
 
บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือก
ซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในงานซอมบํารุง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
เหล็กรูปพรรณเพื่อใชในงานซอมบํารุงของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาจํานวน 100 ราย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ 
และขอเสนอแนะดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
   สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป 
ตําแหนงพนักงานฝายจัดซ้ือ มีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 1-5 ป และมี
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  
 
  สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกร 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดต้ังกิจการแบบบริษัทจํากัด 
อยูในอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก อุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี 
อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตเทากัน มีระยะเวลาการกอตั้งองคกร 5-10 ป และมีจํานวน
พนักงานขององคกรไมเกิน 50 คน  
 
  สวนท่ี 3 พฤติกรรมในการจัดซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร  
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามนําเหล็กรูปพรรณไปใชงานขยาย/ตอเติม/
ซอมแซมโรงงาน ซ้ือเหล็กแปบกลมดํามากท่ีสุด ส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปมูลคามากกวา 500,000 
บาท มีระยะเวลาการชําระเงินโดยเฉลี่ย 16-30 วัน ทราบขอมูลของเหล็กรูปพรรณจากอินเตอรเน็ต  
ผูท่ีมีสวนรวมกับฝายจัดซ้ือในการตัดสินใจส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณคือ ฝายซอมบํารุง และนโยบายการ
ส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณคือ มีการเปรียบเทียบราคาจากผูขาย 2-3 รายกอนซ้ือ  
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  สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ 
  4.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย และปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  
 
ตารางท่ี 54  แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลาํดับแรกของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรก คาเฉล่ีย 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผลิตภณัฑมีคุณภาพ เชน มีความหนาและความ

ยาวเต็ม เนื้อแกรง ผวิเรียบ ไมบุบ ไมโคงงอ  
3.93 

ปจจัยดานราคา ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.79 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได

สะดวก  
4.10 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.48 

 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ผลิตภัณฑมีคุณภาพ เชน มีความหนาและความยาว
เต็ม เนื้อแกรง ผิวเรียบ ไมบุบ ไมโคงงอ ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) ผูขายมี
ผลิตภัณฑท่ีหลากหลายประเภทและขนาดใหเลือกซ้ือ มีการใหบริการท่ีดีและรวดเร็ว ปจจัยยอยท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก มีการใหบริการตัดเหล็กตามขนาดท่ี
ตองการ  
  ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก ราคาสินคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก การใหระยะเวลาการชําระเงิน (เครดิต) และสินคามีราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ  
  ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก ความรวดเร็วในการสงมอบและตรงเวลา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับปานกลาง ไดแก ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการติดตอซ้ือ สถานท่ีจัดเก็บสินคาของผูขายสะดวกตอ
การขนยายสินคาของผูซ้ือ และท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ  
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก การจัดเก็บประวัติการ
ส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด ความรูเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณของพนักงาน
ขาย มีการรับเปลี่ยน-คืนสินคา การมีปายโฆษณาประชาสัมพันธ การโฆษณาผานส่ือส่ิงพิมพ สมุด
หนาเหลือง วารสาร และการโฆษณาผานส่ืออินเตอรเน็ต  
 
  4.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับนอย ไดแก 
ปจจัยดานสภาพแวดลอม  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

93

 

ตารางท่ี 55  แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณขององคกรธุรกิจ 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซ้ือ
ขององคกร 

ปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ 
เชน จํานวนผูจําหนายเหล็กรูปพรรณ 

2.72 

ปจจัยดานองคกร นโยบายการจดัซ้ือสินคากรณีเรงดวน 3.29 
ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ความนาเช่ือถอืของรานคา 3.08 
ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน

เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ 
2.93 

 
  ปจจัยดานสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับ
นอย โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก สภาพการแขงขัน
ของตลาดเหล็กรูปพรรณ เชน จํานวนผูจําหนายเหล็กรูปพรรณ ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญระดับนอย ไดแก ความผันผวนของราคาเหล็กในทองตลาด และยอดคําส่ังซ้ือของลูกคา
มากพอท่ีจะขยาย/ซอมบํารุงโรงงาน 
  ปจจัยดานองคกร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก นโยบายการจัดซ้ือสินคากรณี
เรงดวน นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความชัดเจน การกําหนดอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ 
เชน วงเงินในการอนุมัติซ้ือ และวิธีการกําหนดเง่ือนไขการส่ังซ้ือกับผูขายชัดเจน 
  ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปาน
กลาง ไดแก ความนาเช่ือถือของรานคา และความสนิทสนมระหวางพนักงานจัดซ้ือกับผูขาย  
  ปจจัยสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ประสบการณและความเขาใจ
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ในการใชงานเหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ และตําแหนงของผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซ้ือ  
 

  สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือใน
องคกรปจจุบนั ประเภทของอุตสาหกรรม และมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  5.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

ตารางท่ี 56  แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย 
ประสบการณจัดซ้ือนอยกวา 1 ป ผลิตภณัฑมีคุณภาพ  4.00 
ประสบการณจัดซ้ือ 1-5 ป ผลิตภณัฑไดรบัการรับรองมาตรฐาน (มอก.)  3.86 
ประสบการณจัดซ้ือ 6-10 ป ผลิตภณัฑมีคุณภาพ  3.91 
ประสบการณจัดซ้ือมากกวา 10 ป ผลิตภณัฑมีคุณภาพ  4.27 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม ผลิตภณัฑมีคุณภาพ  4.00 
อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก ผูขายมีผลิตภณัฑท่ีหลากหลายประเภทและ

ขนาดใหเลือกซ้ือ  
3.88 

อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม ผลิตภณัฑไดรบัการรับรองมาตรฐาน (มอก.)  3.88 
อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี ผลิตภณัฑมีคุณภาพ  4.24 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร ผลิตภณัฑไดรบัการรับรองมาตรฐาน (มอก.) 

และผูขายมีผลติภัณฑท่ีหลากหลายประเภท
และขนาดใหเลือกซ้ือ  

3.75 

อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต ผลิตภณัฑมีคุณภาพ  4.24 
มูลคาในการส่ังซ้ือตอปไมเกนิ 
100,000 บาท 

ผลิตภณัฑมีคุณภาพ  3.88 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอป 100,001-
500,000 บาท 

ผลิตภณัฑไดรบัการรับรองมาตรฐาน (มอก.)  3.87 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปมากกวา 
500,000 บาท 

ผลิตภณัฑมีคุณภาพ  4.09 
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  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูใน
ระดับมาก 
   จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป และ
มากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงผลิตภัณฑมีคุณภาพ เชน มีความหนาและความยาวเต็ม เนื้อแกรง ผิว
เรียบ ไมบุบ ไมโคงงอ มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือ 1-5 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึง
ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือ 6-10 ป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑมีคุณภาพ เชน มีความหนาและความยาวเต็ม เนื้อแกรง ผิวเรียบ ไมบุบ ไม
โคงงอ ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.)  และมีการใหบริการท่ีดีและรวดเร็ว มีผลมาก
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
น้ํามัน/ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงผลิตภัณฑมีคุณภาพ เชน มี
ความหนาและความยาวเต็ม เนื้อแกรง ผิวเรียบ ไมบุบ ไมโคงงอ มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมเคมี/พลาสติกใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงผูขายมี
ผลิตภัณฑท่ีหลากหลายประเภทและขนาดใหเลือกซ้ือ มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึง
ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงผลิตภัณฑ
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ไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) และผูขายมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายประเภทและขนาดใหเลือก
ซ้ือ มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท และมากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงผลิตภัณฑมีคุณภาพ เชน มีความหนาและความยาว
เต็ม เนื้อแกรง ผิวเรียบ ไมบุบ ไมโคงงอ มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 100,001-500,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดย
รวมอยูในระดับมาก ซ่ึงผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือ
เหล็กรูปพรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

