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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาความแตกต่างปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์

ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดั
เชยีงราย 2) ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนกรีต
ผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย กลุ่มตวัอย่าง คอื ลูกคา้ทีเ่คย
ซือ้คอนกรตีผสมเสรจ็และผูท้ีก่ าลงัซือ้คอนกรตีผสมเสรจ็จากบรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดั
เชียงราย จ านวน 370 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คอื 
แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอืสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมานทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ สถติทิดสอบ
หาความแตกต่างค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มอีายุระหว่าง 31-40 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001-70,000 บาท และส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ทัว่ไป มวีตัถุประสงคก์ารใช้
งานคอนกรีตผสมเสร็จครัง้ล่าสุดส าหรับงานเทพื้น เทลาน ปริมาณในการซื้อครัง้ล่าสุด 16 
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่สัง่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ และช าระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร มกีารซื้อน้อยกว่าเดอืนละครัง้ และให้เหตุผลการซื้อเพราะอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง ให้
ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และให้
ระดบัความส าคญัของการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ผลจาก
การทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรตี
ผสมเสรจ็ของลูกค้าบรษิทับโีฮมมหภณัฑ์ จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ์ จ ากดั 
จงัหวดัเชยีงราย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ABSTRACT 

 The objective of this research was.1) To study demographic characteristic factors 
were affecting to consumers' buying decision of ready mixed concrete of 
Behomemahaphan Company limited. 2 )To study marketing mix factors were affecting to 
consumers' buying decision of ready mixed concrete of Behomemahaphan Company 
limited. The sample group in this study is consumers who used to buy ready mixed 
concrete and consumers who ordering ready mixed concrete from Behomemahaphan 
Company limited, Chiangrai province with sample of 370 by purposive sampling. The 
research instrument used for collecting data was questionnaire. The statistic for data 
analysis was descriptive statistic consists of frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The inferential statistic consists of T-test, One-way ANOVA, will be compared 
by pairs by Scheffe method and Multiple regression analysis. The most of sample group 
were male general consumer, aged 31-40 years old with bachelor’s degree, earned 
50,001-70,000 bath per month. The latest ordered of ready mixed concrete for concrete 
floor, more than 16 cubic meters. The most of consumers ordered ready mixed concrete 
by phone and paid by bank transfer, they bought less than 1 time per month and because 
the company near by the construction site. The important of marketing mix was at high 
level and overall consumers’ buying decision on ready mixed concrete was important at 
the highest level. The results of hypothesis testing showed that, the difference 
demographic factors including gender, age, education, and income were affecting 
consumers’ buying decision on ready mixed concrete of Behomemahaphan Company 
limited, Chiangrai province. The marketing mix factors on price, promotion, people, and 
physical evidence were affecting consumer's buying decision on ready mix concrete of 
Behomemahaphan Company Limited, Chiangrai province with statistically significant at a 
level of 0.05  

Keywords: Behomemahaphan Company Limited, Ready-mix concrete, Decision 
making 

บทน า 

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ท าใหภ้าครฐัจ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการ 
Lockdown ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงกัและภาวะเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง 
รวมถงึธุรกจิก่อสร้างกไ็ด้รบัผลกระทบส่งผลให้ปรมิาณการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในประเทศหด
ตวั แต่สถานการณ์การผลติและจ าหน่ายคอนกรตีผสมเสร็จในปี 2563 มปีรมิาณการผลิตและ



 
 

การจ าหน่ายในประเทศเพิม่ขึ้น 7.8% อยู่ที่ 18.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (พุทธชาด ลุนค า, 2564) 
ตลาดคอนกรตีผสมเสรจ็ในไทยมแีนวโน้มเตบิโตสูงเป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการขนาด
ใหญ่และการขยายตัวของภาคอสงัหาริมทรพัย์ เพราะโครงการเหล่านี้ต้องการคอนกรีตที่มี
คุณภาพสูงและสม ่าเสมอ เป็นตวัผลกัใหม้กีารใช้คอนกรีตผสมเสรจ็ จากแนวโน้มการขยายตวั
ของภาคก่อสร้างและการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ท าให้
ประเทศไทยมกีารใชค้อนกรตีผสมเสรจ็เพิม่มากขึน้ (ลลติา เธยีรประสทิธิ ์และจกัรมนต์ นิตพิน, 
2556) 

