
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจยัท่ีมีผลตอการซ้ือและกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํของผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหม และ
เพื่อศึกษาถึง ปญหาท่ีผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหมประสบในการซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีต
สําหรับงานระบายนํ้า โดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดซ้ือของธุรกิจ สวนประสมทางการตลาดของ
สินคาอุตสาหกรรม ตลาดองคการ  และลักษณะของคอนกรีต 

ระเบียบวิธีการศึกษา ไดมีการคนควาขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาคนควาขอมูลจาก 
หนังสือ  วารสาร รายงาน เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  ในสวนของของขอมูลปฐมภูมิ 
ทําการรวบรวมจากการออกแบบสอบถาม ประชากรในการศึกษาเปนผูใหขอมูลหลักจากบุคคลากร
ในกจิการรับเหมากอสรางในอําเภอเมืองเชียงใหม ประกอบดวย กรรมการผูจัดการหรือเจาของ 
จํานวน 15 คน ผูจัดการท่ัวไป จํานวน 3 คน ผูจัดการฝายจัดซ้ือ จํานวน1 คน พนักงานฝายจัดซ้ือ 
จํานวน2 คน วิศวกร จํานวน 2 คน ตําแหนงอ่ืน ๆ จําแนกไดเปน พนักงานท่ัวไป จํานวน 3 ราย และ
สถาปนิก จํานวน 2 ราย  รวมมีจํานวนประชากรทั้งหมด 28 คน วเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถ่ี อัตรารอยละ และคาเฉล่ีย 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 78.57  และเพศ
หญิง รอยละ 21.43  สวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป  รอยละ 42.86  รองลงมามีอาย ุ 31-40 ป     
รอยละ 28.57  และอายุ 41-50 ป รอยละ 21.43  สําเร็จการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี  รอยละ 60.71        
และสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 25.00  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการหรือเจาของ รอยละ 53.57   
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สวนท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของผูรับเหมากอสรางท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

กิจการของผูรับเหมากอสรางสวนใหญ มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเปนแบบ       
หางหุนสวนจาํกัด รอยละ 64.29   รองลงมามีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายแบบ บริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด รอยละ 35.71  มีทุนจดทะเบียนต้ังแต 1.1ลานบาท ถึง 5 ลานบาท รอยละ 53.57  
รองลงมามีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1ลานบาท รอยละ 25.00  และทุนจดทะเบียนมากกวา 10 ลานบาท 
รอยละ 14.29    กิจการของผูรับเหมาสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบกิจการไมเกิน 5 ป และ
ระยะเวลาประกอบกิจการต้ังแต 11 – 15 ป  มีจํานวนเทากัน โดยคิดเปนรอยละ 28.57  รองลงมามี
ระยะเวลาประกอบกิจการ มากกวา 20 ป รอยละ 25.00 และระยะเวลาประกอบกิจการต้ังแต 6 – 10 
ป รอยละ 14.29 สวนใหญมีมูลคางานกอสรางโดยเฉล่ียของกิจการในชวงเวลา 2 ปท่ีผานมาท่ี
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
กอสรางต้ังแต 500,001 – 1,000,000 บาท รอยละ 14.29  และมูลคางานกอสรางต้ังแต 5,000,001 – 
10,000,000 บาท รอยละ 10.71  กิจการของผูรับเหมาสวนใหญมีจํานวนพนักงานไมเกิน 20  คน 
รอยละ 60.71  รองลงมามีพนักงาน 21 – 50 คน รอยละ 25  

ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้าสวนใหญเปนกรรมการ
ผูจัดการหรือเจาของ รอยละ 67.86  รองลงมาเปนผูจัดการฝายจัดซ้ือ รอยละ 17.86  เปนผูจัดการ
ท่ัวไปและวิศวกร จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 7.14  ผูรับเหมาสวนใหญรับงานมาจากหนวยงาน
ราชการ รอยละ 35.42  รองลงมารับงานจากบุคคลท่ัวไป รอยละ 29.17 รับงานจากหนวยงานเอกชน 
รอยละ 22.92 และรับงานจากหมูบานจัดสรร  รอยละ 12.50  สวนใหญทราบสถานท่ีขายทอ
คอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํามาจากการสอบถามเพ่ือนรวมอาชีพ  รอยละ 61.54  รองลงมาทราบ
จากวารสารกอสราง รอยละ 15.38  ทราบจากปายโฆษณาหรือใบปลิว รอยละ 7.69    นอกจากนัน้
พบวาผูรับเหมาสวนใหญซ้ือทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้าโดยตรงจากโรงงานผลิต รอยละ 
55.00  รองลงมาซ้ือจากรานวัสดุกอสราง รอยละ 27.50  และซ้ือจากตัวแทนหรือพนกังานขาย รอย
ละ 17.50   

โรงงานผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้าท่ีผูรับเหมาซ้ือมากท่ีสุด 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.วิษณุคอนกรีตคอนสตรัคช่ันและอ่ืน ๆ 
จํานวนเทากนั คือ 2 ราย โดยท่ีอ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามระบุเปน ซ้ือทอคอนกรีตจากชาวบาน และ
อันดับท่ี 11 คือ  หจก.299 คอนกรีตโปรดกัส จํานวน 1 ราย 
 
สวนท่ี 3 ปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญโดยรวมในระดับ  มาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.66  โดยปจจยัดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.16, 
3.91 และ 3.65 ตามลําดับ  สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญ ปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 3.33 

ปจจัยดานผลิตภณัฑ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก คาเฉล่ียรวม 3.91   โดยปจจยัยอย

ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ในดานความแข็งแรงของทอคอนกรีต คาเฉล่ีย 4.46 ไมมีรอย
แตกราวหรือปากทอเสียหาย คาเฉล่ีย 4.46  มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.) คาเฉล่ีย 4.32  
สวนผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ในเร่ือง  มีการรับประกันคุณภาพสินคา 
คาเฉล่ีย 4.04  ความหลากหลายของขนาดทอคอนกรีต คาเฉล่ีย 3.89  บริการหลังการขาย เชน รับ
วางทอ วางบอพัก เปนตน คาเฉล่ีย 3.82  ความหลากหลายของช้ันคุณภาพ คาเฉล่ีย 3.79 บริษัทมี
ผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย เชน เสาเข็ม เสาร้ัว แผนพื้นคอนกรีต ทอคอนกรีต บล็อกคอนกรีต เปนตน 
คาเฉล่ีย 3.71 การใหคําปรึกษาแนะนาํ คาเฉล่ีย 3.57  ช่ือเสียงบริษทัเปนท่ียอมรับ คาเฉล่ีย 3.50  
เทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัย คาเฉล่ีย 3.46   

ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานราคา โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก  คาเฉล่ียรวม 4.16  ปจจัยยอยท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก  ราคาทอคอนกรีตถูกกวาเม่ือเทียบกับโรงงาน
หรือบริษัทอ่ืน คาเฉล่ีย 4.43 สวนลดพิเศษเม่ือซ้ือดวยเงินสด คาเฉล่ีย 4.32 ใหเครดิตการคา สามารถ
ซ้ือสินคาเงินเช่ือได คาเฉล่ีย 4.25 สวนผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ในเร่ือง 
ระยะเวลาการชําระเงินนานกวาเม่ือเทียบกบัโรงงานหรือบริษัทอ่ืน คาเฉล่ีย 4.11 วิธีการชําระเงินท่ี
หลากหลายและสะดวกสบาย คาเฉล่ีย 3.68 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก  คาเฉล่ียรวม 3.65  ปจจยัยอย

ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก การจัดสงสินคาไดรวดเร็ว และตรง
เวลา คาเฉล่ีย 4.54 ความสะดวกในการติดตอซ้ือสินคา คาเฉล่ีย 4.43 สวนผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ในเร่ือง สภาพและความพรอมของรถที่ใชในการขนสง คาเฉล่ีย 3.86 
ความคุนเคยกบับริษัทหรือโรงงาน คาเฉล่ีย 3.79 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง เร่ือง ความสะอาดเรียบรอยของบริษัทหรือโรงงานผลิต คาเฉล่ีย 3.14 มีการจัดจําหนายทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เชน การจอง การส่ังซ้ือสินคา คาเฉล่ีย 2.93 สามารถติดตอ
ไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส    (E-mail) เชน สอบถามขอมูล สงแผนท่ีจุดลงสินคา คาเฉล่ีย 2.89 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีความสําคัญระดับปานกลาง  ซ่ึงมีคาเฉล่ียรวม