97

 

  5.2 ปจจัยดานราคา 
 
ตารางท่ี 57 แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยดานราคา คาเฉล่ีย 
ประสบการณจัดซ้ือนอยกวา 1 ป ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.77 
ประสบการณจัดซ้ือ 1-5 ป ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.80 
ประสบการณจัดซ้ือ 6-10 ป ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.64 
ประสบการณจัดซ้ือมากกวา 10 ป ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน 4.91 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.65 
อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.88 
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.88 
อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.71 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.81 
อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.82 
มูลคาในการส่ังซ้ือตอปไมเกนิ 
100,000 บาท 

ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.82 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอป 100,001-
500,000 บาท 

ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.74 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปมากกวา 
500,000 บาท 

ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน  4.80 

 
  ปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับ
มาก 
  จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป และ 6-10 
ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูใน
ระดับมาก อยางไรก็ตาม ราคาสินคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน และการใหระยะเวลาการชําระเงิน (เครดิต) 
มีผลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือ 1-5 ป และมากกวา 10 
ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูใน
ระดับมาก อยางไรก็ตาม ราคาสินคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน มีผลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณ 
  จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก อยางไรก็ตาม 
ราคาสินคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน และการใหระยะเวลาการชําระเงิน (เครดิต) มีผลมากที่สุดตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร และอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนรถยนต ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดย
รวมอยูในระดับมาก อยางไรก็ตาม ราคาสินคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน มีผลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือ
เหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท มูลคา 100,001-500,000 บาท และมากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก อยางไรก็ตาม ราคาสินคาถูกกวา
ผูขายรายอ่ืน มีผลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  5.3 ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 

ตารางท่ี 58  แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คาเฉล่ีย 
ประสบการณจัดซ้ือนอยกวา 1 ป การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได

สะดวก  
4.23 

ประสบการณจัดซ้ือ 1-5 ป การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

3.93 

ประสบการณจัดซ้ือ 6-10 ป การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

4.27 

ประสบการณจัดซ้ือมากกวา 10 ป การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

4.55 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

3.94 

อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

4.29 

อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

4.37 

อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการติดตอซ้ือ  3.88 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได

สะดวก  
4.31 

อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

4.00 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปไมเกนิ 
100,000 บาท 

การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

4.18 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอป 100,001-
500,000 บาท 

การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

4.19 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปมากกวา 
500,000 บาท 

การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก  

3.94 
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  ปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยู
ในระดับมาก 
  จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป และ 6-10 
ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดย
รวมอยูในระดับมาก ซ่ึงการติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก มีผลมากตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือ 1-5 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง อยางไรก็ตาม การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก มีผลมากตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยู
ในระดับมาก อยางไรก็ตาม การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก มีผลมากท่ีสุดตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักร และอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงการติดตอสอบถามและ
ส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง อยางไรก็ตาม การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก และความรวดเร็วในการ
สงมอบและตรงเวลา มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง อยางไรก็ตาม การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก มีผลมากตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมีใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึง
ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการติดตอซ้ือ มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท และมากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงการติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพท
ไดสะดวก มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 100,001-500,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก มีผล
มากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  5.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 
ตารางท่ี 59 แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย 
ประสบการณจัดซ้ือนอยกวา 1 ป การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ

จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  
3.45 

ประสบการณจัดซ้ือ 1-5 ป การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.43 

ประสบการณจัดซ้ือ 6-10 ป การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.55 

ประสบการณจัดซ้ือมากกวา 10 ป การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.73 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.35 

อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.47 

อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.06 

อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.76 

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.69 

อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.53 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปไมเกนิ 
100,000 บาท 

การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.12 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอป 100,001-
500,000 บาท 

การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.74 
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ตารางท่ี 59 (ตอ) แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย 
มูลคาในการส่ังซ้ือตอปมากกวา 
500,000 บาท 

การจัดเก็บประวัตกิารส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

3.60 

 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 
  จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป และ 1-5 ป 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงการจัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริม
การตลาด มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือ 6-10 ป และมากกวา 10 
ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม การจัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมการตลาด มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเคมี/
พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงการจัดเก็บประวัติการ
ส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักร และอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม การ
จัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือ
เหล็กรูปพรรณ 
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  จําแนกตามมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงการจัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมการตลาด มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 100,001-500,000 
บาท และมากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม การจัดเก็บประวัติการ
ส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  5.5 ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
 
ตารางท่ี 60  แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยดานสภาพแวดลอม คาเฉล่ีย 
ประสบการณจัดซ้ือนอยกวา 1 ป สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.64 
ประสบการณจัดซ้ือ 1-5 ป สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.79 
ประสบการณจัดซ้ือ 6-10 ป สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.73 
ประสบการณจัดซ้ือมากกวา 10 ป ความผนัผวนของราคาเหลก็ในทองตลาด  2.73 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.65 
อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  3.53 
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.62 
อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.71 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.38 
อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต ความผนัผวนของราคาเหลก็ในทองตลาด  2.71 
มูลคาในการส่ังซ้ือตอปไมเกนิ 
100,000 บาท 

สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.79 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอป 100,001-
500,000 บาท 

สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.77 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปมากกวา 
500,000 บาท 

สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ  2.60 

 
  ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับนอย 
  จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป  1-5 ป และ 
6-10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ
ขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับนอย อยางไรก็ตาม สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ 
เชน จํานวนผูจําหนายเหล็กรูปพรรณ มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือมากกวา 10 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงความผันผวนของราคาเหล็กในทองตลาด มีผลปานกลางตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม และอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มใหความสําคัญตอปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
เหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับนอย อยางไรก็ตาม สภาพการแขงขันของตลาด
เหล็กรูปพรรณ เชน จํานวนผูจําหนายเหล็กรูปพรรณ มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมเคมี/พลาสติกใหความสําคัญตอปจจัย
ดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ เชน จํานวนผูจําหนาย
เหล็กรูปพรรณ มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมีใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยู
ในระดับนอย อยางไรก็ตาม สภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ เชน จํานวนผูจําหนายเหล็ก
รูปพรรณ และความผันผวนของราคาเหล็กในทองตลาด มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรใหความสําคัญตอปจจัย
ดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูใน
ระดับนอย ซ่ึงสภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ เชน จํานวนผูจําหนายเหล็กรูปพรรณ มีผล
นอยตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ซ่ึงความผันผวนของราคาเหล็กในทองตลาด มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือ
เหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณของ
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องคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ เชน 
จํานวนผูจําหนายเหล็กรูปพรรณ มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 100,001-500,000 
บาท และมากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับนอย อยางไรก็ตาม สภาพการ
แขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณ เชน จํานวนผูจําหนายเหล็กรูปพรรณ มีผลปานกลางตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  5.6 ปจจัยดานองคกร 
 
ตารางท่ี 61  แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยดานองคกร คาเฉล่ีย 
ประสบการณจัดซ้ือนอยกวา 1 ป นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความ

ชัดเจน  
3.50 

ประสบการณจัดซ้ือ 1-5 ป นโยบายการจดัซ้ือสินคากรณีเรงดวน  3.32 
ประสบการณจัดซ้ือ 6-10 ป วิธกีารกําหนดเง่ือนไขการส่ังซ้ือกับผูขาย