การแขง่ขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรมคอนกรตีผสมเสรจ็ ท าใหก้ารรกัษาฐานลูกคา้ เป็นสิง่
ทีส่ าคญั การเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เพื่อมุ่งเน้นสรา้งฐานลูกคา้ รกัษาปรมิาณการจ าหน่าย
และก าไรให้อยู่ในระดบัที่ต้องการ ความพงึพอใจในสนิค้าและบรกิารจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ 
ผูว้จิยัจงึไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการแข่งขนัทางธุรกจิ และเลง็เหน็ถงึโอกาสการขยายตวั
ของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จึงเลือกศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทั บโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั โดยศกึษาครอบคลุมถงึปัจจยัทางดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้ เพื่อน าขอ้มูลไปประยุกต์ใชใ้นการปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑ์
และการใหบ้รกิาร ตลอดจนเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธแ์ละวางแผนการตลาดเพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทัง้นี้เพือ่ผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้และความยัง่ยนืของกจิการ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาความแตกต่างทางปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรท์ีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย  

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัเรื่องนี้มุ่งศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็
ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่ม
ลูกค้าที่เคยซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็และผู้ที่ก าลงัซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็จากบรษิทับโีฮมมหภณัฑ์
จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 4,454 คน  (บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั, 2565) ใชส้ตูรค านวณ
ของ Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 370 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาวจิยั คอื ตวัแปรอสิระ (independent variable) 
ประกอบด้วยปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน  ประเภทของลูกคา้ และปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์



 
 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ส่วนตวัแปรตาม (dependent variable) คอื การตดัสนิใจซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑจ์ ากดั จงัหวดัเชยีงราย ประกอบดว้ย ดา้นการ
รบัรูถ้งึความต้องการ ดา้นการสบืคน้ขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซื้อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ  ระยะเวลาท าการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์
ผลการวจิยัในช่วงเดอืนเมษายน พ.ศ. 2565 จนถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  

สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑจ์ ากดั จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนกรตีผสมเสรจ็ของ
ลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑจ์ ากดั จงัหวดัเชยีงราย 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เพศ อายุ การศกึษา
รายได ้เป็นต้น มคีวามส าคญัส าหรบัการท าการตลาด เพราะเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดอุปสงคใ์น
ตัวผลิตภัณฑ์นั ้น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ก็จะส่งผลต่อการ
เปลีย่นแปลงตามตอ้งการของตลาด 

ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ได้สรุปแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดส าหรบั
ธุรกจิบรกิาร (Service marketing mix) หรอื 7 P's ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 1) ด้านผลติภณัฑ์ 
(Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คอืสิง่ที่ผู้ขายต้องมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ โดยทัว่ไปแล้ว 
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible products) และ 
ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้(Intangible products) 2) ดา้นราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑ์
ในรปูตวัเงนิ ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ลูกคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) กบั
ราคา (Price) ของผลติภณัฑ์นัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ การก าหนด
ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถงึคุณค่าที่รบัรบัรู ้(Perceived value)  3) ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดลอ้มในการน าเสนอผลติภณัฑ์
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งมผีลต่อการรบัรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผลติภณัฑ์ที่น าเสนอ 
ดงันัน้การเลอืกท าเลทีต่ ัง้ (Location) ของธุรกจิบรกิารมคีวามส าคญัมาก เพราะท าเลทีต่ ัง้ทีเ่ลอืก
เป็นตัวก าหนดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามารับบริการ ส่วนช่องทางในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
(Channels) ตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบ 3 สว่น ไดแ้ก่ ลกัษณะของการบรกิาร ความจ าเป็นในการ
ใช้คนกลางในการจ าหน่าย และลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบริการนัน้  4) ด้านการส่งเสริม



 
 

