
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอผูรับเหมากอสรางราย
ยอยในการซื้อพื้นไมลามิเนตในอําเภอเมืองเชียงใหม มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ ดังน้ี

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
Philip Kotler (อางในศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ,2552) ไดใหความหมายของสวน

ประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือการตลาดที่ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคการตลาดในตลาดเปาหมายหรือเปนสวนประกอบที่สําคัญของกลยุทธการตลาดที่
ธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หรือเปนปจจัยทางการตลาดที่
ควบคุมได ซึ่งบริษัทตองใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมายโดยทั่วไปสวน
ประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4Ps

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ
จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะเปนสินคามี
ตัวตนหรือเปนบริการซึ่งไมมีตัวตนก็ได คุณสมบัติผลิตภัณฑประกอบดวย ประโยชน คุณภาพ
รูปรางลักษณะ บรรจุภัณฑ ตราสินคา และเปนสินคาลักษณะตางๆที่สามารถสัมผัสไดดวยประสาท
สัมผัสทั้งหา คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตลาดจนคุณสมบัติที่สามารถสนองความตองการดาน
สังคม ผลิตภัณฑ ไดแก สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคการ หรือบุคคล

2. ดานราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินหรือสิ่งที่ตองจาย
สําหรับการไดมาซึ่งบางสิ่ง ซึ่งเปนราคาของสินคาในรายการผลิตภัณฑรวมตนทุนสวนลด สวนยอม
ให ระยะเวลาการชําระเงินและระยะเวลาการใหสินเชื่อ และอ่ืนๆ

3. ดานสถานที่ หรือดานการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง
โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการ
จากองคการไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันการตลาด สวน
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กิจกรรมจะเปนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และ
การเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนคือ

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution Channel
หรือ Marketing channel) หมายถึงกระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือ
ผูใช ซึ่งอาจจะมีหลายขั้นตอนและตองอาศัยความรวมมือจากหลายบริษัท หรือเปนองคการที่
เกี่ยวของกันซึ่งชวยนําผลิตภัณฑหรือบริการไปยังผูบริโภค หรือหนวยธุรกิจ เพื่อการใชหรือการ
บริโภค ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค ซึ่งอาจจะใชชอง
ทางตรง (Direct channel) จากผูผลิต ไปยังผูบริโภค และใชชองทางออม (Indirect channel) จาก
ผูผลิตผานคนกลางไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม

3.2 การกระจายตัวสินคาหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด
(Physical Distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การ
ปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จาก
จุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร การ
กระจายตัวสินคาที่สําคัญมีดังน้ี (1) การขนสง (Transportation) (2) การเก็บรักษาสินคา (Storage)
และการคลังสินคา (Warehouse) (3) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management)

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางความเชื่อถือ เพื่อสรางทัศนคติที่ดี เพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจใหเกิด
ความตองการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อถือ
หรือพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจเปนการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) และ
การขายโดยไมใชพนักงานขาย (Non-personal Selling) การสงเสริมการตลาดประกอบดวยเคร่ืองมือ
ที่สําคัญคือ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การใหขายและการประชาสัมพันธ

ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market)
Philip Kotler., & Gary Armstrong (อางในชนิตวสรณ ตรีวิทยาภูมิ , 2554.ออนไลน)

ไดใหความหมายตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) คือ ตลาดที่ผูซื้อไมใชบุคคลทั่วๆไป แตจะมี
สภาพเปนองคกรหรือนิติบุคคล ประกอบไปดวย บริษัทขนาดใหญ หางรานตางๆ และหนวยงาน
ราชการ ซึ่งจะทําการจัดหาสินคาและบริการตางๆ เพื่อนํามาใชในการผลิตสินคาหรือบริการที่นําไป
จําหนาย ใหเชา หรือจัดสงใหกับผูอ่ืนอีกคร้ังหน่ึง

ความสําคัญของตลาดอุตสาหกรรม องคกรธุรกิจตางๆ ไมไดทําหนาที่เปนผูขาย
สินคาใหกับผูบริโภคแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ในการดําเนินงานของธุรกิจจะตองมีการซื้อวัตถุดิบ
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ชิ้นสวนประกอบ โรงงาน เคร่ืองจักร เคร่ืองไม เคร่ืองมือตางๆ พัสดุใชสอย ตลอดจนบริการทาง
ธุรกิจตางๆ อีกมากมาย ซึ่งผูที่จะขายสินคาเหลาน้ี ใหกับองคกรตางๆก็จะตองเขาใจถึงพฤติกรรม
ความตองการทรัพยากร นโยบาย และระเบียบ วิธีการในการซื้อสินคาขององคกรเหลาน้ัน ซึ่งจะมี
ความแตกตางไปจากพฤติกรรมการซื้อปรกติ ของบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก

ปริมาณเงิน และสินคาที่เกี่ยวของอยูกับตลาดอุตสาหกรรมจะมีมากกวาที่อยูในตลาด
ผูบริโภคอยางเห็นไดชัด ลองพิจารณาอยางงายๆจากในกระบวนการผลิตและขายรองเทาหนัง
ธรรมดาทั่วๆไป ซึ่งประกอบไปดวยพอคาขายหนังสัตวใหกับโรงงานฟอกหนัง ซึ่งจะฟอกหนังสัตว
แลวขายใหกับโรงงานผลิตรองเทา เพื่อที่จะนําไปผลิตรองเทาแลวขายใหกับผูขายสง ซึ่งก็จะขายตอ
ใหกับผูคาปลีก และขายใหกับผูบริโภคในทายที่สุด จะเห็นไดวากอนที่จะเปนการขายสินคาใหกับ
ผูบริโภคคร้ังหน่ึงน้ัน มีการซื้อขายกันระหวางองคกรตางๆ เกิดขึ้นถึง 4 คร้ัง นอกจากน้ีแตละองคกร
ในหวงโซอุปทานน้ีก็ จะตองมีการซื้อสินคาและบริการอ่ืนๆอีกมาก ดังน้ันตลาด อุตสาหกรรม จึง
เปนตลาดที่มีขนาดใหญกวาตลาดของผูบริโภคอยางมหาศาล

ในการวิเคราะหตลาดอุตสาหกรรม และขอพิจารณาในการนําความรูไปประยุกตใช
สถานการณของการซื้อ มีดังน้ี

1. การวิเคราะหตลาดอุตสาหกรรม
ตลาดอุตสาหกรรม มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากตลาดผูบริโภคอยูหลายประการ

ดังน้ี
1.1 ผูซื้อมีอยูนอยราย
1.2 ผูซื้อซื้อคร้ังละมากๆ
1.3 ผูซื้อ-ผูขายมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
1.4 ผูซื้อมีลักษณะกระจุกตัวอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง เชน ในประเทศไทยองคกร

ธุรกิจตางๆ สวนใหญจะต้ังอยูในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองใหญๆ เพียงไมกี่จังหวัดเทาน้ัน
1.5 อุปสงคหรือความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมจะสืบทอดมาจากอุปสงค

ของสินคา อุปโภคบริโภค เชนอุตสาหกรรมรถยนตมีการเจริญเติบโตที่ดี จะทําใหอุตสาหกรรม
เหล็กกลามียอดขายที่ดีตามไปดวย เพราะเหล็กกลาเปนวัตถุดิบสําคัญของรถยนต เปนตน

1.6 อุปสงคมีลักษณะไมยืดหยุน หรือราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อเพียงเล็กนอย
1.7 อุปสงคมีความผันแปรสูง โดยเฉพาะการผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ
1.8 ผูซื้อมีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อสูง
1.9 มีผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อหลายคน
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1.10 ใชระยะเวลาในการติดตอซื้อขายนาน ในบางโครงการที่มีมูลคาในการซื้อ
ขายสูง อาจจะ ใชเวลาติดตอซื้อขายนานเปนป

1.11 ผูซื้อมักจะทําการซื้อโดยตรงจากผูผลิต โดยเฉพาะสินคาที่มีความซับซอน
ทางเทคนิคสูง หรือมีราคาแพง เชน ระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ หรือ อากาศยาน เปนตน

1.12 ผูซื้อจะเลือกซื้อสินคาจากผูขายที่เปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและ
กัน เชน บริษัทผลิตกระดาษอาจจะเลือกสั่งซื้อสารเคมีตางๆจากบริษัทเคมีที่สั่งซื้อกระดาษจาก
บริษัทในปริมาณสูงๆ เชนกัน เปนตน

1.13 ผูซื้ออาจจะใชวิธีการเชาซื้อแทนการซื้อปรกติ ในกรณีที่เปนอุปกรณหรือ
เคร่ืองมือที่มี มูลคาสูง เชน เคร่ืองจักร หรือรถบรรทุก เปนตน

2. ขอพิจารณาในการนําความรูไปประยุกตใช สถานการณของการซื้อ
องคกรธุรกิจจะตองพิจารณาและตัดสินใจในเร่ืองตางๆ มากมายกอนที่กิจการจะ