ชัดเจน และนโยบายการจดัซ้ือสินคากรณี
เรงดวน  

3.18 

ประสบการณจัดซ้ือมากกวา 10 ป นโยบายการจดัซ้ือสินคากรณีเรงดวน  3.00 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความ

ชัดเจน  
3.29 

อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก นโยบายการจดัซ้ือสินคากรณีเรงดวน  3.29 
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม นโยบายการจดัซ้ือสินคากรณีเรงดวน  3.56 
อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี นโยบายการจดัซ้ือสินคากรณีเรงดวน  3.47 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความ

ชัดเจน  
3.44 

อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต นโยบายการจดัซ้ือสินคากรณีเรงดวน  3.41 
มูลคาในการส่ังซ้ือตอปไมเกนิ 
100,000 บาท 

นโยบายการจดัซ้ือสินคากรณีเรงดวน  3.35 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอป 100,001-
500,000 บาท 

นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความ
ชัดเจน และนโยบายการจดัซ้ือสินคากรณี
เรงดวน  

3.35 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปมากกวา 
500,000 บาท 

นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความ
ชัดเจน  

3.20 
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  ปจจัยดานองคกรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
  จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป ให
ความสําคัญตอปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความชัดเจนมีผล
มากตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือ 1-5 ป และมากกวา 10 
ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงนโยบายการจัดซ้ือสินคากรณีเรงดวน มีผลปานกลางตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือ 6-10 ป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงวิธีการกําหนดเง่ือนไขการส่ังซ้ือกับผูขายชัดเจน และนโยบายการจัดซ้ือสินคา
กรณีเรงดวน มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม และผลิตเครื่องจักร
ใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงนโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความชัดเจน มีผลปานกลาง
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก อุตสาหกรรมน้ํามัน/
ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต ใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงนโยบายการ
จัดซ้ือสินคากรณีเรงดวน มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม นโยบายการจัดซ้ือสินคากรณีเรงดวน มีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือ
เหล็กรูปพรรณ 
 
 



 
 

 

110

 

  จําแนกตามมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท และมากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
เหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงนโยบายการจัดซ้ือสินคากรณี
เรงดวน มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 100,001-500,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงนโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความชัดเจน และ
นโยบายการจัดซ้ือสินคากรณีเรงดวน มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  5.7 ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
 

ตารางท่ี 62  แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยดานความสัมพนัธระหวางบุคคล คาเฉล่ีย 
ประสบการณจัดซ้ือนอยกวา 1 ป ความนาเช่ือถอืของรานคา  3.36 
ประสบการณจัดซ้ือ 1-5 ป ความนาเช่ือถอืของรานคา  3.11 
ประสบการณจัดซ้ือ 6-10 ป ความนาเช่ือถอืของรานคา และความสนิท

สนมระหวางพนักงานจัดซ้ือกับผูขาย  
2.73 

ประสบการณจัดซ้ือมากกวา 10 ป ความนาเช่ือถอืของรานคา  2.73 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม ความนาเช่ือถอืของรานคา  3.35 
อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก ความนาเช่ือถอืของรานคา  3.29 
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม ความนาเช่ือถอืของรานคา  3.38 
อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี ความนาเช่ือถอืของรานคา  2.76 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร ความนาเช่ือถอืของรานคา  3.25 
อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต ความสนิทสนมระหวางพนกังานจดัซ้ือกบั

ผูขาย  
3.24 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปไมเกนิ 
100,000 บาท 

ความนาเช่ือถอืของรานคา  3.26 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอป 100,001-
500,000 บาท 

ความนาเช่ือถอืของรานคา  3.13 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปมากกวา 
500,000 บาท 

ความนาเช่ือถอืของรานคา  2.86 

 
  ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
  จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป  1-5 ป และ
มากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
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ซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงความนาเช่ือถือของรานคา มี
ผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือ 6-10 ป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงความนาเช่ือถือของรานคา และความสนิทสนมระหวาง
พนักงานจัดซ้ือกับผูขาย มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเคมี/
พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักร ใหความสําคัญตอปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
เหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงความนาเช่ือถือของรานคา มีผล
ปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงความสนิทสนมระหวางพนักงานจัดซ้ือกับ มีผลปานกลาง
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท มูลคา 100,001-500,000 บาท และมากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงความนาเช่ือถือของรานคา มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณ 
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  5.8 ปจจัยสวนบุคคล 
 

ตารางท่ี 63  แสดงปจจัยยอยท่ีสําคัญเปนลําดับแรกของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ 
 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยยอยสวนบุคคล คาเฉล่ีย 
ประสบการณจัดซ้ือนอยกวา 1 ป ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน

เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  
3.00 

ประสบการณจัดซ้ือ 1-5 ป ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน
เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  

2.88 

ประสบการณจัดซ้ือ 6-10 ป ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน
เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  

2.91 

ประสบการณจัดซ้ือมากกวา 10 ป ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน
เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  

3.09 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม ตําแหนงของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ  2.82 
อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน

เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  
3.18 

อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน
เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  

3.12 

อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน
เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  

2.88 

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน
เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  

3.12 

อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต ตําแหนงของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ  2.76 
มูลคาในการส่ังซ้ือตอปไมเกนิ 
100,000 บาท 

ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน
เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  

3.06 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอป 100,001-
500,000 บาท 

ประสบการณและความเขาใจในการใชงาน
เหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ  

