
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือปนูซีเมนต ์
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสกลนคร 

SERVICE MARKETING MIX IN RELATION TO THE PURCHASING BEHAVIOUR  
OF CONSUMERS OF CEMENT IN SAKOLNAKORN PROVINCE 

 
อมรเทพ โอศริพินัธุ1์ 

ณกัษ์ กุลสิร2์ 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ปนูซเีมนต ์จากรา้นคา้วสัดุ
ก่อสรา้งในจงัหวดัสกลนคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 35 – 44 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 22,501 – 30,000 บาท ประกอบอาชพีค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั และสถานภาพแต่งงาน/   
อยู่ด้วยกนั ส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดี ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซเีมนต์ต่อครัง้ ประมาณ                       
594 บาท จ านวนถุงปนูซเีมนตส์ าหรบัการซือ้ต่อครัง้ ประมาณ 30 ถุง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  อาชีพ และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ปูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนครแตกต่างกนั ในดา้นจ านวนเงนิ
โดยเฉลีย่ในการซือ้ปนูซเีมนตต่์อครัง้ (บาท) และดา้นจ านวนถุงปนูซเีมนตส์ าหรบัการซือ้ต่อครัง้ (ถุง) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 ส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค               
ในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท)  โดยด้านการส่งเสรมิการตลาด และ  
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์ระดบัค่อนข้างต ่า ด้านกระบวนการ และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย                   
มีความสมัพันธ์ระดับต ่า มีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประสมการตลาดบริการ                  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนถุงปนูซเีมนตส์ าหรับการซือ้
ต่อครัง้  (ถุง) โดยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และ                
ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า ดา้นบุคคล ดา้นราคา และดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า
และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
   
ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนต ์จงัหวดัสกลนคร 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the service marketing mix in relation purchasing behavior 
of customers buying cement in Sakolnakorn province. The sample consisted of four hundred cement buyers. 
A questionnaire was constructed and used as a tool to collect data. The results found that most of the 
respondents were male, aged between thirty-five to forty-four, with a Bachelor's degree, married or cohabiting, 
working as self-employed business men, and had a monthly income of between 22,501 to 30,000 Baht. The 
overall service marketing mix was at a good level. The average amount spent on buying cement was 594 Baht. 
The average amount cement purchased consisting of thirty bags. 

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: consumers of different genders, 
ages, education levels, average income per month, occupation, and marital status had different purchasing 
behavior in terms of the average amount of cement purchased and the average cement number of bags of a 
statistically significant level of 0.01. The service marketing mix in terms of promotion and physical evidence 
had a positive and rather low relationship, process and place had a positively low relationship with the 
purchasing behavior of consumers of in cement in Sakolnakorn province in terms of the average amount spent 
on cement at a statistically significant level of 0.01. The service marketing mix in terms of place promotion, 
physical evidence, and process had a positive and rather low relationship, whereas, people, price, and product 
had a positively low relationship with the purchasing behavior of customers of cement in Sakolnakorn province 
in term of the average amount spent on bags of cement at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Service Marketing Mix, Customers’ Purchasing Behavior, Sakolnakorn Province 
 
บทน า 

ในปจัจุบันการด าเนินธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างมีการแข่งขนัที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนัน้การด าเนินธุรกิจ                 
ใหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้จ าเป็นต้องมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภค
ในยุคปจัจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถตอบสนอง                   
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างครบถ้วน โดยธุรกิจก่อสร้างเป็นสาขาที่นับว่ามีความส าคัญ                
เป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกจิ เน่ืองจากวสัดุก่อสรา้งนัน้เป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นต่อความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์
ในด้านที่อยู่อาศยั อกีทัง้ยงัเป็น 1 ในปจัจยั 4 ของการด ารงชวีติของมนุษย์อกีด้วย โดยในการก่อสร้างแต่ละครัง้นัน้
ปนูซเีมนตถ์อืเป็นวสัดุก่อสรา้งทีเ่ป็นหวัใจหลกัของการก่อสรา้ง เพราะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างโดยตรง
แล้วยงัเป็นวตัถุดบิในกระบวนการผลติวสัดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ เช่น คอนกรตีผสมเสรจ็ กระเบื้อง ปูนเทพื้นถนน      
แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป เสาเขม็ คอนกรีต เป็นต้น ในปี พ .ศ. 2558 ก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์ของประเทศไทยอยู่ที่
ประมาณ 50 - 55 ล้านตันต่อปี โดยจ านวนทัง้หมดนี้มาจากบรษิัทจ านวน 6 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เอสซีจีซิเมนต์  
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากดั 2.บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 3.บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน)                 
4.บรษิัท ปูนซเีมนต์เอเซยี จ ากดั (มหาชน) 5.บรษิัท ปูนซเีมนต์ตราลูกโลก จ ากดั 6.บรษิัท ภูมใิจไทยซเีมนต์ จ ากดั 
โดยทัง้ 6 บรษิทันี้ ถอืว่ามสี่วนช่วยในการพฒันาอุตสาหกรรมการก่อสรา้งใหเ้ติบโต และเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา
ธุรกิจก่อสร้างและก่อให้เกิดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชนขึน้เป็นจ านวนมาก กระจาย
ครอบคลุมทัง้ประเทศ และยังมีการส่งออกไปขายในต่างประเทศอีกด้วย (ฐานเศรษฐกิจ  2559: สืบค้นเมื่อ                    
18 เมษายน 2560) 
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จังหวัดสกลนคร ตัง้อยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ 9,606 ตารางกิโลเมตร ในปี 
พ.ศ.2558 จงัหวดัสกลนครมปีระชากรอยู่ประมาณ 1.14 ล้านคน โดยมปีระชากรในจงัหวดัเยอะเป็นอนัดบัที ่16 ของ
ประเทศ ซึ่งถือเป็นอกี 1 จงัหวดัที่มคีวามเติบโตทางด้านประชากร ธุรกจิ และสิง่ก่อสร้างเป็นอย่างมาก อกีทัง้ยงัมี
รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง และโรงหล่อท่อปูนและเสาปูน อยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากจงัหวดัสกลนครเป็นจงัหวดัที่ใหญ่และ
อยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดบิหนิ ทราย ทีใ่ชเ้ป็นส่วนผสมหลกัคู่กบัปูนซเีมนต์ อกีทัง้ยงัเป็นจงัหวดัทางผ่านทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง
จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดันครพนม ทีเ่ป็น 1 ในเสน้ทางทีจ่ะขา้มไปยงัฝ ัง่ลาว รวมถงึมแีผนพฒันาเศรษฐกจิการค้า
ชายแดนกลุ่มจงัหวดัสนุก "สกลนคร นครพนม มุกดาหาร" มูลค่าส่งออกสนิค้าไปจนี ลาว เวยีดนาม (ไทยรฐั  2558: 
สบืคน้เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2560) จงึท าใหต้ลาดคา้ปนูในจงัหวดัสกลนครเป็นตลาดทีน่่าสนใจในการลงทุนของบรรดา
ผูผ้ลติปูนซเีมนต์ และเป็นสาเหตุทีท่ าใหผู้ว้จิยัตอ้งการทีจ่ะศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคคล และลกัษณะทางกายภาพ ว่ามคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจงัหวัดสกลนครหรือไม่ อย่างไร เพราะเนื่องจากคนไทยมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์ไว้ช้งานสูงขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิของร้านค้าและ
อุตสาหกรรมปนูซเีมนตข์องจงัหวดัสกลนครต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และสถานภาพสมรส 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค              
ในจงัหวดัสกลนคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนครแตกต่างกนั  

