
บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ

การศึกษาเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอผูรับเหมากอสรางรายยอยในการซื้อพื้นไมลามิเนตในอําเภอเมืองเชียงใหม ประชากรกลุม
ตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคารานคาวัสดุกอสรางที่เปนผูรับเหมากอสรางที่อยูในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม รวม 250 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ไดดังน้ี

5.1 สรุปผลการศึกษา
1) ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 35-49 ป
สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  ทํางานในตําแหนงเจาของกิจการหรือหุนสวน
ระยะเวลาหรือประสบการณในการเปนผูรับเหมากอสรางรายยอยต้ังแต 3 – 10 ป การจัดต้ังธุรกิจ
อยูในรูปแบบบุคคลธรรมดา   รายไดรวมของธุรกิจไมเกิน 500,000 บาทตอป มูลคางานรับเหมา
โดยเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาทตอคร้ัง ไมลามิเนตที่ซื้อมาใชยี่หอ Pergo สาเหตุที่เลือกซื้อจาก
รานที่จําหนายเพราะเปนรานใกลบาน  มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตไมเกิน 100,000 บาทตอคร้ัง
จํานวนคร้ังในการซื้อไมเกิน 5 คร้ังตอป ชําระคาพื้นไมลามิเนตเปนเงินสด ในการตัดสินใจซื้อ
พื้นไมลามิเนตใหความสําคัญกับคุณภาพสินคาคือรูปแบบ สีสันสวยงาม ทนทาน และอายุการใช
งาน

2) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในปจจัยทาง

การตลาดดานราคามากที่สุด  รองลงมาดานผลิตภัณฑ  ดานการจัดจําหนาย สวนดานสงเสริม
การตลาดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หากพิจารณาแตละปจจัยยอยในแตละดานพบวา

ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑในระดับมาก หากพิจารณาในแตละปจจัยยอย จะเห็นวาใหความสําคัญในระดับมากกับ
รูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา)มากที่สุด รองลงมา
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สินคามีสภาพใหม ลักษณะการใชงานงายและสะดวกในการใชเปนวัสดุปูพื้น สินคามีอายุการใช
งานยาวนาน ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ ดานสีทําใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ความทนทานตอปลวก และแมลงกัดกินไม สินคาไดรับมาตรฐาน มอก. ความหลากหลาย
ของตัวผลิตภัณฑดานรูปแบบ และลายทําใหงายตอการเลือกใช ใหความสําคัญในระดับปานกลาง
กับความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑด านขนาด ทํ าใหง ายตอการเลือกใช หาซื้อง าย
อรรถประโยชนในการใชงานสามารถใชงายไดทั้งภายในและภายนอก ความทนทานตอความชื้น
ความทนทานตอความรอน ความทนทานตอ เชื้อรา ความทนทานตอสารเคมี ความทนทานตอ
รอยขีดขวน และ การกระแทก มีสินคาในสตอกเสมอ และไมตองรอสินคานาน

ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานราคาใน
ระดับมาก หากพิจารณาในแตละปจจัยยอย จะเห็นวาใหความสําคัญระดับมากกับราคาขึ้นอยูกับ
ปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ หากสั่งซื้อปริมาณมาก ราคาตอหนวยจะตํ่าลงมากที่สุด รองลงมา
นโยบายการใหเครดิตทางการคา ราคาถูกกวารานอ่ืน ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของรานคา
กับผู รับเหมา มีนโยบายการใหสวนลดเงินสด (2/10 ,n/30) ราคาสินคาถูกกวาไมจริง ให
ความสําคัญในระดับปานกลางกับราคาสินคาแพงกวาไมจริงแตทนทานกวาไมจริง และราคาสินคา
พอๆ กับไมจริง

ดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดาน
การจัดจําหนายในระดับมาก หากพิจารณาในแตละปจจัยยอย จะเห็นวาใหความสําคัญในระดับมาก
กับสถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อมากที่สุด รองลงมาเร่ืองมีระบบการสงของตามคําสั่ง
ซื้อ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก ติดตอสั่งซื้อสะดวก ใหความสําคัญ
ในระดับปานกลางกับมีสินคาพอเพียง จําหนายทุกคร้ังที่ซื้อ มีสาขาหรือหรารานหลายแหงสามารถ
เลือกซื้อตามความสะดวก การตกแตงหนารานสวยงาม และมีบริการเลือกสินคาและสั่งซื้อผาน
เว็บไซต

ดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดาน
สงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง หากพิจารณาในแตละปจจัยยอย จะเห็นวาใหความสําคัญใน
ระดับมากกับพนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคยมากที่สุด รองลงมาเร่ือง
พนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําไดอยางถูกตอง มีสวนลดหากซื้อในประมาณที่
กําหนด ใหความสําคัญในระดับปานกลางกับพนักงานใหคําแนะนําตามวัตถุประสงคของการใช
งานสินคา มีการแจงขาวการจัดรายการลดราคาใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ มีการจัดรายการสงเสริม
การขายอยางสม่ําเสมอ มีการแจงขาวสินคาออกใหมใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ มีการแจงขาวการจัด
รายการของแถมใหม ๆ ใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ มีของแถมหรือของสมนาคุณตามปริมาณหรือมูล
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คาที่ซื้อ มีการโฆษณาสินคาทางหนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ มีการโฆษณาสินคาทางปายโฆษณา และ
มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ

3) ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ
ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบสินคามีให

เลือกนอย มากที่สุด รองลงมาสินคามีไมครบประเภทตามความตองการ สินคามีจํานวนจํากัด
(ของขาด) สินคาไมไดมาตรฐาน(มอก.) สินคาที่จําหนายเปนสินคาเกาหรือตกรุน สินคา
คุณภาพตํ่าไมทนทานอายุการใชงานสั้น และอ่ืน ๆ

ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับราคาสินคาไมเหมาะกับ
คุณภาพมากที่สุด รองลงมาการตอรองราคาทําไดนอย ไมมีการจัดราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมา
ไมมีการใหเครดิตหรือขายเชื่อ ไมมีเงื่อนไขสวนลดกรณีชําระคาสินคาที่เปนเงินเชื่อเร็วกวาปกติ
จํากัดจํานวนซื้อในกรณีชวงที่มีการลดราคา

ดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับการหาซื้อยากมาก
ที่สุด รองลงมาตัวแทนจําหนายไมใหความสนใจหรือใสใจกับการจําหนายสินคา เดินทางไปซื้อ
ไมสะดวก ระยะทางไปซื้อไกล สถานที่จอดรถไมเพียงพอ และไมมีบริการสงสินคา

ดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับการไมมีการให
ขอมูลเปนรานใกลบานมากที่สุด รองลงมาไมมีการจัดรายการ สงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม)
ไมมีการรับประกันสินคา ไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานใหเปนทีรูจักดวยสื่อตางๆ ไมมีการรับ
คืนหรือรับเปลี่ยน ในกรณีสินคาชํารุดหรือสงผิดคําสั่ง และไมมีพนักงานคอยใหคําแนะนํา หรือ
บริการ หรือมีจํานวนนอย

4) ขอมูลท่ัวไป ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
และปญหาจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจกอสรางจําแนกเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวน
จํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา

ตราสินคา รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดสวน
ใหญใชตราสินคา Pergo มากที่สุด

สาเหตุท่ีเลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนาย รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา และ
บริษัทจํากัด สวนใหญมีสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนายเน่ืองจากเปนรานใกลบานมาก
ที่สุด และหางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนายเน่ืองจากเปนราน
ที่ใหเครดิตหรือขายเชื่อมากที่สุด
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มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ัง รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา หางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัดสวนใหญเลือกมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังไมเกิน 100 ,000 บาทมาก
ที่สุด

จํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอป รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา หาง
หุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดสวนใหญมีสาเหตุที่เลือกจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปไม
เกิน 5 คร้ัง/ปมากที่สุด

ระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ัง รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา
สวนใหญมีระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังโดยชําระเปนเงินสดมากที่สุด หาง
หุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดสวนใหญมีระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังภายใน 30
วันมากที่สุด

สาเหตุในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนต รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา หาง
หุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดสวนใหญมีสาเหตุในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตโดยพิจารณาจาก
คุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสันสวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน)มากที่สุด

ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา
และหางหุนสวนจํากัดมีความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยรูปแบบ
สวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึงพอใจใหผูใช (ลูกคา)มากที่สุด และบริษัทจํากัดสวน
ใหญมีความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยคือความทนทานตอรอยขีด
ขวนและการกระแทก ความทนทานตอ เชื้อรา และอรรถประโยชนในการใชงานสามารถใชงานได
ทั้งภายในและภายนอก มากที่สุด

ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานราคา รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดาและ
บริษัทจํากัดมีความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดดานราคาในปจจัยยอยราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือ
จํานวนที่สั่งซื้อหากซื้อปริมาณมากราคาตอหนวยจะตํ่าลงมากที่สุด และหางหุนสวนจํากัดมีความพึง
พอใจปจจัยทางการตลาดดานราคาในปจจัยยอยนโยบายการใหเครดิตทางการคามากที่สุด

ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนาย รูปแบบจัดต้ังแบบ บุคคล
ธรรมดาและหางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนายใน
ปจจัยยอยสถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อมากที่สุด และบริษัทจํากัดสวนใหญมีความพึง
พอใจปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยติดตอสั่งซื้อสะดวก มากที่สุด

ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด รูปแบบจัดต้ังแบบ
บุคคลธรรมดาและบริษัทจํากัดมีความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดใน
ปจจัยยอยพนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคยมากที่สุด และหางหุนสวนจํากัดมี
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ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด ในปจจัยยอยพนักงานให
คําแนะนําตามวัตถุประสงคของการใชงานสินคามากที่สุด

ปญหาดานผลิตภัณฑ รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา และหางหุนสวนจํากัดสวน
ใหญมีปญหาดานผลิตภัณฑในเร่ืองรูปแบบสินคามีใหเลือกนอยมากที่สุด และบริษัทจํากัดสวน
ใหญมีปญหาดานผลิตภัณฑในเร่ืองสินคามีจํานวนจํากัด(ของขาด)มากที่สุด

ปญหาดานราคา รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดาและบริษัทจํากัดสวนใหญมีปญหา
ดานราคา/การต้ังราคาที่เหมาะสมในดานของราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภามากที่สุด และหาง
หุนสวนจํากัดสวนใหญมีปญหาดานราคา/การต้ังราคาที่เหมาะสมในดานของการตอรองราคาทําได
นอยมากที่สุด

ปญหาดานการจัดจําหนาย รูปแบบจัดต้ังแบบบุคคลธรรมดา หางหุนสวนจํากัด และ
บริษัทจํากัดสวนใหญมีปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานที่จัดจําหนายในดานหาซื้อยากมากที่สุด

ปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด รูปแบบจัดต้ังแบบ บุคคลธรรมดาและบริษัท
จํากัดสวนใหญมีปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคาในดานไมมีการใหขอมูล
เปนรานใกลบานมากที่สุด และหางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/
การสมนาคุณลูกคาในดานไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานใหเปนที่รูจักดวยสื่อตางๆมากที่สุด

5) ขอมูลท่ัวไป ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
และปญหาจําแนกตามมูลคางานในการรับเหมากอสรางโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน
100,000 บาท 100,000-500,000 บาท และเกิน 500,000 บาท

ตราสินคา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท และมูลคา
งานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาทสวนใหญใชตราสินคา Pergo มากที่สุด
และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญใชตราสินคา Leowood
มากที่สุด