2.94 

มูลคาในการส่ังซ้ือตอปมากกวา 
500,000 บาท 

ตําแหนงของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ  
 

2.83 
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  ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
  จําแนกตามประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป  1-5 ป     
6-10 ป และมากกวา 10 ป ใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงประสบการณและความเขาใจในการใช
งานเหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร ใหความสําคัญตอปจจัย
สวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ซ่ึงประสบการณและความเขาใจในการใชงานเหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ มีผล
ปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม และอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินสวนรถยนต ใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็ก
รูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงตําแหนงของผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซ้ือ มีผลปานกลางตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จําแนกตามมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท และมูลคา 100,001-500,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงประสบการณและ
ความเขาใจในการใชงานเหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ มีผลปานกลางตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปมากกวา 500,000 
บาท ใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงตําแหนงของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ มีผลปานกลาง
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
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  สวนท่ี 6 ปญหาในการซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาใน
การซ้ือเหล็กรูปพรรณ พบปญหาดังนี้ ผูขายไมยืนราคาสินคาตามท่ีเสนอมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
2.00 รองลงมาคือ ผูขายใชเวลาเสนอราคาสินคานาน ผูขายไมไดรับใบส่ังซ้ือ ผูขายสงสินคาไมครบ 
และผูขายไมมีสินคาสง คิดเปนรอยละ 1.00 เทากัน ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือก
ซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในงานซอมบํารุง โดยอภิปรายผลตามแนวคิดทฤษฎีปจจัยสวนประสม
การตลาด ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด และทฤษฎีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจ 
ประกอบดวย ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environmental Factors) ปจจัยดานองคกร (Organizational 
Factors) ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ปจจัยสวนบุคคล 
(Individual Factors) สามารถอภิปรายผลการศึกษากับวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ เชน มีความหนาและความยาวเต็ม 
เนื้อแกรง ผิวเรียบ ไมบุบ ไมโคงงอ สอดคลองกับงานศึกษาของ จตุรงค วรวิทยสุรวัฒนา (2550) ได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงของ
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเรื่องการรับประกันและรับกรณีเกิดความเสียหายจากคุณภาพ สอดคลองกับงานศึกษา
ของ นันทวัฒน พันธศรีวนิช (2552) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสูบน้ําเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเรื่องการมีการรับประกัน แตไมสอดคลองกับงานศึกษาของ ไพศรี กลัดสําเนียง (2551)  
ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากติดบรรจุภัณฑแบบสต๊ิกเกอรของโรงงาน
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่อง
จํานวนตรงตามท่ีส่ังซ้ือ ซ่ึงการรับประกันคุณภาพเปนส่ิงท่ีแสดงวาผูซ้ือจะไดรับผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพ ซ่ึงสามารถใหคุณคากับลูกคาได ผลการศึกษาจึงมีความสอดคลองกัน  
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  ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญลําดับแรกคือราคาสินคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน สอดคลองกับงานศึกษาของจตุรงค วรวิทย
สุรวัฒนา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแนนสูงของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องระดับราคาของสินคาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน และสอดคลอง
กับงานศึกษาของ นันทวัฒน พันธศรีวนิช (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสูบน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องราคาไมสูงกวาคูแขงขัน แตไมสอดคลองกับงานศึกษาของ ไพศรี 
กลัดสําเนียง (2551)  ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากติดบรรจุภัณฑแบบ
สติ๊กเกอรของโรงงานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญเรื่องราคาเปนไปตามมาตรฐานของสินคา ในการจัดซ้ือสินคาอุตสาหกรรม ผูมีสวน
ในการจัดซ้ือขององคกรจะมีการเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑ
และภาวการณแขงขัน เพื่อใหเกิดตนทุนตํ่าสุด ผูซ้ือจึงตองการสินคาท่ีมีราคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน 
  ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรกคือ การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทได
สะดวก สอดคลองกับงานศึกษาของ จตุรงค วรวิทยสุรวัฒนา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องความรวดเร็วของ
ผูจําหนายในการเสนอราคา ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ ไพศรี กลัดสําเนียง (2551)  ไดศึกษา
เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากติดบรรจุภัณฑแบบสติ๊กเกอรของโรงงานอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องความรวดเร็วใน
การสงมอบสินคา ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ นันทวัฒน พันธศรีวนิช (2552) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสูบน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องการมีสินคาพรอมจําหนาย
ตลอดเวลา เนื่องจากเหล็กรูปพรรณมีชนิดและขนาดท่ีเปนมาตรฐาน ผูซ้ือสามารถส่ังซ้ือไดสะดวก 
ตางจากสินคาอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ ท่ีตองมีการส่ังผลิตเฉพาะหรือตองรอประกอบสินคาซ่ึง
ตองรอสินคาหรือมีระยะเวลาการสงมอบนาน ทําใหผูท่ีตองการซ้ือเหล็กรูปพรรณใหความสําคัญ
เรื่องความสะดวกในการส่ังซ้ือมากกวาการสงมอบสินคา 
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  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรกคือ การจัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของ
ลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ จตุรงค วรวิทยสุรวัฒนา 
(2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนน
สูงของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องความรูพนักงานขาย ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ ไพศรี กลัด
สําเนียง (2551)  ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากติดบรรจุภัณฑแบบสต๊ิกเกอร
ของโรงงานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเรื่องพนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา ไมสอดคลองกับงาน
ศึกษาของ นันทวัฒน พันธศรีวนิช (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสูบน้ํา
เสียของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญเรื่องความกระตือรือรนเอาใจใสของพนักงานขาย เนื่องจากเหล็กรูปพรรณมีชนิด
และขนาดท่ีเปนมาตรฐาน ผูซ้ือสวนใหญมีความรูในเหล็กรูปพรรณสามารถระบุประเภทและขนาด
เหล็กรูปพรรณท่ีตองการได จึงไมจําเปนตองใหพนักงานขายอธิบายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑมาก
นัก แตตลาดเหล็กรูปพรรณมีการแขงขันกันสูง ผูซ้ือมีความตองการเรื่องการสงเสริมการตลาด
มากกวา จึงตองการใหมีการจัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด 

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจ 
  ปจจัยดานสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับ
นอย โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรกคือ สภาพการแขงขันของตลาด
เหล็กรูปพรรณ เชน จํานวนผูจําหนายเหล็กรูปพรรณ ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ จตุรงค วรวิทย
สุรวัฒนา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแนนสูงของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ นันทวัฒน พันธ
ศรีวนิช (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสูบน้ําเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
เรื่องราคาน้ํามัน ซ่ึงปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมีความแตกตางกันตาม
ประเภทของผลิตภัณฑและประเภทอุตสาหกรรม โดยเหล็กรูปพรรณมีสภาวการณแขงขันสูง สภาพ
การแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณจึงมีความสําคัญ 
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  ปจจัยดานองคกร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องนโยบายการจัดซ้ือสินคากรณีเรงดวน ไม
สอดคลองกับงานศึกษาของ จตุรงค วรวิทยสุรวัฒนา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องนโยบายการส่ังซ้ือ
ของผูมีอํานาจ ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ นันทวัฒน พันธศรีวนิช (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ี
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสูบน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องยอดขายของบริษัทในแตละป ซ่ึงปจจัย
ดานองคกรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมีความแตกตางกันตามนโยบายการจัดซ้ือและลักษณะ
การซ้ือของแตละองคกร ไมวาจะเปนดานวัตถุประสงค นโยบาย ข้ันตอน โครงสรางในองคกร และ
ระบบภายในองคกร 
  ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร
ธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก
คือ ความนาเช่ือถือของรานคา ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ จตุรงค วรวิทยสุรวัฒนา (2550) ได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงของ
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเรื่องความสนิทสนมระหวางพนักงานส่ังซ้ือกับพนักงานขาย การซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อ
ใชในงานซอมบํารุงเปนการส่ังซ้ือเปนครั้งคราว จึงใหความสําคัญตอความนาเช่ือถือของรานคา 
มากกวาความสนิทสนมระหวางผูขายซ่ึงอาจจะมีนอยกวาสินคาท่ีส่ังซ้ือเปนประจํา 
  ปจจัยสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรกคือ ประสบการณและความเขาใจในการ
ใชงานเหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของผูซ้ือ สอดคลองกับงานศึกษาของ จตุรงค วรวิทยสุร
วัฒนา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแนนสูงของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอเรื่องประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ สอดคลองกับ
งานศึกษาของ นันทวัฒน พันธศรีวนิช (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่อง
สูบน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูตอบ
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แบบสอบถามใหความสําคัญตอเรื่องประสบการณของผู มีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ  ซ่ึง
ประสบการณในงานจัดซ้ือของผูซ้ือ สามารถชวยในองคกรมีความไดเปรียบในการซ้ือสินคา ซ่ึง
ชวยใหองคกรไดรับประโยชนสูงสุด 
 
ขอคนพบ 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือก
ซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในงานซอมบํารุง มีขอคนพบที่นาสนใจดังนี้ 
  ขอคนพบดานพฤติกรรมในการจัดซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร 

1. โรงงานอุตสาหกรรมมีการใชเหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงหลากหลาย
ประเภทข้ึนอยูกับลักษณะงาน โดยเหล็กรูปพรรณท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
เหล็กแปบกลมดํา เหล็กฉาก เหล็กแผน ซ่ึงสวนใหญซ้ือเหล็กรูปพรรณไปใชในการขยาย/ตอเติม/
ซอมแซมโรงงาน 

2. ผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมูลเบ้ืองตนของเหล็กรูปพรรณจากอินเตอรเน็ต
มากท่ีสุด รองลงมาคือ จากคําแนะนําของผูอ่ืน 

3. ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 89.00 มีนโยบายการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยการ
เปรียบเทียบราคาจากผูขาย 2-3 รายกอนตัดสินใจซ้ือ ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามเพียง รอยละ 
6.00 และ รอยละ 5.00 มีนโยบายการส่ังซ้ือจากผูขายรายเดิมทุกครั้ง และแสวงหาผูขายรายใหมท่ีมี
ราคาตํ่าท่ีสุดอยูตลอดเวลา ตามลําดับ 
  ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเปนลําดับแรกอยูใน
ระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณลําดับแรกคือ ราคาสินคาถูกวา
ผูขายรายอ่ืน มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 

2. ผูตอบแบบสอบถามทุกประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน  
ทุกประเภทของอุตสาหกรรม และ ทุกมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป ใหความสําคัญระดับ
มากท่ีสุดตอปจจัยดานราคาเรื่องราคาสินคาถูกวาผูขายรายอ่ืน 

3. ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือมากกวา 10 ปให
ความสําคัญระดับมากท่ีสุดตอปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย เรื่อง การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทาง
โทรศัพทไดสะดวก เม่ือเปรียบเทียบกับผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณต่ํากวา 10 ป ท่ีให
ความสําคัญเพียงระดับมาก 
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4. ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทอุตสาหกรรมใหความสําคัญระดับมากตอ
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ และผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) 
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก  

5. ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
อาหาร/เครื่องดื่ม และ อุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
เรื่อง ผูขายมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายประเภทและขนาดใหเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเภทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีใหความสําคัญในระดับมาก 

6. ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปมากกวา 
100,000 บาท ข้ึนไป ใหความสําคัญระดับปานกลางตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เรื่อง การ
โฆษณาผานส่ืออินเตอรเน็ตซ่ึงแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็ก
รูปพรรณตอป ต่ํากวา 100,000 บาท ใหความสําคัญในระดับนอย 

7. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป มากกวา 
100,000 บาทใหความสําคัญระดับมากตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด เรื่อง การจัดเก็บ
ประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด ซ่ึงแตกตางจากผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป ต่ํากวา 100,000 บาท ซ่ึงใหความสําคัญ
เพียงระดับปานกลาง 
  ขอคนพบดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจ  

1. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรเปนลําดับแรกอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจลําดับแรกคือ นโยบายการ
จัดซ้ือสินคากรณีเรงดวน มีความสําคัญระดับปานกลาง 

2. ผูตอบแบบสอบถามทุกจํานวนประสบการณในการทํางานจัดซ้ือให
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานองคกร เรื่องนโยบายการจัดซ้ือสินคากรณีเรงดวนเปนลําดับแรก 
ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญเรื่อง
นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความชัดเจนเปนลําดับแรก 

3. ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทอุตสาหกรรม ใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ดานสภาพแวดลอม เรื่องสภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณเปนลําดับแรก ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตใหความสําคัญเรื่องความผันผวนของราคา
เหล็กในทองตลาดเปนลําดับแรก 

4. ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินสวนรถยนตใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานสภาพแวดลอมเรื่อง ความผันผวนของราคา
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เหล็กในทองตลาดอยูในระดับปานกลาง ขณะท่ีประเภทของอุตสาหกรรมอ่ืนมีความสําคัญอยูใน
ระดับนอยแสดงวา อุตสาหกรรมท้ังสองประเภทมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงราคา 

5. ผูตอบแบบสอบถามทุกมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยดานสภาพแวดลอม เรื่องสภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณเปนลําดับแรก 
แสดงวาการท่ีตลาดเหล็กรูปพรรณมีการแขงขันสูง ผูซ้ือจะมีความไดเปรียบในเรื่องการตอรองราคา 

6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาทใหความสําคัญระดับปานกลางตอปจจัยยอยดานสภาพแวดลอม เรื่องความผันผวนของราคา
เหล็กในทองตลาด แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
100,001-500,000 บาท และ มากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญระดับนอย แสดงใหเห็นวา การ
ปรับราคาสินคามีผลกระทบตอผูซ้ือเหล็กรูปพรรณรายเล็กมากกวารายใหญ 
  ขอคนพบจากการอภิปรายผล  

1. ในการจัดซ้ือของโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก การจัดซ้ือวัตถุดิบเพื่อการผลิต 
เครื่องจักรอุปกรณ และวัสดุในการซอมบํารุง มีการใหความสําคัญเรื่องผลิตภัณฑมีคุณภาพและมี
ราคาถูกกวาผูขายรายอ่ืนเปนลําดับแรก 

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีจัดซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในการซอมบํารุง ให
ความสําคัญเรื่องชองทางในการติดตอผูขาย และการจัดเก็บประวัติลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริม
การตลาด แตในการจัดซ้ือสินคาอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ นั้น ความรวดเร็วในการสงมอบ และ
การใหคําแนะนําจากพนักงานขายมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
 
ขอเสนอแนะ 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือก
ซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในงานซอมบํารุง จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคามีความสําคัญมากตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญปานกลาง ซ่ึงผูศึกษามีขอเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ 
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ เชน มีความหนาและความยาวเต็ม เนื้อแกรง ผิวเรียบ 
ไมบุบ ไมโคงงอ ดังนั้นผูประกอบการควรจัดหาเหล็กรูปพรรณจากแหลงผลิตท่ีมีคุณภาพดี มีการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑและการผลิต ไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) เพื่อสรางความเช่ือม่ันใน
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คุณภาพของเหล็กรูปพรรณใหแกลูกคา และผูประกอบการตองสามารถจัดหาเหล็กรูปพรรณได
ตามท่ีลูกคาตองการโดยมีเหล็กรูปพรรณหลากหลายประเภทและขนาด 

2. ดานราคา 
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ลําดับแรกคือราคาสินคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน ดังนั้นผูประกอบการควรต้ังราคาตามสภาพตลาด 
เนื่องจากเปนปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกร
ปจจุบัน  ทุกประเภทของอุตสาหกรรม และ ทุกมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป ให
ความสําคัญระดับมากท่ีสุด ซ่ึงการกําหนดราคาขายตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับคุณภาพ
เหล็กรูปพรรณ สภาวะเศรษฐกิจ และความผันผวนของราคาเหล็กในทองตลาด มีการใหระยะเวลา
การชําระเงินนานข้ึนซ่ึงสามารถสรางความสนใจใหกับลูกคาได เนื่องจากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามทุกมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปใหความสําคัญระดับมากตอการให
ระยะเวลาการชําระเงิน (เครดิต) รวมทั้งมีการกําหนดการยืนราคาสินคาอยางชัดเจน 

3. ดานการจัดจําหนาย 
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญลําดับแรกคือ  การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก  ดังนั้น
ผูประกอบการควรจัดหาพนักงานรับการส่ังซ้ือทางโทรศัพทท่ีมีความรูเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณอยาง
เพียงพอ มีระบบการตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังท่ีพรอมจําหนายอยางรวดเร็ว สามารถแจงกลับ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีการบริหารจัดการสินคาคงคลังอยางเหมาะสมโดยเฉพาะประเภทเหล็ก
รูปพรรณท่ีมีการส่ังซ้ือเปนประจําตองมีการสํารองเหล็กปริมาณมากกวาประเภทอื่น เชน เหล็กแปบ
กลมดํา เหล็กฉาก เหล็กแผน เหล็ก I-BEAM, H-BEAM เปนตน  