 2. ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจงัหวดั
สกลนคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์อา้งองิ ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2550: 57-
59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี 
การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด  และเพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิาร อา้งองิ ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 461) 
กล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา                 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคคล และลักษณะทางกายภาพ เพื่อศึกษาว่า                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร หรอืไม่ อย่างไร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อา้งองิ ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 231) 
กล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภคของผูบ้รโิภค 
ทัง้ที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค                
การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคพงึพอใจ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์              
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ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร โดยจะประกอบไปดว้ยค าถามพื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื  6Ws และ 1H 
ซึง่ประกอบดว้ย Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ปูนซเีมนต์ จากรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสกลนคร ซึง่
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อปูนซเีมนต์ จากร้านค้าวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัสกลนคร  

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ขนาดตวัอย่าง สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง โดย
ก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549: 74) 
ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 384 คนและเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 16 คน  รวมขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 400คน ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจ ัยเลือกผู้บริโภคที่ซื้อปูนซีเมนต์           
จากจากรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งทีจ่ าหน่ายปนูซเีมนตใ์นพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ
ในการคา้ขายสงู และเป็นศนูยก์ลางการตดิต่อคา้ขายของจงัหวดัสกลนคร จ านวน 11 รา้น (Google map 2017: สบืคน้
เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2560) ไดแ้ก่ รา้นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สกลนครจบิตง ศูนยร์วมวสัดุก่อสรา้ง รา้นหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
โชคพูลผลสกลนคร ร้านเอสซีจี โฮมโซลูชัน่ โชคพูลผล สกลนคร ร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสกลนคร ร้านบริษัท                  
สกลโฮมเซน็เตอร ์จ ากดั รา้นไทวสัดุ สาขาสกลนครรา้นหา้งหุน้สว่นจ ากดั สกลนครพงศธรวสัดุภณัฑ ์รา้นบางกอกวสัดุ
ก่อสรา้ง รา้นบรษิทั คูณยิง่ จ ากดั รา้นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั น. เจรญิโฮมเซน็เตอร์ รา้นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บวัค าสกลนคร
ก่อสรา้ง (บวัค าคา้ไม ้1990) 
 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง สามารถ
แบ่งสดัสว่นเป็น 11 รา้น จะไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่าๆ กนั คอื รา้นละ 36 - 37 ตวัอย่าง  
ขัน้ที ่ 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหผู้ ้ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ปูนซเีมนต์
จากรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งทีจ่ าหน่ายปนูซเีมนตใ์นอ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร และจะถามกลุ่มตวัอย่างทีส่มคัรใจก่อนตอบ
แบบสอบถามทุกครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูบ้รโิภคไม่ไดซ้ือ้เพื่อขายต่อ จนครบจ านวนทีต่อ้งการทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจยัได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึง

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร โดยแบ่งเป็น 3 สว่นคอื 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน อาชพี และสถานภาพสมรส โดยเป็นค าถามแบบหลายตวัเลอืก  (Multiple Choices Questions) 
ใหผู้ต้อบเลอืกเพยีงขอ้เดยีว 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบรกิารปูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร โดย
ใชแ้บบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 28 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ม ี5 ระดบั ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน คอื การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร รวมทัง้หมด              
7 ขอ้ โดยมลีกัษณะค าถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
และประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale)  
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การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ บทความ สิ่งพิมพ์ 
วทิยานิพนธ ์วารสาร เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตเพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน               
400 ตวัอย่าง โดยผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้ลู จากการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่าง 

การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
หลงัจากท าการรวบรวมขอ้มูลครบถ้วนแลว้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดการวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามทีร่วบรวม

ไดม้าด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและคัดแยก

แบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก โดยคดัเลอืกเฉพาะทีส่มบรูณ์เท่านัน้ 
 2. ท าการลงรหสั (Coding) ขอ้มลู โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตวัแปรทีท่ าการศกึษา และน าขอ้มลูบนัทกึลงในเครื่อง
คอมพวิเตอร ์
 3. วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
 4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

    4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล ในด้านเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
อาชพี และสถานภาพสมรส โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
    4.2 การวิเคราะห์ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย                
การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคคล และลกัษณะทางกายภาพ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale questions) รวมจ านวน 28 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) 
    4.3 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร รวมจ านวน 7 ขอ้ โดยการหา
ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
        4.4 การทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติ  Independent sample t-test (ชูศรี วงศ์รัตนะ . 2546: 166),                  
One-way analysis of variance หรอื สถติ ิBrown-Forsythe และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
(Pearson product moment correlation coefficient)  
   4.4.1. สมมติฐานที่ 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค                        
ในจงัหวดัสกลนครแตกต่างกนั 
   4.4.2. สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ปูนซเีมนต์
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร  
 
