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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ทีม่คีวามสัมพนัธก์ับการ
ตดัสนิใจซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ ของบรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด โดยมกีลุ่มตวัอย่าง จ านวน 180 ราย ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ย
สถติทิดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยั พบว่า 

ลูกค้าที่ม ีทุนจดทะเบยีน การประกอบธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ และ ผู ้มีอ านาจตดัสินใจในการซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ในโครงการแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

ลูกคา้ทีม่ ีรูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบยีน การประกอบธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ แตกต่างกันมพีฤตกิรรม
การซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/เดอืน) 
แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นราคา ดา้นความสะดวกในการซื้อสนิคา้ ดา้นการดูแลลูกคา้ และ 
ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันกับพฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสร็จ 
ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ (ครัง้/เดอืน) 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ด้านราคา ด้านความสะดวกในการซื้อสนิค้า ด้านการดูแลลูกคา้                
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ด้านค่าใช่จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรตี
ผสมเสรจ็ (บาท/เดอืน) 
 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้, พฤตกิรรมการซื้อ, คอนกรตีผสมเสรจ็, นครหลวงคอนกรตี 
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ABSTRACT 

 
This research aims to study the customer perspective on marketing mix related to buying behavior of ready 

mixed concrete. A questionnaire was constructed and used as the tool for data collection. The sample size of this 
research consisted of one hundred and eighty customers of Siam City Concrete. The data was analyzed using 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested using t -test, one-way analysis of variance, 
Brown-Forsythe and Pearson correlation analysis. The results can be summarized as follows: 
 Consumers of different amounts of registered capital, business types, duration of operation and decision 
makers in projects demonstrated different behavior in term of average purchase frequency to Siam City Concrete 
(time/month) at a statistically significant level of 0.05. 
 Consumers of different types of enterprises, registered capital, business types and duration of operation 
demonstrated different behavior in terms of average purchase frequency to Siam City Concrete (baht/month) at a 
statistically significant level of 0.05. 
 The marketing mix factors from customer perspective in terms of price, convenience, caring and completion 
aspects had positive effects on customer behavior in term of average purchase frequency to Siam City Concrete 
(time/month) at a statistically significant level of 0.05. 
 The marketing mix factors from the customer perspective in term of price, convenience and caring aspects 
had positive effects on customer behavior in terms of average purchase frequency to Siam City Concrete 
(baht/month) at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Marketing mix, Customer perspective and buying behavior, Ready mixed concrete, Siam city concrete  
 
บทน า 
 ในปี 2559-2561 การลงทุนด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานนับเป็นปจัจัยส าคัญต่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมคอนกรตี กล่าวคอืภาครฐัไดม้กีารวางแผนการลงทุนโครงการภายใตแ้ผนลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคม
ขนส่งของประเทศในวงเงนิลงทุน 2 ล้านล้านบาท ถอืเป็นการลงทุนครัง้ใหญ่ของประเทศไทยทีร่ัฐบาลมนีโยบายจะผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคเอเชียเพื่อรองรับการขยายตัวทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้
กรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โครงการดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐานดังกล่าวล้วนแต่เป็นแรงกระตุ้นในการขยายการลงทุนของนักพัฒนาที่ดิน ทัง้การก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพฯ ที่เน้นเฉพาะพื้นที่ตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า การเปิดตัวโครงการบา้นจัดสรรตามจังหวัดที่มีศักยภาพในการ
พฒันา รวมถงึธุรกิจการก่อสรา้งทีม่แีนวโน้มขยายตวัอย่างรวดเรว็ในต่างจงัหวดั ตลอดจนธุรกิจหา้งสรรพสนิคา้และธุรกิจคา้
ปลีกวสัดุก่อสรา้งทีม่กีารขยายสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศเพื่อรองรับอุปสงคท์ี่ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่ งจากขอ้มูล
มูลค่าตลาดทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและ ในปจัจุบนัตลาดคอนกรตีผสมเสรจ็มคีู่แข่งทีเ่พิม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ เช่น 
CPAC, TPI และยงัมรีายอื่นๆทีม่ศีักยภาพในการแข่งขนั ท าใหน้ครหลวงคอนกรตี หรอื SCCO เสยีส่วนแบ่งทางการตลาด
ค่อนขา้งมาก การศึกษาคน้ควา้พฤตกิรรมการซื้อ และความคดิเหน็ในมุมมองของลูกคา้ ซึ่งจ าแนกเป็นกลุ่มธุรกิจทีม่คีวาม
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แตกต่างกัน ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถท าใหท้ราบถงึความตอ้งการของลูกคา้ไดโ้ดยตรง จงึเป็นแรงจูงใจใหผู้ว้จิยัตอ้งการศึกษา
ปจัจัยในการแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ีโดยให้ความส าคญัในเรื่องของลักษณะทางธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อคอนกรตี
ผสมเสรจ็ และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้เป็นส าคญัโดยปจัจยัเหล่าน้ีล้วนเป็นสิง่ทีก่ลุ่มเป้าหมายใช้
ในการตดัสนิใจเลือกซื้อสนิคา้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางธุรกิจที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท นครหลวง
คอนกรีต จ ากัด จ าแนกตาม รูปแบบธุรกิจ , ทุนจดทะเบียน, การประกอบธุรกิจ, ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ และผูม้ี
อ านาจตดัสนิใจซื้อคอนกรตีในโครงการ 

2. เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ที่มคีวามสัมพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. บรษิัททีม่ลีักษณะทางธุรกิจ ประกอบดว้ย รูปแบบธุรกิจ, ทุนจดทะเบยีน, การประกอบธุรกิจ, ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจการ และผูม้อี านาจตดัสนิใจซื้อคอนกรตีในโครงการทีแ่ตกต่างกันมพีฤตกิรรมซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็แตกต่างกัน  

2. ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จซื้อคอนกรตี
ผสมเสรจ็ ของบรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกับคอนกรตี ผูว้จิยัอา้งองิจาก บรษิัท นครหลวงคอนรตี จ ากัด (2561) คอนกรตี คอื วสัดุก่อสรา้ง
ชนิดหน่ึงที่ใช้ในการก่อสร้าง อาคาร และ สาธารณูปโภคต่างๆ ตัง้แต่ขนาดใหญ่จนถงึขนาดเล็ก เช่น อาคาร บ้านเรอืน 
สะพาน และเขื่อน ซึ่งประกอบดว้ยส่วนผสม 2 ส่วนคอื วสัดุประสาน ไดแ้ก่ ปูนซีเมนตแ์ละน ้าผสมกับวสัดุผสม ไดแ้ก่ ทราย 
หนิ หรอื กรวด และสารผสมเพิม่ต่างๆ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดอุตสาหกรรม ผู้วิจัยอ้างอิงจาก เสรี วงษ์มณฑา (2552) 
กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาเรื่องการตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น 
(Needs) ของผู้บริโภคให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผู้บริโภคให้เกิดความพอใจได้นั ้น                   
จงึจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจผูบ้รโิภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจว่าผูบ้รโิภคคอืใคร ไม่เขา้ใจว่าเขาตอ้งการอะไร ชอบสิง่ใด ไม่ชอบ
สิง่ใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได้ 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7Cs) ผู้วิจัยอ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์              
(2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ทัง้ 7 ตวันัน้ ทุกตวัล้วนมคีวามส าคญัอย่างยิง่ จะขาดตวัใดตวั
หน่ึงไปไม่ได ้พนักงานทีใ่หบ้รกิารจะท าหน้าทีส่ าคญัในการเชื่อมโยงส่วนประสมทางการตลาดตวัอีน่ๆ ใหก้ลมกลืนกันเป็น
เน้ึอเดยีวในการส่งมอบสนิคา้บรกิารใหลู้กคา้ และการบรกิารทีด่ตีอ้งมกีระบวนการทีด่ใีนทางปฎบิตัเิพื่อเกิดความพึงพอใจ
ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
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วิธีด  าเนินการศึกษาวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  คือกลุ่มลูกค้าที่เ ป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนจ าหน่าย กลุ่มพัฒนา

อสงัหารมิทรัพย ์ ของบรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ านวน 328 ราย เฉพาะกลุ่มลูกคา้ที(่Active) คงสถานะการซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็กับทางบรษิัทในระยะเวลา 2 ปี   

กลุ่มตวัอยา่ง  
ผูว้จิยัไดก้ าหนดเลือก กลุ่มตวัอย่างจากประชากรลูกคา้ทีเ่ป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสรา้ง ตวัแทนจ าหน่าย กลุ่มพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์ ของบรษิัท นครหลวงคอนกรตี โดยสุ่มจากจ านวนประชากรทัง้หมด 328 ราย ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ใน
งานวจิยัจ านวนประมาณ 180 ราย  

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจ                  

และสะดวกในการให้ข้อมูล โดยผู้กรอกเป็นผูใ้ห้ค าตอบเอง (Self-administered Questionnaires) จนครบจ านวนตวัอย่าง 
180 ราย 
 
ผลการวิจยั 

จากการศึกษาวจิยัเรอืง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ของบรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มูลไดด้งัน้ี  

ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลด้านลกัษณะทางธุรกิจ 

 ผลการวิเคราะห์ด้านลักษณะทางธุรกิจ พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน                 
20 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1 ทุนจดทะเบียน ทะเบียน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ,000,000 บาท จ านวน 92 ราย คิดเป็น                
รอ้ยละ 51.1 ประกอบธุรกิจประเภท ตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.4 มรีะยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
6-10 ปี จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีฝ่ายจดัซื้อเป็นผูท้ี่มีอ านาจตดัสนิใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในโครงการ 
จ านวน 146 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 81.1 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหปั์จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าของ บริษัท นครหลวง
คอนกรีต จ ากดั 
 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกับระดบัความคดิเหน็ของปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ โดยรวม
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
 ผลการวิเคราะหเ์กี่ยวกับระดบัความคดิเห็นของปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้าน
ผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกับระดบัความคดิเหน็ของปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นราคา
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
 ผลการวิเคราะหเ์กี่ยวกับระดบัความคดิเห็นของปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้าน
ความสะดวกในการซื้อสนิคา้อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกับระดบัความคดิเหน็ของปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นการ
สื่อสารรายละเอยีดสนิคา้ทีช่ัดเจน อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
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ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกับระดบัความคดิเหน็ของปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นการดูแลลูกคา้ 
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า              
ดา้นความสะดวกสบาย อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า            
ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
 
 ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลูกค้าท่ีมีลกัษณะทางธุรกิจ ประกอบด้วย รูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน การประกอบธุรกิจ 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ และ ผูท้ีม่อี านาจตัดสนิใจซื้อคอนกรตีในโครงการแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัดแตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ลูกคา้ทีม่รูีปแบบธุรกิจแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสร็จ บรษิัท นครหลวง
คอนกรีต จ ากัดด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ(ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ             
ทีร่ะดบั  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 ลูกค้าทีม่ีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัดดา้น
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อคอนกรตีผสมเสรจ็(บาท/เดอืน) แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ลูกคา้ทีม่ทีุนจดทะเบยีนแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวง
คอนกรตี จ ากัดดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ  
0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ลูกคา้ทีม่ทีุนจดทะเบยีนแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด  ดา้น
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อคอนกรตีผสมเสรจ็(บาท/เดอืน)แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ลูกคา้ทีม่กีารประกอบธุรกิจ แตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสรจ็ บรษิัท นคร
หลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็(ครัง้/เดอืน)แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถิติที่
ระดบั  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ลูกคา้ทีม่กีารประกอบธุรกิจ แตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสร็จ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด 
ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อคอนกรตีผสมเสรจ็(บาท/เดอืน)แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ลูกคา้ทีม่รีะยะเวลาในการด าเนินกิจการ แตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสร็จ 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ(ครัง้/เดือน) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ลูกค้าที่มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการ แตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวง
คอนกรตี จ ากัด ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อคอนกรีตผสมเสรจ็(บาท/เดอืน)แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ  
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ลูกคา้ทีม่ผีูม้อี านาจตดัสนิใจในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ในโครงการแตกต่างกันมพีฤตกิรรม
การซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็(ครัง้/เดือน) 
แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ลูกค้าที่มีผู ้มีอ านาจตดัสินใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในโครงการแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อคอนกรตี
ผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากดั 
(บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านความ
สะดวกในการซื้อสินค้า ด้านการสื่อสารรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน ด้านการดูแลลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย                 
ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวง
คอนกรตี จ ากัด 

สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นราคา ดา้นความสะดวกในการซื้อสนิคา้ ดา้น
การดูแลลูกคา้  ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสรจ็ 
บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนัียส าคญัทางสถิติ 
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ด้านราคา  ด้านความสะดวกในการซื้อสนิคา้               
ด้านการดูแล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด ด้านความถีโ่ดย
เฉลี่ยในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวจิยัเรอืง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ของบรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด สามารถน าผลการศึกษาวจิยัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 ลูกค้าท่ีมีลกัษณะทางธุรกิจ ประกอบด้วย รูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน การประกอบธุรกิจ 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ และ ผูท้ีม่อี านาจตดัสนิใจซื้อคอนกรตีในโครงการแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัดแตกต่างกัน 

รูปแบบธุรกิจ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกคา้ทีม่ีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอนกรีต
ผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรีตผสมเสรจ็(ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจาก ปริมาณงานก่อสร้างภายในประเทศมีการกระจายตัวครอบคลุมถึง                   
3 รูปแบบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และบริษัท จ ากัด(มหาชน) ท าให้ความถี่ของการซื้อคอนกรตี
ผสมเสรจ็ไม่แตกต่างกัน 

ลูกค้าที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด 
 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ(บาท/เดอืน)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.01  
โดยลูกคา้มรูีปแบบธุรกิจเป็นบริษัท จ ากัด(มหาชน) มคี่าใช้จ่ายต่อเดอืนมากทีสุ่ด ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบธุรกิจกลุ่มอื่นๆ  
เน่ืองจากมูลค่างานก่อสรา้งทีแ่ต่ละรูปแบบธุรกิจรบัได้ไม่เท่ากันเช่น บรษิัทจ ากัด(มหาชน) ส่วนมากจะไดร้บังานโครงการ
ใหญ่ ท าใหม้คี่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงกว่ารูปแบบธุรกิจอื่นๆ สอดคล้องกับแนวคดิพฤตกิรรมการซื้อของตลาดธุรกิจ (ชีวรรณ 
เจรญิสุข 2557) กล่าวว่า บรษิัทขนาดใหญ่จะพิจารณาเลือกผู้ขายโดยดูจากรายชื่อผูข้ายที่ผ่านการอนุมตั ิ ซึ่งผูข้ายเหล่าน้ี
ตอ้งใช้ความพยายามในการรกัษาราคาและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์รวมทัง้บรกิารทีร่วดเรว็ 
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ทุนจดทะเบยีน จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลูกคา้ทีม่ทีุนจดทะเบยีนแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสร็จ 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยลูกคา้ทีม่ทีุนจดทะเบยีนสูงตัง้แต่ 60,000,000 - 100,000,000 บาท มคีวามถีใ่นการซื้อ
คอนกรตีมากทีสุ่ด ซึ่งแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามที่มทีุนจดทะเบียนกลุ่มอื่นๆ เน่ืองจาก ลูกคา้ทีม่ทีุนจดทะเบียนสูง
ตัง้แต่ 60,000,000 - 100,000,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นบรษิัทขนาดกลาง สามารถรบังานก่อสร้างได้ทัง้ขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ ท าใหม้คีวามถีใ่นการสัง่คอนกรตีผสมเสรจ็ต่อเดอืนมากกว่ากลุ่มอื่น 
 ส่วนลูกคา้ทีม่ทีุนจดทะเบยีนแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อคอนกรตีผสมเสรจ็(บาท/เดอืน) แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ลูกคา้ทีม่ี
ทุนจดทะเบยีนมากกว่า 100,000,000 บาท มคี่าใช้จ่ายในการซื้อคอนกรตีมากทีสุ่ด ซึ่งแตกต่างจากลูกคา้ทีม่ทีุนจดทะเบยีน
กลุ่มอื่นๆ เน่ืองจาก ลูกคา้ทีม่ทีุนจดทะเบยีนมากกว่า 100,000,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่ทีม่ี
ชื่อเสียง มีความมัน่คงทางการเงินสูง มีศักยภาพในการรับงานก่อสร้างระดบัเมกะโปรเจคในประเทศ เป็นที่ไวว้างใจของ
ภาครัฐและเอกชน ท าให้มีบริษัทเหล่าน้ีมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสูง ทัง้น้ีผู ้แทนขายของบริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด 
สามารถเสนอวงเงนิพเิศษ จดัโปรโมชัน่ ใหก้ับลูกคา้เหล่าน้ีไดเ้พื่อส่งเสรมิการขาย 