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรกคือ การจัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมการตลาด ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัดเก็บขอมูลลูกคา เชน ประเภทเหล็กท่ี
ส่ังซ้ือ ปริมาณ มูลคาการส่ังซ้ือตอครั้ง เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด และใชขอมูลลูกคา
ประกอบการตัดสินใจในการเสนอราคาสินคา การใหสวนลด การใหระยะเวลาการชําระเงินไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงการสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคานี้สามารถรักษากลุมลูกคาไว เพราะผูตอบ
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แบบสอบถามรอยละ 24.00 ติดตอซ้ือเหล็กรูปพรรณจากบัญชีรายช่ือผูขายเดิมท่ีเคยติดตอซ้ือขาย
และมีการโฆษณาเสนอขายสินคาผานส่ืออินเตอรเน็ตซ่ึงสามารถเขาถึงผูซ้ือไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
เนื่องจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 56.00 คนหาขอมูลเหล็กรูปพรรณจาก
อินเตอรเน็ต 
 

5. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกร 
  ผูประกอบการตองเขาใจนโยบายและเง่ือนไขในการส่ังซ้ือของลูกคา เพ่ือใหการ
ติดตอธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น สามารถจัดสงสินคาไดอยางถูกตองและตรงเวลา ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ จัดสงครบตามจํานวนท่ีส่ังซ้ือและตรงเวลา เขาใจความตองการและลักษณะการทํางาน 
ของพนักงาน เชนพนักงานท่ีมีประสบการณการทํางานจัดซ้ือนอยมักใหความสําคัญกับนโยบายการ
จัดซ้ือขององคกรมากทําใหขาดความยืดหยุนในการทํางาน ถึงแมวาปจจัยดานสภาพแวดลอมมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรอยูในระดับนอย แตผูประกอบการก็ควรติดตามขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณท่ีสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอการตัดสินใจซ้ือ เชน สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ สภาพการแขงขันของตลาด ความผันผวนของราคาเหล็ก ความเคลื่อนไหว
ของโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ เปนตน 
 
 ขอเสนอแนะตามกลุมผูประกอบการ 

1. ผูประกอบการรานคาขนาดใหญท่ีมีความไดเปรียบดานเงินทุน ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
  ผูประกอบการรานคาเหล็กรูปพรรณขนาดใหญควรใชกลยุทธดานราคาในการ
แขงขัน โดยการใหสวนลดในการส่ังซ้ือสินคาปริมาณมาก และการใหระยะเวลาการชําระเงิน 
(เครดิต) นานกวาคูแขงขัน และเนื่องจากมีความไดเปรียบดานเงินทุนรานคาขนาดใหญสามารถ
โฆษณาผานส่ือตางๆ ไดมากกวารานคาขนาดเล็ก เชน ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต 
  รานคาขนาดใหญท่ีมีเงินทุนมากและมีความพรอมของบุคลากรควรจัดทําระบบ
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management : CRM) เนนเฉพาะกลุม
ลูกคาท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปมากกวา 100,000 บาทซ่ึงใหความสําคัญกับการ
จัดเก็บขอมูลการส่ังซ้ือสินคาโดยทําการจัดเก็บขอมูลทําประวัติและจัดกลุมลูกคา เพื่อสราง
ความสัมพันธระยะยาว เรียนรูความตองการท่ีแตกตางกันและนําเสนอสินคาท่ีตรงตามความ
ตองการของลูกคาแตละราย รวมทั้งจัดทําเว็บไซตในการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา เพื่อเปนชองทาง
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ใหลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอมูลไดอยางสะดวก และเปนชองทางใหลูกคาแนะนําติชมบริการ
ของบริษัทได  

2. ผูประกอบการรานคาขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไมสามารถแขงขันในดาน
เงินทุน ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ผูประกอบการรานคาเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กควรใชกลยุทธท่ีมีการใชเงินทุนตํ่า 
เชน กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด โดยการโฆษณาผานส่ืออินเตอรเน็ตเนื่องจากลูกคาจํานวน
มากมีการคนหาขอมูลเหล็กรูปพรรณจากอินเตอรเน็ต มีการจัดทําเว็บไซดเพื่อใหลูกคาสะดวกใน
การคนหาขอมูลและติดตอผูขาย 
  รานคาขนาดเล็กท่ีมีเงินทุนนอยควรบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพโดย
พิจารณาจากความตองการของลูกคา เชน กลุมลูกคาประเภท อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม 
อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม และ อุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี ใหความสําคัญตอความ
หลากหลายของสินคาในระดับปานกลาง ทําใหรานคาไมจําเปนตองจัดเก็บสินคาคงคลังหลากหลาย
ชนิดสําหรับลูกคากลุมนี้ สามารถประหยัดตนทุนในการจัดเก็บสินคาและไมทําใหเงินทุนจมอยูกับ
สินคาท่ีไมมีการขาย หรือ ในกลุมลูกคาท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท ซ่ึงมีความกังวลตอความผันผวนของราคาเหล็ก ควรจัดเก็บสินคาท่ีมีการขายใหอยูเปนประจํา
เพื่อใหรานคาสามารถยืนราคาสินคาไดยาวนานข้ึน 
  รานคาควรเนนคุณภาพของเหล็กรูปพรรณท่ีนํามาจําหนายและพัฒนากระบวนการ
ทํางาน ตั้งแตการใหคําแนะนําและบริการของพนักงาน การจัดหาสินคา ความรวดเร็วในการสง
มอบ เพื่อสรางความนาเช่ือถือในสายตาของลูกคา พนักงานขายท่ีเขาเสนอขายตอลูกคา ตองมี
ความรูเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ สามารถใหคําแนะนําลูกคาไดเปนอยางดี  โดยมีการอบรมพนักงาน
ขายเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ การตลาด และเทคนิคการขาย รวมทั้งมีการใหบริการอยางสุภาพ  
  ผูประกอบการควรจัดหาพนักงานรับการส่ังซ้ือทางโทรศัพทท่ีมีความรูเกี่ยวกับ
เหล็กรูปพรรณ  มีระบบการตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังท่ีพรอมจําหนายอยาง สามารถแจงกลับ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีการติดตอปฏิสัมพันธกับลูกคาผานทางชองทางตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน 
ติดตอสวนตัว จดหมาย แฟกซ โทรศัพท เว็บไซต อีเมล เพื่อสรางความสนิทสนมกับลูกคา เนื่องจาก
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 89.00 มีการเปรียบเทียบราคาจากผูขาย 2-3 รายกอนซ้ือ การสราง
ความสัมพันธท่ีดีจะทําใหลูกคาจดจํารานคาได และจะเปนการสรางโอกาสในการเสนอขายสินคา
เพิ่มข้ึน 
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ขอจํากัดทางการศึกษา 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานฝายจัดซ้ือซ่ึงไมไดมีอํานาจการ
ตัดสินใจซ้ือสูงสุด ทําใหผลการศึกษาท่ีไดรับเปนการตอบตามนโยบายการจัดซ้ือขององคกร 
  