ทําการ จัดซื้อสินคาหรือบริการตางๆ เพื่อใหมั่นใจไดวาไดใชเงินไปอยางคุมคามากที่สุด ซึ่งจํานวน
ประเด็นตางๆที่ตองพิจารณาจะขึ้นอยูกับสภาพการซื้อน้ัน ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 สถานการณ
ดังน้ี

2.1 การซื้อซ้ําโดยตรง เปนสถานการณการซื้อที่ผูซื้อจะทําการสั่งซื้อสินคาหรือ
บริการน้ันๆ เปนประจําอยูแลว เชน การสั่งซื้ออุปกรณสํานักงาน เปนตน

2.2 การซื้อซ้ําโดยมีการปรับเปลี่ยน เปนสถานการณที่ผูซื้อตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตางๆในการสั่งซื้อสินคาที่ผูซื้อเคยทําการซื้อมากอนแลว เชน รายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ ราคา หรือขอกําหนดดานการขนสง เปนตน ในสถานการณน้ี ทั้งผูซื้อและผูขายมีเร่ืองที่
จะตองทําการพิจารณาเพิ่มมากขึ้น เชน พิจารณาวาจะซื้อจากรายเดิม หรือรายใหม เพราะ จะมีผูขาย
รายใหมๆ เขามามีสวนรวมในการเสนอขายเพิ่มขึ้นดวย เปนตน

2.3 การซื้อคร้ังแรก เปนสถานการณที่ผูซื้อพึ่งจะทําการซื้อสินคาหรือบริการ
น้ันๆ เปนคร้ัง แรก เชน ซื้ออาคารสํานักงาน หรือ ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยใหม เปนตน ซึ่งยิ่ง
สินคา หรือบริการ มีตนทุน หรือความเสี่ยงสูงเทาใด ก็ยิ่งตองทําการพิจารณาประเด็นตางๆ อยาง
รอบคอบ ดังน้ันขอมูลและระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจก็จะมากกวาสถานการณอ่ืนๆ

ดังน้ันลักษณะตลาดอุตสาหกรรมพื้นไมลามิเนต จะมีลักษณะผูซื้อมีอยูนอยราย ผู
ซื้อซื้อคร้ังละมากๆ ผูซื้อ-ผูขายมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ผูซื้อมีลักษณะกระจุกตัวอยูในพื้นที่
ใดพื้นที่หน่ึง อุปสงคหรือความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมจะสืบทอดมาจากอุปสงคของสินคา
อุปโภคบริโภค อุปสงคมีลักษณะไมยืดหยุน หรือราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อเพียงเล็กนอย อุป
สงคมีความผันแปรสูงโดยเฉพาะการผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ ผูซื้อมีความเชี่ยวชาญในการ
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จัดซื้อสูง มีผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อหลายคน ใชระยะเวลาในการติดตอซื้อขายนาน ในบาง
โครงการที่มีมูลคาในการซื้อขายสูง อาจจะ ใชเวลาติดตอซื้อขายนานเปนป ผูซื้อมักจะทําการซื้อ
โดยตรงจากผูผลิต ผูซื้อจะเลือกซื้อสินคาจากผูขายที่เปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน
และ ผูซื้ออาจจะใชวิธีการเชาซื้อแทนการซื้อปกติ ในกรณีที่เปนอุปกรณหรือเคร่ืองมือที่มี มูลคาสูง

ขอพิจารณาในใช สถานการณของการซื้อของผูรับเหมารายยอย สภาพการซื้อ 3
สถานการณ คือการซื้อซ้ําโดยตรง เปนสถานการณการซื้อที่ผูซื้อจะทําการสั่งซื้อพื้นไมลามิเนต เปน
ประจําอยู หรือการซื้อซ้ําโดยมีการปรับเปลี่ยน คือผูรับเหมาอาจตองการที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในการสั่งซื้อ เชน รายละเอียดของสินคา ราคา หรือขอกําหนดดานการขนสง เปนตนหรือการซื้อ
คร้ังแรก เปนสถานการณที่ผูซื้อพึ่งจะทําการซื้อสินคา เปนคร้ัง แรก ซึ่งยิ่งสินคา หรือบริการ มี
ตนทุน หรือความเสี่ยงสูงเทาใด ก็ยิ่งตองทําการพิจารณาประเด็นตางๆ อยาง รอบคอบ ดังน้ันขอมูล
และระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจก็จะมากกวาสถานการณอ่ืนๆ

กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) ไดกลาวถึง ผลิตภัณฑ(สินคา) อุตสาหกรรม