สรปุผลการวิจยั 
 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน อายุ 35 – 44 ปี จ านวน 187 คน 
ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรหีรือเทยีบเท่า จ านวน 287 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 22,501 – 30,000 บาท 
จ านวน 127 คน อาชพีคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั จ านวน 142 คน และสถานภาพแต่งงาน/ อยู่ดว้ยกนั จ านวน 216 คน 

ส่วนประสมการตลาดบรกิารปูนซเีมนตโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มคีวามคดิเหน็
ต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารอยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์และในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามล าดบั 
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พฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนตต่์อครัง้(บาท) โดย
มคี่าเฉลีย่ประมาณ 594 บาท  และดา้นจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซือ้ต่อครัง้(ถุง) โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 29.57 
หรอื 30 ถุง  

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคที่มเีพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส

แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซเีมนต์              
ต่อครัง้(บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้(ถุง) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด                
ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค                      
ในจงัหวดัสกลนคร ดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนตต่์อครัง้(บาท) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า และต ่า 
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย                
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร ด้านจ านวนถุงปูนซีเมนต์ส าหรับการซื้อต่อครัง้  (ถุง) โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า และต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
 1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร               
แตกต่างกนั พบว่า ผู้บรโิภคทีม่เีพศชาย มพีฤตกิรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ในด้านราคา
โดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) มากกว่าเพศหญงิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ ระดบั 0.01 เนื่องจากเพศ
ชายค่อนขา้งมคีวามคุน้เคยและมคีวามถนัดกบัการต่อเตมิ ซ่อมแซม หรอืงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัด้านการก่อสรา้ง
มากกว่าเพศหญงิ โดยเฉพาะสนิคา้ประเภทปูนซเีมนตซ์ึง่ถอืว่าเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการต่อเตมิหรอืซ่อมแซมบา้นหรอื
อาคาร ประกอบกบัพื้นที่จงัหวดัสกลนครเป็นตลาดในการจ าหน่ายปูนซเีมนต์อยู่แล้ว อาจจะท าให้ผู้บรโิภคเพศชาย                
มคีวามตอ้งการทัง้น าไปขายต่อหรอืน าไปใชส้ว่นบุคคล จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่เีพศชาย มพีฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์อง
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) มากกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ ปกรณ์ เจริญเวช (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อกระเบื้อง
คอนกรีตมุงหลังคาของลูกค้ากลุ่มเจ้าของบ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่               
แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้กระเบือ้งคอนกรตีมุงหลงัคาแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยเพศชายมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้กระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคามากกว่าเพศหญงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ                
ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักระบี่ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ซื้อผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ปูนซีเมนต์ของ
ผู้บรโิภคในจงัหวดักระบีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยผู้ซื้อผลติภณัฑป์ูนซเีมนต์ที่เป็นเพศ
ชาย มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์ูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบีม่ากกว่าเพศหญงิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ อารรีตัน์ สุขพริยิกุล (2558) ศกึษาเรื่อง  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของ
รา้นคา้ปลกีจากรา้นคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า รา้นคา้ปลกีทีม่เีพศของ
ฝ่ายจดัซือ้ต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของรา้นคา้ปลกีจากรา้นคา้สง่
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วสัดุก่อสร้างต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเพศชายมปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคญั               
ในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของรา้นคา้ปลกีจากรา้นคา้สง่วสัดุก่อสรา้งมากกว่าเพศหญงิ 
 1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร               
แตกต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 34 ปี พฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจงัหวดั
สกลนคร ในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปนูซเีมนตต่์อครัง้ (บาท) มากทีส่ดุแตกต่างจากกลุ่มอายอุื่นๆ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มอายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี อาจเป็นกลุ่มลูกจา้งหรอืกลุ่มบุคคลธรรมดา 
ทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหซ้ือ้ปูนซเีมนต์ในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครจากนายจา้งหรอืคนในครอบครวั เพราะมอีายุน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ 
ท าให้วานใช้ง่ายมากกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุมากกว่ากลุ่มอายุ 34 ปี จงึท าให้ผู้บรโิภคที่มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี                   
มพีฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนตต่์อครัง้ (บาท) 
มากทีส่ดุแตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สรุเดช บวัพนัธุว์ไิล (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้างจากร้าน ซเีมนต์ไทยโฮมมาร์ท ของผู้บรโิภคใน เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งจากรา้น ซเีมนตไ์ทยโฮมมาร์
ทแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 20 – 30 ปี มีการตัดสนิใจซื้อสนิค้าวสัดุ
ก่อสร้างจากร้าน ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ                   
ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักระบี่ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์                   
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูซ้ือ้ผลติภณัฑป์ูนซเีมนตท์ีม่อีายุ 
31 – 40 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์นูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบีแ่ตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ  
  1.3 ระดบัการศึกษา ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภค              
ในจงัหวดัสกลนครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์อง
ผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร ในด้านราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซเีมนต์
ส าหรบัการซื้อต่อครัง้ (ถุง) มากกว่าระดบัการศกึษาเท่ากบัหรอืสูงกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 
0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรเีป็นกลุ่มที่นิยมซือ้ปูนซเีมนต์ผ่านหน้ารา้นคา้ทีจ่ าหน่าย 
ในจงัหวดัสกลนคร เพราะมัน่ใจและวางใจในการบรกิารของรา้นคา้และสามารถรบัสนิคา้ไดท้นัทหีลงัจากช าระเงนิ และ
ไม่ต้องกงัวลในเรื่องการถูกหลอกลวงในกรณีไม่ได้รบัสนิค้าหลงัจากช าระเงนิ ท าให้มกีารใช้จ่ายเป็นจ านวนเงนิและ
จ านวนถุงสงูกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาอื่นๆ ซึง่แตกต่างจากผูบ้รโิภคระดบัการศกึษาอื่นๆ ทีอ่าจจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการเขา้ถงึขอ้มูล นิยมสัง่ซือ้ปูนซเีมนต์แต่ละครัง้ผ่านช่องทางอื่นๆ อาทเิช่น โทรศพัท ์ช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ 
หรือ เว็บไซต์ เป็นต้น จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของ
ผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร ในด้านราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซเีมนต์
ส าหรบัการซื้อต่อครัง้ (ถุง) มากกว่าระดบัการศึกษาเท่ากบัหรือสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่ง สอดคล้องกบังานวิจยั ของ                
ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักระบี่ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ที่มีระดับการศึกษาต ่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค                
ในจงัหวดักระบี ่แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ  
 1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์                  
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
มพีฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนตต่์อครัง้ (บาท) 
มากที่สุดแตกต่างจากกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่นๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากผู้บรโิภคที่มี
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รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท เป็นกลุ่มทีม่รีายไดน้้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึง่ประกอบอาชพีก่อสรา้ง 
ต่อเติม หรือซ่อมแซม มีความต้องการซื้อปูนซีเมนต์เพื่อน าไปใช้ส าหรับบ้านหรืออาคาร และเพื่อการใช้งาน
อเนกประสงค ์จงึท าใหต้้องซือ้ปูนซเีมนต์ในราคาเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ เพราะมคีวามจ าเป็นต้องใชใ้นปรมิาณ
เยอะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม                    
การตดัสนิใจซื้อวสัดุก่อสร้างในช่องทางการจ าหน่ายแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อสนิค้าแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้ไม่เกนิ 10,000 บาท มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อสนิค้า ในด้าน              
รอบปีทีผ่่านมาจ านวนเงนิสงูสุดทีเ่คยจ่ายในการซือ้วสัดุก่อสรา้ง มากแตกต่างจากกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอื่นๆ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์นูซเีมนตข์องผูบ้รโิภค
ในจงัหวดักระบี ่ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูซ้ือ้ผลติภณัฑป์ูนซเีมนต์ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีาร
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์ูนซเีมนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักระบีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย              
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์              
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบีแ่ตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ  

ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
สกลนคร ในดา้นจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้(ถุง) มากทีสุ่ดแตกต่างจากกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอื่นๆ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มี
รายได้ต่อเดอืนสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ ไม่ได้ใหค้วามส าคญักบัราคาของสนิคา้ปูนซเีมนต์มากนัก และมคีวามจ าเป็น               
ที่จะต้องใช้ปูนซีเมนต์ อาจจะน าไปเพื่อขายต่อหรือน าไปเพื่อใช้งาน จึงท าให้ผู้บริโภคกลุ่มดงักล่าวมกี าลงัซื้อและ
สามารถซื้อถุงปูนซีเมนต์ในแต่ละครัง้ได้จ านวนที่สูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ                        
สุพจน์ กาญจนางกูรพนัธุ์ (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อวสัดุก่อสร้างในช่องทางการ
จ าหน่ายแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ย              
ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายได ้30,001 – 50,000 บาท มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ ในดา้นจ านวนการใชบ้รกิารทีร่า้นจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง
มากแตกต่างจากกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอื่นๆ  
 1.5 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจงัหวดัสกลนคร
แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคอาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ แม่บา้น/พ่อบา้น/วยัเกษียณอายุ/นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มพีฤตกิรรม
การซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนถุงปูนซีเมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้ (ถุง) มากที่สุด
แตกต่างจากกลุ่มอาชพีอื่นๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั เน่ืองจากผูบ้รโิภคอาชพีอื่นๆ 
ได้แก่ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/วยัเกษียณอายุ/นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่สามารถบริหารจดัการเวลาได้มากกว่า                
กลุ่มผู้บรโิภคทีม่อีาชพีทีต่้องท างานประจ า อาท ิพนักงานบรษิทัเอกชน  และมคีวามต้องการในการต่อเตมิ ซ่อมแซม 
หรือก่อสร้างบ้านหรืออาคารด้วยตัวเอง ท าให้กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวซื้อถุงปูนซีเมนต์ต่อครัง้ในปริมาณสูง                           
เพื่อประกอบการใชง้านตามวตัถุประสงคข์องตนได ้จงึท าใหผู้บ้รโิภคอาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ แม่บา้น/พ่อบา้น/วยัเกษยีณอาย/ุ
นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนถุงปนูซเีมนตส์ าหรบั
การซือ้ต่อครัง้ (ถุง) มากทีสุ่ดแตกต่างจากกลุ่มอาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สุรเดช บวัพนัธุว์ไิล (2557) 
ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้างจากร้าน ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง
จากร้าน ซเีมนต์ไทยโฮมมาร์ทแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีนักศกึษา/
พ่อบา้นแม่บา้น มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งจากรา้น ซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ  
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 1.6 สถานภาพสมรส ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภค               
ในจังหวัดสกลนครแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค                     
ในจงัหวดัสกลนคร ในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนตต่์อครัง้ (บาท) มากทีส่ดุแตกต่างจากกลุ่มสถานภาพอื่นๆ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด เป็นกลุ่มทีค่่อนขา้งอสิระเพราะอยู่คนเดยีว 
สามารถตดัสนิใจไดด้วยตนเองมากกว่ากลุ่มสถานภาพอื่นๆทีอ่าจจะตอ้งมคีู่ครองหรอืคู่สมรสมสี่วนช่วยในการตดัสนิใจ 
ประกอบกบัมคีวามต้องการซือ้ปูนซเีมนตไ์วใ้ชง้านโดยเฉพาะ เกีย่วกบัการก่อสรา้งบา้นเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของตนที่ตอ้งใช้
ในปรมิาณสงู จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด มพีฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ในดา้น
ราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สุกฤษฎิ ์เดงิขุนทด (2553) 
ศกึษาเรื่อง การเลอืกซือ้สนิคา้วัสดุก่อสรา้งของผูบ้รโิภคในงาน Home works Expo ครัง้ที ่9 ผลการทดสอบสมมตฐิาน
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนั มกีารเลอืกซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของผูบ้รโิภคในงาน Home works Expo 
ครัง้ที่ 9 แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีการเลือกซื้อสนิค้า                 
วัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในงาน Home works Expo ครัง้ที่  9 มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ                          
สุทศัน์ ทศันานุตรยิกุล (2552) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัในการเลอืกซือ้วสัดุก่อสรา้งในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิกบัรา้นคา้ปลกี
แบบสมยัใหม่ของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุร ีผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลูกคา้ทีม่สีถานภาพต่างกนัมกีารเลือกซื้อ
วสัดุก่อสรา้งในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิกบัรา้นคา้ปลกีแบบสมยัใหม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยลกูคา้ทีม่สีถานภาพโสดมมีกีารเลอืกซือ้วสัดุก่อสรา้งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ 
 2. ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ปูนซเีมนต์
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร พบว่า 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ปูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้  (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดับต ่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ                   
ความหลากหลายของปูนซเีมนต์ทีส่ามารถตอบสนองทุกการใชง้านได้ ทัง้งานตกแต่ง งานก่อสร้าง งานฉาบ เป็นต้น  
ซึ่งจะท าให้การใช้งานง่ายยิง่ขึน้ รวมถึงการแพคเกจ็บรรจุภณัฑ์ที่ทนทานเพราะเนื่องจากต้องขนย้ายไปยงัสถานที่                
ที่ใช้งานเป็นจ านวนมาก ประกอบการที่ได้ปูนซีเมนต์ที่มีส่วนผสมที่ดีก็จะท าให้ผลงานที่ได้ออกมาดีด้วย จึงท าให้                
เมื่อผูบ้รโิภคซือ้และไดร้บัปนูซเีมนตน์ัน้กจ็ะสามารถซือ้ไดใ้นปรมิาณสงูไปดว้ยเพราะมคีุณสมบตัแิละการใชง้านตรงกบั
ความต้องการ จงึท าให้ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อปูนซเีมนต์ 
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนถุงปนูซเีมนตส์ าหรบัการซือ้ต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และ                     
มทีศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปกรณ์ เจรญิเวช (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ
การตัดสนิใจซื้อกระเบื้องคอนกรีตมุงหลงัตาของลูกค้ากลุ่มเจ้าของบ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ. ระยอง ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปจัจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อกระเบือ้งคอนกรตี            
มุงหลงัคา อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พนิดา ไทยอ่อน (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้านสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจสั่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์                   