การตลาด (Promotions) เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูข้ายกบั
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่จง้ข่าวสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
เลอืกใช้บรกิาร และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 5) ด้านบุคคล (People) หรอื
พนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลอืก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร 6) ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical 
evidence/Environment and presentation) เป็นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้หน็เป็นรูปธรรม โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวมทัง้ทางดา้นกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่ น าเสนอให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิารเพือ่มอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้งรวดเรว็ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) ไดก้ล่าว หากศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการซื้อสนิค้า ก็
จะสามารถแยกเป็นขัน้ตอนได ้ท าใหส้ามารถพจิารณาการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคไดใ้นลักษณะ
ของกระบวนการ เมื่อนกัการตลาดแยกขัน้ตอนไดแ้ลว้ กจ็ะน ามาวเิคราะหแ์ละหากลยุทธส์ าหรบั
ใช้ในแต่ละขัน้ตอน เพื่อให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์ มขี ัน้ตอนดงันี้  1) การตระหนักถึง
ปัญหา (Problem recognition) หากผู้บรโิภคพบปัญหาที่เกดิจากการใช้ผลติภณัฑ์เดมิ นักการ
ตลาดจะกระตุ้นให้ผู้บรโิภคตระหนักถงึปัญหานัน้ และเกดิความต้องการผลติภณัฑ์นัน้   2) ขัน้
การหาขอ้มูล (Information search) เมื่อผู้บรโิภคต้องการที่จะซื้อผลติภณัฑ์นัน้ ก็จะท าการหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระดบัของการหาข้อมูลจะขึ้นอยู่กบัผลิตภณัฑ์และปัจจยัต่าง ๆ 3) ขัน้การ
ประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) ผู้บริโภคมักพิจารณาจากหลาย ๆ  ทางเลือก 
ผูบ้รโิภคจะท าการเปรยีบเทยีบจากหลายตรายีห่อ้ของผลติภณัฑน์ัน้ทีม่วีางขายอยู่ในตลาด จงึมี
ความจ าเป็นที่นักการตลาดต้องพยายามท าให้ผลติภณัฑ์ของตนเองนัน้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งคน
อื่นๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคพจิารณาเหน็ถงึคุณค่าทีเ่สนอขายแลว้ท าการเลอืกซื้อ  4) การตดัสนิใจซือ้ 
(Decision and purchase) เมื่อมหีลายทางเลอืกใหพ้จิารณาผูบ้รโิภคจะต้องเลอืกซื้อสนิคา้เพยีง
ชิ้นเดยีว ทีเ่หมาะสมต่อความต้องการและขอ้จ ากดัทีต่นเองมอียู่การตดัสนิใจจงึต้องใชเ้วลาและ
อาจมีผู้อื่นในการร่วมตัดสินใจ ในขัน้นี้นักการตลาดจะต้องหาทางสรุปการขายให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าของตน  5) การประเมินผลการซื้อ (Purchase evaluation) เมื่อผู้บริโภค
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑแ์ลว้ หากผลติภณัฑส์ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดด้ ีก็
จะท าใหเ้กดิความพงึพอใจ หรอืหากภายหลงัจากการซื้อไปแลว้เกดิปัญหา ท าใหผู้บ้รโิภคไม่พงึ
พอใจ แต่หากบรษิทัสามารถแก้ปัญหาไดก้็ช่วยใหผู้้บรโิภคเกดิความพงึพอใจได้เช่นกนั นัน่คอื
ความส าคญัของการบรกิารหลงัการขาย 

ทธินา  แย้มศร ี(2560) ศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้างของ
ผู้รบัเหมาในเขตกรุงเทพมหานคร ด าเนินการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการ



 
 

วเิคราะห์ขอ้มูล คอื สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
สถติเิชงิอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ สถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าท ี( t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมอีายุระหว่าง 40 - 49 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ
รายได้ต่อเดือน 35,001 – 50,000 บาทต่อเดือน ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด และการตดัสนิใจซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้าง โดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัส าคญัมาก ผล
การทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ปัจจยัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อวัสดุก่อสร้างด้านวนัที่เลอืกซื้อ ความถี่ในการเลอืกซื้อต่อสปัดาห์ 
และผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้วสัดุก่อสรา้งของ
ผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมการตลาดทัง้ 7 
ด้าน ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคลกร ลกัษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้างของ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 ภทัรวด ีกฤตรชัตนันต์ (2562) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้าน
วสัดุก่อสรา้งสมยัใหม่ของประชาชนในจงัหวดัพทัลุง กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนในจงัหวดัพทัลุง
ที่เคยใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และทดสอบสมมตฐิาน โดยการ วเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) ผลการวจิยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล คอื อายุ สถานภาพ โสด 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ของ
ประชาชนในจงัหวดัพทัลุง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร (7P’s) ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ
บริการ และด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของ
ประชาชนในจงัหวดัพทัลุง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยั เรื่อง “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้
บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย” เป็นวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research)  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทีผู่ว้จิยัไดส้รา้ง
ขอ้ค าถามตามรปูแบบและขอบเขตทีก่ าหนดไวใ้หค้รอบคลุมแนวคดิทีส่รา้งไว้ ดงันี้  