เทากับ 3.33  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การขายโดยให
พนักงานขายติดตอเสนอสินคาท่ีหนวยงานโดยตรง คาเฉล่ีย 3.71 การสงเสริมการขาย เชน ลดราคา 
แจกของกํานัล เปนตน คาเฉล่ีย 3.61 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ดานการ
โฆษณา เชน หนังสือพิมพ วิทย ุปายโฆษณา วารสารเก่ียวกับวงการกอสราง สมุดรายนามโทรศัพท 
เปนตน คาเฉลี่ย 3.18 การขายโดยใชพนกังานขายหนาราน คาเฉล่ีย 3.11  การประชาสัมพันธ การ
ใหขาว และการมีสวนรวมสงเสริมสังคม คาเฉล่ีย 3.04   
 
สวนท่ี 4  ปญหาท่ีผูรับเหมากอสรางประสบในการซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา 
  

ปญหาดานผลิตภัณฑ 
ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ทอคอนกรีตมีคุณภาพไมแข็งแรง แตกหักงาย และทอคอนกรีต

มีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย รอยละ 64.29 รองลงมาคือ ไมมีการรับประกันสินคา
รอยละ 57.14 ไมมีการบริการหลังการขาย เชน ไมรับวางทอคอนกรีต รอยละ 32.14  โรงงานท่ีมี
ความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑคอนกรีตในจังหวัดเชียงใหมมีนอย รอยละ 25.00  ขนาดของ
ทอคอนกรีตและช้ันคุณภาพไมครอบคลุมท่ีตองการ รอยละ 21.43  ไมมีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหมสําหรับทอคอนกรีต (มอก. 128-2549) รอยละ 17.86  เทคโนโลยกีาร
ผลิตไมทันสมัย และพนักงานไมสามารถใหคําปรึกษาแนะนําได รอยละ 14.29  และบริษัทมี
ช่ือเสียงไมคอยดี รอยละ 7.14 
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ปญหาดานราคา 
ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ราคาสินคาแพงกวาตนทุนท่ีควรจะเปน รอยละ 60.71 รองลงมา

คือ  ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือสินคาดวยเงินสด  และไมไดรับเครดิตการชําระเงิน หรือตองซ้ือสินคาเงิน
สด  รอยละ 32.14   ใหระยะเวลาการชําระเงินนอย รอยละ 28.57  และความหลากหลายของวิธีการ
ชําระเงินมีนอย รอยละ 25.00 

ปญหาดานการจัดจําหนาย 
ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การจัดสงสินคาไมตรงเวลา  สูงถึงรอยละ 75.00  รองลงมา คือ 

ติดตอซ้ือสินคาไมคอยสะดวก มีชองทางการติดตอนอย รอยละ 35.71  สภาพของรถสงของไม
สมบูรณ รอยละ 25.00  ไมมีความคุนเคยกับบริษัทหรือโรงงานผลิต และไมมีการจัดจําหนายทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-Commerce) รอยละ 14.29  ไมสามารถติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(E-mail)ได รอยละ 7.14  และ บริษัทหรือโรงงานผลิตไมสะอาดเรียบรอย รอยละ 3.57 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกของกํานัล เปนตน 

คิดเปนรอยละ 46.43   รองลงมา คือไมไดรับขาวสาร หรือการประชาสัมพันธของบริษัท รอยละ 
35.71  ไมมีการขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคาท่ีหนวยงาน รอยละ 32.14  ไมมีการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ วทิยุ ปายโฆษณา วารสารกอสราง รอยละ 28.57  และไมไดรับความ
สะดวกจากพนักงานขายหนาราน รอยละ 21.43   
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง ปจจยัท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูรับเหมาในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ สามารถอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยเปรียบเทียบผลการศึกษากับ  ภานุวัฒน   เครือจักร (2545) ท่ีไดศึกษา
ปจจัยดานการตลาด    ท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ  ของผูรับเหมากอสรางใน
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม,  พีรมาศ   วจนานวัช (2546)  ท่ีไดศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการเลือกใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ของโรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีตในเขตภาคเหนือตอนบน,   
ดิเรก    ตัญูนุรักษ (2547)  ท่ีไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมา กอสรางใน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี   และศรัณย     ทองจํารูญ  
(2550) ท่ีไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือหินและทราย ของโรงงานผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จในเขตจังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายไดดังนี้  
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กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
การซ้ือขององคการ คือ กระบวนการตัดสินใจท่ีเกดิข้ึนโดยองคการทีมี่ความตองการใน