สาเหตุท่ีเลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนาย มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอ
คร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญมีสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนายเพราะเปนราน
ใกลบานมากที่สุด มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท และมูลคางาน
ในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญมีสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจากราน
จําหนายเพราะเปนรานที่ใหเครดิต/ขายเชื่อ มากที่สุด

มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ัง มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไม
เกิน 100,000 บาท และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวนใหญ
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เลือกมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทมากที่สุด มูลคางานในการรับเหมา
โดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญเลือกมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ัง 100,000 –
300,000 บาทมากที่สุด

จํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไม
เกิน 100,000 บาท มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท และมูลคางาน
ในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญเลือกจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิ
เนตตอปไมเกิน 5 คร้ัง/ปมากที่สุด

ระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ัง มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอ
คร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญเลือกระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังโดยการ
ชําระเปนเงินสดมากที่สุด มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวน
ใหญเลือกระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังภายใน 30 วันมากที่สุด และมูลคางานใน
การรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญเลือกระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงิน
ในแตละคร้ังโดยการชําระมากกวา 30 วัน มากที่สุด

สาเหตุในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนต มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไม
เกิน 100,000 บาท มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท และมูลคางาน
ในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญเลือกเหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไม
ลามิเนตเพราะคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสันสวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน)มากที่สุด

ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ย
ตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาทมี
ความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยรูปแบบสวยงาม และทําความสะอาด
งายสรางความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา)มากที่สุด และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน
500,000 บาท มีความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยความหลากหลาย
ของตัวผลิตภัณฑดานรูปแบบ และลายทําใหงายตอการเลือกใช ความทนทานตอรอยขีดขวนและ
การกระแทก สินคามีสภาพใหม มากที่สุด

ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานราคา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอ
คร้ังไมเกิน 100,000 บาทและมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท มี
ความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดดานราคาในปจจัยยอยราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ
หากซื้อปริมาณมากราคาตอหนวยจะตํ่าลงมากที่สุด  และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง
เกิน 500,000 บาท ใหญมีความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานราคาในปจจัยยอยราคาถูกกวา
รานอ่ืนมากที่สุด
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ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนาย มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญมีความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนาย
ในปจจัยยอยสถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อมากที่สุด มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ย
ตอคร้ัง100,000-500,000 บาท มีความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนายในปจจัย
ยอยสถานที่จอดรถเพียงพอมากที่สุด   และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000
บาท มีความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยมีสินคาพอเพียง จําหนาย
ทุกคร้ังที่สั่งซื้อมากที่สุด

ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด มูลคางานในการ
รับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทและมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง
100,000-500,000 บาท มีความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดใน
ปจจัยยอยพนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคยมากที่สุด และมูลคางานในการ
รับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท มีความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริม
ทางการตลาดในปจจัยยอยพนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําไดอยางถูกตองมาก
ที่สุด

ปญหาดานผลิตภัณฑ มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท
มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท และมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญมีปญหาดานผลิตภัณฑ/คุณภาพ และรูปแบบที่เหมาะสม
เพราะรูปแบบสินคามีใหเลือกนอยมากที่สุด

ปญหาดานราคา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวน
ใหญมีปญหาดานราคา/การต้ังราคาที่เหมาะสมเพราะราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพมากที่สุด
มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวนใหญมีปญหาดานราคา/การต้ัง
ราคาที่เหมาะสมเพราะการตอรองราคาทําไดนอยมากที่สุด และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ย
ตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญมีปญหาดานราคา/การต้ังราคาที่เหมาะสมเพราะไมมีการจัด
ราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมามากที่สุด

ปญหาดานการจัดจําหนาย มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000
บาท มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท และมูลคางานในการรับเหมา
โดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญมีปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานที่จัดจําหนายเพราะ
หาซื้อยากมากที่สุด

ปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน
100,000 บาท มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท และมูลคางานใน
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การรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญมีปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/
การสมนาคุณลูกคาเพราะไมมีการใหขอมูลเปนรานใกลบานมากที่สุด

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
ตามแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี

จากการศึกษาพบวาผูรับเหมามีความพึงพอใจในระดับมากในปจจัยทางการตลาดดาน
ราคามากที่สุด  รองลงมาดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย สวนดานสงเสริมการตลาดมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 3.34 สอดคลองกับการศึกษาของดิเรก  ตัญูนุรักษ ได
ทําการศึกษาถึงปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของ
ผูรับเหมากอสรางในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี พบวา ผูรับเหมากอสรางสวนใหญพิจารณาให
ความสําคัญในปจจัยสวนประสมการตลาด 4  P’s ในระดับมาก  ในดานผลิตภัณฑ   ดานราคา  และ
ดานการจัดจําหนาย  และใหความสําคัญในระดับปานกลางสําหรับดานการสงเสริมการตลาด และ
ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ภานุวัฒน  เครือจักร ไดทําการศึกษาถึงปจจัยดานการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จคือกรรมการผูจัดการ
หรือเจาของ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญแกปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทุกปจจัย
ในระดับมาก ไดแกปจจัยดานราคา  ดานผลิตภัณฑและบริการ  ดานการกระจายผลิตภัณฑ  ยกเวน
ปจจัยดานเสริมการตลาดที่ใหความสําคัญในระดับปานกลาง