การประกอบธุรกิจ จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลูกค้าที่มีการประกอบธุรกิจ แตกต่างมีพฤตกิรรมการซื้ อ
คอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัดดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ (ครัง้/เดอืน) แตกต่าง
กันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยทีก่ารประกอบธุรกิจในรูปแบบ ตวัแทนจ าหน่าย มพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตี
ผสมเสรจ็ดา้นความถีม่ากทีสุ่ด ซึ่งแตกต่างกับการประกอบธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ เน่ืองจาก ตวัแทนจ าหน่ายสามารถรบังาน
ก่อสรา้งไดห้ลากหลายประเภท มูลค่างานไม่สูงมากแต่มจี านวนงานสูง จงึมพีฤตกิรรมการสัง่ซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็บ่อยครัง้
กว่าผูท้ีป่ระกอบธุรกิจในรูปแบบพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และรบัเหมาก่อสรา้ง 

ลูกคา้ทีม่กีารประกอบธุรกิจแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด 
ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อคอนกรตีผสมเสร็จ (บาท/เดอืน) แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยการ
ประกอบธุรกิจแบบพฒันาโครงการอสงัหารมิทรัพย์มพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ดา้นค่าใช้จ่ายมากทีสุ่ด เน่ืองจาก
การประกอบธุรกิจแบบพฒันาโครงการอสงัหารมิทรัพย ์ มกีารพฒันาโครงการงานขนาดใหญ่ มูลค่าต่อโครงการสูงมาก ท า
ใหค้่าใช้จ่ายในการซื้อคอนกรตีต่อเดอืนสูงมากกว่า การประกอบธุรกิจแบบตวัแทนจ าหน่าย และรบัเหมาก่อสรา้ง สองคล้อง
กับแนวคดิของพฤตกิรรมการซื้อของตลาดธุรกิจ (ชีวรรณ เจรญิสุข 2557) กล่าวว่า ผูซ้ื้อสนิคา้อุตสาหกรรมไม่ไดซ้ื้อสนิค้า
หรอืบรกิาร เพื่อการบรโิภคและอรรถประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ซื้อผลิตภณัฑต์่างๆ เน่ืองจากสิง่กระตุน้ต่อไปน้ี (1) ตอ้งการ
สรา้งรายไดห้รอืก าไร (2) เพื่อลดตน้ทุนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าที่มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการ               
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จ(ครัง้/เดือน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ลูกค้าที่มีระยะเวลาให้การ
ด าเนินงาน 6-10 ปี มพีฤตกิรรมในการซื้อคอนกรตีดา้นความถีม่ากทีสุ่ด ซึ่งแตกต่างกับผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะยะเวลาใน
การด าเนินกิจการกลุ่มอื่นๆ เน่ืองจาก ระยะเวลาให้การด าเนินงาน 6 -10 ปีนั ้นธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโตและมีความมัน่คง
พอทีจ่ะขยายฐานลูกคา้เพิม่มากขึน้ จงึท าใหม้คีวามถีใ่นการซื้อคอนกรตีสูง 
 ลูกค้าที่มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวง
คอนกรตี จ ากัดดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทีซ่ื้อคอนกรีตผสมเสร็จ(บาท/เดอืน) แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 
0.05 พบว่า ลูกคา้ทีม่รีะยะเวลาในการด าเนินกิจการ มากกว่า 15 ปี มพีฤตกิรรมในการซื้อคอนกรตีดา้นค่าใช้จ่ายมากที่สุด 
ซึ่งแตกต่างกับลูกคา้ทีม่ีระยะเวลาในการด าเนินกิจการกลุ่มอื่นๆ เน่ืองจากมคีวามเชียวชาญและมีประสบการณ์สูงในการ
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บรหิารจดัการงาน มศีักยภาพในการรบังานขนาดใหญ่ รวมถงึมกีารสัง่ซื้อคอนกรตีกับทางอนิทรคีอนกรตีเป็นระยะเวลานาน 
มคีวามมัน่ใจในคุณภาพและบรกิารของอนิทรคีอนกรตี ท าใหม้คี่าใช้จ่ายต่อเดอืนสูง 

ผูม้อี านาจตดัสนิใจในการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ในโครงการ จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูม้อี านาจตดัสนิใจใน
การซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ในโครงการแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด 
ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยทีซ่ื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ลูกคา้          
ทีม่ฝี่ายจดัซื้อเป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจซื้อคอนกรตี มพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสรจ็ด้านความถีม่ากทีสุ่ด ซึ่งแตกต่าง
จากลูกค้าที่มีวิศวกรโครงการเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจซื้อคอนกรีต เน่ืองจาก ลูกค้าส่วนมากให้อ านาจการตัดสินใจซื้อ
คอนกรตีผ่านฝ่ายจดัซื้อ เพราะตอ้งมกีารเปรยีบเทียบราคา คุณภาพ การบรกิาร ระหว่าง Supplier หลายๆ เจา้ เพื่อใหไ้ด้
สนิคา้ทีม่คีวามคุม้ค่ากับราคา รวมถงึการบรหิารจดัการตน้ทุนของบรษิัทอกีดว้ย สอดคล้องกับแนวคดิพฤตกิรรมการซื้อของ
ตลาดธุรกิจ (ชีวรรณ เจรญิสุข 2557) กล่าวว่า ฝ่ายจดัซื้อจะตรวจสอบผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารต่างๆ ของผูข้ายว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ ตอ้งรบัรูถ้งึโอกาส เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอุปกรณ์ในราคาทีต่ ่ากว่า หรอืมคีุณภาพดกีว่า เมื่อ
ไดต้ามทีค่าดหวงัไวจ้ะท าการสัง่ซื้ออย่างต่อเน่ือง 
 ผู้มีอ านาจตัดสินใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในโครงการแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสรจ็ 
บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ (บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 เน่ืองจาก ลูกคา้เหน็ว่าราคาคอนกรตีของอนิทรคีอนกรีตอยู่ในระดบั ราคาตลาด คุณภาพคุม้ค่ากับ
ราคา ท าใหค้่าใช้จ่ายต่อเดอืนไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐาน 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
คอนกรีตผสมเสรจ็ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
 ดา้นราคา จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของ
บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยต่อเดอืน และ ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนในทศิทางเดียวกัน 
แสดงว่า ลูกค้าเห็นว่าราคาคอนกรีตของอินทรีคอนกรีต มีราคาอยู่ในระดับคุ ้มค่ากับคุณภาพและบริการ ราคาสามารถ
แข่งขนัไดใ้นตลาด และหากลูกคา้ไดร้บัส่วนลดมากขึน้ เพิม่ระยะเวลาในการช าระเงนิไดน้านขึน้ จะท าใหลู้กคา้มพีฤตกิรรม
ในการซื้อคอนกรีตเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก หากลูกค้าได้รับส่วนลดที่สูงกว่าคู่แข่ง จะสามารถจูงใจให้ลูกค้าพิจารณาการซื้อ
คอนกรีตครัง้ต่อไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ปทัมา ตัง้ต้นสกุลดี (2555) ที่ได้ศึกษาค้นควา้ปจัจัยทีม่ี
ความสัมพันธ์กันการตดัสนิใจซื้อวสัดุก่อสร้างของลูกคา้ ในอ าเภอ บางปะอิน จังหวัด อยุธยา พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม               
ใหค้วามส าคญักับปจัจยัดา้นราคาในระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวจิยัของ บุญพา องิอนุรกัษ์สกุล (2546) ศึกษาถงึปจัจยั              
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าบริษัทแฮนสันคอนกรีต (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขต           
กรุงเทพมหานคร ในช่วงทีร่ฐับาลมโีครงการสนับสนุนเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ท าใหภ้าคการก่อสรา้งมแีนวโน้มเตบิโตเพิ่มขึ้น 
ส่งผลใหผู้ผ้ลิตซึ่งมอียู่ในตลาดอุตสาหกรรมคอนกรตีมากรายเกิดการแข่งขนักันเพื่อรกัษาและขยายส่วนแบ่งตลาดของตน 
กลยุทธท์ีไ่ม่เคยมมีาก่อนในอุตสาหกรรมน้ีต่างก็น ามาใช้ เช่น การจดัรายการพเิศษ ลดราคา เป็นตน้  

ดา้นความสะดวกในการซื้อสนิคา้ จากการสมมตฐิานพบว่า ดา้นความสะดวกในการซื้อสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์ับ
พฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด ด้านความถี ่และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดอืน                
ในทศิทางเดยีวกัน แสดงว่า ลูกคา้เหน็ว่าพนักงานขายมคีวามเชี่ยวชาญและความรูเ้กี่ยวกับตวัสนิคา้เป็นอย่างด ีหากลูกคา้
ไดร้บัการอ านวยความสะดวกในการซื้อคอนกรตีผ่านทางศูนยบ์รกิารอนิทรทีีด่มีากขึน้ มกีารบรกิารทีร่วดเรว็ในการจองและ
จดัสรรควิของรถขนส่ง ท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและมัน่ใจในอนิทรคีอนกรตี และจะท าใหลู้กคา้มีพฤติกรรมการซื้อ
คอนกรตีเพิม่ขึน้ เน่ืองจาก หากลูกคา้สามารถตดิต่อศูนยบ์รกิารอนิทรคีอนกรตีไดร้วดเรว็ขึน้ จะสามารถบรหิารจดัการหน้า
งานก่อสรา้งของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ วารุณี ตนัตวิงศ์วาณิ  (2556) กล่าวว่า 
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ลูกคา้จะใช้บรกิารกับธุรกิจใด ธุรกิจนัน้จะตอ้งสรา้งความสะดวกใหลู้กคา้ ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสอบถามขอ้มูลและการไปใช้
บรกิาร หากลูกคา้ไปตดิต่อใช้บรกิารไดไ้ม่สะดวก ธุรกิจจะดอ้งท าหน้าทีส่รา้งความสะดวกใหก้ับลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด   