การซ้ือสินคาและบริการ องคการจะระบุ ประเมิน เลือกตราสินคา และเลือกผูขายสินคา  แมวิธีการ
ซ้ือของแตละองคการจะไมเหมือนกนั แตผูซ้ือสามารถระบุกลุมขององคการธุรกิจท่ีมีวิธีการซ้ือ
สินคาในลักษณะคลายคลึงกนั  จากผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ พบวาผูมีอํานาจในการตดัสินใจ
ซ้ือสวนใหญเปนกรรมการผูจัดการหรือเจาของ คิดเปนรอยละ 67.86  สอดคลองกับภานวุัฒน   
เครือจักร, พีรมาศ   วจนานวัช และดิเรก    ตัญูนุรักษ  ท่ีคิดเปนรอยละ 87.67, 57.6 และ76.3 
ตามลําดับ ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของศรัณย     ทองจํารูญ ท่ีพบวาผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซ้ือเปน ผูจัดการหรือพนักงานฝายจัดซ้ือ รอยละ 61.5   

กิจการของผูรับเหมากอสรางสวนใหญมีลักษณะเปนองคการธุรกิจคือ มีรูปแบบการ
จัดต้ังตามกฎหมายเปนแบบ หางหุนสวนจํากัด รอยละ 64.29   รองลงมามีรูปแบบการจัดต้ังตาม
กฎหมายแบบ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากดั รอยละ 35.71        สอดคลองกับภานวุฒัน   
เครือจักร และศรันย  ทองจํารูญ ท่ีพบวาผูซ้ือสวนมากมีลักษณะเปนนติิบุคคล     แตไมสอดคลอง
กับดิเรก    ตัญูนุรักษ  ท่ีผูซ้ือมีท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในจาํนวนใกลเคียงกัน ผูรับเหมา
สวนใหญซ้ือทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้าโดยตรงจากโรงงานผลิต คิดเปนรอยละ 55.00  
สอดคลองกับ ภานุวัฒน   เครือจักร, ดิเรก    ตัญูนุรักษ  และศรันย  ทองจํารูญ ท่ีพบวาผูซ้ือ
สวนมากซ้ือสินคาโดยตรงจากแหลงผลิต 

จากปจจยัสวนประสมทางการตลาด ท่ีพบวาปจจัยดานราคา ดานผลิตภณัฑ และดานการ
จัดจําหนาย มีระดับความสําคัญมาก มีคาเฉล่ีย 4.16, 3.91 และ 3.65 ตามลําดับ  สวนปจจยัดานการ
สงเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญ ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.33 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ผลิตภัณฑ [สินคาอุตสาหกรรม] (Industrial product) หมายถึง สินคาหรือบริการที่บุคคล

และองคการซ้ือไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืน หรือใชในการประกอบธุรกิจ  จากผล
การศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ภานุวัฒน   เครือจักร, ดิเรก    ตัญูนุรักษ,  พีรมาศ   วจนานวัช      สวนศรัณย     
ทองจํารูญ  พบวาปจจยัดานผลิตภัณฑมีความสําคัญระดับมากท่ีสุด  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ในดานความแข็งแรงของทอคอนกรีต  ไมมีรอยแตกราวหรือปากทอ
เสียหาย   มีมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม(มอก.)  
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ปจจัยดานราคา 
ราคา (Price) หมายถึง จํานวนของเงินท่ีถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการ หรือผลรวม

ของมูลคาท่ีผูซ้ือทําการแลกเปล่ียน เพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑหรือ
บริการนั้น  จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคา มีระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ภานุวัฒน   เครือจักร, ดิเรก    ตัญูนุรักษ,  พีรมาศ   วจนานวัช       และศรัณย     
ทองจํารูญ สวนปจจัยยอยดานราคาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดกบั  ราคาทอคอนกรีตถูกกวา
เม่ือเทียบกับโรงงานหรือบริษัทอ่ืน  สวนลดพิเศษเม่ือซ้ือดวยเงินสด  ใหเครดิตการคา สามารถซ้ือ
สินคาเงินเช่ือได 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ชองทางการจดัจําหนาย (Marketing Channel) เปนเสนทางท่ีผลิตภัณฑเคล่ือนยายจาก

