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บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทาง การตลาดกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม ด้วยการเก็บแบบสอบถาม จานวน 400 คน จากกลุ่มตัวอย่างที่มาชมงาน
แสดงสิ นค้าอินเตอร์ แมชโชว์ ซึ่ งเป็ นงานแสดงสิ นค้าเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักร เครื่ องมือ ที่ เกี่ ยวข้องกับเหล็ก
จักรกลและโลหะการ รองรับและสนับสนุนการผลิตในด้านอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และคอมโพแนน รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตรับช่วง
ต่ อ ที่ เกี่ ย วข้อ ง งานแสดงจะจัด ขึ้ นทุ ก ปี ในเดื อ นพฤษภาคม ณ ศู น ย์นิ ท รรศการและประชุ ม ไบเทค บางนา
กรุ งเทพมหานคร (Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉ ลี่ ย (Mean) และส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน ได้ แ ก่ T-test independent samples, One Way ANOVA และ Pearson
Correlation
ผลการวิจัยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี ระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี สถานภาพการสมรสโสด มีตาแหน่ งในองค์กรของ คือ ฝ่ ายจัดซื้ อ และไม่มีอานาจในการสั่งซื้ อ อยู่ใน
องค์กรที่เปิ ดดาเนิ นกิจการมาแล้วมากกว่า 3 ปี ปั จจัยทางด้านอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งในองค์กร ด้านผลิตภัณฑ์
ที่ จาหน่ ายผ่านหน้าร้าน และด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายผ่านหน้าร้าน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัด
อุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 สาหรับด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้าน
ราคาจาหน่ายไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ในด้านปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดเรี ยงตามลาดับ คือ ด้านการส่งเสริ มการตลาด
หน้าร้าน โดยมีปัจจัยย่อย คือ มีการจัดกิจกรรมโปรโมชัน่ สิ นค้าพิเศษหน้าร้านทุกเดือน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
หน้าร้าน โดยมีปัจจัยย่อย คือ มีทาเลที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทาง ด้านราคาจาหน่ายหน้าร้าน โดยมีปัจจัยย่อย คือ ราคา
จาหน่ายหน้าร้านมีความยืดหยุน่ สามารถต่อรองได้ ด้านผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายหน้าร้าน โดยมีปัจจัยย่อย คือ ผลิตภัณฑ์มี
เพียงพอต่อความต้องการซื้อในทุกครั้ง
คาสาคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ประจา สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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Abstract
This independent study aims at exploring a relationship between marketing mix factors and the decision to
buy industrial polished products. Self-administered questionnaires were distributed to 400 participants visiting
INTERMACH Show, which is the exhibition featuring metal products, tools, machinery, automation, and
fabrication supporting the manufacture of major industries including steel and metal industry, automobile and parts
industry, electronic and component industry, and other related subcontracted production. The exhibition is held
annually in May at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangna, Bangkok.
Descriptive statistics including frequency, percentage, and mean, as well as inferential statistics
comprised of T-test independent samples, One Way ANOVA, and Pearson Correlation were used to analyze the
data.
It was found that most of the respondents were male aged between 31-40 years old, possessed a
bachelor’s degree, and were single. They worked in purchasing departments but were not authorized to decide on
purchasing. Further, most of the respondents worked in the companies run for over three years. The result suggested
