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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทาง การตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑงานขัดอุตสาหกรรม ดวยการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 คน จากกลุมตัวอยางที่มาชมงาน
แสดงสินคาอินเตอรแมชโชว ซึ่งเปนงานแสดงสินคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เครื่องจักร เครื่องมือ ที่เกี่ยวของกับเหล็ก
จักรกลและโลหะการ รองรับและสนับสนุนการผลิตในดานอุตสาหกรรมหลัก เชน อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคสและคอมโพแนน รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตรับชวง
ต อ ที่ เ กี่ ย วข อ ง งานแสดงจะจั ด ขึ้ น ทุ ก ป ใ นเดื อ นพฤษภาคม ณ ศู น ย นิ ท รรศการและประชุ ม ไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร (Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก T-test independent samples , One Way ANOVA และ Pearson
Correlation
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพการสมรสโสด มีตําแหนงในองคกรของ คือ ฝายจัดซื้อ และไมมีอํานาจในการสั่งซื้อ อยูใน
องคกรที่เปดดําเนินกิจการมาแลวมากกวา 3 ป ปจจัยทางดานอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในองคกร ดานผลิตภัณฑ
ที่จําหนายผานหนาราน และดานชองทางการจัดจําหนายผานหนาราน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑงานขัด
อุตสาหกรรมผานชองทางจําหนายหนาราน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับดานการสงเสริมการตลาดและดาน
ราคาจําหนายไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑงานขัดอุตสาหกรรมผานชองทางจําหนายหนาราน ในดานปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ ดานการสงเสริมการตลาด
หนาราน โดยมีปจจัยยอย คือ มีการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นสินคาพิเศษหนารานทุกเดือน ดานชองทางการจัดจําหนาย
หนาราน โดยมีปจจัยยอย คือ มีทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง ดานราคาจําหนายหนาราน โดยมีปจจัยยอย คือ ราคา
จําหนายหนารานมีความยืดหยุนสามารถตอรองได ดานผลิตภัณฑที่จําหนายหนาราน โดยมีปจจัยยอย คือ ผลิตภัณฑมี
เพียงพอตอความตองการซื้อในทุกครั้ง
คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ
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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.
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