1. ค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และประเภทลูกค้า และค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูล
การซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการใชง้านคอนกรตี



 
 

ผสมเสร็จครัง้ล่าสุด ปริมาณในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จครัง้ล่าสุด วิธีการสัง่ซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ การช าระเงนิค่าคอนกรตีผสมเสรจ็ และจ านวนครัง้ในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ โดย
ใช้ค าถามลักษณะปลายปิด (Close ended question) แบบตรวจสอบรายการ (Check list 
questions) 

2. ค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ และค าถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้
บรษิัทบีโฮมมหภณัฑ์ จ ากดั จงัหวดัเชียงราย ได้แก่ ด้านการรบัรู้ถึงความต้องการ ด้านการ
สบืค้นข้อมูล ด้านการประเมนิทางเลือก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ 
โดยใชค้ าถามลกัษณะปลายปิด (Close ended question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)  5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert อา้งถงึใน ธานินทร ์ศลิป์จาร, 2551)  

3. ค าถามเกีย่วกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดั
เชยีงราย ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (open ended question)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รบัการปรบัปรุง
แกไ้ขและผ่านความเหน็ชอบจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน โดยไดด้ าเนินการเกบ็แบบสอบถาม
ทีบ่รษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย เพื่อเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 370 คน 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวม
แบบสอบถามได้ทัง้หมดแล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อท า
การวเิคราะหป์ระมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติสิ าเรจ็รปู โดยตวัแปรต่าง ๆ 
จะถูกน ามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลข แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลเกี่ยวกบัการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ที่บรษิทั  
บโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) และ
การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร และการตดัสนิใจซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้ บรษิทับโีฮมมหภณัฑ์ จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างของระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซื้อคอนกรตีผสมเสร็จของลูกค้า บรษิัทบีโฮม   
มหภัณฑ์ จ ากัด จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้วิธีการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัแปรที่เป็นอสิระต่อกนัด้วยค่า ใช้สถติทิดสอบ
การวเิคราะหด์ว้ยค่าท ี(T-test) และใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 
2 ตวัแปร ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความ



 
 

แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป และหากพบว่ามคีวามแตกต่าง
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ขัน้ต่อไปจะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดย
วิธีการทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe method) และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) เพื่อทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย 

สรปุผลการวิจยั 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 370 
คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 62.40 อยู่ในช่วงอายุ 31 – 
40 ปี  คดิเป็นร้อยละ 37.30 ส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 40.50 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 – 70,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 30.00 และส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
ประเภททัว่ไป คดิเป็นรอ้ยละ 54.60  

2. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 370 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคก์ารใชง้านคอนกรตีผสมเสรจ็
ครัง้ล่าสุดส าหรบังานเทพื้น เทลาน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีปริมาณในการซื้อครัง้ล่าสุด 16 
ลูกบาศก์เมตรขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 24.60 โดยส่วนใหญ่สัง่ซื้อผ่านทางโทรศพัท์ คดิเป็นรอ้ยละ 
63.20 และมกีารช าระเงนิโดยโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร คดิเป็นรอ้ยละ 63.80 มคีวามถี่ในการ
ซื้อน้อยกว่าเดือนละครัง้ คดิเป็นร้อยละ 60.50 และส่วนใหญ่ให้เหตุผลการซื้อเพราะอยู่ใ กล้
สถานทีก่่อสรา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 36.80 ซึ่งใกลเ้คยีงกบัใหเ้หตุผลการซื้อเพราะมัน่ใจคุณภาพ คดิ
เป็นรอ้ยละ 33.00 

3. ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของ
ลูกค้าบรษิัทบีโฮมมหภณัฑ์ จ ากดั จงัหวดัเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.16  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 3 ดา้น เรยีงจากมากไปน้อย 
ดงันี้ ดา้นบุคคล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั4.47 ดา้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 และอยู่ในระดบัมาก 4 ด้าน เรยีงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 ดา้นราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06  ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 
 4. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลระดบัการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮม      
มหภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และ
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 3 ขอ้ เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ การรบัรู้
ถึงความต้องการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั4.58 พฤติกรรมหลังการซื้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 การ
ตดัสนิใจซือ้ และอยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ การประเมนิทางเลอืก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 และการสบืคน้หาขอ้มลู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83  



 
 