that age, educational level, working in the positions in relation to in-store products and in-store distribution
channels affected industrial polished product buying decisions and behaviors with the level of statistical
significance at 0.05. With regard to the marketing mix factors, the respondents put the highest importance on instore marketing promotions emphasizing the arrangement of monthly special promotion campaigns, in-store
distribution channels focusing on convenient location of stores, in-store prices which should be negotiable and instore products which should be always available for sale and the stock should be enough for customers to buy,
respectively.
Key words: Marketing Mix, Decision to Buy
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1. บทนา
บริ ษ ัท คิ ง ส์ ไ บรท์ จ ากัด ผู ้ผ ลิ ต และจ าหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทงานขัด อุ ต สาหกรรม ส าหรั บ ขัด เจี ย ร
(Grinding), ขัดลบความคม (Deburring), ขัดเงา/ตกแต่งผิว (Polishing), ขัดท าความสะอาด (Cleaning), ขัดปรับ ผิว
(Blending) และขัดสาเร็ จ (Finishing) บนผิวชิ้นงานโลหะ และอโลหะทุกชนิ ด โดยบริ ษทั ได้เปิ ดดาเนินกิจการมากว่า
50 ปี รองรับ ลูกค้าทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่ น โรงงานผลิ ตชิ้ น ส่ วนรถยนต์ โรงงานผลิ ต
เฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเครื่ องครัว โรงงานผลิตจิวเวลลี่
โดยสิ นค้าและบริ การหลักประกอบด้วย
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มงานขัดเงา ได้แก่ ล้อผ้า ล้อปอ ยาขัด น้ ายาขัด ครี มขัดเงาอเนกประสงค์
- ผลิ ตภัณ ฑ์กลุ่ม ผ้าทราย ได้แก่ สายพานทราย ล้อทราย จานทราย หรื อแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์ตามความ
ต้องการ
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุขดั ใยสังเคราะห์ ได้แก่ ใยสังเคราะห์อุตสาหกรรม แผ่นขัดใยสังเคราะห์ หรื อแปร
รู ปผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มผงทรายและกาวขัดอุตสาหกรรม ได้แก่ ผงทรายขัด กาวขัดอุตสาหกรรม ผงอลูมินัม
ออกไซด์ และผงขัดผิวอุตสาหกรรมชนิดอื่น ๆ
ปั จจุ บัน บริ ษ ัท ฯ มี ช่ องทางการจัดจ าหน่ ายหลัก 3 ช่ อ งทาง คื อ จ าหน่ ายผ่านเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายขาย (Direct
Selling) จาหน่ายผ่านช่องทางหน้าร้าน จานวน 3 สาขา (Shop) และจาหน่ ายผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต (Online) กลุ่ม
ลูกค้าแบ่งได้เป็ น 5 กลุ่มหลัก คือ
- กลุ่มลูกค้ารายย่อย
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 โดยประมาณ
- กลุ่มลูกค้าซื้อมาขายไป
คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 15 โดยประมาณ
- กลุ่มลูกค้าผูผ้ ลิตขนาดเล็ก
- กลุ่มลูกค้าผูผ้ ลิตขนาดกลาง
คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 75 โดยประมาณ
- กลุ่มลูกค้าผูผ้ ลิตขนาดใหญ่
โดยกลุ่มลูกค้าทั้งหมดจัดแบ่งตามอุตสาหกรรมได้เป็ น 4 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์/ชิ้นส่ วน
ยานยนต์ คิ ดเป็ นร้อยละ 60 อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 25 อุตสาหกรรมเครื่ องครั ว
จาพวกโลหะ, เฟอร์ นิเจอร์ (วัตถุดิบประกอบภายใน), จิวเวลลี่คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 10 และอุตสาหกรรมอื่นๆ คิด
เป็ นร้อยละ 5 มียอดขายรวมทั้งหมด ในปี 2557 จานวน 234,217,000 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการจัดจาหน่ายตามช่องทาง
จาหน่ ายผ่านเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายร้ อยละ 97.4, จาหน่ ายผ่านช่ องทางหน้าร้านร้ อยละ 2.5, และจาหน่ ายผ่านช่ องทาง
อินเตอร์เน็ตร้อยละ 0.1 โดยประมาณตามตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.2
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ตารางที่ 1 แสดงยอดขายรวมของบริ ษทั คิงส์ไบรท์ จากัด ระหว่างปี 2555-2557 แบ่งตามช่องทางการจัดจาหน่ าย
ทั้ง 3 ช่องทาง