มคีวามสมัพนัธก์ารเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม ในดา้น
ความถี่ในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล 
(2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์ูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบี ่ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ปจัจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค                          
ในจงัหวดักระบี ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 2.2 ด้านราคา ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์                
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนถุงปนูซเีมนตส์ าหรบัการซือ้ต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และ 
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าของ
ปูนซเีมนต์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายไป และปูนซเีมนต์ต้องมรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั เพราะ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความจ าเป็นในการใช้ปูนซีเมนต์ส าหรับใช้งานค่อนข้างเยอะต่อครัง้ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคซื้อ
ปูนซเีมนต์ได้ในปรมิาณสูงหากได้รบัสนิค้าทีค่่อนขา้งคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัราคาและปรมิาณ ประกอบกบัหากสามารถ
ต่อรองราคาสนิค้าได้ก็จะท าให้ผู้บริโภคสนใจและซื้อปูนซีเมนต์เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้ส่วนประสมการตลาดบริการ                
ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนถุงปูนซเีมนต์
ส าหรับการซื้อต่อครัง้ (ถุง) โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่ า และมีทิศทางเดียวกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
ปกรณ์ เจรญิเวช (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กระเบือ้งคอนกรตีมุงหลงัตาของ
ลูกค้ากลุ่มเจ้าของบ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ. ระยอง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจยัทางการตลาดด้านราคา                     
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้กระเบือ้งคอนกรตีมุงหลงัคา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมี
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑป์ูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบี ่ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัทางการตลาด ดา้นราคา                
มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิดา ไทยอ่อน (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร
ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมัยใหม่ในจังหวัดนครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า                    
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์การเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์                   
ตกแต่งบา้นสมยัใหมใ่นจงัหวดันครปฐม ในดา้นระยะเวลาในการใชบ้รกิาร ค่าใชจ้่ายแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ปูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนต์ต่อครัง้ 
(บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซีเมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้  (ถุง) โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และ                   
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกัจะซือ้ปูนซเีมนต์ในจ านวนสงู  
มีผลท าให้ท าเลที่ตัง้ของร้านค้า ความเพียงพอของร้านค้า และความสะดวกในการสญัจรเพื่อเดินทางไปยงัร้านค้า               
ที่จ าหน่ายถือเป็นปจัจยัหลกัทีผู่้บรโิภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ และหากมกีารบรกิารจดัส่งสนิคา้ด้วยกจ็ะเป็น
ประโยชน์ต่อการสัง่ซือ้ของผูบ้รโิภคมากขึน้ เพราะไม่ตอ้งขนส่งสนิคา้ดว้ยตนเอง จงึท าใหส้่วนประสมการตลาดบรกิาร 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร                    
ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซื้อปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) และดา้นจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซือ้ต่อครัง้  (ถุง) 
โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และมีทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปกรณ์ เจรญิเวช 
(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัตาของลกูคา้กลุ่มเจา้ของ
บ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้กระเบือ้งคอนกรตีมุงหลงัคา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมี
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑป์ูนซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบี ่ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัทางการตลาด ดา้นการจดั
จ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์นูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบี ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ภกัดิพ์งษ์ สุภาสุทธากูล (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้
ปูนส าเรจ็รูป ตราบวัมอรต์้าร ์จากบรษิทั ปูนซเีมนต์เอเชยี จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีป่ระกอบดว้ย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์
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ต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ปนูส าเรจ็รปู ตราบวัมอรต์า้ร ์จากบรษิทั ปนูซเีมนตเ์อเชยี จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพและปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2.4 ด้านการส่งเสรมิการตลาด ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บริโภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซีเมนต์ต่อครัง้ 
(บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซีเมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้  (ถุง) โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และ                  
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากการประชาสมัพนัธ ์โดยใชส้ื่อโฆษณาผ่านช่องทาง
ต่างๆ ถอืเป็นช่องทางหลกัทีผู่บ้รโิภครบัขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆไดง้่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่จงัหวดัสกลนคร ซึง่ประชาชน
ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางบนท้องถนน ถ้าหากร้านค้าหรือผู้ประกอบการมีการโฆษณา
ปูนซีเมนต์สูตรใหม่ๆ หรือมีการลดราคาสนิค้าตามร้านที่จ าหน่ายมากขึน้ ตามป้ายโฆษณา ป้ายผ้าใบหน้าร้านค้า                
กจ็ะท าให้ผู้บรโิภคซื้อปูนซเีมนต์มากขึน้และจ านวนเยอะตามไปด้วย จงึท าให้ส่วนประสมการตลาดบรกิาร  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนเงนิ               
โดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซีเมนต์ต่อครัง้ (บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซีเมนต์ส าหรับการซื้อต่อครัง้  (ถุง) โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ภกัดิพ์งษ์ สุภาสุทธากูล 
(2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการเลือกซื้อปูนส าเร็จรูป ตราบวัมอร์ต้าร์ จากบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด              
ที่ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปูนส าเร็จรูป                     
ตราบวัมอร์ต้าร์ จากบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิดา ไทยอ่อน (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล 
