจัดจําหนาย
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การจัดสงสินคาไมตรงเวลา สูงถึงรอยละ 75.00 รองลงมา คือ
ติดตอซื้อสินคาไมคอยสะดวก มีชองทางการติดตอนอย รอยละ 35.71 สภาพของรถสงของไม
สมบูรณ รอยละ 25.00 ไมมีความคุนเคยกับบริษัทหรือโรงงานผลิต และไมมีการจัดจําหนายทาง
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (E-Commerce) รอยละ 14.29 ไมสามารถติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail)ได รอยละ 7.14 และ บริษัทหรือโรงงานผลิตไมสะอาดเรียบรอย รอยละ 3.57
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกของกํานัล เปนตน
คิดเปนรอยละ 46.43 รองลงมา คือไมไดรับขาวสาร หรือการประชาสัมพันธของบริษัท รอยละ
35.71 ไมมีการขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคาที่หนวยงาน รอยละ 32.14 ไมมีการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ วิทยุ ปายโฆษณา วารสารกอสราง รอยละ 28.57 และไมไดรับความ
สะดวกจากพนักงานขายหนาราน รอยละ 21.43
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง
ปจจัยทีม่ ีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูรับเหมาในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ สามารถอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยเปรียบเทียบผลการศึกษากับ ภานุวัฒน เครือจักร (2545) ที่ไดศึกษา
ปจจัยดานการตลาด ที่มีอทิ ธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ ของผูรับเหมากอสรางใน
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม, พีรมาศ วจนานวัช (2546) ที่ไดศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ของโรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีตในเขตภาคเหนือตอนบน,
ดิเรก ตัญูนุรักษ (2547) ที่ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมา กอสรางใน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี และศรัณย ทองจํารูญ
(2550) ที่ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อหินและทราย ของโรงงานผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จในเขตจังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายไดดังนี้
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กระบวนการตัดสินใจซื้อ
การซื้อขององคการ คือ กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยองคการทีม่ ีความตองการใน
การซื้อสินคาและบริการ องคการจะระบุ ประเมิน เลือกตราสินคา และเลือกผูขายสินคา แมวิธีการ
ซื้อของแตละองคการจะไมเหมือนกัน แตผูซื้อสามารถระบุกลุมขององคการธุรกิจที่มีวิธีการซื้อ
สินคาในลักษณะคลายคลึงกัน จากผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ พบวาผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซื้อสวนใหญเปนกรรมการผูจัดการหรือเจาของ คิดเปนรอยละ 67.86 สอดคลองกับภานุวัฒน
เครือจักร, พีรมาศ วจนานวัช และดิเรก ตัญูนุรักษ ที่คิดเปนรอยละ 87.67, 57.6 และ76.3
ตามลําดับ ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของศรัณย ทองจํารูญ ที่พบวาผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซื้อเปน ผูจัดการหรือพนักงานฝายจัดซื้อ รอยละ 61.5
กิจการของผูรับเหมากอสรางสวนใหญมีลักษณะเปนองคการธุรกิจคือ มีรูปแบบการ
จัดตั้งตามกฎหมายเปนแบบ หางหุนสวนจํากัด รอยละ 64.29 รองลงมามีรูปแบบการจัดตั้งตาม
กฎหมายแบบ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด รอยละ 35.71
สอดคลองกับภานุวฒ
ั น
เครือจักร และศรันย ทองจํารูญ ที่พบวาผูซ ื้อสวนมากมีลักษณะเปนนิติบุคคล แตไมสอดคลอง
กับดิเรก ตัญูนุรักษ ทีผ่ ูซื้อมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในจํานวนใกลเคียงกัน ผูรับเหมา
สวนใหญซื้อทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําโดยตรงจากโรงงานผลิต คิดเปนรอยละ 55.00
สอดคลองกับ ภานุวัฒน เครือจักร, ดิเรก ตัญูนุรักษ และศรันย ทองจํารูญ ที่พบวาผูซื้อ
สวนมากซื้อสินคาโดยตรงจากแหลงผลิต
จากปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่พบวาปจจัยดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานการ
จัดจําหนาย มีระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 4.16, 3.91 และ 3.65 ตามลําดับ สวนปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญ ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.33
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ [สินคาอุตสาหกรรม] (Industrial product) หมายถึง สินคาหรือบริการที่บุคคล
และองคการซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอื่น หรือใชในการประกอบธุรกิจ จากผล
การศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ภานุวัฒน เครือจักร, ดิเรก ตัญูนุรักษ, พีรมาศ วจนานวัช
สวนศรัณย
ทองจํารูญ พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสําคัญระดับมากที่สุด โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑให
ความสําคัญในระดับมากทีส่ ุด ในดานความแข็งแรงของทอคอนกรีต ไมมีรอยแตกราวหรือปากทอ
เสียหาย มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
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ปจจัยดานราคา
ราคา (Price) หมายถึง จํานวนของเงินที่ถกู เรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการ หรือผลรวม
ของมูลคาที่ผูซื้อทําการแลกเปลี่ยน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑหรือ
บริการนั้น จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคา มีระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับผล
และศรัณย
การศึกษาของ ภานุวัฒน เครือจักร, ดิเรก ตัญูนุรักษ, พีรมาศ วจนานวัช
ทองจํารูญ สวนปจจัยยอยดานราคาใหความสําคัญในระดับมากที่สุดกับ ราคาทอคอนกรีตถูกกวา
เมื่อเทียบกับโรงงานหรือบริษัทอื่น สวนลดพิเศษเมื่อซือ้ ดวยเงินสด ใหเครดิตการคา สามารถซื้อ
สินคาเงินเชื่อได
ปจจัยดานการจัดจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนาย (Marketing Channel) เปนเสนทางที่ผลิตภัณฑเคลื่อนยายจาก
ผูผลิตไปยังลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย
ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม(Industrial user) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม(Industrial
consumer) และคนกลาง(Middleman) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีระดับ
ความสําคัญมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ภานุวัฒน เครือจักร, ดิเรก ตัญูนรุ ักษ, พีรมาศ
วจนานวัช และศรัณย ทองจํารูญ สวนปจจัยยอยดานการจัดจําหนายใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุดตอ การจัดสงสินคาไดรวดเร็ว และตรงเวลา ความสะดวกในการติดตอซื้อสินคา
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมการติดตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมาย
เพื่อเปนการใหความรู ชักจูงใจ หรือเปนการเตือนความจําของตลาดเปาหมายที่มตี อตราสินคาและ
ผลิตภัณฑ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญปานกลาง
เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภานุวัฒน เครือจักร, ดิเรก ตัญูนุรักษ, พีรมาศ
วจนานวัช และศรัณย ทองจํารูญ โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญในระดับ
มากตอ การขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคาที่หนวยงานโดยตรง การสงเสริมการขาย
เชน ลดราคา แจกของกํานัล เปนตน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการสงเสริมการตลาด (Promotion) ใน
สวนของ บทบาทของการขายโดยใชพนักงานขาย (The role of personal selling) ในการตลาดสินคา
อุตสาหกรรมจะมีบทบาททีส่ ําคัญมากกวาการตลาดของสินคาอุปโภคบริโภค
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5.3 ขอคนพบ
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยทีม่ ีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูรับเหมาในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ มีขอคนพบ ดังนี้
1. พบวาผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสวนใหญเปนกรรมการผูจัดการหรือเจาของ
และ ผูซื้อมีลักษณะเปนนิติบุคคล คือเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และหางหุน สวน