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ที่มา:

Direct-Selling
ผ่านเจ้าหน้าที่ขาย
186,821,160
211,781,000
228,395,364

Shop
ผ่านหน้าร้าน
2,423,854
4,905,005
5,612,580

Online
ผ่านออน์ไลน์
98,003
189,995
209,065

ยอดขายรวม
189,343,017
216,876,000
234,217,009

250,000,000
Online
200,000,000

Shop
Direct Selling

150,000,000
100,000,000
50,000,000
0-

ปี

ยอดขาย

ภาพที่ 1 แสดงแนวโน้มยอดขายรวมของบริ ษทั คิงส์ไบรท์ จากัด ระหว่างปี 2555-2557
แบ่งตามช่องทางการจัดจาหน่าย ทั้ง 3 ช่องทาง
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นว่าช่องการจาหน่ ายผ่านหน้าร้าน (Shop) ยังสามารถมีโอกาสเติบโต สร้าง
รายได้และยอดขายได้มากกว่านี้ อาจด้วยแต่เดิมทางบริ ษทั ฯไม่ได้มีการผลักดันการขายผ่านช่องทางนี้มากนัก แต่เน้น
การจาหน่ายผ่านช่องทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Direct Selling) เป็ นหลักจึงมียอดการขายที่สูงถึง ร้อยละ 97 จากยอดรวม
ทั้งหมด แต่ในขณะเดี ยวกันต้นทุนที่ บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยไปกับการจาหน่ ายผ่านเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายที่ เกิ ดขึ้น เช่น ค่าจ้าง
พนักงานออกนอกสถานที่ ค่าเดิ นทาง ค่าสาธารณู ปโภค รวมถึงค่าผลิตภัณฑ์ตวั อย่างที่ มียอดสู งมาก เนื่ องจากกลุ่ม
ลูกค้าเป็ นผูผ้ ลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก่อนการสรุ ปสัง่ ซื้อจาเป็ นต้องมีการส่งผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบการ
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ใช้งานซึ่ งมีระยะเวลาในการดาเนิ นการ 6-12 เดือน ในแต่ละรอบการทดสอบ บริ ษทั ต้องส่งผลิตภัณฑ์ตวั อย่างจานวน
มากเข้าทดสอบ หากทดสอบไม่ผ่านก็จะต้องส่ งผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบใหม่ หรื อระหว่างนี้ก็อาจมีคู่แข่งขันรายอื่นๆที่
เข้ามานาเสนอ ตามที่ผวู ้ ิจยั ได้กล่าวข้างต้นว่าตลาดผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมนี้เป็ นแข่งขันไม่สมบูรณ์ แบบผูข้ าย
น้อยราย ผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมที่ จาหน่ ายจะมี ลกั ษณะที่ คล้ายคลึ งกัน หรื อแตกต่างกัน แต่จะสามารถใช้
ทดแทนกันได้ โดยผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายมีอิทธิ พลในการกาหนดราคาได้ ดังนั้น ในเบื้องต้นของการพิจารณาของลูกค้า จะ
เริ่ มจากการวัดที่ราคาเป็ นหลัก จากนั้นจึงเป็ นเรื่ องการวัดผลด้านคุณภาพรองลงมา
ดังนั้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะทาการศึ กษาหาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม ของลูกค้ากลุ่มธุ รกิจที่เน้นการซื้ อผ่านช่องทางหน้าร้านเป็ นหลัก เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาผลักดันช่องทางการจาหน่ายในช่องทางหน้าร้าน ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุ ง ช่องดังกล่าวให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายและเพื่อให้เกิดยอดขายที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางการจาหน่ายหน้าร้าน
2. ศึ ก ษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ กับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์งานขัด
อุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน
3. ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps และความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางการจาหน่ายหน้าร้าน
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2541, น. 103) อันได้แก่
1. ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม (Environmental Factors) เป็ นปั จ จัย ที่ อ ยู่ภ ายนอกองค์ก รทั้งหมด เช่ น สิ่ ง แวดล้อ ม
ด้านมหภาค ระดับความต้องการซื้อสิ นค้าของลูกค้าที่มี สภาพสิ่ งแวดล้อมด้านสังคม การตัดสิ นใจซื้อที่มีอิทธิพลจาก
ระดับความต้องการ (ดี มาน) สภาวะทางเศรษฐกิ จ ต้นทุ นทางการเงิ น อัตราการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเมือง
ข้อความหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื ออาจจะรวมถึงสิ่ งแวดล้อมที่ มีอิทธิ พลอยู่เบื้ องหลังซึ่ งเป็ นตัวควบคุมทั้งผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย เป็ นต้น
2. ด้านปั จ จัยภายในองค์ก ร (Organizational Factors) เป็ นกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลที่ อ ยู่ภ ายในองค์กรเอง ที่ เป็ นตัว
ควบคุม กาหนด กระบวนการซื้ อในแต่ละกระบวนการ เช่น นโยบาย โครงสร้าง ระบบต่าง ๆ ที่ อยูใ่ นกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อ
3. ด้านปั จ จัย ระหว่ างบุ ค คล (Interpersonal Factors) เป็ นอิ ท ธิ พ ลที่ อ ยู่ภ ายในกระบวนการซื้ อ ความข้อ ง
เกี่ยวระหว่างกัน ผลประโยชน์ อานาจ หน้าที่ ที่มี ความเข้าใจ การใช้สร้างแรงจูงใจ หรื อสร้างความพึงพอใจให้แก่กนั
4. ด้านปั จจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) อิทธิ พลในตัวบุคคลที่สามารถส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ การ
ยอมรับ การยินยอม ในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ รวมไปถึงอิทธิพลที่มีต่อการนาเสนอของผูข้ าย ทัศนคติที่มีวฒั นธรรม โดย
ปั จจัยเหล่านี้ลว้ นมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 2002) กล่าว
ไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 4Ps เป็ นส่ วนที่ ควรให้ค วามสาคัญ ในการกาหนดกลยุท ธ์
การตลาด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่ งของ สิ น ค้า ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ จะสนองความจาเป็ นและความต้องการของ