ด้านการดูแลลูกค้า จากการสมมตฐิานพบว่า ด้านการดูแลลูกค้า มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซื้อคอนกรตี
ผสมเสรจ็ของบรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นความถีแ่ละดา้นค่าใช้โดยเฉลี่ยต่อเดอืนในทศิทางเดยีวกัน แสดงว่า เมื่อ
ลูกคา้พอใจในการบรกิารหลังการขายทีด่ ี เช่น การซ่อมแซม ชดเชยหลังการขายหากเกิดความไม่เรียบรอ้ย มทีมีเทคนิค
คอยช่วยแก้ปญัหาอย่างทนัถว้งท ีมกีารตดิตามขอ้รอ้งเรยีน ดูแลใหค้วามส าคญักับลูกคา้ทุกรายเป็นอย่างดสีม ่าเสมอ จะท า
ให้ลูกค้ามีความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรีตเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากหากลูกคา้ประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ของอนิทรี
คอนกรตีทีเ่หนือกว่าคู่แข่ง จะท าใหลู้กคา้ซื้อคอนกรตีเพิม่ขึน้ สอดคล้องกับแนวคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์  (2546) กล่าววา่ 
ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการที่จ าเป็นหรือบริการที่ฟุ่มเฟือย ลูกค้าด้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดจีากผู้
ให้บริการตัง้แต่เริ่มก้าวเท้าแรกเช้ามาจนถึงก้าวออกจากร้านนัน้ ไม่ว่าจะเป็นครัง้แรกหรือครัง้ใดของการใช้บรกิารก็ตาม 
หรอืไม่ว่าจะเป็นพนักงานผูใ้ดทีใ่หบ้รกิารก็ตาม  

ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ จากการสมมตฐิานพบว่า ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความ
ตอ้งการ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของบรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ย
ต่อเดือนในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า หากลูกค้าพอใจต่อการจัดสรรจองควิรถจดัส่งคอนกรีตอย่างรวดเร็ว โดยมีการแจง้
สถานะก่อนสนิคา้ถงึหน้างาน รวมถงึมกีารส่งQC มาตรวจสอบสถานะคอนกรตีทีห่น้างานก่อนท าการเทคอนกรตี จะท าให้
ลูกค้ามีความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรีตเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก ลูกค้ามัน่ใจในคุณภาพและบริการที่ดขีองอินทรีคอนกรตี 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างด ี สอดคล้องกับแนวคดิของ (ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ 2546) กล่าวว่า ลูกคา้
มุ่งหวงัใหไ้ดร้บัการตอบสนองความตอ้งการอย่างสมบูรณ์แบบ ตรงกับความตอ้งการลูกคา้ ในแต่ละธุรกิจบรกิาร แมข้ัน้ตอน
การใหบ้รกิารจะมคีวามซับซ้อน ลูกคา้ไม่มสี่วนมารบัรู ้ รูอ้ย่างเดยีวว่า กระบวนการใหบ้รกิารตอ้งตอบสนองความตอ้งการ
อย่างครบถว้น ไม่ขาดตกบกพร่อง 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากการศึกษาวจิยัเรื่อง  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ทีม่คีวามสัมพนัธก์ับพฤตกิรรมการ
ซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ดงัน้ี 

1. จากงานวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีรูปแบบธุรกิจเป็น บริษัท จ ากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทนครหลวงคอนกรีต ด้านค่าใช้จ่ายสูงกว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามที่มรูีปแบบธุรกิจห้างหุน้ส่วน
จ ากัดและบรษิัท จ ากัด  ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอว่า อนิทรคีอนกรตี หรอืผูท้ีส่นใจประกอบธุรกิจประเภทน้ี รวมถงึนักการตลาด
ในธุรกิจน้ี ควรใหค้วามส าคญักับลูกคา้ทีม่ีรูปแบบเป็น บรษิัท จ ากัด(มหาชน)มากทีสุ่ด โดยพฒันากลยุทธท์ีแ่ปลกใหม่กับ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เช่น กลยุทธการส่งเสริมการตลาด จัดโปรโมชัน่ พัฒนาการรักษาความสมัพันธ์ที่ดกีับลูกคา้ จัด
สมัมนาใหก้ับลูกคา้เพื่อเพิม่พูนขอ้มูลเกี่ยวกับตวัสนิคา้ให้ทราบรายละเอียดทีช่ัดเจน ถูกตอ้ง รวมถงึควรใหค้วามส าคญักับ
การสื่อสารใหข้อ้มูลหลากหลายช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับลูกคา้ใหไ้ด้มากทีสุ่ด พฒันาช่องทางการช าระเงินให้
ทนัสมยั และรวดเรว็มากยิง่ขึน้ตามเทคโนโลยทีีเ่ปลี่ยนไป เพื่อเพิม่การตดัสนิใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสรจ็ของลูกค้าที่มี
รูปแบบธุรกิจเป็น บรษิัท จ ากัด (มหาชน) ไดม้ากขึน้  