จากการศึกหาปญหา  ผูรับเหมากอสรางมีปญหาเกี่ยวกับ สินคาไมไดมาตรฐาน(มอก.)
สินคาที่จําหนายเปนสินคาเกาหรือตกรุน สินคาคุณภาพตํ่าไมทนทานอายุการใชงานสั้น ราคาสินคา
ไมเหมาะกับคุณภาพ การหาซื้อยาก เดินทางไปซื้อไมสะดวก ระยะทางไปซื้อไกล ไมมีการให
ขอมูล ไมมีการจัดรายการ สงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานให
เปนทีรูจักดวยสื่อตางๆ สอดคลองกับการศึกษาของ ภานุวัฒน  เครือจักร ไดทําการศึกษาถึงปจจัย
ดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาที่ผูรับเหมากอสรางพบมากที่สุด  ในการซื้อผลิตภัณฑคอนกรีต
ผสมเสร็จ คือ บริการจัดสงลาชาไมสามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลา  ไมสะดวกในการติดตอ
รองลงมาคือ ราคาจําหนายสูง ระยะทางจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จอยูไกลจาก
สถานที่กอสราง  ไมมีการสงเสริมการขาย และผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จไมไดคุณภาพ



94

5.3 ขอคนพบ
ตามแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
สามารถอภิปรายผลได เมื่อนําคาเฉลี่ยของแตละดานมาเรียงลําดับพบวา

ตารางท่ี 5.1 ลําดับปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยยอย ดาน คาเฉลี่ย ลําดับ

รูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสราง
ความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา)

ดานผลิตภัณฑ 3.87 1

ราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ หาก
สั่งซื้อปริมาณมาก ราคาตอหนวยจะตํ่าลง

ดานราคา 3.79 2

สินคามีสภาพใหม ดานผลิตภัณฑ 3.76 3
สถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อ ดานการจัดจําหนาย 3.71 4
ลักษณะการใชงานงายและสะดวกในการใชเปน
วัสดุปูพื้น

ดานผลิตภัณฑ 3.68 5

สินคามีอายุการใชงานยาวนาน ดานผลิตภัณฑ 3.66 6
มีนโยบายการใหเครดิตทางการคา ดานราคา 3.65 7
มีระบบการสงของตามคําสั่งซื้อ ดานการจัดจําหนาย 3.65 7
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ ดานการจัดจําหนาย 3.63 8
ติดตอสั่งซื้อสะดวก ดานการจัดจําหนาย 3.63 8
ราคาถูกกวารานอ่ืน ดานราคา 3.62 9
ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของรานคากับ
ผูรับเหมา

ดานราคา 3.60 10

จากตารางที่ 5.1 เมื่อนําคาเฉลี่ยของปจจัยยอยทุกดานมาเรียงลําดับจะพบวาปจจัยยอยที่
ผูรับเหมาใหความสําคัญมากที่สุดอันดับ 1 คือรูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความ
พึงพอใจใหผูใช(ลูกคา) รองลงมาอันดับ 2 คือราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ หากสั่งซื้อ
ปริมาณมาก ราคาตอหนวยจะตํ่าลง อันดับ 3 คือ สินคามีสภาพใหม อันดับ 4 คือ สถานที่ต้ังรานไป
มาสะดวกในการไปซื้อ อันดับ 5 คือ ลักษณะการใชงานงายและสะดวกในการใชเปนวัสดุปูพื้น
อันดับ 6 คือสินคามีอายุการใชงานยาวนาน อันดับ 7 คือ มีนโยบายการใหเครดิตทางการคา และมี
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ระบบการสงของตามคําสั่งซื้อ อันดับ 8 คือ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และติดตอสั่งซื้อสะดวก
อันดับ 9 คือราคาถูกกวารานอ่ืน และอันดับ 10 คือ ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของรานคากับ
ผูรับเหมา ซึ่งจะเห็นวาผูรับเหมาใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนสวนใหญจากที่เห็นวามี
คาเฉลี่ยอยูในระดับตน  รองลงมาคือดานราคา และดานการจัดจําหนาย ดังน้ันในการจําหนายพื้น
ไมลามิเนตใหกับลูกคากลุมน้ีควรเนนจําหนายหรือแนะนําสินคาที่มีรูปแบบ  สภาพที่ใหม และมี
คุณภาพเหมาะกับความตองการนําไปใชของลูกคา  อีกทั้งยังตองคํา นึงถึงราคาที่เหมาะสมและ
นโยบายการใหเครดิต  และยังตองใหความสําคัญกับสถานที่ต้ังของรานที่ตองสามารถทําใหลูกคา
รูสึกถึงความสะดวกสบายในการติดตอเพื่อซื้อสินคาอีกดวย

หากนําขอมูลทั่วไป ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
และปญหาจําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจรับเหมากอสรางมาเปรียบเทียบจะพบวา

ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไป  ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไม
ลามิเนต และปญหาจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

ปจจัย รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคลธรรมดา หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด

ตราสินคา Pergo Pergo Pergo
สาเหตุที่เลือกซ้ือไมลามิเนต
จากรานจําหนาย

เปนรานใกลบาน เปนรานที่ใหเครดิต/ขาย
เช่ือ

เปนรานใกลบาน

มูลคาในการซ้ือพ้ืนไมลามิ
เนตตอครั้ง

ไมเกิน 100,000 บาท ไมเกิน 100,000 บาท ไมเกิน 100,000 บาท

จํานวนครั้งในการซ้ือพ้ืนไม
ลามิเนตตอป

ไมเกิน 5 ครั้ง/ป ไมเกิน 5 ครั้ง/ป ไมเกิน 5 ครั้ง/ป

ระยะเวลาในการไดเครดิต
ชําระเงินในแตละครั้ง

ชําระเปนเงินสด ภายใน 30 วัน ภายใน 30 วัน

เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ
พ้ืนไมลามิเนต

คุณภาพสินคา(รูปแบบ
สีสันสวยงาม  ทนทาน
อายุการใชงาน)

คุณภาพสินคา(รูปแบบ
สีสันสวยงาม  ทนทาน
อายุการใชงาน)

คุณภาพสินคา(รูปแบบ
สีสันสวยงาม  ทนทาน
อายุการใชงาน)
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ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไป  ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไม
ลามิเนต และปญหาจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง(ตอ)