มนุษย์ได้ เป็ นสิ่ งที่ผขู ้ ายส่งมอบให้ลูกค้า และลูกค้าควรจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยปกติ
ผลิตภัณฑ์จะสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ ผลิตภัณฑ์
จะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้า ผลิตภัณฑ์น้ นั จึงจะสามารถขาย จาหน่าย หรื อ
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมา
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริ การกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น ว่าเหมาะสมหรื อไม่ และผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายหรื อแลกเปลี่ยนมา
หรื อไม่ ดังนั้น การกาหนดราคาควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การหรื อเหมาะสมกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
รวมถึงง่ายต่อการจาแนกระดับของบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่ นาเสนอ ซึ่ ง
จะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั (Location) โดยทาเลที่ต้ งั ถือเป็ นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญมาก ถือเป็ นตัวกาหนดกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมาย การเลือกทาเลที่ ต้ งั ที่ ดี จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้มากที่ สุด ถัดมา คื อ
ช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ (Channels) การกาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายที่ดี มีสิ่งที่ตอ้ งคานึ งถึง
ได้แก่ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี จาเป็ นต้องใช้ผา่ นคนกลาง และผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์และบริ การ
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูผ้ ลิต
ผูข้ าย ผูบ้ ริ โภค ผูซ้ ้ื อ ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใช้บริ การ และเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ โดยการติดต่อสื่ อสารอาจจะใช้ได้หลาย
ช่ อ งทาง เช่ น ผ่ า นพนั ก งานขาย ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร หรื อ การสื่ อ สารโดยไม่ ผ่ านพนั ก งานขาย ซึ่ งมี เครื่ อ งมื อ ในการ
ติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication) วิธีการเลื อกว่าใช้วิธีใด
พิจารณาจากความเหมาะสมกับลูกค้าเป็ นหลัก
4. ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มาชมงานแสดงสิ นค้าอินเตอร์แมช
โชว์ ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีขอ้ มูลการเข้าชมงานของปี 2557 จานวน
40,024 ราย การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคานวณด้วยสู ตรของ Taro Yamane (1973) จากการคานวณได้
กลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษา จานวน 400 ราย และผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยวิธีคดั เลือกแบบมีจุดประสงค์ (Purposive Sampling) ระยะเวลาการเก็บ ระหว่างวันที่ 1316 พฤษภาคม 2558
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้น แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ง านขัด
อุตสาหกรรม
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนเก็บแบบสอบถาม เพื่อสอบถามเกี่ ยวกับ
ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้คาถามคัดกรอง (Screening Questions) ดังต่อไปนี้
คาถามที่ 1 ผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมที่ใช้งาน ประเภท ชนิด
ลักษณะคาตอบที่ เลือก : มีการใช้งานผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม ใน 4 กลุ่มนี้ หรื อมีใช้อย่างน้อย 1 กลุ่ม
ได้แก่
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ขดั เงา เช่น ล้อผ้า ล้อปอ ยาขัด น้ ายาขัดเงา
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ ทราย เช่น สายพาน จานทราย ล้อทราย กระดาษทราย
3.กลุ่มวัสดุขดั ใยสังเคราะห์ เช่น ล้อสก๊อตไบรท์ แผ่นใยสังเคราะห์
4.กลุ่มผงทรายและกาวอุตสาหกรรม
คาถามที่ 2 วัตถุประสงค์การซื้อ การนาไปใช้งาน สถานที่ใช้งาน และใช้งานกับลักษณะชิ้นงานประเภทใด
ลักษณะคาตอบที่เลือก : มีการซื้ อผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปใช้ขดั ผิวชิ้นงานเองที่ บา้ น ที่ โรงงาน ที่ บริ ษทั โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตต่อเนื่ อง หรื อเพื่อการผลิตเพื่อจาหน่ ายต่อ ไม่ว่าจะเป็ นส่ งจาหน่ ายต่อเป็ นชิ้นส่ วนหรื อ
จาหน่ายต่อในรู ปของชิ้นงานสาเร็ จรู ป
คาถามที่ 3 สถานที่ซ้ือ หรื อช่องทางที่ใช้บริ การมากที่สุด
ลักษณะคาตอบที่เลือก : ซื้อผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้านเท่านั้น
จากนั้นจึ งทาการแจกและขอเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยแบ่งการเก็บตามวันงานแสดงสิ นค้า คื อ 4 วัน
ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. เก็บวันละ 100 ชุด ผูเ้ ก็บแบบสอบถามจานวน 3 คน ต่อวัน มีการอบรมข้อมูลวิธีการ
เก็ บ และข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาที่ จ าเป็ นให้ กับ ผู ้เก็ บ แบบสอบถามก่ อ นด าเนิ น การเก็ บ แบบสอบถาม เมื่ อ
แบบสอบถามที่ได้รับการตอบแบบสอบถามเรี ยบร้อย นากลับมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อคัดเลือกชุดแบบสอบถามที่ มี
ความสมบูรณ์เรี ยบร้อย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับสถิติ
อนุ มานที่ ใช้ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างใช้ค่า t-test และ One way ANOVA และสถิตที่ ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ใช้ Pearson Correlation
5. ผลการวิจยั
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
งานขัดอุตสาหกรรม มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้านลัก ษณะประชากรศาสตร์ และความสั ม พัน ธ์ ข องลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน พบว่า