2. จากงานวิจัยพบว่า ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทนจ าหน่าย มีพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของ
บริษัทนครหลวงคอนกรีต จ ากัด ด้านความถี่โดยเฉลี่ย(ครัง้/เดือน) มากที่สุดจึงขอแนะน าให้บริษัท นครหลวงคอนกรตี 
จ ากัด ควรให้ความส าคัญกับลูกคา้ที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่าย โดยยื่นข้อเสนอพิเศษให้ เช่น ราคาพิเศษใน
โครงการมีที่มูลค้าสูงเพื่อเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ี และ ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู ้พัฒนาโครงการ
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อสังหาริมทรัพย์ มีพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทนครหลวงคอนกรีต จ ากัด ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย                 
(บาท/เดือน) มากที่สุด จึงขอแนะน าให้ผู ้ประกอบการกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ ควรเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ตดิต่อสื่อสารกับลูกคา้ทีเ่ป็นผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรัพยม์ากยิง่ขึน้ เช่นเพิม่ช่องทางการติดต่อ และควรเพิม่พนักงาน
รับออเดอร์ให้มากขึ้น เพื่อรองรับสายของลูกคา้ทีจ่ะสัง่ซื้อคอนกรีตไดอ้ย่างเพยีงพอ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ทีป่ระกอบธุรกิจ
ผู ้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือนสูงสุด ควรมีการพัฒนาและควบคุมมาตรฐานของ
ศูนย์บริการอินทรี 1732 ให้ทันสมัย ฉับไว เพื่อรองรับสายของลูกคา้และหากลูกค้าติดต่อไดง่้ายขึ้นจะสามารถช่วยเพิม่
ความถีใ่นการสัง่ซื้อไดม้ากยิง่ขึน้ 

3. จากงานวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มีผู ้มีอ านาจตัดสินใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในโครงการ เป็นฝ่ายจัดซื้อ                   
มพีฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสร็จของบริษัทนครหลวงคอนกรตี จ ากัด  ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดอืน) มากทีสุ่ด               
จงึขอแนะน าใหผู้ป้ระกอบการกิจการคอนกรตีผสมเสรจ็ โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ควรใหค้วามส าคญักับลูกคา้
ทีเ่ป็นฝ่ายจดัซื้อ โดยการจดัโปรโมชัน่ พฒันากลยุทธด์า้นการส่งเสรมิการขาย การรกัษาความสมัพนัธอ์นัดใีนระยะยาวกับ
ฝ่ายจดัซื้ออย่างสม ่าเสมอ  รวมทัง้ตอ้งสรา้งความภคัดตี่อสนิคา้และบรกิารของอนิทรคีอนกรตี โดย มกีารมอบของขวญัเน่ือง
ในโอกาสพเิศษ เช่น ปีใหม่ ตรุษจนี เป็นตน้ ท าใหลู้กคา้มพีฤตกิรรมการซื้อเพิม่มากยิง่ขึ้น 

4. จากงานวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทนครหลวงคอนกรีต จ ากัด  ด้านความถีโ่ดยเฉลี่ย  (ครัง้/เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
(บาท/เดอืน) ในทิศทางเดียวกัน ดังนั ้น ผู ้ว ิจัยจึงเสนอว่าผูป้ระกอบการกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ ควรให้ความส าคญักับ              
การจดัโปรโมชัน่ใหลู้กคา้ มกีารเสนอส่วนลด เพื่อการรกัษาตลาดเดมิและเพิม่ลูกคา้รายใหม่ๆ เช่น มกีารเก็บคะแนนสะสม           
เพื่อน าไปแลกของรางวลั เพื่อเป็นแรงจูงใจในการซื้อครัง้ต่อไป ควรก าหนดราคาใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของลูกค้า 
และสภาพตลาดภายในประเทศ เพื่อเป็นการปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงและเปรียบเทียบราคากับ
สินค้าและบริการกับผู ้ประกอบการธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จอื่นๆ เพื่อสร้างความแตกต่างทางด้านราคา ท าให้ลูกคา้รูส้กึ
คุม้ค่า และเกิดความพอใจในดา้นราคาของการใหบ้รกิาร ซึ่งหากลูกคา้รูส้กึคุม้ค่า ก็จะช่วยสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขัน
และสามารถดงึดูดใหลู้กคา้กลับมาซื้อซ ้าได  ้

5. จากงานวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นความสะดวกในการซื้อสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์
กับพฤตกิรรมการซื้อคอนกรตีผสมเสร็จของบรษิัทนครหลวงคอนกรตี จ ากัด  ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดอืน) และดา้น
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/เดอืน) ในทศิทางเดยีวกัน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอว่าผูป้ระกอบการกิจการคอนกรตีผสมเสรจ็ ควรให้
ความส าคญักับการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูแ้ทนขาย และศูนยบ์รกิารคอนกรตี กับลูกคา้ ควรสนับสนุนและส่งเสรมิศักยภาพ
ของบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร มกีารจดัอบรมพนักงาน ในเรื่องของตวัผลิตภณัฑ ์ และการใหบ้รกิารลูกคา้ หากพนักงานมคีวามรู้
ความเชียวชาญในตัวสินค้า และมีความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการช่วยแก้ไขปญัหาให้ลูกค้า จะช่วยสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่ที าใหลู้กคา้รูส้กึว่าตนเองเป็นบุคคลส าคญั อกีทัง้ยงัสามารถจูงใจใหลู้กคา้เลือกซื้อซ ้าไดง่้ายยิง่ขึน้  

6. จากงานวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นการดูแลลูกคา้ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรม
การซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็ของบรษิัทนครหลวงคอนกรตี ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดอืน) ในทศิทางเดยีวกัน ดงันัน้ ผูว้จิยั
จึงเสนอว่าผู ้ประกอบการกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ ควรให้ความส าคญักับการดูแลลูกค้าทัง้ก่อนและหลังซื้อสินค้า เช่น 
ปรบัปรุงการบรกิารซ่อมแซมหรอืชดเชยหลังการขายใหม้คีวามรวดเรว็และช่วยลูกค้าแก้ไขปญัหาไดท้นัถว้งท ี เพิม่บุคลากร
ของศูนย์บริการอนิทรีให้เพียงพอต่อความต้องการ ไม่ท าให้ลูกคา้รอสายนาน รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ติดตามปญัหาขอ้
ร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทให้การดูแลเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นบุคคลส าคญั จะท าให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อ
คอนกรตีดา้นความถีเ่พิม่มากขึน้ 
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7. จากงานวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 
มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทนครหลวงคอนกรีต ด้านความถีโ่ดยเฉลี่ย  (ครัง้/เดอืน)              
ในทศิทางเดยีวกัน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอว่าผูป้ระกอบการกิจการคอนกรตีผสมเสรจ็ ควรสนับสนุนและส่งเสรมิศักยภาพของ
บุคลากรทุกส่วนงาน โดยเฉพาะฝ่ายจดัส่งและฝ่ายผลิต หากพนักงานมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการรถ
ขนส่งที่ดี ช่วยลูกค้าจัดสรรเวลาของหน้างานก่อสร้าง อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะรถขนส่ง ตลอดจน
ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรตีใหไ้ดม้าตรฐานก่อนท าการจดัส่ง ปจัจยัดงักล่าวมผีลถงึยอดขายในปจัจุบนัและอนาคตของ
บรษิัท หากลูกคา้มมุีมมองทีไ่ม่ด ี อาจจะท าใหลู้กคา้เปลี่ยนไปใช้สนิคา้จากบรษิัทอื่นได ้ เพราะสถานการณ์การแข่งขันทาง
การตลาดในปจัจุบนัมอีตัราสูง แต่มกีารวางแผนกลยุทธท์างการตลาดทีด่จีะรกัษาตลาดเดมิและสามารถเพิม่ลูกคา้รายใหม่ๆ 
ไดอ้กีดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า  
1. ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ที่เป็นผลมาจากปจัจยัส่วนประสม

การตลาดในมุมมองลูกค้า เพื่อให้ผู ้ประกอบการเน้นศึกษากลยุทธท์างการตลาดเพื่อที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้มคีวาม
หลากหลายมากยิง่ขึน้ 

2. ควรศึกษาเพิม่เติมดา้นความจงรักภัคดีและความคาดหวงัของลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 
และรกัษาฐานลูกคา้เดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงด้านเดียว ยังเป็นข้อจ ากัดส าหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้รับ                 
ในโอกาสต่อไปแนะน าใหผู้ว้จิยัท่านต่อไปใช้วธิเีก็บรวบรวมขอ้มูลในลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม เพื่อให้
การแปลความหมายและการวเิคราะหข์อ้มูลมลีักษณะทีถู่กตอ้งและครอบคลุมทีสุ่ด    

4. ควรมีการศึกษาข้อมูลวิจยัวสัดุก่อสร้างในรูปแบบอื่นๆ เช่น ปูนซีเมนต ์อิฐมวลเบา หิน ทราย เหล็ก วัสดุมุง
หลังคา วสัดุปูพืน้ เพราะขอ้มูลทีไ่ดจ้ะสามารถน ามาพฒันาการประกอบธุรกิจเพื่อใหม้รูีปแบบที่ครบวงจรมากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้้วยด ีเน่ืองจากผู้วจิัยไดร้ับความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดยีิง่จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ประธาน และกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ โดยเฉพาะ อาจารย์ ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์                
ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ทุ่มเทใส่ใจต่อลูกศิษย์และงานดา้นวิชาการอย่างไม่เหน็ดเหน่ือย โดยให้ค าปรึกษา และ
ค าแนะน าที่มีคุณค่า ช่วยตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดท างานวิจยัน้ีทุกขัน้ตอน ผู ้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศักดิน์รงค ์ทีก่รุณาเป็น
กรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ ์และขอให้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าวิจยัครัง้น้ี              
ดว้ยความเมตตาเสมอมา ตลอดจนผูม้สี่วนส าเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทุกท่าน คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอ
มอบใหก้ับผูเ้กี่ยวขอ้งและบรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป คุณขจรพล ชัยสนัต ิและคุณศรณัย ์
แสงศรจีนัทร ์ทีใ่หค้ าปรกึษาแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และทีข่าดไม่ได ้คอื บรษิัท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด ทีอ่นุญาต
ใหท้ าวจิยัชิ้นน้ีและใหข้อ้มูลต่างๆ 
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