
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางที่
รานคาสมัยใหมของผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูบริโภค 
ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งนี้ คือผูบริโภคที่ซ้ือวัสดุกอสรางจาก
รานคาวัสดุและอุปกรณกอสรางแบบการคาสมัยใหม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่
นําไปใชโดยตรง จํานวน 300 ราย  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก คาความถี่          
คารอยละ และคาเฉลี่ย  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุ 26-35 ป  
มีสถานภาพเปนโสด มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน  สวนใหญระดับการศึกษาสูงสุดคือ 
ปริญญาตรี โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทุกคนในบานรวมกัน   20,001-25,000 บาทบาท   และ
เหตุผลที่มีความจําเปนตองซื้อวัสดุกอสรางมากที่สุดคือ เพราะตองการซอมแซม   สวนใหญการใช
บริการรานวัสดุกอสรางไมมีรานใดรานหนึ่งเปนประจํา  และมีประสบการณในการเลือกซื้อสินคา
วัสดุกอสราง  มากที่สุดคือ 3-5 ป   การรูจักรานขายวัสดุกอสรางที่ซ้ือคือ เพื่อนหรือคนรูจัก   และ
สวนใหญ ส่ือที่ทําใหทราบรานขายวัสดุกอสรางที่ซ้ือ คือ ปาย   โดยเหตุผลที่ซ้ือวัสดุกอสรางจาก
รานคาปลีกสมัยใหม  คือ สินคาไดมาตรฐาน   และประเภทของวัสดุกอสรางที่ซ้ือมากที่สุดคือ  
สุขภัณฑภายในหองน้ํา  โดยมีคาใชจายในการซื้อวัสดุกอสรางแตละครั้งโดยเฉลี่ย คือ 10,001-
50,000 บาท  
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 สวนท่ี 2  ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง
และอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหม 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญั
ในระดบัมากลาํดับแรกคือ ปจจัยดานราคา   และใหความสําคัญในระดบัปานกลางคือปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  ปจจัยดานผลิตภัณฑ   และปจจยัดานชองทางการจดัจําหนาย ตามลําดับ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางและอุปกรณกอสราง โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ในปจจัยยอยใหความสําคัญ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา  รองลงมาคือความทันสมัย
ของสินคา และความใหมของสินคา   
 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง
และอุปกรณกอสราง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด  3 ลําดับแรกคือ  กําหนดราคา มีความเปนมาตรฐาน  รองลงมาคือ  มีราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา และการตอรองราคา  
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง   ในปจจัย
ยอยใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  
รองลงมา คือ ความสะดวกในการเลือกซื้อ   และบรรยากาศภายในรานดี สะดวกสบายเปนกันเอง  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซ้ือวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ในปจจัยยอยให
ความสําคัญที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ    ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไข
พิเศษ  รองลงมาคือ พนักงานใหความรูในตัวสินคา  และ เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา  
 
 สวนที่ 3  ปญหาที่พบในการตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณกอสราง 
     ดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3  ลําดับแรกคือ สินคาไม
ตรงมาตรฐาน รองลงมาคือ สินคาไมมีคุณภาพ  และ ยี่หอของสินคาไมเปนที่รูจัก  
    ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3  ลําดับแรกคือ ตอรองราคา
ไมได   รองลงมาคือ ราคาแพงเกินไป  และไมมีการใหสวนลดเงินสด  
     ดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 ลําดับแรก
คือไมไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและการจัดสงสินคา  รองลงมาคือ สถานที่คับแคบ 
และ บรรยากาศในรานไมดี เชน สกปรก  ฝุนมาก ฯลฯ  
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    ดานการสงเสริมการตลาด    ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 ลําดับแรก
คือพนักงานไมมีความรูในตวัสินคา   รองลงมาคือ ไมมีเงื่อนไขพิเศษสาํหรับสมาชิก/ลูกคาเกา และ 
พนักงานไมมมีนุษยสัมพนัธ  
 
