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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาความแตกต่างปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัด
เชียงราย 2) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนกรีต
ผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าทีเ่ คย
ซือ้ คอนกรีตผสมเสร็จและผูท้ ก่ี าลังซือ้ คอนกรีตผสมเสร็จจากบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัด
เชียงราย จานวน 370 คน ใช้ว ิธีการสุ่มตัว อย่างแบบเจาะจง เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการ วิจ ัย คือ
แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมานทีใ่ ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิตทิ ดสอบ
หาความแตกต่างค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
การวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple regression analysis) ผลจากการวิจ ัย พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 50,001-70,000 บาท และส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้าทัวไป
่ มีวตั ถุประสงค์การใช้
งานคอนกรีต ผสมเสร็จครัง้ ล่ าสุ ดส าหรับงานเทพื้น เทลาน ปริมาณในการซื้อ ครัง้ ล่ าสุ ด 16
ลู ก บาศก์เ มตรขึ้นไป ส่ว นใหญ่ สงซื
ั ่ ้อ ผ่ านทางโทรศัพ ท์ และชาระเงินโดยโอนเงินผ่ า นบัญ ชี
ธนาคาร มีการซื้อน้อยกว่าเดือนละครัง้ และให้เหตุผลการซื้อเพราะอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง ให้
ระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และให้
ระดับความสาคัญของการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ นและประเภทของลู กค้าที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อ การตัดสินใจซื้อ คอนกรีต
ผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน และปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด
จังหวัดเชียงราย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : บริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด, คอนกรีตผสมเสร็จ, การตัดสินใจ

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

บทนา
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ทาให้ภาครัฐจาเป็ นต้องดาเนินมาตรการ
Lockdown ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักและภาวะเศรษฐกิจหดตัว อย่างรุ น แรง
รวมถึงธุรกิจก่อสร้างก็ได้รบั ผลกระทบส่งผลให้ปริมาณการจาหน่ ายวัสดุก่อสร้างในประเทศหด
ตัว แต่สถานการณ์การผลิตและจาหน่ ายคอนกรีตผสมเสร็จในปี 2563 มีปริมาณการผลิตและ

การจาหน่ ายในประเทศเพิม่ ขึ้น 7.8% อยู่ท่ี 18.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (พุทธชาด ลุนคา, 2564)
ตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงเป็ นผลมาจากการก่อสร้างโครงการขนาด
ใหญ่ แ ละการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ เพราะโครงการเหล่านี้ต้องการคอนกรีตที่มี
คุณภาพสูงและสม่าเสมอ เป็ นตัวผลักให้มกี ารใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากแนวโน้มการขยายตัว
ของภาคก่อสร้างและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทาให้
ประเทศไทยมีการใช้คอนกรีตผสมเสร็จเพิม่ มากขึน้ (ลลิตา เธียรประสิทธิ ์ และจักรมนต์ นิตพิ น,
2556)
การแข่งขันทีร่ ุนแรงในอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ ทาให้การรักษาฐานลูกค้า เป็ นสิง่
ทีส่ าคัญ การเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อมุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้า รักษาปริมาณการจาหน่ าย
และกาไรให้อยู่ในระดับที่ต้องการ ความพึงพอใจในสินค้าและบริการจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่
ผูว้ จิ ยั จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ และเล็งเห็นถึงโอกาสการขยายตัว
ของธุ ร กิจ คอนกรีต ผสมเสร็จ จึง เลือ กศึก ษาปั จ จั ย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ คอนกรีต
ผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด โดยศึกษาครอบคลุมถึงปั จจัยทางด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า เพื่อนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการ ตลอดจนเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่ง ขัน ทางธุ ร กิจ ให้ส อดคล้อ งกับ สภาวะเศรษฐกิจ ในปั จ จุ บัน ที่มีก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้เพือ่ ผลประกอบการทีเ่ พิม่ ขึน้ และความยังยื
่ นของกิจการ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างทางปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั เรื่องนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ
ของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่ม
ลูกค้าที่เคยซื้อคอนกรีตผสมเสร็จและผู้ท่กี าลังซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจากบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์