ต่อการเลอืกใช้บรกิารร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์การเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก               
วสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม ในดา้นระยะเวลาในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2.5 ด้านกระบวนการ ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้ปนูซเีมนตต่์อครัง้ (บาท) และดา้นจ านวน
ถุงปูนซีเมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้ (ถุง) โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และมีทิศทางเดยีวกนั               
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใชเ้วลาในระหว่างทีซ่ือ้สนิคา้ค่อนขา้งนาน จงึมผีลให้
ช่วงเวลาในการช าระเงนิหลงัจากทีไ่ดส้ ัง่ซื้อสนิคา้ การออกใบเสรจ็ก ากบัภาษี การเชค็ของทีส่ ัง่ซือ้ จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั
หากรา้นคา้มกีารบรหิารจดัการที่ดกีจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคไดใ้ช้เวลาของตนเองภายในรา้นคา้ได้เตม็ทีส่ าหรบัการเลือกซื้อ
สนิคา้ไดเ้ตม็ที ่ซึง่อาจจะท าใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ปนูซเีมนตไ์ดเ้พิม่มากขึน้ ประกอบกบัหากรา้นคา้มเีวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
คลอบคลุมช่วงเวลาที่จะเขา้มาใช้บรกิารกจ็ะท าให้ผู้บรโิภคสามารถจดัการเวลาของตนเองเพื่อเดินทางมาซื้อสินค้า               
ทีร่า้นคา้ไดง้่ายและสะดวกมากขึน้ จงึท าใหส้ว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) และ  
ด้านจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทาง
เดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์นูซเีมนตข์อง
ผู้บรโิภคในจงัหวดักระบี่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจยัทางการตลาด ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บั             
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์นูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบี ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2.6 ดา้นบุคคล ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ปูนซเีมนต์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนถุงปนูซเีมนตส์ าหรบัการซือ้ต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัระดบัต ่า และ
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคต้องการไดร้บัค าแนะน ารวมถงึการบรกิาร 
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ที่ดีจากร้านค้าและพนักงานที่จ าหน่ายเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ตนเองต้องการสนิค้าปูนซีเมนต์ที่ต้องใช้
เฉพาะเจาะจง การทีพ่นักงานมจี านวนเพยีงพอและสามารถใหค้ าแนะน า อธบิายการใชง้าน และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เป็นยงัด ีซึง่สามารถช่วยผูบ้รโิภคตดัสนิใจไดก้จ็ะเป็นประโยชน์กบัผูบ้รโิภคอย่างมาก และท าให้ผูบ้รโิภคสามารถเลอืก
ซื้อสนิค้าได้ในปริมาณที่เยอะมากขึ้นเพราะมีความมัน่ใจในคุณสมบตัิสนิค้า จึงท าให้ส่วนประสมการตลาดบริการ                
ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนถุงปูนซเีมนต์
ส าหรบัการซื้อต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัระดบัต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ                
ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักระบี่ ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัทางการตลาด ด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์ูนซเีมนต์ 
ของผู้บรโิภคในจงัหวดักระบี ่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พนิดา ไทยอ่อน 
(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นค้าปลกีวสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่  
ในจงัหวดันครปฐม ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์
การเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม ในดา้นความถี่ในการ
ใชบ้รกิาร ระยะเวลาในการใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2.7 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บริโภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยในการซื้อปูนซีเมนต์ต่อครัง้  
(บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัค่อนขา้งต ่า และมทีศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายปนูซเีมนต์สว่นใหญ่มกัเป็นรา้นคา้ทีม่ขีนาด
ใหญ่เพราะเนื่องจากจ านวนและความหลากหลายของสนิค้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุก่อสรา้งทีจ่ าหน่าย จงึท าใหส้ิง่อ านวย
ความสะดวกภายในรา้นถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญั ทัง้รถเขน็ขนาดใหญ่ ทางลาด ลานจอดรถเป็นต้น ซึง่ถ้ารา้นคา้มสีิง่อ านวย
ความสะดวกทีพ่รอ้มกจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจและตัง้ใจทีจ่ะมาซือ้ปูนซเีมนตภ์ายในรา้นจ าหน่าย ประกอบกบั
หากรา้นคา้มอีากาศถ่ายเท มกีารจดัวางทีเ่ป็นสดัเป็นสว่นกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคในระหวา่งการเลอืกซือ้ จงึท าให้
ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภค             
ในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) และดา้นจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบั
การซื้อต่อครัง้ (ถุง) โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่าและค่อนข้างต ่า และมีทิศทางเดียวกนั ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ ศิริกาญจน์ รัชตวิศาล (2553) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค                 
ในจงัหวดักระบี่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจยัทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั            
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์นูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบี ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พนิดา ไทยอ่อน (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นค้าปลกีวสัดุก่อสร้าง 
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจสั่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์ารเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่
ในจงัหวดันครปฐม ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร ระยะเวลาในการใชบ้รกิาร และค่าใชจ้่ายแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. จากการศกึษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายทีซ่ือ้ปูนซเีมนต์ จากรา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง ในจงัหวดัสกลนครทีม่รีะดบั
การศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001 บาทขึ้นไป อาชีพอื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/                           
วยัเกษียณอายุ/นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มพีฤตกิรรมการซื้อปูนซเีมนต์ดา้นจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซือ้ต่อครัง้ 
(ถุง) มากทีส่ดุ ดงันัน้ฝา่ยการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑส์ามารถน าขอ้มลูดงักล่าว มาก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย
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เพื่อทีจ่ะสามารถพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดใ้นอนาคต โดยอาจจะเพิม่บรกิารในการจดัส่ง
สนิคา้หากซือ้สนิคา้ครบจ านวนทีท่างรา้นก าหนด เพื่อทีจ่ะใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายซือ้สนิคา้ไดเ้พิม่มากขึน้ 