 สวนท่ี 4  ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง
และอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหม  จําแนกตามเพศ อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด  และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนของทุกคนในบานรวมกัน 
  4.1 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง 
จําแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 45 สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
วัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ชาย หญิง 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา 

                                    (3.95: มาก) 
ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา 
                                    (3.91: มาก) 

ปจจัยดานราคา กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 
                                    (4.48: มาก) 

กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 
                                    (4.40: มาก) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท                       (3.58: มาก) 

ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท                       (3.64: มาก)

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ลูกคาที่ เปนสมาชิกจะไดรับการ
บริการและเงื่อนไขพิเศษ  
                                    (4.30: มาก) 

ลูกคาที่ เปนสมาชิกจะไดรับการ
บริการและเงื่อนไขพิเศษ  
                                    (4.28: มาก) 

 
 จากตารางที่ 45 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดไมแตกตางกัน  โดยพบวาดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา  ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง กําหนด
ราคา มีความเปนมาตรฐาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความ
สะดวกในการติดตอทางโทรศัพท   ดานการสงเสริมการตลาด    ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  
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 4.2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกรานวัสดุกอสราง 
จําแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 46  สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
วัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก   จําแนกตามอายุ  
 

อายุ ปจจัยสวนประสม
การตลาด ตํ่ากวา 26 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป มากกวา 55 ป 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ความรับผิดชอบตอ
สินคาที่มีปญหา       
 

 
 

                  (4.03:มาก) 

ความรับผิด 
ชอบตอสินคาที่
มีปญหา  
 
 
        (3.97:มาก) 

ความสมัยของ
สินคา  
 
 
 
       ( 3.98:มาก) 

ความรับผิด 
ชอบตอสินคาที่
มีปญหา             
 
 
        (3.91:มาก) 

ความทันสมัยของ
สินคา  ความใหม
ของสินคา  และ
ความรับผิดชอบตอ
สินคาที่มีปญหา   

(3.80:มาก) 
ปจจัยดานราคา กําหนดมาตรฐาน มี

ความเปนมาตรฐาน 
และมีราคาใหเลือก
ตามคุณภาพสินคา  

(4.47:มาก) 

กําหนดราคา มี
ความเปน
มาตรฐาน  

 
( 4.38:มาก) 

กําหนดราคา มี
ความเปน
มาตรฐาน  

 
(4.53:มากที่สุด) 

กําหนดราคา มี
ความเปน
มาตรฐาน  

 
(4.36:มาก) 

มีราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา  
 
 

           (4.40:มาก) 
ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  

 
 
 

(3.66:มาก) 

ความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท 

 
 

 (3.64:มาก) 

ความสะดวกใน
การเลือกซื้อ  

 
 
 

(3.54:มาก) 

ความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท  

 
 

(3.73:มาก) 

มีความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท และความ
สะดวกในการเลือก
ซื้อ   

(3.40:ปานกลาง) 
ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

ลูกคาที่เปนสมาชิกจะ
ไดรับการบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ  และ
พนักงานใหความรูใน
ตัวสินคา   

(4.53:มากที่สุด) 

ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับ
การบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ  

 
(4.30:มาก) 

ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับ
การบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ  

 
(4.23:มาก) 

ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับ
การบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ  

 
(4.20:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิก
จะไดรับการบริการ
และเงื่อนไขพเิศษ  
และพนักงานให
ความรูในตัวสินคา  

(4.20:มาก) 

 