จากัด จังหวัดเชียงราย จานวน 4,454 คน (บริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด, 2565) ใช้สตู รคานวณ
ของ Yamane ได้ ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งเท่ า กับ 370 คน ใช้ ว ิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ตัวแปรอิสระ (independent variable)
ประกอบด้วยปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ประเภทของลูกค้า และปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ส่วนตัวแปรตาม (dependent variable) คือ การตัดสินใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ด้านการ
รับรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการสืบค้นข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และ
พฤติก รรมหลัง การซื้อ ระยะเวลาท าการศึก ษา เก็บ รวบรวมข้อ มูล และท าการวิเ คราะห์
ผลการวิจยั ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จ จัย ลัก ษณะประชากรศาสตร์ท่ีแ ตกต่ า งกัน มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ คอนกรีต
ผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนกรีตผสมเสร็จของ
ลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย

แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ เป็ นต้น มีความสาคัญสาหรับการทาการตลาด เพราะเกี่ยวข้องกับการกาหนดอุปสงค์ใน
ตัว ผลิต ภัณ ฑ์ นั ้น ๆ หากมีก ารเปลี่ย นแปลงทางด้ า นประชากรศาสตร์ ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงตามต้องการของตลาด
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2541) ได้สรุปแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับ
ธุรกิจบริการ (Service marketing mix) หรือ 7 P's ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) เป็ นสิง่ ซึ่งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้คอื สิง่ ที่ผู้ขายต้องมอบ
ให้แ ก่ ลู ก ค้า และลู ก ค้า จะได้ร ับ ผลประโยชน์ และคุ ณ ค่ า ของผลิต ภัณ ฑ์นัน้ ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว
ผลิต ภัณ ฑ์ แ บ่ ง เป็ น 2 ลัก ษณะ คือ ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีอ าจจับ ต้ อ งได้ ( Tangible products) และ
ผลิตภัณฑ์ทจ่ี บั ต้องไม่ได้ (Intangible products) 2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์
ในรูปตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ การกาหนด
กาหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคานึงถึงคุณค่าที่รบั รับรู้ (Perceived value) 3) ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย (Place) เป็ นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบรรยากาศสิง่ แวดล้อมในการนาเสนอผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่นี าเสนอ
ดังนัน้ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Location) ของธุรกิจบริการมีความสาคัญมาก เพราะทาเลทีต่ งั ้ ทีเ่ ลือก
เป็ นตัว ก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่จ ะเข้า มารับ บริก าร ส่ ว นช่ อ งทางในการน าเสนอผลิต ภัณ ฑ์
(Channels) ต้องคานึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะของการบริการ ความจาเป็ นในการ
ใช้ค นกลางในการจ าหน่ า ย และลู ก ค้า เป้ า หมายของธุ ร กิจ บริก ารนั น้ 4) ด้า นการส่ง เสริม

การตลาด (Promotions) เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญในการติดต่อสือ่ สารระหว่างผูข้ ายกับ
ผูใ้ ช้บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์ทแ่ี จ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ และเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 5) ด้านบุคคล (People) หรือ
พนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้ก ับลู ก ค้าได้แ ตกต่ างเหนือ คู่แข่งขันเป็ นความสัมพันธ์ระหว่า งเจ้าหน้ า ที่ผู้
ให้บ ริก ารและผู้ใ ช้บ ริก ารต่ า ง ๆ ขององค์ก ร 6) ด้า นกายภาพและการน าเสนอ (Physical
evidence/Environment and presentation) เป็ นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการ
นาเสนอให้กบั ลูกค้าให้เห็นเป็ นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทัง้ ทางด้า นกายภาพ
และรูปแบบการให้บริก ารเพื่อ สร้างคุ ณค่ าให้กับลู กค้า 7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ น
กิจ กรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ ระเบีย บวิธีก ารและงานปฏิบัติใ นด้า นการบริก าร ที่ น าเสนอให้กับ
ผูใ้ ช้บริการเพือ่ มอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความประทับใจ
สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) ได้กล่าว หากศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ก็
จะสามารถแยกเป็ นขัน้ ตอนได้ ทาให้สามารถพิจารณาการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคได้ในลักษณะ
ของกระบวนการ เมื่อนักการตลาดแยกขัน้ ตอนได้แล้ว ก็จะนามาวิเคราะห์และหากลยุทธ์สาหรับ
ใช้ในแต่ละขัน้ ตอน เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ มีขนั ้ ตอนดังนี้ 1) การตระหนักถึง