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง 31-40 ปี อยู่ในระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี มี สถานะภาพโสด มีตาแหน่ งใน
องค์กรในฝ่ ายจัดซื้อ สามารถอธิ บายได้วา่ สิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมนี้ เป็ นสิ นค้าที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่
ในโรงงานอุ ตสาหกรรม และผูใ้ ช้งานส่ วนมากก็จะเป็ นเพศชาย เพราะเนื้ อหางานต้องอยู่ในไลน์ การผลิ ต สิ น ค้า
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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อุตสาหกรรม รวมถึงเรื่ องการศึกษาที่ อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป เพราะผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้องมีความรู ้ความสามารถ
ทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะที่ จะมีการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งแม้ในระดับ ปวช. หรื อ ปวส. ก็จะมีการ
เรี ยนการสอนเช่นกัน แต่ทกั ษะการนามาให้งานก็จะไม่ได้ลึกเช่นเดียวกับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในด้านของ
อานาจหลักในการสั่งซื้ อขององค์กร ส่ วนใหญ่ไม่ใช่ผมู ้ ีอานาจหลักในการสั่งซื้ อ แม้จะมีตาแหน่ งในองค์กรในฝ่ าย
จัดซื้ อ สามารถอธิ บายได้วา่ ผูท้ ี่มีอานาจสั่งซื้อสิ นค้าจะเป็ นผูใ้ ช้งานสิ นค้านี้อยูใ่ นโรงงานหรื อองค์กร หรื ออาจจะเป็ น
ระดับผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ัดการมากกว่า เนื่ องจากส่ วนมากฝ่ ายจัดซื้ อจะมีหน้าที่ ในการจัดหาสิ นค้ามาให้เปรี ยบเที ยบ
คุณสมบัติ ราคา และส่งให้กบั ฝ่ าย/แผนกที่ใช้งานหลัก เป็ นผูพ้ ิจารณาในการตัดสิ นใจสรุ ปสัง่ ซื้อ
ความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม
ผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน
ด้านเพศ จากการเปรี ยบเที ยบโดยใช้สถิ ติ t-test ที่ ระดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติ มากกว่า 0.05 (ซึ่ งมี ค่าเท่ ากับ
0.067) จึงยอมรับ H0 = เพศต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้านไม่
ต่างกัน
ด้านอายุ จากการเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 (ซึ่ งมีค่าเท่ากับ
0.045) จึ งปฏิ เสธ H0 = อายุต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ ายหน้าร้าน
ต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา จากการเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 (ซึ่ ง
มีค่าเท่ ากับ 0.028) จึ งปฏิ เสธ H0 = ระดับการศึ กษาต่างกัน มี พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณ ฑ์งานขัดอุตสาหกรรมผ่าน
ช่องทางจาหน่ายหน้าร้านต่างกัน
ด้านสถานภาพการสมรส จากการเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05
(ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.318) จึงยอมรับ H0 = สถานภาพการสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม
ผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ไม่ต่างกัน
ด้านตาแหน่งในองค์กร จากการเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05
(ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.000) จึ งปฏิเสธ H0 = ตาแหน่ งในองค์กรต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม
ผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ต่างกัน
ด้านอานาจในการสัง่ ซื้อ จากการเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 (ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 0.067) จึ งยอมรับ H0 = อานาจในการสั่งซื้ อต่างกันมีพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมผ่าน
ช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ไม่ต่างกัน
ด้านระยะเวลาในการด าเนิ น งาน จากการเปรี ย บเที ยบโดยใช้สถิ ติ ANOVA ที่ ระดับ นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
มากกว่า 0.05 (ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.132) จึงยอมรับ H0 = ระยะเวลาในการดาเนิ นงานต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ไม่ต่างกัน
2. ผลการศึ ก ษาข้อมู ลเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์งานขัดอุ ตสาหกรรม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีการซื้ อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ้าทราย เช่น สายพาน จานทราย ล้อทราย และกระดาษทรายในปริ มาณมาก
ที่สุด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือซื้ อเพื่อนาไปใช้งานเอง ซึ่ งสิ่ งที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์งาน
ขัดอุตสาหกรรม คือ ราคา งบประมาณในการซื้ อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมต่อเดื อนอยู่ที่ 10,001-50,000 บาท
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ความถี่ในการสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมเดือนละ 1 ครั้ง แบรนด์หรื อบริ ษทั ที่ซ้ือหรื อใช้บริ การมากที่สุด คือ
สามเอ็ม และส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยเข้าใช้บริ การที่หน้าร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรมของบริ ษทั คิงส์ไบรท์
จากัด
3. ผลการศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และความสัมพันธ์ดา้ นปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์งานขัด อุ ต สาหกรรมผ่านช่ อ งทางการจาหน่ ายหน้าร้ าน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามคิดว่าส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน มีความสาคัญมาก เรี ยงลาดับดังนี้
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
หน้าร้าน