ผูผลิตไปยังลูกคา ซ่ึงอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย
ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม(Industrial user) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม(Industrial 
consumer) และคนกลาง(Middleman)  จากผลการศึกษาพบวา ปจจยัดานการจดัจําหนาย มีระดบั
ความสําคัญมาก สอดคลองกบัผลการศึกษาของ ภานวุัฒน   เครือจกัร, ดิเรก    ตัญูนรัุกษ,  พีรมาศ   
วจนานวัช และศรัณย     ทองจํารูญ สวนปจจัยยอยดานการจัดจําหนายใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุดตอ  การจดัสงสินคาไดรวดเร็ว และตรงเวลา   ความสะดวกในการติดตอซ้ือสินคา   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมการตดิตอส่ือสารไปยังตลาดเปาหมาย 

เพื่อเปนการใหความรู ชักจูงใจ หรือเปนการเตือนความจําของตลาดเปาหมายท่ีมีตอตราสินคาและ
ผลิตภณัฑ  จากผลการศึกษาพบวา ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญปานกลาง
เทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ภานุวัฒน   เครือจักร,  ดิเรก    ตัญูนุรักษ,     พีรมาศ   
วจนานวัช และศรัณย     ทองจํารูญ โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญในระดับ
มากตอ การขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคาท่ีหนวยงานโดยตรง   การสงเสริมการขาย 
เชน ลดราคา แจกของกํานัล เปนตน   ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการสงเสริมการตลาด (Promotion) ใน
สวนของ บทบาทของการขายโดยใชพนกังานขาย (The role of personal selling) ในการตลาดสินคา
อุตสาหกรรมจะมีบทบาทท่ีสําคัญมากกวาการตลาดของสินคาอุปโภคบริโภค 
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5.3 ขอคนพบ 
 

จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูรับเหมาในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ มีขอคนพบ ดังนี ้ 

1. พบวาผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือสวนใหญเปนกรรมการผูจัดการหรือเจาของ  
และ     ผูซ้ือมีลักษณะเปนนิติบุคคล คือเปนบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด และหางหุนสวน
จํากัด   จึงเปนผูซ้ือในรูปแบบของตลาดธุรกิจซ่ึงเปนผูซ้ือรายใหญกวาตลาดผูบริโภค      

2. ผูซ้ือสวนใหญซ้ือสินคาจากผูผลิตโดยตรง แทนท่ีจะซ้ือผานคนกลาง และในข้ันตอน
การคนหาผูขายทอคอนกรีตพบวา ผูซ้ือทราบสถานท่ีขายทอคอนกรีตจากการสอบถามเพ่ือนรวม
อาชีพมากท่ีสุด  

3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีผูรับเหมาใหความสําคัญในระดับ
มากท่ีสุด ไดแก ความแข็งแรงของทอคอนกรีต  ไมมีรอยแตกราวหรือปากทอเสียหาย   มีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม(มอก.)  แตปญหาท่ีผูรับเหมากอสรางพบคือ ทอคอนกรีตมีคุณภาพไม
แข็งแรง แตกหักงาย และทอคอนกรีตมีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย เปนปญหามาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ไมมีการรับประกันสินคา รวมถึงไมมีการบริการหลังการขาย เชน ไมรับวางทอ
คอนกรีต  

4. ปจจัยดานราคา พบวา ปจจัยดานราคาท่ีผูรับเหมาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
ไดแก  ราคาทอคอนกรีตถูกกวาเม่ือเทียบกบัโรงงานหรือบริษัทอ่ืน  สวนลดพิเศษเม่ือซ้ือดวยเงินสด  
ใหเครดิตการคา สามารถซ้ือสินคาเงินเช่ือได   แตผูรับเหมาก็พบปญหาเกี่ยวกับดานราคามากท่ีสุด
ในเร่ือง ราคาสินคาแพงกวาตนทุนท่ีควรจะเปน รองลงมาคือ  ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือสินคาดวยเงินสด  
และไมไดรับเครดิตการชําระเงิน หรือตองซ้ือสินคาเงินสด 

5. ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวา ปจจยัดานการจัดจําหนายท่ีผูรับเหมาใหความสําคัญ
ในระดบัมากท่ีสุด  ไดแก  การจัดสงสินคาไดรวดเร็วและตรงเวลา   ความสะดวกในการติดตอซ้ือ
สินคา  แตส่ิงท่ีผูรับเหมากอสรางพบวาเปนปญหามากท่ีสุด คือ การจัดสงสินคาไมตรงเวลา 
รองลงมา คือ ติดตอซ้ือสินคาไมคอยสะดวก มีชองทางการติดตอนอย 

6. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
ความสําคัญระดับมาก ไดแก การขายโดยใหพนกังานขายติดตอเสนอสินคาท่ีหนวยงานโดยตรง   
และการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกของกํานัล   สวนปญหาดานการสงเสริมการตลาดก็พบวา
มีนอยกวาปญหาดานอ่ืน ๆ โดยปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา 
แจกของกํานัล  รองลงมา คือ ไมไดรับขาวสาร หรือการประชาสัมพันธของบริษัท  
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5.4 ขอเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูรับเหมาในอําเภอเมือง

เชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้าํ ผูศึกษามีขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทาง
ใหกับโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้า ในการปรับปรุง วางแผน 
และกําหนดกลยุทธทางการตลาด ใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูรับเหมากอสรางใน
อําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงขอเสนอแนะมีดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบวาผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือสวนใหญเปน กรรมการผูจัดการ
หรือเจาของ  ดังนั้นในการเสนอขายผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้าจึงควรพยายาม
นําเสนอโดยตรงกับกรรมการผูจัดการหรือเจาของกิจการรับเหมากอสรางนั้น เพื่อจะไดเขาถึงลูกคา
ไดตรงเปาหมายมากท่ีสุด และเนื่องจากตลาดธุรกิจ มีจํานวนผูซ้ือนอยรายกวาแตกเ็ปนผูซ้ือรายใหญ
กวา คือ ซ้ือสินคาในปริมาณมากกวาตลาดผูบริโภค การตัดสินใจซ้ือจึงมีลักษณะเปนสินคาธุรกิจ 
โรงงานผลิตทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้า ควรจดัซ้ือวัตถุดิบท่ีไดท้ังคุณภาพ การสงมอบ
ทันเวลาตามจาํนวนท่ีตองการใช ณ ราคาท่ีตํ่าท่ีสุด ฝายจัดซ้ือจึงตองพยายามสรางอํานาจตอรองให
สูงเพื่อใหผูขายวัตถุดิบยินยอมขายวัตถุดบิในราคาท่ีตํ่ากวาคูแขง ควรสรางความสัมพันธระยะยาวท่ี
ดีกับผูขายวัตถุดิบ และการพัฒนาความสัมพันธกับผูขายวัตถุดิบรายใหม เพราะความเปนพันธมิตร
ท่ีดีตอกัน จะทําใหสามารถรับรูขาวสารวาวัตถุดิบชนดิใดจะปรับราคาเม่ือไหร การแจงใหทราบ
ลวงหนาทําใหสามารถเตรียมการสําหรับเผชิญปญหาลวงหนาได  

2. ผลการศึกษาพบวา ผูซ้ือสวนใหญซ้ือสินคาจากผูผลิตโดยตรง และผูท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือทอคอนกรีตคือ การแนะนาํจากเพื่อนรวมอาชีพ หรือเรียกวาการแนะนําปากตอปาก 
(Word-of-mouth) ดังนั้นนอกจากการสรางความสัมพนัธท่ีดีกับผูขายแลวโรงงานผลิตทอคอนกรีต
ควรสรางความสัมพันธท่ีดีกบัผูซ้ือดวย เพื่อเปนการสรางความประทับใจใหกับลูกคาเดิม และลูกคา
จะไดนําความประทับใจนี้ไปบอกตอกับลูกคารายอ่ืนซ่ึงเปนการเพิ่มยอดขายในอนาคตได 

3. ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวา ปญหาดานผลิตภัณฑ คือ ทอคอนกรีตมีคุณภาพ
ไมแข็งแรง แตกหกังาย และทอคอนกรีตมีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย ดงันั้น
โรงงานผลิต ควรใหความสําคัญในดานคุณภาพของผลิตภัณฑโดยการนําระบบคุณภาพตาง ๆ 
โดยเฉพาะกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายนํ้า   ตาม
มาตรฐานเลขท่ีมอก .128-2549 ซ่ึงเปนมาตรฐานใหมท่ีเพิ่งประกาศใชไมนานมานี้  เพื่อใหได
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ เชน รอยแตกราว หรือปากทอไม
สมบูรณ และการใหความสําคัญดานคุณภาพยังสามารถชวยลดตนทุนของการตรวจสอบ ลดการ
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หยุดชะงักของกระบวนการผลิตท่ีมีสาเหตุมาจากการปฏิเสธวัตถุดิบท่ีไมไดคุณภาพและลดการ
สูญเสียเวลาในการคัดวตัถุดบิดวยคุณภาพท้ิงอีกดวย นอกจากนั้นโรงงานผลิตทอคอนกรีตควรมีการ
บริการเพิ่มเติม เชน การรับวางทอและบอพักคอนกรีต  การใหคําปรึกษาแนะนํา  รวมท้ังการ
รับประกันสินคา  

4. ดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ผูซ้ือจะตัดสินใจซ้ือทอคอนกรีตเม่ือเห็นวาทอ
คอนกรีตมีราคาสมเหตุสมผล มีการใหสวนลดพิเศษ และใหเครดิตการชําระเงิน โรงงานผลิตควร
ใหความสําคัญกับการจัดการดานการลดตนทุนสินคา เพื่อทําใหตนทุนการผลิตตํ่า และสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในตลาดปจจบัุน อาจทําไดโดยการนําสารผสมเพ่ิมคอนกรีต(Concrete 
Admixtures) ไมวาจะเปนน้าํยาเคมี(Chemical) หรือแรธรรมชาติ(Mineral Admixture)มาใช เพือ่
ปรับปรุงใหคุณภาพของคอนกรีตดีข้ึนและตนทุนลดลงได  นอกจากนั้นถาเปนลูกคาประจําท่ีไวใจ
ไดก็ควรพิจารณาใหเครดิตทางการคา หรือลดราคาเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากข้ึน    

5. ดานการจดัจําหนาย ผูซ้ือใหความสําคัญกับการจัดสงสินคาท่ีรวดเร็วตรงเวลา และ
ความสะดวกในการติดตอซ้ือสินคา ดงันั้นโรงงานผลิตทอคอนกรีต ควรมีการจัดการระบบ           
โลจิสติกสใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและการจัดสงสินคาไดรวดเร็ว  ตรงเวลามากข้ึน  ควร
ตรวจเช็คเคร่ืองจักรในการผลิต และสภาพความสมบูรณของรถขนสงใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา  
รวมถึงเพิ่มชองทางในการติดตอกับบริษัทใหมากข้ึน ถึงแมวาปจจุบันการติดตอส่ือสารผานทาง
ระบบอินเทอรเนตยังไมแพรหลายมากนักในการซ้ือขายทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้า  แตก็ไม
ควรละเลยชองทางน้ีในอนาคต ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมอยูเสมอ 

6.    ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือใหความสําคัญกับการการขาย
โดยใหพนกังานขายติดตอเสนอสินคา ณ สถานท่ีกอสราง และการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา 
แจกของกํานัล  ดังนั้นจึงควรใหพนกังานขายติดตอเสนอสินคาและใหบริการ ณ สถานท่ีกอสราง
อยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงเรียกวาเปนกลยุทธผลัก (Push Strategy) คือ ผลักดันใหเกิดการขายสินคา ใหกับผู
ซ้ือโดยการเสนอผลประโยชนหรือแรงจูงใจบางอยางใหกับพนักงานขาย หรือใหกับผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจซ้ือสินคา นอกจากนั้นควรสงเสริมการตลาด เชน การแจกของกํานัล การใหสวนลด 
เพื่อกระตุนยอดขาย   
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5.5 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกีย่วกบัทัศนคติของผูรับเหมากอสราง ตอแนวโนมการใชงานทอ
คอนกรีตสําหรับระบายน้ําในอนาคต 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของ การบริหารตนทุนของธุรกิจทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายนํ้า 

 
 