ปั ญหา (Problem recognition) หากผู้บริโภคพบปั ญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เดิม นัก การ
ตลาดจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปั ญหานัน้ และเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์นัน้ 2) ขัน้
การหาข้อมูล (Information search) เมื่อผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นัน้ ก็จะทาการหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระดับของการหาข้อมูล จะขึ้นอยู่กบั ผลิต ภัณฑ์และปั จจัยต่าง ๆ 3) ขัน้ การ
ประเมิน ทางเลือ ก (Alternative evaluation) ผู้ บ ริโ ภคมัก พิจ ารณาจากหลาย ๆ ทางเลือ ก
ผูบ้ ริโภคจะทาการเปรียบเทียบจากหลายตรายีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ทีม่ วี างขายอยู่ในตลาด จึงมี
ความจาเป็ นที่นักการตลาดต้องพยายามทาให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองนัน้ อยู่เหนือกว่าคู่แข่งคน
อื่นๆ เพื่อให้ผบู้ ริโภคพิจารณาเห็นถึงคุณค่าทีเ่ สนอขายแล้วทาการเลือกซื้อ 4) การตัดสินใจซือ้
(Decision and purchase) เมื่อมีหลายทางเลือกให้พจิ ารณาผูบ้ ริโภคจะต้องเลือกซื้อสินค้าเพียง
ชิ้นเดียว ทีเ่ หมาะสมต่อความต้องการและข้อจากัดทีต่ นเองมีอยู่การตัดสินใจจึงต้องใช้เวลาและ
อาจมีผู้อ่ืนในการร่ว มตัดสินใจ ในขัน้ นี้นักการตลาดจะต้อ งหาทางสรุป การขายให้ผู้บ ริโ ภค
ตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้ า ของตน 5) การประเมิน ผลการซื้อ (Purchase evaluation) เมื่อ ผู้บ ริโ ภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว หากผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ดี ก็
จะทาให้เกิดความพึงพอใจ หรือหากภายหลังจากการซื้อไปแล้วเกิดปั ญหา ทาให้ผบู้ ริโภคไม่พงึ
พอใจ แต่หากบริษทั สามารถแก้ ปัญหาได้ก็ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจได้เช่นกัน นัน่ คือ
ความสาคัญของการบริการหลังการขาย
ทธินา แย้มศรี (2560) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของ
ผู้รบั เหมาในเขตกรุงเทพมหานคร ดาเนินการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้รบั เหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิตเิ ชิงอนุ มานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิตทิ ดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว ( One-way ANOVA) ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และ
รายได้ต่ อ เดือ น 35,001 – 50,000 บาทต่ อ เดือ น ระดับ ความคิด เห็น ต่ อ ปั จ จัย ส่ว นประสม
การตลาด และการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสาคัญมาก ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าวัสดุก่อสร้างของผูร้ บั เหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ปั จจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างด้านวันที่เลือกซื้อ ความถี่ในการเลือกซื้อต่อสัปดาห์
และผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของ
ผู้รบั เหมาก่อสร้างในเขดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และปั จจัยส่วนประสมการตลาดทัง้ 7
ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่งเสริมการตลาด บุคลกร ลักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์ (2562) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้าน
วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในจังหวัดพัทลุง
ที่เ คยใช้บ ริก ารร้า นวัส ดุ ก่ อ สร้า งสมัย ใหม่ จ านวน 400 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย คือ
แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และทดสอบสมมติฐาน โดยการ วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple regression analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยส่วนบุคคล คือ อายุ สถานภาพ โสด
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้ างสมัยใหม่ของ
ประชาชนในจังหวัดพัทลุ ง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
บริก าร และด้า นบุ ค คล มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารร้า นวัส ดุ ก่ อ สร้า งสมัย ใหม่ ข อง
ประชาชนในจังหวัดพัทลุง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า
บริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย” เป็ นวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้าง
ข้อคาถามตามรูปแบบและขอบเขตทีก่ าหนดไว้ให้ครอบคลุมแนวคิดทีส่ ร้างไว้ ดังนี้
1. คาถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทลู กค้า และคาถามเกี่ยวกับข้อมูล
การซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการใช้งานคอนกรีต

ผสมเสร็จ ครัง้ ล่ า สุ ด ปริม าณในการซื้อ คอนกรีต ผสมเสร็จ ครัง้ ล่ า สุ ด วิธีก ารสัง่ ซื้อ คอนกรีต
ผสมเสร็จ การชาระเงินค่าคอนกรีต ผสมเสร็จ และจานวนครัง้ ในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดย
ใช้ ค าถามลัก ษณะปลายปิ ด (Close ended question) แบบตรวจสอบรายการ (Check list