จํากัด จึงเปนผูซื้อในรูปแบบของตลาดธุรกิจซึ่งเปนผูซื้อรายใหญกวาตลาดผูบริโภค
2. ผูซื้อสวนใหญซื้อสินคาจากผูผลิตโดยตรง แทนทีจ่ ะซื้อผานคนกลาง และในขัน้ ตอน
การคนหาผูขายทอคอนกรีตพบวา ผูซื้อทราบสถานที่ขายทอคอนกรีตจากการสอบถามเพื่อนรวม
อาชีพมากที่สุด
3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่ผูรับเหมาใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุด ไดแก ความแข็งแรงของทอคอนกรีต ไมมีรอยแตกราวหรือปากทอเสียหาย มีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม(มอก.) แตปญหาที่ผูรับเหมากอสรางพบคือ ทอคอนกรีตมีคุณภาพไม
แข็งแรง แตกหักงาย และทอคอนกรีตมีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย เปนปญหามาก
ที่สุด รองลงมา คือ ไมมีการรับประกันสินคา รวมถึงไมมีการบริการหลังการขาย เชน ไมรับวางทอ
คอนกรีต
4. ปจจัยดานราคา พบวา ปจจัยดานราคาที่ผูรับเหมาใหความสําคัญในระดับมากที่สุด
ไดแก ราคาทอคอนกรีตถูกกวาเมื่อเทียบกับโรงงานหรือบริษัทอื่น สวนลดพิเศษเมื่อซื้อดวยเงินสด
ใหเครดิตการคา สามารถซื้อสินคาเงินเชือ่ ได แตผูรับเหมาก็พบปญหาเกี่ยวกับดานราคามากทีส่ ุด
ในเรื่อง ราคาสินคาแพงกวาตนทุนที่ควรจะเปน รองลงมาคือ ไมมสี ว นลดเมื่อซื้อสินคาดวยเงินสด
และไมไดรับเครดิตการชําระเงิน หรือตองซื้อสินคาเงินสด
5. ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายที่ผูรับเหมาใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก การจัดสงสินคาไดรวดเร็วและตรงเวลา ความสะดวกในการติดตอซือ้
สินคา
แตสิ่งที่ผูรับเหมากอสรางพบวาเปนปญหามากที่สุด คือ การจัดสงสินคาไมตรงเวลา
รองลงมา คือ ติดตอซื้อสินคาไมคอยสะดวก มีชองทางการติดตอนอย
6. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มี
ความสําคัญระดับมาก ไดแก การขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคาที่หนวยงานโดยตรง
และการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกของกํานัล สวนปญหาดานการสงเสริมการตลาดก็พบวา
มีนอยกวาปญหาดานอืน่ ๆ โดยปญหาทีพ่ บมากที่สุด คือ ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา
แจกของกํานัล รองลงมา คือ ไมไดรับขาวสาร หรือการประชาสัมพันธของบริษัท

109
5.4 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยทีม่ ีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูรับเหมาในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ ผูศึกษามีขอ เสนอแนะ เพื่อเปนแนวทาง
ใหกับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา ในการปรับปรุง วางแผน
และกําหนดกลยุทธทางการตลาด ใหมคี วามสอดคลองกับความตองการของผูรับเหมากอสรางใน
อําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งขอเสนอแนะมีดังนี้
1. จากการศึกษาพบวาผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสวนใหญเปน กรรมการผูจัดการ
หรือเจาของ
ดังนั้นในการเสนอขายผลิตภัณฑทอ คอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําจึงควรพยายาม
นําเสนอโดยตรงกับกรรมการผูจัดการหรือเจาของกิจการรับเหมากอสรางนั้น เพื่อจะไดเขาถึงลูกคา
ไดตรงเปาหมายมากที่สุด และเนื่องจากตลาดธุรกิจ มีจํานวนผูซื้อนอยรายกวาแตกเ็ ปนผูซื้อรายใหญ
กวา คือ ซื้อสินคาในปริมาณมากกวาตลาดผูบริโภค การตัดสินใจซือ้ จึงมีลักษณะเปนสินคาธุรกิจ
โรงงานผลิตทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา ควรจัดซื้อวัตถุดิบทีไ่ ดทั้งคุณภาพ การสงมอบ
ทันเวลาตามจํานวนที่ตองการใช ณ ราคาที่ต่ําที่สุด ฝายจัดซื้อจึงตองพยายามสรางอํานาจตอรองให
สูงเพื่อใหผูขายวัตถุดิบยินยอมขายวัตถุดบิ ในราคาที่ต่ํากวาคูแขง ควรสรางความสัมพันธระยะยาวที่
ดีกับผูขายวัตถุดิบ และการพัฒนาความสัมพันธกับผูขายวัตถุดิบรายใหม เพราะความเปนพันธมิตร
ที่ดีตอกัน จะทําใหสามารถรับรูขาวสารวาวัตถุดิบชนิดใดจะปรับราคาเมื่อไหร การแจงใหทราบ
ลวงหนาทําใหสามารถเตรียมการสําหรับเผชิญปญหาลวงหนาได
2. ผลการศึกษาพบวา ผูซื้อสวนใหญซื้อสินคาจากผูผลิตโดยตรง และผูท ี่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซือ้ ทอคอนกรีตคือ การแนะนําจากเพื่อนรวมอาชีพ หรือเรียกวาการแนะนําปากตอปาก
