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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูรับเหมากอสราง
รายยอย ในการซื้อพื้นไมลามิเนตในอําเภอเมืองเชียงใหม

ผูเขียน นายอนุตร ฉัตรศิริกุล

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยอรชร มณีสงฆ

บทคัดยอ

การศึกษาเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ผูรับเหมากอสรางรายยอยในการซื้อพื้นไมลามิเนตในอําเภอเมืองเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ประชากรลูกคารานคาวัสดุกอสรางที่เปนผูรับเหมากอสรางที่อยู
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 250 ราย  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง
35-49 ป  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ทํางานในตําแหนงเจาของกิจการหรือ
หุนสวน ระยะเวลาหรือประสบการณในการเปนผูรับหมากอสรางรายยอยต้ังแต 3 – 10 ป  การจัดต้ัง
ธุรกิจอยูในรูปแบบบุคคลธรรมดา  รายไดรวมของธุรกิจไมเกิน 500,000 บาทตอป  มูลคางาน
รับเหมาโดยเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาทตอคร้ัง  ไมลามิเนตที่ซื้อมาใชยี่หอ Pergo สาเหตุที่เลือกซื้อ
จากรานที่จําหนายเพราะเปนรานใกลบาน  มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตไมเกิน 100,000 บาทตอ
คร้ัง   จํานวนคร้ังในการซื้อไมเกิน 5 คร้ังตอป  ชําระคาพื้นไมลามิเนตเปนเงินสด ในการตัดสินใจ
ซื้อพื้นไมลามิเนตใหความสําคัญกับคุณภาพสินคาคือรูปแบบ สีสันสวยงาม ทนทาน และอายุการใช
งาน

ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในปจจัยทางการตลาดดานราคา  ดานผลิตภัณฑ
และดานการจัดจําหนาย ตามลําดับคาเฉลี่ย สวนดานสงเสริมการตลาดมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง หากพิจารณาปจจัยยอยพบวา ดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญในระดับมากกับรูปแบบ
สวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา) สินคามีสภาพใหม ลักษณะ



จ

การใชงานงายและสะดวกในการใชเปนวัสดุปูพื้น สินคามีอายุการใชงานยาวนาน ความหลากหลาย
ของตัวผลิตภัณฑ ดานสีทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ความทนทานตอปลวก
และแมลงกัดกินไม สินคาไดรับมาตรฐาน มอก. ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานรูปแบบ
และลายทําใหงายตอการเลือกใชตามลําดับคาเฉลี่ย ดานราคา ใหความสําคัญระดับมากกับราคา
ขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ หากสั่งซื้อปริมาณมาก ราคาตอหนวยจะตํ่าลง นโยบายการ
ใหเครดิตทางการคา ราคาถูกกวารานอ่ืน ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของรานคากับผูรับเหมา
มีนโยบายการใหสวนลดเงินสด (2/10,n/30)  ราคาสินคาถูกกวาไมจริง ตามลําดับคาเฉลี่ย ดานการ
จัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากกับสถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อ มีระบบการ
สงของตามคําสั่งซื้อ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก ติดตอสั่งซื้อสะดวก
ตามลําดับคาเฉลี่ย ดานสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากกับพนักงานขายมีความเปน
กันเองทําใหเกิดความคุนเคย พนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําไดอยางถูกตอง
มีสวนลดหากซื้อในประมาณที่กําหนด ตามลําดับคาเฉลี่ย
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ABSTRACT

This study focused on investigating the marketing mix factors affecting small sized
contractors towards purchasing laminate flooring in Meuang, Chiang Mai. The data was gathered
by questionnaire. The customers of the constructions which the small sized contractors  are the
owners , was randomly selected 250  as the subjects of this study.  The data analysis was written
by the descriptive writing which consist of frequency, percentage as well as standards deviation.

The demographic data had shown that majority of the subjects were males, 35 to 49
years old and married. They graduated in under bachelor degree. They hold the position as the
owners and the shareholders. They  had the experiences with 3-10 years. Moreover, they run their
business as the sole trader and they gain the total income approximately 500,000 a year. They also
contract for work not over than 100,000 baht per time. They buy laminate of Pergo brand as their
supply, buy not over than 5 times per year and pay by cash. They make a decision to buy laminate
flooring  by giving an importance to the pattern, color, beauty, durability including lifetime.

The result of the questionnaire on the marketing mix factors affecting small sized
contractors towards purchasing laminate flooring revealed that the respondents were satisfied
with the high level in price, products, and place, respectively. Then, promotion was rates as the
moderate level. As considering in detail could also described that product: laminate flooring is
rates with the high level since it had beautiful pattern, and easily clean so the customers extremely
satisfied with them. The others are new condition, ease of use in flooring materials, long life,
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varieties of product, colors, resistance to termites and other pests, industrial standard certification
including varieties of patterns and style in easily use. Price: it is rated as the high level. The price
depends on the on the amounts and orders. In case of high amounts, the price per unit reduces as
the lowest prices. The other factors were rates as the high level were credit policy to customers,
cheapest prices than other stores, bargaining prices based on the familiarity,  cash policy with
discount (2/10,n/30), cheaper prices than wood. Place: the respondents rates as in the high level
for accessibility. Then, they rated delivery system as orders, enough parking, ease of order,
convenience in ordering. Promotion was rated as friendly staffs with the high level, then product
knowledge of staff, and right recommendation including discount with the limited amounts in
purchasing.