questions)
2. คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ และคาถามเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า
บริษัทบีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการ
สืบค้นข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
โดยใช้คาถามลักษณะปลายปิ ด (Close ended question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จาร, 2551)
3. คาถามเกีย่ วกับปั ญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัด
เชียงราย ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (open ended question)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ว ิจยั ได้นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ท่ีได้รบั การปรับปรุง
แก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน โดยได้ดาเนินการเก็บแบบสอบถาม
ทีบ่ ริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 370 คน
ในช่ ว งเดือ นพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือ นมิถุ น ายน พ.ศ. 2565 เมื่อ ผู้ว ิจ ัย ได้ร วบรวม
แบบสอบถามได้ทงั ้ หมดแล้ว ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อทา
การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิตสิ าเร็จรูป โดยตัวแปรต่าง ๆ
จะถู ก น ามาลงรหัส เพื่อ เปลี่ย นสภาพข้อ มูล ให้อ ยู่ใ นรู ป ตัว เลข แล้ว น ามาวิเ คราะห์ เพื่อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จที่บริษทั
บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตัดสินใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า บริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเ ชิง อนุ ม าน (Inferential statistic) ในการวิเ คราะห์ข้อ มูล เปรีย บเทีย บความ
แตกต่างของระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า บริษัทบีโฮม
มหภัณ ฑ์ จ ากัด จัง หวัด เชีย งราย จ าแนกตามปั จ จัย ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ใช้ว ิธีก าร
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่ างตัวแปร 2 ตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกันด้วยค่า ใช้สถิตทิ ดสอบ
การวิเคราะห์ดว้ ยค่าที (T-test) และใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า
2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความ

แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป และหากพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขัน้ ต่อไปจะทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดย
วิธีก ารทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe method) และใช้การวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุคูณ (Multiple
regression analysis) เพื่อทดสอบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริก ารส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย

สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 370
คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 62.40 อยู่ในช่วงอายุ 31 –
40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.30 ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 40.50 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 – 70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และส่วนใหญ่เป็ นลูกค้า
ประเภททัวไป
่ คิดเป็ นร้อยละ 54.60
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 370 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ
ครัง้ ล่ าสุ ดส าหรับงานเทพื้น เทลาน คิดเป็ นร้อ ยละ 50.00 มีปริมาณในการซื้อ ครัง้ ล่าสุ ด 16
ลูกบาศก์เมตรขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 24.60 โดยส่ วนใหญ่สงซื
ั ่ ้อผ่านทางโทรศัพท์ คิดเป็ นร้อยละ
63.20 และมีการชาระเงิน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 63.80 มีความถี่ในการ
ซื้อน้อยกว่าเดือ นละครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 60.50 และส่วนใหญ่ให้เหตุผ ลการซื้อเพราะอยู่ใ กล้
สถานทีก่ ่อสร้าง คิดเป็ นร้อยละ 36.80 ซึ่งใกล้เคียงกับให้เหตุผลการซื้อเพราะมันใจคุ
่ ณภาพ คิด
เป็ นร้อยละ 33.00
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ลูกค้าบริษัทบีโฮมมหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทีส่ ุด 3 ด้าน เรียงจากมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านบุคคล มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ4.47 ด้านกระบวนการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.15 ด้านราคา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.06 ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.66
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮม
มหภัณฑ์ จากัด จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีส่ ุด 3 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การรับรู้
ถึงความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 พฤติกรรมหลังการซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 การ
ตัดสินใจซือ้ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การประเมินทางเลือก มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.84 และการสืบค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.83

อภิ ปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงรายแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงรายแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จะให้ได้ว่า เพศชายจะให้ความสนใจในการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
มากกว่าเพศหญิง เพราะคอนกรีตผสมเสร็จเป็ นวัสดุก่อสร้างจึงทาให้เพศหญิงให้ความสนใจน้อย
อายุมผี ลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องด้วยคนทีม่ อี ายุมากมักจะมีประสบการณ์ใน
การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จและทราบถึงประโยชน์จากการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จึงมีอานาจใน
การตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จได้มากกว่าคนทีม่ อี ายุน้อย ส่วนการศึกษาและรายได้มผี ลต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องด้วยคนที่มรี ะดับการศึกษาสูงกว่ามักจะมีโอกาสได้รบั
รายได้สูง และมีค วามรู้ค วามเข้าใจในการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใ นงานก่อ สร้างเพื่อร่น
ระยะเวลาในการก่ อ สร้า งช่ ว ยประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยในการก่อ สร้า งอีก ทางหนึ่ ง และเนื่ อ งจาก
คอนกรีตผสมเสร็จมีราคาค่อนข้างสูง คนทีม่ รี ายได้มากจึงมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์มากกว่าคน
ทีม่ รี ายได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวไว้ว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ เป็ นต้น มีความสาคัญสาหรับการทาการตลาด
เพราะเกี่ยวข้องกับการกาหนด ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านประชากรศาสตร์ก็จ ะส่งผลต่อ การเปลี่ย นแปลงตาม และสอดคล้อ งกับ ทฤษฎีข อง
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2538) ที่กล่าวว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศเป็ นตัวแปรที่สาคัญใน
เรื่องของพฤติกรรมการบริโภค เพราะเพศที่แตกต่างกันมักจะมีการรับรู้และการตัดสินใจเลือก
สิน ค้ า ที่ บ ริโ ภคที่ แ ตกต่ า ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ เ ป็ นสิ่ง ที่ ก าหนดว่ า แต่ ละบุ ค คลมี
ประสบการณ์ชวี ติ มากน้อยเพียงใด ความแตกต่างของช่วงอายุนัน้ จะมีผลต่อพฤติกรรมในด้าน
ต่าง ๆ หรือความต้องการของแต่ละบุคคล ปั จจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา จะเป็ นตัวกาหนดใน
เรื่อ งของการรับ รู้แ ละความคาดหวัง หากผู้บ ริโ ภคมีร ะดับ การศึก ษาสู ง ก็จ ะเลือ กบริโ ภค
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพได้มาตรฐาน ปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของผูบ้ ริโภคจะบ่ง
บอกถึงความสามารถในการซื้อ ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมีค วามสามารถในการซื้อมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อ ย ปั จจัยส่ว นบุค คลในด้านประเภทของลูกค้า เป็ นตัว กาหนดลักษณะ
รูปแบบของกิจการ ซึ่งจะบ่งบอกถึงการมีอานาจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ จึงทาให้เพศ อายุ
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์ (2562) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุ
ก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุงพบว่าปั จจัยส่วนบุคคล คือ อายุ สถานภาพ โสด
และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัส ดุก่อ สร้างสมัยใหม่ ของ
ประชาชนในจังหวัดพัทลุง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้าน
การส่ง เสริม การตลาด ด้า นบุ ค คล และด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จ อาจเป็ นเรื่องแปลกใหม่ ซึ่งความรู้ความเข้าใจ
ของผูบ้ ริโภคนัน้ อาจแตกต่างกันไป การให้บริการจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น พนักงานจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ผู้บริโภคซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ดังนัน้ พนักงานจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้
คาแนะนากับผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความเข้าใจ และให้บริการด้วยความเป็ นมิตร ย่อมทา
ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อคอนกรีตผสมเสร็จมากขึ้น ปั จจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะราคาจะเป็ นตัวที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์ได้ไวขึ้น การ
ประชาสัมพันธ์เ ป็ นอีกวิธีห นึ่งที่จะทาให้ผู้บริ โภคเข้าถึงผลิต ภัณฑ์ได้มากขึ้น และปั จจัย ด้าน