จากตารางที่  46   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 
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ผูตอบแบบสอบถามอายุต่ํากวา 26 ป ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากใน
เร่ือง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง กําหนด
มาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน  และมีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา เทากัน  ดานชองทางการจัด
จําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  ดานการ
สงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการ
และเงื่อนไขพิเศษ และพนักงานใหความรูในตัวสินคา เทากัน  
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 26-35 ป  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเรื่อง  
ความรับผิด ชอบตอสินคาที่มีปญหา   ดานราคาใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง กําหนดราคา มี
ความเปนมาตรฐาน   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวก
ในการติดตอทางโทรศัพท ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่องลูกคาที่
เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 36-45 ป  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเรื่อง  
ความสมัยของสินคา ดานราคาใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง กําหนดราคา มีความเปน
มาตรฐาน  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในความสะดวกในการเลือกซื้อ 
ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่องลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการ
บริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 46-55 ป  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดบัมากในเรื่อง  
ความรับผิด ชอบตอสินคาที่มีปญหา    ดานราคาใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง กําหนดราคา มี
ความเปนมาตรฐาน  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวก
ในการติดตอทางโทรศัพท   ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดบัมากในเรื่องลูกคาที่
เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

 ผูตอบแบบสอบถามอายุมากกวา 55 ป  ใหความสําคญัดานผลิตภัณฑในระดบัมากใน
เร่ือง  ความทันสมัยของสินคา ความใหมของสินคา ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา  ดานราคา
ใหความสําคญัในระดับมากในเรื่อง มีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ใหความสําคญัในระดับมากในเรื่อง มีความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท และความสะดวกใน
การเลือกซื้อ  ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดบัมากในเรื่องลูกคาที่เปนสมาชิกจะ
ไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ และพนกังานใหความรูในตัวสินคา 
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 4.3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกรานวัสดุกอสราง จําแนกตามอาชีพ 
 

ตารางที่ 47  สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก จําแนก
ตามอาชีพ 
 

อาชีพ ปจจัยสวนประสม
การตลาด ขาราชการ พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
เกษตรกร พนักงานบริษัท 

เอกชน 
ผูรับเหมากอสราง ชาง วิศวกร 

สถาปนิก 
อื่นๆ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ความรับผิดชอบตอ
สินคาที่มีปญหา   

( 4.00 :มาก) 

ความรับผิดชอบตอ
สินคาที่มีปญหา   

( 4.04:มาก) 

ความทันสมัยของ
สินคา  

(4.04:มาก) 

ความรับผิดชอบตอ
สินคาที่มีปญหา  

(3.90:มาก) 

ความรับผิดชอบตอ
สินคาที่มีปญหา  

(4.00:มาก) 

ความรับผิดชอบตอ
สินคาที่มีปญหา  

( 3.86:มาก) 

ความรับผิดชอบตอ
สินคาที่มีปญหา   

(3.89:มาก) 
ปจจัยดานราคา กําหนดราคามีความ

เปนมาตรฐาน  
 
 

(4.62:มากที่สุด) 

กําหนดราคามีความ
เปนมาตรฐานและ มี
ราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา   

(4.26:มาก) 

มีราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา  

 
 

(4.38:มาก) 

กําหนดราคามีความ
เปนมาตรฐาน 

 
 

 ( 4.39:มาก) 

กําหนดราคามีความ
เปนมาตรฐาน  

 
 

(4.72:มากที่สุด) 

กําหนดราคามีความ
เปนมาตรฐาน  

 
 

(4.50:มากที่สุด) 

กําหนดราคามีความ
เปนมาตรฐาน  

 
 

(4.51:มากที่สุด) 
ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย   

ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  

 
 

(3.71:มาก) 

ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  

 
 

(3.62:มาก) 

ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  

 
 

( 3.79:มาก) 

ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  

 
 

(3.56:มาก) 

ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  
ความสะดวกในการ
เลือกซื้อ เทากัน   

(3.44:ปานกลาง) 

ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  

 
 

(3.64:มาก) 

ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  

 
 

(3.60:มาก) 
ปจจัยดานดานการสงเสริม
การตลาด   

ลูกคาที่เปนสมาชิก
จะไดรับการบริการ
และเงื่อนไขพเิศษ    

 
 

(4.38:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิก
จะไดรับการบริการ
และเงื่อนไขพเิศษ    

 
 

(4.26:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิก
จะไดรับการบริการ
และเงื่อนไขพเิศษ    

 
 

(4.42:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิก
จะไดรับการบริการ
และเงื่อนไขพเิศษ  