ขอคนพบ 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือก
ซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในงานซอมบํารุง มีขอคนพบที่นาสนใจดังนี้ 
  ขอคนพบดานพฤติกรรมในการจัดซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกร 
  1. โรงงานอุตสาหกรรมมีการใชเหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงหลากหลาย
ประเภทข้ึนอยูกับลักษณะงาน โดยเหล็กรูปพรรณท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
เหล็กแปบกลมดํา เหล็กฉาก เหล็กแผน ซ่ึงสวนใหญซ้ือเหล็กรูปพรรณไปใชในการขยาย/ตอเติม/
ซอมแซมโรงงาน 
  2. ผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมูลเบ้ืองตนของเหล็กรูปพรรณจากอินเตอรเน็ต
มากท่ีสุด รองลงมาคือ จากคําแนะนําของผูอ่ืน 
  3. ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 89.00 มีนโยบายการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยการ
เปรียบเทียบราคาจากผูขาย 2-3 รายกอนตัดสินใจซ้ือ ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามเพียง รอยละ 
6.00 และ รอยละ 5.00 มีนโยบายการส่ังซ้ือจากผูขายรายเดิมทุกครั้ง และแสวงหาผูขายรายใหมท่ีมี
ราคาตํ่าท่ีสุดอยูตลอดเวลา ตามลําดับ 
  ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
  1. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเปนลําดับแรกอยูในระดับ
มาก ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณลําดับแรกคือ ราคาสินคาถูกวาผูขายราย
อ่ืน มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 
  2. ผูตอบแบบสอบถามทุกประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน  ทุก
ประเภทของอุตสาหกรรม และ ทุกมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป ใหความสําคัญระดับมาก
ท่ีสุดตอปจจัยดานราคาเรื่องราคาสินคาถูกวาผูขายรายอ่ืน 
  3. ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือมากกวา 10 ปให
ความสําคัญระดับมากท่ีสุดตอปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย เรื่อง การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทาง
โทรศัพทไดสะดวก เม่ือเปรียบเทียบกับผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณต่ํากวา 10 ป ท่ีให
ความสําคัญเพียงระดับมาก 
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  4. ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทอุตสาหกรรมใหความสําคัญระดับมากตอปจจัย
ยอยดานผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ และผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) ปจจัย
ยอยดานการจัดจําหนาย คือ การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก  
  5. ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
อาหาร/เครื่องดื่ม และ อุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
เรื่อง ผูขายมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายประเภทและขนาดใหเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเภทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีใหความสําคัญในระดับมาก 
  6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปมากกวา 100,000 
บาท ข้ึนไป ใหความสําคัญระดับปานกลางตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เรื่อง การโฆษณา
ผานส่ืออินเตอรเน็ตซ่ึงแตกตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
ต่ํากวา 100,000 บาท ใหความสําคัญในระดับนอย 
  7. ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป มากกวา 
100,000 บาทใหความสําคัญระดับมากตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด เรื่อง การจัดเก็บ
ประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด ซ่ึงแตกตางจากผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป ต่ํากวา 100,000 บาท ซ่ึงใหความสําคัญ
เพียงระดับปานกลาง 
  ขอคนพบดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจ  
  1. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานองคกรเปนลําดับแรกอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจลําดับแรกคือ นโยบายการ
จัดซ้ือสินคากรณีเรงดวน มีความสําคัญระดับปานกลาง 
  2. ผูตอบแบบสอบถามทุกจํานวนประสบการณในการทํางานจัดซ้ือใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยดานองคกร เรื่องนโยบายการจัดซ้ือสินคากรณีเรงดวนเปนลําดับแรก ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานจัดซ้ือนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญเรื่องนโยบายการ
ส่ังซ้ือสินคาขององคกรมีความชัดเจนเปนลําดับแรก 
  3. ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทอุตสาหกรรม ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
สภาพแวดลอม เรื่องสภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณเปนลําดับแรก ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตใหความสําคัญเรื่องความผันผวนของราคา
เหล็กในทองตลาดเปนลําดับแรก 
  4. ผูตอบแบบสอบถามประเภทอุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินสวนรถยนตใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานสภาพแวดลอมเรื่อง ความผันผวนของราคา
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เหล็กในทองตลาดอยูในระดับปานกลาง ขณะท่ีประเภทของอุตสาหกรรมอ่ืนมีความสําคัญอยูใน
ระดับนอยแสดงวา อุตสาหกรรมท้ังสองประเภทมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงราคา 
  5. ผูตอบแบบสอบถามทุกมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยดานสภาพแวดลอม เรื่องสภาพการแขงขันของตลาดเหล็กรูปพรรณเปนลําดับแรก 
แสดงวาการท่ีตลา ดเหล็กรูปพรรณมีการแขงขันสูง ผูซ้ือจะมีความไดเปรียบในเรื่องการตอรอง
ราคา 
  6. ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาทใหความสําคัญระดับปานกลางตอปจจัยยอยดานสภาพแวดลอม เรื่องความผันผวนของราคา
เหล็กในทองตลาด แตกตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป 
100,001-500,000 บาท และ มากกวา 500,000 บาท ใหความสําคัญระดับนอย แสดงใหเห็นวา การ
ปรับราคาสินคามีผลกระทบตอผูซ้ือเหล็กรูปพรรณรายเล็กมากกวารายใหญ 
  ขอคนพบจากการอภิปรายผล  
  1. ในการจัดซ้ือของโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก การจัดซ้ือวัตถุดิบเพื่อการผลิต 
เครื่องจักรอุปกรณ และวัสดุในการซอมบํารุง มีการใหความสําคัญเรื่องผลิตภัณฑมีคุณภาพและมี
ราคาถูกกวาผูขายรายอ่ืนเปนลําดับแรก 
  2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีจัดซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในการซอมบํารุง ให
ความสําคัญเรื่องชองทางในการติดตอผูขาย และการจัดเก็บประวัติลูกคา เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริม
การตลาด แตในการจัดซ้ือสินคาอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ นั้น ความรวดเร็วในการสงมอบ และ
การใหคําแนะนําจากพนักงานขายมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
 
ขอเสนอแนะ 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือก
ซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในงานซอมบํารุง จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคามีความสําคัญมากตอ
การตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญปานกลาง ซ่ึงผูศึกษามีขอเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 
  1. ดานผลิตภัณฑ 
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ เชน มีความหนาและความยาวเต็ม เนื้อแกรง ผิวเรียบ 
ไมบุบ ไมโคงงอ ดังนั้นผูประกอบการควรจัดหาเหล็กรูปพรรณจากแหลงผลิตท่ีมีคุณภาพดี มีการ
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รับรองคุณภาพผลิตภัณฑและการผลิต ไดรับการรับรองมาตรฐาน (มอก.) เพื่อสรางความเช่ือม่ันใน
คุณภาพของเหล็กรูปพรรณใหแกลูกคา และผูประกอบการตองสามารถจัดหาเหล็กรูปพรรณได
ตามท่ีลูกคาตองการโดยมีเหล็กรูปพรรณหลากหลายประเภทและขนาด 
  2. ดานราคา 
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ลําดับแรกคือราคาสินคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน ดังนั้นผูประกอบการควรต้ังราคาตามสภาพตลาด 
เนื่องจากเปนปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกร
ปจจุบัน  ทุกประเภทของอุตสาหกรรม และ ทุกมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป ให
ความสําคัญระดับมากท่ีสุด ซ่ึงการกําหนดราคาขายตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับคุณภาพ
เหล็กรูปพรรณ สภาวะเศรษฐกิจ และความผันผวนของราคาเหล็กในทองตลาด มีการใหระยะเวลา
การชําระเงินนานข้ึนซ่ึงสามารถสรางความสนใจใหกับลูกคาได เนื่องจากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามทุกมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปใหความสําคัญระดับมากตอการให
ระยะเวลาการชําระเงิน (เครดิต) รวมทั้งมีการกําหนดการยืนราคาสินคาอยางชัดเจน 
  3. ดานการจัดจําหนาย 
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญลําดับแรกคือ  การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทางโทรศัพทไดสะดวก  ดังนั้น
ผูประกอบการควรจัดหาพนักงานรับการส่ังซ้ือทางโทรศัพทท่ีมีความรูเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณอยาง
เพียงพอ มีระบบการตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังท่ีพรอมจําหนายอยางรวดเร็ว สามารถแจงกลับ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีการบริหารจัดการสินคาคงคลังอยางเหมาะสมโดยเฉพาะประเภทเหล็ก
รูปพรรณท่ีมีการส่ังซ้ือเปนประจําตองมีการสํารองเหล็กปริมาณมากกวาประเภทอื่น เชน เหล็กแปบ
กลมดํา เหล็กฉาก เหล็กแผน เหล็ก I-BEAM, H-BEAM เปนตน  
  4. ดานการสงเสริมการตลาด 
  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรกคือ การจัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา เพื่อจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมการตลาด ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัดเก็บขอมูลลูกคา เชน ประเภทเหล็กท่ี
ส่ังซ้ือ ปริมาณ มูลคาการส่ังซ้ือตอครั้ง เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด และใชขอมูลลูกคา
ประกอบการตัดสินใจในการเสนอราคาสินคา การใหสวนลด การใหระยะเวลาการชําระเงินไดอยาง
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เหมาะสม ซ่ึงการสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคานี้สามารถรักษากลุมลูกคาไว เพราะผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 24.00 ติดตอซ้ือเหล็กรูปพรรณจากบัญชีรายช่ือผูขายเดิมท่ีเคยติดตอซ้ือขาย
และมีการโฆษณาเสนอขายสินคาผานส่ืออินเตอรเน็ตซ่ึงสามารถเขาถึงผูซ้ือไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
เนื่องจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 56.00 คนหาขอมูลเหล็กรูปพรรณจาก
อินเตอรเน็ต 
 
  5. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขององคกร 
  ผูประกอบการตองเขาใจนโยบายและเง่ือนไขในการส่ังซ้ือของลูกคา เพ่ือใหการ
ติดตอธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น สามารถจัดสงสินคาไดอยางถูกตองและตรงเวลา ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ จัดสงครบตามจํานวนท่ีส่ังซ้ือและตรงเวลา เขาใจความตองการและลักษณะการทํางาน 
ของพนักงาน เชนพนักงานท่ีมีประสบการณการทํางานจัดซ้ือนอยมักใหความสําคัญกับนโยบายการ
จัดซ้ือขององคกรมากทําใหขาดความยืดหยุนในการทํางาน ถึงแมวาปจจัยดานสภาพแวดลอมมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือขององคกรอยูในระดับนอย แตผูประกอบการก็ควรติดตามขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณท่ีสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอการตัดสินใจซ้ือ เชน สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ สภาพการแขงขันของตลาด ความผันผวนของราคาเหล็ก ความเคลื่อนไหว
ของโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ เปนตน 
 
 ขอเสนอแนะตามกลุมผูประกอบการ 
  1. ผูประกอบการรานคาขนาดใหญท่ีมีความไดเปรียบดานเงินทุน ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
  ผูประกอบการรานคาเหล็กรูปพรรณขนาดใหญควรใชกลยุทธดานราคาในการ
แขงขัน โดยการใหสวนลดในการส่ังซ้ือสินคาปริมาณมาก และการใหระยะเวลาการชําระเงิน 
(เครดิต) นานกวาคูแขงขัน และเนื่องจากมีความไดเปรียบดานเงินทุนรานคาขนาดใหญสามารถ
โฆษณาผานส่ือตางๆ ไดมากกวารานคาขนาดเล็ก เชน ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต 
  รานคาขนาดใหญท่ีมีเงินทุนมากและมีความพรอมของบุคลากรควรจัดทําระบบ
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management : CRM) เนนเฉพาะกลุม
ลูกคาท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปมากกวา 100,000 บาทซ่ึงใหความสําคัญกับการ
จัดเก็บขอมูลการส่ังซ้ือสินคาโดยทําการจัดเก็บขอมูลทําประวัติและจัดกลุมลูกคา เพื่อสราง
ความสัมพันธระยะยาว เรียนรูความตองการท่ีแตกตางกันและนําเสนอสินคาท่ีตรงตามความ
ตองการของลูกคาแตละราย รวมทั้งจัดทําเว็บไซตในการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา เพื่อเปนชองทาง
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ใหลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอมูลไดอยางสะดวก และเปนชองทางใหลูกคาแนะนําติชมบริการ
ของบริษัทได  
  2. ผูประกอบการรานคาขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไมสามารถแขงขันในดาน
เงินทุน ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ผูประกอบการรานคาเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กควรใชกลยุทธท่ีมีการใชเงินทุนตํ่า 
เชน กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด โดยการโฆษณาผานส่ืออินเตอรเน็ตเนื่องจากลูกคาจํานวน
มากมีการคนหาขอมูลเหล็กรูปพรรณจากอินเตอรเน็ต มีการจัดทําเว็บไซดเพื่อใหลูกคาสะดวกใน
การคนหาขอมูลและติดตอผูขาย 
  รานคาขนาดเล็กท่ีมีเงินทุนนอยควรบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพโดย
พิจารณาจากความตองการของลูกคา เชน กลุมลูกคาประเภท อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม 
อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม และ อุตสาหกรรมน้ํามัน/ปโตรเคมี ใหความสําคัญตอความ
หลากหลายของสินคาในระดับปานกลาง ทําใหรานคาไมจําเปนตองจัดเก็บสินคาคงคลังหลากหลาย
ชนิดสําหรับลูกคากลุมนี้ สามารถประหยัดตนทุนในการจัดเก็บสินคาและไมทําใหเงินทุนจมอยูกับ
สินคาท่ีไมมีการขาย หรือ ในกลุมลูกคาท่ีมีมูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอปไมเกิน 100,000 
บาท ซ่ึงมีความกังวลตอความผันผวนของราคาเหล็ก ควรจัดเก็บสินคาท่ีมีการขายใหอยูเปนประจํา
เพื่อใหรานคาสามารถยืนราคาสินคาไดยาวนานข้ึน 
  รานคาควรเนนคุณภาพของเหล็กรูปพรรณท่ีนํามาจําหนายและพัฒนากระบวนการ
ทํางาน ตั้งแตการใหคําแนะนําและบริการของพนักงาน การจัดหาสินคา ความรวดเร็วในการสง
มอบ เพื่อสรางความนาเช่ือถือในสายตาของลูกคา พนักงานขายท่ีเขาเสนอขายตอลูกคา ตองมี
ความรูเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ สามารถใหคําแนะนําลูกคาไดเปนอยางดี  โดยมีการอบรมพนักงาน
ขายเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ การตลาด และเทคนิคการขาย รวมทั้งมีการใหบริการอยางสุภาพ  
  ผูประกอบการควรจัดหาพนักงานรับการส่ังซ้ือทางโทรศัพทท่ีมีความรูเกี่ยวกับ
เหล็กรูปพรรณ  มีระบบการตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังท่ีพรอมจําหนายอยาง สามารถแจงกลับ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีการติดตอปฏิสัมพันธกับลูกคาผานทางชองทางตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน 
ติดตอสวนตัว จดหมาย แฟกซ โทรศัพท เว็บไซต อีเมล เพื่อสรางความสนิทสนมกับลูกคา เนื่องจาก
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 89.00 มีการเปรียบเทียบราคาจากผูขาย 2-3 รายกอนซ้ือ การสราง
ความสัมพันธท่ีดีจะทําใหลูกคาจดจํารานคาได และจะเปนการสรางโอกาสในการเสนอขายสินคา
เพิ่มข้ึน 
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ขอจํากัดทางการศึกษา 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานฝายจัดซ้ือซ่ึงไมไดมีอํานาจการ
ตัดสินใจซ้ือสูงสุด ทําใหผลการศึกษาท่ีไดรับเปนการตอบตามนโยบายการจัดซ้ือขององคกร 
  
 

 