ลัก ษณะทางกายภาพของโรงงานผลิต คอนกรีต ผสมเสร็จ จะต้อ งมีม าตรการป้ อ งกันการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง บริเวณโรงงานมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดสรรบริเวณ
นัง่ พัก มีส ิ่ง อ านวยความสะดวก ท าให้ผู้บ ริโ ภคได้ร ับ ความสะดวกเมื่ อ เข้า มาใช้บ ริก าร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรวดี กฤตรัชตนันต์ (2562) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง พบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริก าร (7P’s) ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นการส่ ง เสริม การตลาด ด้า น
กระบวนการบริการ และด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
ของประชาชนในจังหวัดพัทลุ ง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของวรัดดา ชัยอมฤต (2563) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการเลือกซือ้ คอนกรีตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจังหวัดอานาจเจริญ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการเลือกซื้อคอนกรีตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในจังหวัดอานาจเจริญ อย่างมีนยั สาคัญทีส่ ถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
1. จากการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของ
ลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย ดังนัน้ ทางผู้ประกอบการควรวางแผนการ
ออกแบบสูตรการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จถูกต้องกับชนิดงานแต่ละประเภทโดยให้มคี ุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ
ของลูกค้า รวมถึงการให้คาแนะเกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จอย่างละเอียดและครบถ้วนเพื่อให้
ลูกค้ามีความเข้าใจและเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จให้เหมาะสมกับชนิดงานแต่ละประเภท

2. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนกรีต ผสมเสร็จของลู กค้าบริษัทบีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย พบว่าปั จจัยส่ว น
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า
บริษัทบีโฮมมหภัณ ฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย โดยรวม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ มคี วามต้องการให้
ผูป้ ระกอบการตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรคานึงถึง
ปั จจัยด้านราคาทีเ่ หมาะสมต่อกาลังซือ้ ของลูกค้า
3. จากการวิเ คราะห์ปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดบริการมีผ ลต่อ การตัดสินใจซื้อ
คอนกรีต ผสมเสร็จของลู กค้าบริษัทบีโฮมมหภั ณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย พบว่าปั จจัยส่ว น
ประสมทางการตลาดบริก าร ด้า นการส่ง เสริม การตลาด มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ คอนกรีต
ผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย โดยรวม ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ควรมีการวางแผนด้านการจัดการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะในแต่ละช่ วงเวลา ซึ่งจะสามารถ
กระตุน้ ความต้องการซือ้ ให้กบั ลูกค้า
4. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนกรีต ผสมเสร็จของลู กค้าบริษัทบีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย พบว่าปั จจัยส่ว น
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของลู กค้า
บริษัทบีโฮมมหภัณ ฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย โดยรวม ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรมีค านึงการ
พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถในการให้บริการลูกค้า
เพือ่ สร้างความประทับใจแก่ผใู้ ช้บริการ
5. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนกรีต ผสมเสร็จของลู กค้าบริษัทบีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย พบว่าปั จจัยส่ว น
ประสมทางการตลาดบริก าร ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ คอนกรีต
ผสมเสร็จของลูกค้าบริษทั บีโฮมมหภัณฑ์จากัด จังหวัดเชียงราย โดยรวม ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
จะต้องคานึงภาพลักษณ์ของบริษทั เป็ นหลัก ถ้าบริษทั มีภาพลักษณ์ทด่ี ที งั ้ ภายในและภายนอก
เป็ นการเพิม่ ความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าโดยทางอ้อม
6. จากข้อปั ญหาและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการทาวิจยั ครัง้ นี้ ทาให้ทราบถึงปั ญหาในด้าน
การผลิต คอนกรีต ผสมเสร็จ และปั ญ หาด้า นการส่ง คอนกรีต ผสมเสร็จ ให้กับ ลู ก ค้า ดัง นั น้
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใ ช้ใ น
กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้มคี วามพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา เพื่อลดปั ญหาใน
การผลิต นอกจากนี้ตอ้ งให้ความสาคัญกับการจัดคิวรถส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้มคี วามเหมาะสม
กับงานก่อสร้าง เพือ่ ลดปั ญหาการส่งคอนกรีตล่าช้า
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