ปจจัย รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคลธรรมดา หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด

ความพึงพอใจปจจัยทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ

รูปแบบสวยงาม และทํา
ความสะอาดงายสราง
ความพึงพอใจใหผูใช
(ลูกคา)

รูปแบบสวยงาม และทํา
ความสะอาดงายสราง
ความพึงพอใจใหผูใช
(ลูกคา)

- ความทนทานตอรอยขีด
ขวนและการกระแทก
- ความทนทานตอเช้ือรา
- อรรถประโยชนในการ
ใชงานสามารถใชงานได
ทั้งภายในและภายนอก

ความพึงพอใจปจจัยทาง
การตลาดดานราคา

ราคาขึ้นอยูกับปริมาณ
หรือจํานวนที่ส่ังซ้ือ  หาก
ซ้ือปริมาณมากราคาตอ
หนวยจะต่ําลง

มีนโยบายการใหเครดิต
ทางการคา

ราคาขึ้นอยูกับปริมาณ
หรือจํานวนที่ส่ังซ้ือ  หาก
ซ้ือปริมาณมากราคาตอ
หนวยจะต่ําลง

ความพึงพอใจปจจัยทาง
การตลาดดานการจัด
จําหนาย

สถานที่ตั้งรานไปมา
สะดวกในการไปซ้ือ

สถานที่ตั้งรานไปมา
สะดวกในการไปซ้ือ

ติดตอส่ังซ้ือสะดวก

ความพึงพอใจปจจัยทาง
การตลาดดานการสงเสริม
ทางการตลาด

พนักงานขายมีความเปน
กันเองทําใหเกิด
ความคุนเคย

พนักงานใหคําแนะนํา
ตามวัตถุประสงคของการ
ใชงานสินคา

พนักงานขายมีความเปน
กันเองทําใหเกิด
ความคุนเคย

ปญหาดานผลิตภัณฑ รูปแบบสินคามีใหเลือก
นอย

รูปแบบสินคามีใหเลือก
นอย

สินคามีจํานวนจํากัด(ของ
ขาด)

ปญหาดานราคา ราคาสินคาไมเหมาะกับ
คุณภาพ

การตอรองราคาทําได
นอย

การตอรองราคาทําได
นอย

ปญหาดานการจัด
จําหนาย

หาซ้ือยาก หาซ้ือยาก หาซ้ือยาก

ปญหาดานการสงเสริม
ทางการตลาด

ไมมีการใหขอมูลเปนราน
ใกลบาน

ไมมีการโฆษณาสินคา
หรือรานใหเปนที่รูจักดวย
ส่ือตางๆ

ไมมีการรับประกันสินคา

จากตารางที่ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลทั่วไป  ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มี
ผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต และปญหาจําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจรับเหมากอสรางจําแนก
เปนบุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด พบวา  ทั้ง 3 กลุมใชตราสินคา Pergo มี
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มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท จํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอ
ปไมเกิน 5 คร้ัง/ป เหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตคือคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสัน
สวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน) ปญหาดานการจัดจําหนายคือหาซื้อยาก และทั้ง 3 กลุมมีปญหา
ดานการสงเสริมทางการตลาดตางกันโดยรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจรับเหมากอสรางแบบบุคคล
ธรรมดามีปญหาคือไมมีการใหขอมูลเปนรานใกลบาน หางหุนสวนจํากัดมีปญหาคือไมมีการ
โฆษณาสินคา หรือรานใหเปนที่รูจักดวยสื่อตางๆ และบริษัทจํากัดมีปญหาคือไมมีการรับประกัน
สินคา

ผูรับเหมาจัดต้ังธุรกิจรับเหมากอสรางแบบบุคคลธรรมดา และหางหุนสวนจํากัดให
ความสําคัญเหมือนกันในปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือรูปแบบสวยงาม และทําความสะอาด
งายสรางความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา) ดานการจัดจําหนายคือสถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการ
ไปซื้อ ปญหาดานผลิตภัณฑคือรูปแบบสินคามีใหเลือกนอย สวนบริษัทจํากัดใหความสําคัญตาง
ออกไปในปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือความทนทานตอรอยขีดขวนและการกระแทก
ความทนทานตอเชื้อรา อรรถประโยชนในการใชงานสามารถใชงานไดทั้งภายในและภายนอก
ดานการจัดจําหนายคือติดตอสั่งซื้อสะดวก และปญหาดานผลิตภัณฑคือสินคามีจํานวนจํากัด(ของ
ขาด)

ผู รับเหมาจัดต้ังธุรกิจรับเหมากอสรางแบบบุคคลธรรมดา และบริษัทจํากัดให
ความสําคัญเหมือนกันในสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนายคือเปนรานใกลบาน ปจจัย
ทางการตลาดดานราคาคือราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อหากซื้อปริมาณมากราคาตอ
หนวยจะตํ่าลง ดานการสงเสริมทางการตลาดคือพนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิด
ความคุนเคย สวนหางหุนสวนจํากัดใหความสําคัญตางออกไปในสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจาก
รานจําหนายคือเปนรานที่ใหเครดิต/ขายเชื่อ ปจจัยทางการตลาดดานราคาคือมีนโยบายการให
เครดิตทางการคา และดานการสงเสริมทางการตลาดคือพนักงานใหคําแนะนําตามวัตถุประสงคของ
การใชงานสินคา

ผูรับเหมาจัดต้ังธุรกิจรับเหมากอสรางแบบสวนหางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดให
ความสําคัญเหมือนกันในระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังคือชําระภายใน 30 วัน
ปญหาดานราคาคือการตอรองราคาทําไดนอย สวนบุคคลธรรมดาใหความสําคัญตางออกไปใน
ระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังคือชําระเปนเงินสด และปญหาดานราคาคือราคา
สินคาไมเหมาะกับคุณภาพ
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ตารางท่ี 5.3 เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไป  ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไม
ลามิเนต และปญหาจําแนกตามมูลคางานในการรับเหมากอสรางโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ปจจัย มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอครั้ง
ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท

ตราสินคา Pergo Pergo Leowood
สาเหตุที่เลือกซ้ือไมลามิ
เนต จากรานจําหนาย

เปนรานใกลบาน เปนรานที่ใหเครดิต/ขาย
เช่ือ

เปนรานที่ใหเครดิต/ขาย
เช่ือ

มูลคาในการซ้ือพ้ืนไมลา
มิเนตตอครั้ง

ไมเกิน 100,000 บาท ไมเกิน 100,000 บาท มูลคาในการซ้ือพ้ืนไมลา
มิเนตตอครั้ง 100,000 –
300,000 บาท

จํานวนครั้งในการซ้ือพ้ืน
ไมลามิเนตตอป

ไมเกิน 5 ครั้ง/ป ไมเกิน 5 ครั้ง/ป ไมเกิน 5 ครั้ง/ป

ระยะเวลาในการได
เครดิตชําระเงินในแตละ
ครั้ง

ชําระเปนเงินสด ภายใน 30 วัน มากกวา 30 วัน

เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ
พ้ืนไมลามิเนต

คุณภาพสินคา(รูปแบบ
สีสันสวยงาม  ทนทาน
อายุการใชงาน)

คุณภาพสินคา(รูปแบบ
สีสันสวยงาม  ทนทาน
อายุการใชงาน)

คุณภาพสินคา(รูปแบบ
สีสันสวยงาม  ทนทาน
อายุการใชงาน)

ความพึงพอใจปจจัยทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ

รูปแบบสวยงาม และทํา
ความสะอาดงายสราง
ความพึงพอใจใหผูใช
(ลูกคา)

รูปแบบสวยงาม และทํา
ความสะอาดงายสราง
ความพึงพอใจใหผูใช
(ลูกคา)

- ความหลากหลายของตัว
ผลิตภัณฑดานรูปแบบ
และลายทําใหงายตอการ
เลือกใช
- ความทนทานตอรอยขีด
ขวนและการกระแทก
- สินคามีสภาพใหม

ความพึงพอใจปจจัยทาง
การตลาดดานราคา

ราคาขึ้นอยูกับปริมาณ
หรือจํานวนที่ส่ังซ้ือ  หาก
ซ้ือปริมาณมากราคาตอ
หนวยจะต่ําลง

ราคาขึ้นอยูกับปริมาณ
หรือจํานวนที่ส่ังซ้ือ  หาก
ซ้ือปริมาณมากราคาตอ
หนวยจะต่ําลง

ราคาถูกกวารานอื่น

ความพึงพอใจปจจัยทาง
การตลาดดานการจัด
จําหนาย

สถานที่ตั้งรานไปมา
สะดวกในการไปซ้ือ

มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีสินคาพอเพียง จําหนาย
ทุกครั้งที่ส่ังซ้ือ
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ตารางท่ี 5.3 เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไป  ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไม
ลามิเนต และปญหาจําแนกตามมูลคางานในการรับเหมากอสรางโดยเฉลี่ยตอคร้ัง(ตอ)

ปจจัย มูลคางานในการรับเหมากอสรางโดยเฉลี่ยตอครั้ง
ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท

ความพึงพอใจปจจัยทาง
การตลาดดานการสงเสริม
ทางการตลาด

- พนักงานขายมีความเปน
กันเองทําใหเกิด
ความคุนเคย
- มีการแจงขาวการจัด
รายการลดราคาใหลูกคา
อยางสมํ่าเสมอ

พนักงานขายมีความเปน
กันเองทําใหเกิด
ความคุนเคย

พนักงานขายมีความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑและ
แนะนําไดอยางถูกตอง

ปญหาดานผลิตภัณฑ รูปแบบสินคามีใหเลือก
นอย

รูปแบบสินคามีใหเลือก
นอย

รูปแบบสินคามีใหเลือก
นอย

ปญหาดานราคา ราคาสินคาไมเหมาะกับ
คุณภาพ

การตอรองราคาทําได
นอย

ไมมีการจัดราคาพิเศษ
สําหรับลูกคาผูรับเหมา

ปญหาดานการจัด
จําหนาย

หาซ้ือยาก หาซ้ือยาก หาซ้ือยาก

ปญหาดานการสงเสริม
ทางการตลาด

ไมมีการใหขอมูลเปนราน
ใกลบาน

ไมมีการรับประกันสินคา ไมมีการใหขอมูลเปนราน
ใกลบาน

จากตารางที่ 5.3 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลทั่วไป  ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มี
ผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต และปญหาจําแนกตามมูลคางานในการรับเหมากอสรางโดยเฉลี่ยตอ
คร้ังจําแนกเปนไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท และเกิน 500,000 บาท พบวา  ทั้ง 3
กลุม มีจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปไมเกิน 5 คร้ัง/ป เหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไม
ลามิเนตคือคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสันสวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน) ปญหาดานผลิตภัณฑคือ
รูปแบบสินคามีใหเลือกนอย ปญหาดานการจัดจําหนายคือ หาซื้อยากและทั้ง 3 กลุมมีความแตกตาง
กันในระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังโดยกลุมไมเกิน 100,000 บาทคือชําระเปน
เงินสด 100,000-500,000 บาท คือชําระภายใน 30 วัน และเกิน 500,000 บาทชําระมากกวา 30 วัน
ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานการจัดจําหนายโดยกลุมไมเกิน 100,000 บาทคือสถาน
ที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อ 100,000-500,000 บาท คือมีสถานที่จอดรถเพียงพอ และเกิน
500,000 บาทชําระมีสินคาพอเพียงจําหนายทุกคร้ังที่สั่งซื้อ ดานการสงเสริมทางการตลาดโดยกลุม
ไมเกิน 100,000 บาทคือพนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคย และมีการแจงขาว
การจัดรายการลดราคาใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ 100,000-500,000 บาท คือพนักงานขายมีความเปน
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กันเองทําใหเกิดความคุนเคย และเกิน 500,000 บาทชําระพนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และแนะนําไดอยางถูกตอง ปญหาดานราคาโดยกลุมไมเกิน 100,000 บาทคือราคาสินคาไมเหมาะ
กับคุณภาพ 100,000-500,000 บาท คือการตอรองราคาทําไดนอย และเกิน 500,000 บาทชําระไมมี
การจัดราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมา

ผูรับเหมามูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท และ100,000-
500,000 บาทเห็นเหมือนกันในการใชตราสินคา Pergo มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังคือไม
เกิน 100,000 บาท ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑคือรูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงาย
สรางความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา) ดานราคาคือราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อหากซื้อ
ปริมาณมากราคาตอหนวยจะตํ่าลง สวนมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000
บาท ใหความสําคัญตางออกไปในการใชตราสินคา Leowood มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอ
คร้ังคือมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ัง 100,000 – 300,000 บาท ปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑคือ ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานรูปแบบ และลายทําใหงายตอการเลือกใช
ความทนทานตอรอยขีดขวนและการกระแทก และสินคามีสภาพใหม และดานราคาคือราคาถูกกวา
รานอ่ืน

ผูรับเหมากลุมมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท และเกิน
500,000 บาทใหความสําคัญเหมือนกันในปญหาดานการสงเสริมทางการตลาดคือไมมีการใหขอมูล
เปนรานใกลบาน สวนผูรับเหมากลุมมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง และ100,000-
500,000 บาทใหความสําคัญตางออกไปในปญหาดานการสงเสริมทางการตลาดคือไมมีการ
รับประกันสินคา

ผูรับเหมากลุมมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท และ
เกิน 500,000 บาทใหความสําคัญเหมือนกันในสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนต จากรานจําหนายคือเปน
รานที่ใหเครดิต/ขายเชื่อ สวนผูรับเหมากลุมมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน
100,000 บาท ใหความสําคัญตางออกไปในสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนต จากรานจําหนายคือเปน
รานใกลบาน

5.4 ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหปญหาของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามที่เปนผูรับเหมากอสราง

รายยอยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาควรมีการปรับกลยุทธสวนประสมทางดาน
การตลาดดังน้ี
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1) ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวม รานคาจําหนายพื้นไมลามิเนตควรมีการจัดแสดงสินคาหนา
รานใหมีความหลากหลายทั้งตราสินคา รูปแบบ สีสัน ขนาด เพื่อใหผู รับเหมาไดเลือกให
เหมาะสมกับการใชงาน และความตองการของเจาของบาน สภาพสินคาที่แสดงและจําหนายตอง
เปนสินคาใหมคุณภาพดีเชนเปนสินคาที่ไดรับมาตรฐาน มอก. มีความทนทานตอความชื้น ความ
รอน เชื้อรา สารเคมี รอยขีดขวน และ การกระแทก ซึ่งแมวาคุณภาพของสินคาจะมีหลากหลายตาม
แหลงที่มาแตตองมีความเหมาะสมกับราคาเพื่อสรางความพึงพอใจตามการคาดหวังของ
ผูรับเหมากอสราง และรานคาควรมีการสํารองสินคาใหเพียงพอกับความตองการของผูรับเหมา
โดยลูกคาที่สั่งซื้อไมตองรอสินคานาน ทั้งน้ีจากการศึกษาที่พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑระดับมากในปจจัยยอยเกี่ยวกับรูปแบบสวยงาม ความหลากหลายของตัว
ผลิตภัณฑดานรูปแบบ และลายทําใหงายตอการเลือกใช สินคามีสภาพใหม ลักษณะการใชงาน
งายและสะดวก อายุการใชงานยาวนาน   ความทนทานตอปลวก และแมลงกัดกินไม และสินคา
ไดรับมาตรฐาน มอก.

ขอเสนอแนะดานกลยุทธผลิตภัณฑสําหรับรานคาขนาดใหญที่มีเงินทุนมากเพียงพอ
ควรเนนการจัดหาสินคาที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ ราคาและคุณภาพเพื่อใหผูรับเหมามี
ทางเลือกมากขึ้น ทั้งรายที่ตองการสินคาคุณภาพสูงที่ยอมจายในราคาสูง และกลุมผูที่ตองการ
สินคาราคาถูกแตคุณภาพพอใช อีกทั้งควรมีการสั่งซื้อสินคาใหมีจํานวนมากเพียงพอในการ
จําหนายเพื่อปองกันสินคาขาดมือ โดยเฉพาะลูกคารายใหญที่ตองสั่งซื้อจํานวนมากในแตละคร้ัง