อภิปรายผล 

สมมตฐิานขอ้ที ่1  ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑจ์ ากดั จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่าปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกค้าบรษิทับโีฮมมหภณัฑ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จะใหไ้ดว้่า เพศชายจะใหค้วามสนใจในการใชค้อนกรตีผสมเสรจ็
มากกว่าเพศหญงิ เพราะคอนกรตีผสมเสรจ็เป็นวสัดุก่อสรา้งจงึท าใหเ้พศหญงิใหค้วามสนใจน้อย 
อายุมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ เนื่องดว้ยคนทีม่อีายุมากมกัจะมปีระสบการณ์ใน
การใชง้านคอนกรตีผสมเสรจ็และทราบถงึประโยชน์จากการใชค้อนกรตีผสมเสรจ็ จงึมอี านาจใน
การตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ไดม้ากกว่าคนทีม่อีายุน้อย ส่วนการศกึษาและรายไดม้ผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ เนื่องด้วยคนที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่ามกัจะมโีอกาสไดร้บั
รายได้สูง และมีความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อร่น
ระยะเวลาในการก่อสร้างช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอีกทางหนึ่ง และเนื่องจาก
คอนกรตีผสมเสรจ็มรีาคาค่อนขา้งสูง คนทีม่รีายไดม้ากจงึมโีอกาสเขา้ถงึผลติภณัฑม์ากกว่าคน
ทีม่รีายไดน้้อย ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวไวว้่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ เป็นต้น มคีวามส าคญัส าหรบัการท าการตลาด 
เพราะเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนด  ความต้องการในตวัผลติภณัฑ์นัน้ ๆ หากมกีารเปลี่ยนแปลง
ทางด้านประชากรศาสตร์ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตาม และสอดคล้องกับทฤษฎีของ        
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) ที่กล่าวว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศเป็นตวัแปรที่ส าคญัใน
เรื่องของพฤตกิรรมการบรโิภค เพราะเพศที่แตกต่างกนัมกัจะมกีารรบัรู้และการตดัสนิใจเลอืก
สินค้าที่บริโภคที่แตกต่าง ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุเ ป็นสิ่งที่ก าหนดว่าแต่ ละบุคคลมี
ประสบการณ์ชวีติมากน้อยเพยีงใด ความแตกต่างของช่วงอายุนัน้จะมผีลต่อพฤตกิรรมในด้าน
ต่าง ๆ หรอืความต้องการของแต่ละบุคคล ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศกึษา จะเป็นตวัก าหนดใน
เรื่องของการรับรู้และความคาดหวัง หากผู้บริโภคมีระดับการศึกษาสูง ก็จะเลือกบริโภค
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพไดม้าตรฐาน ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูบ้รโิภคจะบ่ง
บอกถึงความสามารถในการซื้อ ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมีความสามารถในการซื้อมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านประเภทของลูกค้า เป็นตัวก าหนดลักษณะ
รูปแบบของกจิการ ซึ่งจะบ่งบอกถงึการมอี านาจในการซื้อผลติภณัฑ์ ดงันัน้จงึท าให้เพศ อายุ 
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ภทัรวด ีกฤตรชัตนันต์ (2562) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านวสัดุ
ก่อสรา้งสมยัใหม่ของประชาชนในจงัหวดัพทัลุงพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล คอื อายุ สถานภาพ โสด 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มผีลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ของ
ประชาชนในจงัหวดัพทัลุง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  



 
 