(Industrial Product(Goods)) หมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซื้อ  ซื้อไปเพื่อใชในการผลิต การ
ใหบริการ หรือการดําเนินการเชน วัตถุดิบ  เคร่ืองจักร สินคาอุตสาหกรรมมีการจัดประเภท  สําหรับ
กลุมวัสดุและชิ้นสวนประกอบในการผลิต (Manufactured materials and past) เปนสินคา
อุตสาหกรรมซึ่งไดมีการผานกระบวนการผลิตมาบางแลว และจะกลายเปนชิ้นสวนหน่ึงของสินคา
สําเร็จรูป วัสดุประกอบ และชิ้นสวนประกอบมีกลยุทธการตลาดดังน้ี

1. ดานผลิตภัณฑ (Product Strategy)ตองพัฒนาคุณภาพและตราสินคา ถาตองการให
สินคาเปนที่รูจักและยอมรับ

2. ดานราคา (Price Strategy) ขึ้นอยูกับคุณภาพ  มาตรฐาน  ตนทุน  คาขนสงของ
สินคาและปริมาณการสั่งซื้อ

3. ดานการจัดจําหนาย (Distribution Strategy) ถาผูใชทางอุตสาหกรรมซื้อเปน
จํานวนมากและมีมูลคาสูง  จะใชการจัดจําหนายโดยตรงจากผูผลิตไปยังผูใชทางอุตสาหกรรม แตถา
ผูใชกระจัดกระจาย  และเปนลูกคารายยอย  จะจัดจําหนายจากผูผลิตผานผูจัดจําหนายสินคา
อุตสาหกรรมไปยังผูใชทางอุตสาหกรรม

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion Strategy) เนนการขายโดยใชพนักงาน
ขายและอาจเปนการขายโดยการใชแคตตาล็อกสงตรงไปยังผูใชทางอุตสาหกรรม  หรือจําหนาย
โดยตรงไปจากผูผลิตไปยังผูใช
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอการ

ซื้อ และที่เกี่ยวของมีดังน้ี
กิตติศักดิ์  เชาวเกษตร (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชวัสดุพื้นไมลามิเนต

ในจังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  อายุ 31-40 ป สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ประกอบอาชีพมีรายไดแนนอน รายไดเฉลี่ย 15,001-20,000 บาท
จากการศึกษาพฤติกรรมสวนใหญตัดสินใจเลือกใชพื้นไมลามิเนตโดยการนําไปใชงานเอง   และเขา
ใชบริการเพียงคร้ังเดียว  เลือกใชพื้นไมลามิเนตที่มีความหนา 8 มิลลิเมตร  โดยจะศึกษาขอมูล
ผลิตภัณฑทางระบบอินเตอรเน็ต  และมีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากผูประกอบการ 2 แหง
ในการเลือกซื้อ  นิยมใชบริการในวันเสาร  มีคาใชจายอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท ตอคร้ัง  โดย
เห็นวาพื้นไมลามิเนตมีขอดีคือติดต้ังไดรวดเร็ว สวนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชวัสดุพื้นไมลามิเนต
พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช ไดแก ปจจัยดานอายุของผูใชบริการ  เปนปจจัยที่มีความสําคัญมาก
ที่สุด  โดยกลุมลูกคาที่มีอายุต้ังแต 35 ป ขึ้นไป  มีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตเพิ่มขึ้นรอย
ละ 74.10 รองลงมาไดแกปจจัยคาใชจายในการใชพื้นไมลามิเนต  ปจจัยดานความยากงานตอการทํา
ความสะอาด  การหาขอมูลดวยตนเอง  ปจจัยดานรอยตอบนวัสดุหลังติดต้ังเหลาน้ีจะทําใหกลุม
ลูกคามีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตเพิ่มขึ้นรอยละ 21-60 และปจจัยดานอัตราเงินรายได
ตอเดือน ปจจัยดานการบริการคํานวณคาใชจาย  แผนพับโฆษณารานขายพื้นไมลามิเนต  การติดปาย
กํากับราคาสินคา  ปจจัยดานการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต  จํานวนคร้ังที่ในการใชบริการกับ
ผูประกอบการ และการแนะนําจากเพื่อนหรือคนรูจัก  เหลาน้ีจะทําใหกลุมลูกคามีโอกาสที่จะ
ตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 14-20