2) ดานราคา ในภาพรวมรานคาจําหนายพื้นไมลามิเนตควรมีการกําหนดนโยบายการต้ัง
ราคาขายอยางเหมาสม และตองเปนราคากลางของตลาดซึ่งจะไมแพงกวารานอ่ืน ที่สําคัญตองมี
ราคาถูกวาไมจริง  ซึ่งราคาที่จําหนายใหกับผูรับเหมาตองสามารถตอรองราคาในกรณีที่การสั่งซื้อมี
ปริมาณมาก หรือมีนโยบายการขายในราคาพิเศษหรือการใหสวนลดสําหรับผูรับเหมาโครงการที่
ซื้อจํานวนมากเพื่อจูงใจใหกลับมาซื้อหรือเปนลูกคาประจํา นอกจากน้ีรานคาควรตองมีการขยาย
ระยะเวลาการจายเงินใหแกลูกคา โดยการขยายเวลาการใหเครดิตแกลูกคาตามขนาดการสั่งซื้อ
หลังจากจายเงินสดของมูลคาของสินคาแลว โดยผูประกอบการตองคํานวณระยะการใหเค รดิตที่
เหมาะสมกับการไดเครดิตจากผูผลิต เพื่อเปนการจูงใจใหผูรับเหมาชําระเงินเร็วขึ้นแตในราคาที่
ตํ่าลง ทั้งน้ีจากการศึกษาที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาระดับมาก ใน
ปจจัยยอยที่เกี่ยวกับราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อถาซื้อปริมาณมาก ราคาตอหนวยจะ
ตํ่าลง นโยบายการใหเครดิตทางการคา ราคาถูกกวารานอ่ืน ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของ
รานคากับผูรับเหมา มีนโยบายการใหสวนลดเงินสด (2/10,n/30) ราคาสินคาถูกกวาไมจริง
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ขอเสนอแนะดานกลยุทธราคาสําหรับรานคาขนาดใหญที่มีเงินทุนมากเพียงพอ ควร
เนนการกําหนดราคาใหเหมาสมกับระดับของสินคาและมีความหลากหลายเพื่อใหผู รับเหมา
สามารถเลือกราคาที่เหมาะสมกับผูวาจาง  รวมทั้งการกําหนดนโยบายการใหสวนลดที่สอดคลอง
กับจํานวนหรือปริมาณในการซื้อ  เน่ืองจากถาเปนผูรับเหมาโครงการขนาดใหญปริมาณการสั่งซื้อ
จะมีจํานวนมากดังน้ันราคาขายควรมีสวนลดให  หรือการมีระยะเวลาการใหเครดิตนานกวา
ผูรับเหมาขนาดเล็กเน่ืองจากวงเงินสูงกวา  แตไมควรแขงขันในการลดราคาขายปลีกหนารานใหตํ่า
กวารานอ่ืนสําหรับลูกคาทั่วไปเน่ืองจากจะทําใหกําไรรวมของรานลดลงตามไปดวย

3) ดานการจัดจําหนาย ในภาพรวมรานคาจําหนายพื้นไมลามิเนตควรมีทําเลที่ต้ังหนาราน
ที่ผูซื้อสามารถไปมาสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีบริการสงของตามคําสั่งซื้อในกรณีซื้อ
ปริมาณมาก ลดขั้นตอนในการสั่งซื้อเพื่อใหสะดวกไมยุงยากเชนการใชโทรศัพท หรือการมีเว็ป
ไซตใหสามารถเลือกซื้อสินคาไดตามตองการ ทั้งน้ีจากการศึกษาที่พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับดานราคาระดับมาก ในปจจัยยอยที่เกี่ยวกับสถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อ
ระบบการสงของตามคําสั่งซื้อ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก ติดตอ
สั่งซื้อสะดวก

ขอเสนอแนะดานกลยุทธการจัดจําหนายสําหรับรานคาขนาดใหญที่มีเงินทุนมาก
เพียงพอ ควรเนนการเพิ่มหนารานใหทั่วถึงในพื้นที่โดยพิจารณาทําเลที่ต้ังของรานคาที่ตองไปมา
สะดวก มีที่จดรถใหกับลูกคาเพียงพอ มีบริการสงของพรอมกับมีพนักงานขายออกไปพบลูกคา
โดยเฉพาะลูกคาที่มีปริมาณการสั่งซื้อจํานวนมากหรือเปนผูรับเหมาะโครงการใหญ ซึ่งจะเปนการ
รักษาสัมพันธภาพที่ดี พรอมทั้งแสดงการใหความสําคัญกับลูกคาตามประเภทของลูกคา เพื่อเปน
การกระตุนการสั่งซื้อใหเร็วขึ้นและเพิ่มยอดขายไดอีกทาง

4) ดานการสงเสริมทางการตลาด ในภาพรวมรานคาจําหนายพื้นไมลามิเนตรานคาควรมี
การอบรมหรือใหขอมูลเกี่ยวกับสินคากับพนักงานขายอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและสามารถแนะนําการใชงานไดอยางถูกตองและนาเชื่อถือ  โดยการบริการตองสราง
ความเปนกันเองและคุนเคยกับลูกคา และทางรานควรมีการแจงขาวการจัดรายรายการสงเสริมการ
ขายเชนสินคาออกใหม  การลดราคา  จัดใหมีแถมหรือของสมนาคุณกับลูกคากลุมผูรับเหมาอยู
เสมอ มีการโฆษณารานคาและสินคาตามสื่อตางๆที่กลุมผูรับเหมาเขาถึงงายเชน หนังสือพิมพ/สื่อ
สิ่งพิมพ ปายโฆษณา หรือการโฆษณาสินคาทางวิทยุ จากการศึกษาที่พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับดานราคาระดับมาก ในปจจัยยอยที่เกี่ยวกับพนักงานขายมีความเปนกันเอง มีความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําไดอยางถูกตอง มีสวนลดหากซื้อในประมาณที่กําหนด
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ขอเสนอแนะดานกลยุทธการดานการสงเสริมทางการตลาดสําหรับรานคาขนาดใหญที่มี
เงินทุนมากเพียงพอ ควรเนนการจัดอบรมพนักงานขายอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเกี่ยวกับสินคา
เชน คุณภาพ คุณสมบัติสินคา เปนตน  รวมถึงการอบรมการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อ รักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับลูกคา (Customer Relationship Management หรือ CRM) พรอมทั้งมีระบบการ
แจงขอมูลขาวสารแกลูกคาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อใหเปนลูกคา
ไดรับประโยชนจากการนําเสนอขาวสารเชน  การจัดรายการลดแลกแจกแถม โดยเฉพาะลูกคาที่มี
ปริมาณการซื้อจํานวนมากหรือเปนผูรับเหมาโครงการขนาดใหญ  ซึ่งจะเปนประโยชนในการรักษา
ลูกคาในระยะยาวตอไป