สมมตฐิานขอ้ที ่2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑจ์ ากดั จงัหวดัเชยีงราย 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑจ์ ากดั จงัหวดัเชยีงราย อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากคอนกรตีผสมเสรจ็ อาจเป็นเรื่องแปลกใหม่ ซึ่งความรู้ความเขา้ใจ
ของผูบ้รโิภคนัน้อาจแตกต่างกนัไป การใหบ้รกิารจงึเป็นสิง่จ าเป็น พนกังานจงึเป็นปัจจยัส าคญัที่
ท าให้ผู้บรโิภคซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ ดงันัน้พนักงานจะต้องมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในการให้
ค าแนะน ากบัผูบ้รโิภค เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความเขา้ใจ และใหบ้รกิารดว้ยความเป็นมติร ย่อมท า
ให้ผู้บรโิภคเลอืกซื้อคอนกรตีผสมเสร็จมากขึ้น ปัจจยัด้านราคาของผลติภณัฑ์ จะต้องมคีวาม
เหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เพราะราคาจะเป็นตวัที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดจะเป็นตวักระตุ้นให้ผูบ้รโิภคตดัสนิซื้อผลติภณัฑ์ได้ไวขึ้น การ
ประชาสมัพนัธ์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และปัจจยัด้าน
ลักษณะทางกายภาพของโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจะต้องมีมาตรการป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง บรเิวณโรงงานมคีวามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มกีารจดัสรรบรเิวณ
นัง่พักมีสิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกเมื่ อเข้ามาใช้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของภทัรวด ีกฤตรชัตนันต์ (2562) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นวสัดุก่อสรา้งสมยัใหม่ของประชาชนในจงัหวดัพทัลุง พบว่า ปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดบริการ (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการบรกิาร และดา้นบุคคล มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นวสัดุก่อสรา้งสมยัใหม่
ของประชาชนในจงัหวดัพทัลุง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวรดัดา ชยัอมฤต (2563) ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้คอนกรตีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในจงัหวดัอ านาจเจรญิ พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ได้แก่ด้านบุคคล และด้านลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อการเลือกซื้อคอนกรตีเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ในจงัหวดัอ านาจเจรญิ  อย่างมนียัส าคญัทีส่ถติทิีร่ะดบั 0.05  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 1. จากการวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของลูกค้า มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสร็จของ
ลูกค้าบรษิทับีโฮมมหภณัฑ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย ดงันัน้ทางผู้ประกอบการควรวางแผนการ
ออกแบบสูตรการผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ถูกตอ้งกบัชนิดงานแต่ละประเภทโดยใหม้คีุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้ตรงกบัวตัถุประสงค์การใช้งานคอนกรตีผสมเสร็จ
ของลูกค้า รวมถงึการให้ค าแนะเกี่ยวกบัคอนกรตีผสมเสร็จอย่างละเอียดและครบถ้วนเพื่อให้
ลูกคา้มคีวามเขา้ใจและเลอืกใชค้อนกรตีผสมเสรจ็ใหเ้หมาะสมกบัชนิดงานแต่ละประเภท 



 
 

 2. จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษัทบีโฮมมหภัณฑ์จ ากัด จงัหวดัเชียงราย พบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสร็จของลูกค้า
บรษิัทบีโฮมมหภณัฑ์จ ากดั จงัหวดัเชียงราย โดยรวม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มคีวามต้องการให้
ผูป้ระกอบการตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรค านึงถงึ
ปัจจยัดา้นราคาทีเ่หมาะสมต่อก าลงัซือ้ของลูกคา้  
 3. จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษัทบีโฮมมหภัณฑ์จ ากัด จงัหวดัเชียงราย พบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย โดยรวม ดงันัน้ผูป้ระกอบการ
ควรมกีารวางแผนด้านการจดัการส่งเสรมิการตลาดให้เหมาะในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสามารถ
กระตุน้ความตอ้งการซือ้ใหก้บัลูกคา้  
 4. จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษัทบีโฮมมหภัณฑ์จ ากัด จงัหวดัเชียงราย พบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านบุคคล มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสร็จของลูกค้า
บริษัทบีโฮมมหภัณฑ์จ ากัด จงัหวดัเชียงราย โดยรวม ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมีค านึงการ
พฒันาบุคลากร ดว้ยการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพิม่ความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิารลูกคา้ 
เพือ่สรา้งความประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 5. จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษัทบีโฮมมหภัณฑ์จ ากัด จงัหวดัเชียงราย พบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ของลูกคา้บรษิทับโีฮมมหภณัฑ์จ ากดั จงัหวดัเชยีงราย โดยรวม ดงันัน้ผูป้ระกอบการ
จะต้องค านึงภาพลกัษณ์ของบรษิทัเป็นหลกั ถ้าบรษิทัมภีาพลกัษณ์ทีด่ที ัง้ภายในและภายนอก 
เป็นการเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้โดยทางออ้ม  
 6. จากขอ้ปัญหาและขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการท าวจิยัครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึปัญหาในด้าน
การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และปัญหาด้านการส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้กับลูกค้า ดังนัน้
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัการดูแลบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ใหม้คีวามพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา เพื่อลดปัญหาใน
การผลติ นอกจากนี้ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัควิรถสง่คอนกรตีผสมเสรจ็ใหม้คีวามเหมาะสม
กบังานก่อสรา้ง เพือ่ลดปัญหาการสง่คอนกรตีล่าชา้ 
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