ดิเรก  ตัญูนุรักษ (2547) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 40-49 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา  มีตําแหนงเปน
เจาของหรือกรรมการผูจัดการ กิจการสวนใหญจัดต้ังเปนบุคคลธรรมดา ใชเงินทุนหมุนเวียนตอป
จํานวน 1-10 ลาน บาท จัดต้ังมาแลว 6-10 ป  รับงานรับเหมากอสราง 1-5 โครงการตอป  โดยแตละ
โครงการมีมูลคางาน 5,000,000 บาทขึ้นไป  มีจํานวนพนักงานในกิจการไมเกิน 50 คน ผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จเปนเจาของหรือกรรมการผูจัดการ  โรงงานผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมเสร็จที่ผูรับเหมากอสรางซื้อโดยสวนใหญคือ บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
(CPAC) และจากการศึกษาน้ียังพบวา เจาของหรือกรรมการผูจัดการมีอํานาจในการจัดซื้อมากกที่สุด
ผูรับเหมากอสรางสวนใหญพิจารณาใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมการตลาด 4  P’s ในระดับ
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มาก  ในดานผลิตภัณฑ   ดานราคา  และดานการจัดจําหนาย  และใหความสําคัญในระดับปานกลาง
สําหรับดานการสงเสริมการตลาด

จารุวรรณ เจริญสุข (2544) ไดทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูซื้อในการเลือกซื้อวัสดุ
กอสรางประเภทไม กรณีศึกษา บริษัทเชียงใหมสุขสวัสด์ิคาไม จํากัด พบวา ผูซื้อที่เปนผูบริโภคมี
วัตถุประสงคของการใชไมเพื่อสรางและตกแตงที่อยูใหมของตนเอง และนิยมซื้อไมตกแตง
แหลงขอมูลเกี่ยวกับชนิดของไมมาจากผูรับเหมา ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุ
กอสรางประเภทไม คือ คุณภาพ และหลังจากการใชบริการ ผูซื้อพอใจในสวนประสมทางการตลาด
ทั้ง 4 ดาน โดยใหความสําคัญในระดับมาก สําหรับผูซื้อที่เปนองคการ มีวัตถุประสงคของการใชไม
เพื่อการกอสราง ตกแตง และตอเติมบานหรืออาคาร และนิยมซื้อไมแปรรูป แหลงขอมูลเกี่ยวกับ
ชนิดและประเภทของไมมาจากรานขายไมแปรรูปและผลิตภัณฑไม ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไม คือ คุณภาพ และหลังจากการใชบริการผูซื้อพอใจในสวน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน และใหความสําคัญแกปจจัยดานราคาของสินคาในระดับสําคัญมาก

ภานุวัฒน  เครือจักร (2545) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา
รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายของกิจการเปนหางหุนสวนจํากัดมากกวาบริษัท จํากัด โดยสวนใหญ
มีทุนจดทะเบียนระหวาง 1.1 ถึง 5 ลานบาท มีจํานวนพนักงานไมเกิน 50 คน  ผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จคือกรรมการผูจัดการหรือเจาของ  ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญแกปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก ไดแกปจจัยดานราคา
ดานผลิตภัณฑและบริการ  ดานการกระจายผลิตภัณฑ  ยกเวนปจจัยดานเสริมการตลาด ที่ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ปญหาที่ผูรับเหมากอสรางพบมากที่สุด  ในการซื้อผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมเสร็จ คือ บริการจัดสงลาชาไมสามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลา  ไมสะดวกในการ
ติดตอ รองลงมาคือ ราคาจําหนายสูง ระยะทางจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จอยูไกล
จากสถานที่กอสราง  ไมมีการสงเสริมการขาย และผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จไมไดคุณภาพ

อนุรุทธิ์ เนตรศิริ (2546) ไดทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสม
ทางการตลาดของ หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมลําปางปาเกสุขภัณฑ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากทั้ง 4 ปจจัย โดยปจจัยดานผลิตภัณฑเปนลําดับแรก รองลงมา
เปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดานสถานที่ และดานราคา ตามลําดับ  สําหรับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑมีความพึงพอใจดานความหลากหลายของสินคา ความหลากหลายของยี่หอ และคุณภาพ
ของสินคา  สําหรับปจจัยดานราคามีความพึงพอใจในการติดปายราคา สินคาแตละชนิดมีหลายราคา
ใหเลือกและราคาเหมาะสม  สําหรับปจจัยดานสถานที่ มีความพึงพอใจในแสงสวางในราน



11

บรรยากาศในราน และทําเลที่ต้ังของราน  และสําหรับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความพึง
พอใจในความสุภาพมีมนุษยสัมพันธ ความชํานาญและความรูเกี่ยวกับสินคาของพนักงานในราน แต
ก็มีคาเฉลี่ยในระดับที่มีปญหาตอปจจัยดานราคาคือไมมีสวนลดเงินสด และตอปจจัยดานสถานที่คือ
มีที่จอดรถนอย