 2. กลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ปนูซเีมนต ์จากรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสกลนครทีม่เีพศชาย อายุต ่า
กว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท และ
สถานภาพโสด มพีฤตกิรรมการซือ้ปูนซเีมนต์ดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้ปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) มากทีสุ่ด ดงันัน้
ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑส์ามารถน าขอ้มูลดงักล่าว มาก าหนดนโยบายการสื่อสารทางการตลาดลูกค้า
เป้าหมายไดอ้ย่างถูกต้อง โดยอาจจะจดัท าส่วนลดรายการพเิศษส าหรบัลูกคา้ทีม่ยีอดซื้อขัน้ต ่าตามทีท่างรา้นก าหนด 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคสนใจและร่วมสนุก ประกอบกบัจะท าใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ไดเ้พิม่มากขึน้ 
 3. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายสื่อสารทางการตลาด ควรร่วมกนัวางแผนการประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางทีค่่อนขา้งหลากหลาย เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้่ายมากทีส่ดุ เช่น ป้ายโฆษณาหน้ารา้นคา้ ป้ายโฆษรา
ริมถนน รวมไปถึงใบปลิวที่มขี้อมูลส่วนลดและสนิค้าที่ร่วมรายการ เพราะจะสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้บรโิภค
กลุ่มเป้าหมาย รวมถงึเพิม่สทิธพิเิศษในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ หรอืช่วงทีร่ฐับาลมอบสทิธลิดหย่อนภาษีจากากรซื้อ
สนิคา้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคซือ้ปูนซเีมนต์มากขึน้ เพราะจะผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมการตลาดบรกิาร  ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนเงนิโดยเฉลีย่                 
ในการซื้อปูนซีเมนต์ต่อครัง้ (บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซีเมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้  (ถุง) โดยมีความสมัพนัธ์              
ระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั 
 4. ผูจ้ดัการรา้นคา้และพนักงานทีใ่หบ้รกิาร ณ รา้นคา้ทีจ่ าหน่าย ควรใหค้วามส าคญักบัอุปกรณ์ในการอ านวย
ความสะดวก ณ รา้นคา้ใหม้คีวามพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ โดยเฉพาะรถเขน็ รถใส่สนิคา้ เพราะเนื่องจากสนิค้าประเภท
ปูนซเีมนต์มขีนาดใหญ่และมนี ้าหนัก รวมถงึควรมกีารจดัวาง แบ่งพืน้ทีท่ีร่บัสนิคา้ใหส้ามารถถ่ายของขึน้ไปยงัรถทีจ่ะ
ขนส่งได้ทันที อาจจะมีพนักงานช่วยบริการในการขนย้าย หรือมีรางเลื่อนในการทุ่นแรง เพื่อเป็นการอ านวย                      
ความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในระหว่างซือ้สนิคา้ เพราะจากผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมการตลาดบรกิาร  ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่
ในการซื้อปูนซีเมนต์ต่อครัง้ (บาท) และด้านจ านวนถุงปูนซีเมนต์ส าหรบัการซื้อต่อครัง้  (ถุง) โดยมีความสมัพนัธ์              
ระดบัค่อนขา้งต ่าและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั 
 5. ผู้ประกอบการ ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัท าเลที่ตัง้ส าหรบัการขยายร้านที่จ าหน่ายสนิค้าปูนซีเมนต์               
ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในการเดนิทาง รวมถงึควรมพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการจอด
รถ และขนถ่ายสนิคา้ นอกจากนี้ควรเพิม่ช่องทางในการจ าหน่ายผ่านทางเวบ็ไซต ์หรอืระบบ Call Center เพื่อเป็นการ
ลดระยะเวลาในการเดินทางรวมถึงบริการรับส่งสินค้า เพราะจากผลการวิจยัพบว่าส่วนประสมการตลาดบริการ                   
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร                   
ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซื้อปูนซเีมนต์ต่อครัง้ (บาท) และดา้นจ านวนถุงปูนซเีมนต์ส าหรบัการซือ้ต่อครัง้  (ถุง) 
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั 
 6. ผู้จดัการร้านค้าและพนักงานที่ให้บริการ ควรวางแผนในการบริหารงานภายในร้านค้าอย่างเหมาะสม               
ทัง้การจดัตารางการเขา้งาน ช่วงพกั การแบ่งหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานโดยเฉพาะในส่วนของการเชค็สนิคา้ทีพ่รอ้มขาย 
อาจท าในรปูแบบของบารโ์คดอาศยัระบบทีม่มีาตรฐาน ทีจ่ะสามารถตดิตามสถานะสนิคา้ไดต้ลอดเวลา นอกจากนี้  ควร
ขยายระยะเวลาที่เปิดและปิดรา้นค้าใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ เช่น อาจจะเปิดร้านคา้ในกรณีพเิศษหากผูบ้รโิภคแจง้
ล่วงหน้า เพราะจากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิาร  ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม              
การซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้ปนูซเีมนตต่์อครัง้ (บาท) และดา้น
จ านวนถุงปนูซเีมนตส์ าหรบัการซือ้ต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั 
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 7. ผู้จ ัดการร้านค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร ควรให้ความส าคญักับความเพียงพอของ
พนักงานอยู่ตลอดเวลา เพราะรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายเป็นงานประเภทบรกิาร ดงันัน้การทีม่พีนักงานทเีพยีงพอจะสามารถ              
ท าใหก้ารบรหิารการจดัการภายในรา้นมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ประกอบกบัมพีนกังานทีค่อยรบัเรื่องหรอืแกไ้ขปญัหา
ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ในกรณีสนิค้าช ารุด หรือต้องการเปลี่ยนสนิค้า โดยมีการก าหนดระยะเวลาการให้บรกิารรวมถึง             
การแจ้งผลติดต่อกลบัที่ชดัเจน เพื่อให้ผู้บรโิภคมัน่ใจในการบรกิารมากขึน้ เพราะจากผลการวจิยัพบว่าส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ปนูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัสกลนคร ดา้นจ านวน
ถุงปนูซเีมนตส์ าหรบัการซือ้ต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัระดบัต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั 
 8. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลิตภัณฑ์ ควรจดัท ารายละเอียดราคาของปูนซีเมนต์ในแต่ละตราสนิค้า 
เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถเปรยีบเทยีบและค านวนจ านวนที่จะสัง่ซื้อได้ทนัท ีโดยแจกแจงเป็นตราสนิค้า รุ่นสนิค้า และ             
ส ีรวมถึงคุณสมบตัิของสนิค้า จดัท าในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลเพื่อน าเสนอเวลาผู้บริโภคต้องการซื้อและ
สอบถามเรื่องรายละเอยีด และมกีารเสนอสทิธพิเิศษในกรณีสัง่ซือ้สนิคา้จ านวนสงูในเรื่องระยะเวลาการช าระเงนิภายใน
เวลาทีก่ าหนดเพื่อเป็นการเพิม่ความยดืหยุ่นใหก้บัผูบ้รโิภค เพราะจากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิาร  
ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ปูนซเีมนต์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสกลนคร ด้านจ านวนถุงปูนซเีมนต์
ส าหรบัการซือ้ต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั 
 9. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ ควรร่วมมอืกบัฝ่ายออกแบบบรรจุภณัฑ์ในการพฒันาแพ็คเก็จ
บรรจุภณัฑข์องปนูซเีมนตโ์ดยใชว้สัดุทีค่งทนต่อการใชง้าน มคีวามยดืหยุ่นรองรบัการกระแทกไดด้ ีและสามารถเปิดใช้
งานง่ายยิง่ขึน้ รวมถงึการเพิม่สตูรสว่นผสมของปนูซเีมนตใ์หม่ๆเพื่อใหส้ามารถตอบสนองทุกการใชง้าน โดยนวตักรรม
ทีช่่วยในเรื่องการผสม การเกาะตวัและคนืรูปของปูน เป็นต้น เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร ด้านจ านวนถุง
ปนูซเีมนตส์ าหรบัการซือ้ต่อครัง้ (ถุง) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