(Word-of-mouth) ดังนั้นนอกจากการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูขายแลวโรงงานผลิตทอคอนกรีต
ควรสรางความสัมพันธที่ดีกบั ผูซื้อดวย เพื่อเปนการสรางความประทับใจใหกับลูกคาเดิม และลูกคา
จะไดนําความประทับใจนี้ไปบอกตอกับลูกคารายอื่นซึ่งเปนการเพิ่มยอดขายในอนาคตได
3. ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวา ปญหาดานผลิตภัณฑ คือ ทอคอนกรีตมีคุณภาพ
ไมแข็งแรง แตกหักงาย และทอคอนกรีตมีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย ดังนั้น
โรงงานผลิต ควรใหความสําคัญในดานคุณภาพของผลิตภัณฑโดยการนําระบบคุณภาพตาง ๆ
โดยเฉพาะกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้าํ ตาม
มาตรฐานเลขที่มอก .128-2549 ซึ่งเปนมาตรฐานใหมที่เพิ่งประกาศใชไมนานมานี้ เพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพ ลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผลิตภัณฑ เชน รอยแตกราว หรือปากทอไม
สมบูรณ และการใหความสําคัญดานคุณภาพยังสามารถชวยลดตนทุนของการตรวจสอบ ลดการ
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หยุดชะงักของกระบวนการผลิตที่มีสาเหตุมาจากการปฏิเสธวัตถุดิบที่ไมไดคุณภาพและลดการ
สูญเสียเวลาในการคัดวัตถุดบิ ดวยคุณภาพทิ้งอีกดวย นอกจากนั้นโรงงานผลิตทอคอนกรีตควรมีการ
บริการเพิ่มเติม เชน การรับวางทอและบอพักคอนกรีต การใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งการ
รับประกันสินคา
4. ดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ผูซื้อจะตัดสินใจซื้อทอคอนกรีตเมื่อเห็นวาทอ
คอนกรีตมีราคาสมเหตุสมผล มีการใหสวนลดพิเศษ และใหเครดิตการชําระเงิน โรงงานผลิตควร
ใหความสําคัญกับการจัดการดานการลดตนทุนสินคา เพื่อทําใหตน ทุนการผลิตต่ํา และสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในตลาดปจจุบัน อาจทําไดโดยการนําสารผสมเพิ่มคอนกรีต(Concrete
Admixtures) ไมวาจะเปนน้าํ ยาเคมี(Chemical) หรือแรธรรมชาติ(Mineral Admixture)มาใช เพือ่
ปรับปรุงใหคุณภาพของคอนกรีตดีขึ้นและตนทุนลดลงได นอกจากนั้นถาเปนลูกคาประจําที่ไวใจ
ไดก็ควรพิจารณาใหเครดิตทางการคา หรือลดราคาเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
5. ดานการจัดจําหนาย ผูซื้อใหความสําคัญกับการจัดสงสินคาที่รวดเร็วตรงเวลา และ
ความสะดวกในการติดตอซือ้ สินคา ดังนั้นโรงงานผลิตทอคอนกรีต ควรมีการจัดการระบบ
โลจิสติกสใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและการจัดสงสินคาไดรวดเร็ว ตรงเวลามากขึ้น ควร
ตรวจเช็คเครื่องจักรในการผลิต และสภาพความสมบูรณของรถขนสงใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา
รวมถึงเพิ่มชองทางในการติดตอกับบริษัทใหมากขึน้
ถึงแมวาปจจุบันการติดตอสื่อสารผานทาง
ระบบอินเทอรเนตยังไมแพรหลายมากนักในการซื้อขายทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา แตก็ไม
ควรละเลยชองทางนี้ในอนาคต ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมอยูเสมอ
6. ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา ผูซื้อใหความสําคัญกับการการขาย
โดยใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคา ณ สถานที่กอสราง และการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา
แจกของกํานัล ดังนั้นจึงควรใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคาและใหบริการ ณ สถานที่กอสราง
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งเรียกวาเปนกลยุทธผลัก (Push Strategy) คือ ผลักดันใหเกิดการขายสินคา ใหกับผู
ซื้อโดยการเสนอผลประโยชนหรือแรงจูงใจบางอยางใหกับพนักงานขาย หรือใหกับผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจซือ้ สินคา นอกจากนั้นควรสงเสริมการตลาด เชน การแจกของกํานัล การใหสวนลด
เพื่อกระตุน ยอดขาย
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5.5 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกีย่ วกับทัศนคติของผูรับเหมากอสราง ตอแนวโนมการใชงานทอ
คอนกรีตสําหรับระบายน้ําในอนาคต
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ การบริหารตนทุนของธุรกิจทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา