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.947
(มาก)

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
หน้าร้าน

3.907
(มาก)

ด้านราคาจาหน่ายหน้าร้าน

3.888
(มาก)

ด้านผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายหน้า 3.870
ร้าน
(มาก)

ปัจจัยย่ อยสามอันดับทีม่ คี วามสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ งานขัดอุตสาหกรรม
- มีการจัดกิจกรรมโปรโมชัน่ สิ นค้าพิเศษหน้าร้านทุกเดือน
- มีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์แจ้งข่าวสารและกิจกรรม
ประจาเดือนของหน้าร้านอย่างสม่าเสมอ
- มีการส่งข้อความSMSแจ้งข่าวสารและกิจกรรมประจาเดือนของ
หน้าร้านอย่างสม่าเสมอ
- มีทาเลที่ต้งั สะดวกต่อการเดินทาง
- จานวนสาขาในการให้บริ การในปั จจุบนั มีความเหมาะสม
- บรรยากาศภายในร้านมีความเป็ นกันเอง
- ราคาจาหน่ายหน้าร้านมีความยืดหยุน่ สามารถต่อรองได้
- ราคาจาหน่ายหน้าร้านถูกเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
- ราคาจาหน่ายหน้าร้านมีระยะเวลาในการชาระเงินที่
ยืดหยุน่ สามารถต่อรองได้
- ผลิตภัณฑ์มีเพียงพอต่อความต้องการซื้อในทุกครั้ง
- ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายหน้าร้านมีให้เลือกครบถ้วน
- ผลิตภัณฑ์ที่ที่จาหน่ายภายในร้านมีแบรนด์ที่เชื่อถือได้

สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ วิชชุ ด า จอมดวง (2550) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาวิจัยเรื่ อ งปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
จัดจาหน่าย ด้านราคาและด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหน้าร้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของรชฏ ตันวิระ (2555) ที่พบว่า ปัจจัยย่อย
ด้านทาเลที่ต้ งั ที่เอื้ออานวยเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ด้านผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ ายหน้าร้าน สอดคล้องกับผลการศึ กษาของของรชฏ ตันวิระ (2555) ที่ พบว่า ปั จจัย
ย่อยด้านร้านค้ามีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท ครบวงจร รองลงมา คือ คุณภาพสิ นค้า และร้านค้ามีปริ มาณสิ นค้า
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับมาเช่นกัน
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

126

กวิตา เนตินิธิกร และพันธิตรา ปัทมานนท์
Vol.2 No.1 July-December 2016

ความสัมพันธ์ดา้ นปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม
ผ่านช่องทางการจาหน่ายหน้าร้าน จากการเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติ Pearson Correlation.
: ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ ายผ่านหน้าร้าน มีผลทาให้พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์
งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ต่างกัน (r = .233*)
: ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาการจาหน่ายผ่านหน้าร้าน มีผลทาให้พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์งาน
ขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ไม่ต่างกัน (r = .038)
: ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้าน มีผลทาให้พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
งานขัดอุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ต่างกัน (r = .101*)
: ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ผ ลท าให้ พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์งานขัด
อุตสาหกรรมผ่านช่องทางจาหน่ายหน้าร้าน ไม่ต่างกัน (r = .088*)

ด้านผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายผ่าน Pearson Correlation
หน้าร้าน
Sig. (2-tailed)
N
ด้านราคาการจาหน่ายผ่าน
Pearson Correlation
หน้าร้าน
Sig. (2-tailed)
N
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย Pearson Correlation
ผ่านหน้าร้าน
Sig. (2-tailed)
N
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
Pearson Correlation
ผลิตภัณฑ์ฯ
Sig. (2-tailed)
N
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง
ฯ
1
.042 .035
.398 .483
400
400 400
.042
1
.124*
.398
.013
400
400 400
.035
.124* 1
.483
.013
400
400 400
.064
.072 .104*
.203
.153 .038
400
400 400
.233*
.038 .101*
.000
.453 .043
400
400 400

การส่งเสริ ม
ฯ
.064
.203
400
.072
.153
400
.104*
.038
400
1
400
.088
.080
400

แนวโน้ม
พฤติกรรมฯ
.233*
.000
400
.038
.453
400
.101*
.043
400
.088
.080
400
1
400

6. ข้ อเสนอแนะ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ทจี่ าหน่ ายผ่านหน้ าร้ าน
จากการศึ ก ษาจากปั จ จัยย่อ ยในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์มี เพี ยงพอต่ อ ความต้อ งการซื้ อ ในทุ ก ครั้ ง สิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภค
คาดหวังเป็ นอัน ดับ ต้น คื อ สต๊ อ กสิ น ค้าที่ มี เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการซื้ อ ในทุ ก ๆ ครั้ ง เพราะผลิ ต ภัณ ฑ์ ง านขัด
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อุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่ม นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มแล้ว ก็จะยังมีรายละเอียดปลีกย่อย
เช่น เรื่ องขนาดไซด์ (เช่น กว้าง ยาว ขนาดรู กลาง ความหนา และความหนาแน่นของเนื้ อสิ นค้า) เบอร์ สินค้า (หยาบ
กลาง ละเอียด) ซึ่ งความต้องการของลูกค้าก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการนาไปใช้งาน ในส่วนนี้ ทางผูจ้ าหน่ายเอง
ก็ไม่สามารถคาดคะเนได้วา่ ควรจะต้องจัดเตรี ยมหรื อเก็บสต๊อกขนาดไซด์ใด เบอร์ สินค้าใด ไว้เพื่อลองรับการเข้ามา
ซื้อสิ นค้าที่หน้าร้านบ้าง
ดังนั้น ทางบริ ษทั คิงส์ไบรท์ จากัด จะต้องนาข้อมูลรายการยอดขาย รายการสิ นค้าที่ลูกค้ามีการซื้ออยูป่ ระจา
ต่อเนื่อง มาเป็ นข้อมูลในการวางแผนทาสต๊อกสิ นค้าไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการซื้ อของลูกค้า เพื่อไม่ให้เกิด
การขาดสต๊อกกรณี ลูกค้าเข้ามาซื้ อที่ หน้าร้าน หรื อเพิ่มบริ การการโทรสั่งสิ นค้า เพื่ออานวยความสะดวกเพิ่มให้แก่
ลูกค้า คือ เข้ามามีสินค้าครบถ้วนแน่นอน ไม่ตอ้ งรอจัดสิ นค้าเป็ นระยะเวลานาน
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายหน้าร้านมีให้เลือกครบถ้วน ทางบริ ษทั คิงส์ไบรท์ จากัด อาจจะต้องปรับขนาดแพคเก็ต
ให้ เล็ ก ลง เพื่ อ ตอบสนองผู ้บ ริ โ ภคเพิ่ ม เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ ง านขัด อุ ต สาหกรรมในแต่ ล ะกลุ่ ม เป็ นสิ น ค้าที่ ใ ช้
ต่อเนื่ องกัน เช่ น ในการผลิ ตชิ้ นงาน 1 ชิ้ น จาเป็ นต้องใช้ ทั้งกลุ่มผ้าทรายขัดอุตสาหกรรม ต่อด้วยกลุ่มวัสดุ ขดั ใย
สังเคราะห์ และต่อด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขดั เงา ดังนั้น เมื่อผูบ้ ริ โภคเข้ามาที่ หน้าร้าน ก็คาดหวังว่าสิ นค้าที่ จาหน่ ายจะ
ครบถ้วนตามที่ ตอ้ งการ และสั่งซื้ อได้ในครั้งเดี ยว และจัดส่ งได้พร้อม ๆ กัน สาหรับกรณี ของหน้าร้านบริ ษทั คิงส์
ไบรท์ ก็ถือได้วา่ มีสินค้าครอบคลุมลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่ในเรื่ องแพคเก็ตจาหน่าย บาง
สิ นค้ายังขายในแพคเก็ตขนาดใหญ่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคก็มองว่าขนาดใหญ่เกินไป การใช้งานใช้ครั้งละไม่มาก ไม่สามารถ
เก็บสต๊อกได้ จึงจะเป็ นการดี หากทางร้านมีการปรับขนาดไซด์ลง เพื่อตอบสนองผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เพิม่
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ ายภายในร้านมีแบรนด์ที่เชื่อถือได้ ทางบริ ษทั คิงส์ไบรท์ จากัด มีสินค้าเป็ นแบรนด์ของ
ตนเองอยูแ่ ล้ว เนื่องจากเป็ นผูผ้ ลิตเอง นอกจากนาเสนอแบรนด์แล้ว ก็จะเน้นเพิ่มข้อมูลด้านความปลอดภัย การรับรอง
คุ ณ ภาพ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น ณ จุด จาหน่ ายที่ ห น้าร้ าน แต่ เดิ ม ทางบริ ษ ัทฯ มี ขอ้ มูลอยู่แล้ว เพี ยงแต่ ไม่ ได้มุ่งเน้น
นาเสนอแก่ ผูบ้ ริ โภค ณ จุดจาหน่ ายอย่างชัดเจนเท่ านั้น ในผลิ ตภัณ ฑ์งานขัดอุตสาหกรรมนี้ เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ผูใ้ ช้
จาเป็ นต้องมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน หรื อทักษะที่เหมาะสมด้วย เพราะการนาสิ นค้าไปใช้งานจาเป็ นต้องใช้
กับเครื่ องจักร เครื่ องมือ ที่จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น แว่น หน้ากาก ถุงมือ รวมถึงยี่ห้อ
หรื อตราสิ นค้าก็มีความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย เพราะปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์หลากหลายในตลาด และราคาก็ต่าลง
แต่คุณภาพการผลิตก็จะไม่สมบูรณ์ ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพ เมื่ อนาไปใช้งานก็อาจจะเกิ ดอุบัติเหตุได้ง่าย และ
ข้อมูลผูผ้ ลิตที่ ไม่ชดั เจน ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจกับแบรนด์ ยี่ห้อ ตราสิ นค้า ที่ ชดั เจน มีการระบุ
มาตรฐานความปลอดภัยที่ชดั เจน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้าด้วย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ ายผ่านหน้ าร้ าน
การมี ท าเลที่ ต้ ัง สะดวกต่ อ การเดิ น ทาง ควรตั้ง อยู่บ ริ เวณใกล้ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เช่ น เขตอุ ต สาหกรรม นิ ค ม
อุตสาหกรรม หรื อชุมชน แหล่งผลิตที่ มีการใช้งานหรื อความต้องการสู ง ทางบริ ษทั คิงส์ไบรท์ จากัด ขณะนี้ กาลัง
มุ่งเน้นขยายจุดจาหน่ายสิ นค้า หรื อหน้าร้านให้มากยิง่ ขึ้น ณ จุดทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม เช่น นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ
จังหวัดลาพูน รวมถึงนิ คมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปั จจุบนั จานวนสาขาในการ
ให้บริ การของบริ ษทั ฯ เองก็ถือได้วา่ มีความเหมาะสมระดับหนึ่ งแล้ว แต่หากเรื่ องทาเลที่ ต้ งั และจานวนสามารถเปิ ด
ขยายให้ครอบคลุมได้มากกว่านี้ ก็จะเป็ นผลที่ดีมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างปั จจุบนั หน้าร้านของบริ ษทั คิงส์ไบรท์ จะตั้งอยู่
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จังหวัดอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดกรุ งเทพฯ และจังหวัดนครปฐม ก็ยงั ถือว่ายังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้มากเท่าที่ควร
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
การมี การสาธิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ การใช้งาน ณ ที่ หน้าร้ านเพื่อท าให้เกิ ดความเข้าใจในผลิ ตภัณ ฑ์มากขึ้ น , การ
นาเสนอคู่มือ แผ่นพับ โบว์ชวั ร์ ควบคู่การขายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และมีการจัดอบรมความรู ้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าหน้าร้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
บริ ษทั คิงส์ไบรท์ จากัด ควรเพิ่มการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายหน้าร้าน โดยปั จจุบนั ทางหน้าร้าน
เองก็ยงั ไม่ได้มีการมุ่งเน้นเรื่ องการสาธิ ตการใช้งานมากนัก เพียงแต่มีคู่มือให้ลูกค้าได้ทาการศึกษาเอง ซึ่ งก็ยงั ไม่ถือว่า
ครอบคลุมทุกสิ นค้าทั้งหมดที่บริ ษทั มี หรื อหากมีขอ้ สงสัยก็สามารถสอบถามโดยตรงที่เจ้าหน้าที่ขาย ดังนั้น ทางฝ่ าย
การตลาดจึ งได้เพิ่มวิธีการสาธิ ตผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าหน้าร้าน โดยการใช้วิธีการนาเสนอผ่านคลิปวิดีโอ ซึ่ งที่ หน้า
ร้านจาหน่ายก็มีการเปิ ดโทรทัศน์ให้ลูกค้าดูระหว่างการรอจัดสิ นค้าหรื อรอชาระเงิน ต่อไปจะใช้การสลับกับการเปิ ด
แนะนาบริ ษทั และสาธิ ตวิธีการใช้สินค้าอุปกรณ์งานขัดในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู ้ความเข้าใจในสิ นค้า
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งวิธีน้ ี ก็จะช่วยลดการทางานให้กบั เจ้าหน้าขายหน้าร้านลงไปด้วย คือ ลดการอธิ บายถึงรายละเอียด
ข้อมูลสิ นค้าแต่ละตัว แต่ให้ลูกค้าทาความเข้าใจจากคลิปวิดีโอ ซึ่ งจะสามารถทาให้เข้าใจได้มากกว่าการอธิ บายด้วย
คาพูดเพียงอย่างเดียว ซึ่ งการใช้วิธีลกั ษณะนี้ก็สอดคล้องและส่ งเสริ มกับปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดอีก 2 ข้อ
ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้วย
การส่งข้อความ SMS แจ้งข่าวสารและกิจกรรมประจาเดือนนของหน้าร้านอย่างสม่าเสมอ บริ ษทั คิงส์ไบรท์
จากัด ทางฝ่ ายการตลาดก็ได้นาผลข้อนี้ เข้าไปเพิ่มในแผนการประชาสัมพันธ์ประจาเดือน โดยเดิมที่ บริ ษทั ฯ ทาการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร โปรโมชัน่ ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิ คเป็ นหลัก ซึ่ งต่อไปควรมุ่งเน้นส่ งถึงลูกค้า
ทางข้อความ SMS ด้วย และจากเดิมที่จะส่ งประชาสัมพันธ์เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ก็ปรับเพิ่มเป็ นเดือนละ 2-3 ครั้ง โดย
สลับหมุนเวียนข้อมูลไป เช่น ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์โปรโมชัน่ ประจาเดือน ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
ของบริ ษทั เช่น การออกบูท การทาโรดโชว์เคลื่อนที่ และครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์เชิงลึกในสิ นค้า สิ นค้าใหม่ สิ นค้า
แนะนา เป็ นต้น
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