ผลจากการวจิยั ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ปูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภค  
ในจงัหวดัสกลนคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในงานวจิยัต่อไป ดงันี้ 
 1. ควรขยายเขตพื้นที่ศึกษา ครอบคลุมจงัหวดันครพนม และจงัหวดัมุกดาหาร เพราะเนื่องจากเป็นเขต
เศรษฐกจิการค้าชายแดนเช่นเดยีวกนักบัจงัหวดัสกลนคร เพราะจะสามารถได้ขอ้มูลเกี่ยวกบักลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 
เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการวางแผนและขยายกลุ่มเป้าหมายในอนาคต 
 2. ควรท าการศกึษาปูนซเีมนต์เจาะจงในแต่ละตราสนิค้า โดยอาจน าขอ้มูลจากงานวจิยัฉบบันี้มาศกึษาต่อ              
ในกรณีตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้มากทีสุ่ด เพราะขอ้มลูทีไ่ดจ้ะสามารถทราบและเขา้ใจจุดแขง็ จุดอ่อนของสนิคา้ รวมไป
ถึงความต้องการของผู้บรโิภค เพื่อที่จะสามารถน าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาปูนซเีมนต์ของแต่ละตราสินค้า              
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการสนิใจในการสัง่สนิคา้มาวางขาย ณ หน้ารา้นคา้ 
 3. ควรศึกษาปจัจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภค               
ในจงัหวดัสกลนคร ไดแ้ก่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความพงึพอใจ เป็นต้น เพราะสามารถน าขอ้มูลไดจ้าก
งานวจิยั น ามาปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารของรา้นทีจ่ าหน่ายใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 4. ควรศึกษาโดยขยายและเลือกสินค้าอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย           
มากยิง่ขึน้ และจะสามารถน ามาเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูป้ระกอบการในการสัง่สนิคา้เพื่อวางขาย  

5. ควรท าการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ สมัภาษณ์ และเปรยีบเทยีบกลยุทธ์สนิค้า เพราะจะได้ขอ้มูล               
ทีต่่างจากงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยเฉพาะเรื่อง จุดแขง็ของสนิคา้ จุดอ่อน กลุ่มเป้าหมายของแต่ละตราสนิคา้ ขอ้มลูทีไ่ด้
จะสามารถน าไปพฒันาการบรกิารของพนักงานในเรื่องความรู้และความเขา้ใจในแต่ละตราสนิค้า และเพื่อเป็นการ
พฒันาประสทิธภิาพในการขายสนิคา้ของพนกังานต่อไป 
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