 
 

(4.27:มาก) 

พนักงานใหความรู
ในตัวสินคา  

 
 
 

(4.28:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิก
จะไดรับการบริการ
และเงื่อนไขพเิศษ    

 
 

(4.39:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิก
จะไดรับการบริการ
และเงื่อนไขพเิศษ  
พนักงานใหความรู
ในตัวสินคา เทากัน   

(4.31 :มาก) 
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จากตารางที่  47   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการ ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากใน
เร่ือง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา      ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง 
กําหนดมาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดบัมาก
ในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุดในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา      ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเรื่อง กําหนดมาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน และมีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา   ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท    ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะ
ไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา      ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเรื่อง กําหนดมาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน และมีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา   ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท    ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะ
ไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเกษตรกร ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากใน
เร่ืองความทันสมัยของสินคา   ดานราคา ใหความสําคัญในระดบัมากในเรื่อง มีราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกใน
การติดตอทางโทรศัพท    ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ลูกคาที่
เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคญัในระดับมาก
ในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท    ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  
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ผูตอบแบบสอบถามอาชีพผูรับเหมากอสราง   ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุดในเรื่อง กาํหนดราคามีความเปนมาตรฐาน   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท   และความสะดวกในการเลือก
ซ้ือ   ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดบัมากในเรื่อง พนักงานใหความรูในตวั
สินคา 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพชาง วิศวกร  สถาปนิก   ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด 
ในเรื่อง กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับ
มากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท      ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญ
ในระดบัมากในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ 

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ    ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเรื่อง 
ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง กําหนด
ราคามีความเปนมาตรฐาน   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง 
ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท      ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับ
มากในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ 
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 4.4 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ตารางที่ 48  สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก จําแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด ปจจัยสวนประสม
การตลาด ต่ํากวามัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ความทันสมัยของสนิคา  
 

( 3.96 : มาก) 

ความรับผิดชอบตอสินคาที่มี
ปญหา                      

(4.11:มาก) 

ความรับผิดชอบตอสินคาที่มี
ปญหา                      

(3.93:มาก) 

ความรับผิดชอบตอสินคาที่มี
ปญหา                      

(3.91:มาก) 

ความทันสมัยของสนิคา 
 
                               (4.07:มาก) 

ปจจัยดานราคา กําหนดราคามีความเปน
มาตรฐาน     
 

            (4.25:มาก) 

กําหนดราคามีความเปน
มาตรฐาน มีราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา เทากัน  
                               (4.44:มาก) 

กําหนดราคามีความเปน
มาตรฐาน มีราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา เทากัน  
                               (4.44:มาก) 

กําหนดราคามีความเปน
มาตรฐาน  
 
                               (4.44:มาก) 

กําหนดราคา มีความเปน
มาตรฐาน         
 

(4.57:มากที่สุด) 
ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท   

               (3.54:มาก) 

ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท                  

(3.74:มาก) 

ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท                  

(3.70:มาก) 

ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท                  

(3.58:มาก) 

ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท                

 (3.60:มาก) 
ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

พนักงานใหความรูในตัวสินคา  
 
 
 
                               (4.38:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการ
บริการและเงื่อนไขพิเศษ 
เงื่อนไขการับเปลี่ยน/คืนสินคา 
และพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี     

(4.22:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับ
การบริการและเงื่อนไขพิเศษ  
 
 
                              (4.28:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับ
การบริการและเงื่อนไขพิเศษ  
 
 
                               (4.28:มาก) 

ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับ
การบริการและเขื่อนไขพิเศษ   
 
 
                               (4.20:มาก) 
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จากตารางที่  48   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ใหความสําคัญ
ดานผลิตภัณฑในระดับมากในเรื่อง ความทันสมัยของสินคา    ดานราคา ใหความสําคัญในระดับ
มากในเรื่อง กําหนดมาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญ
ในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ให
ความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง พนักงานใหความรูในตัวสินคา  

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา    ดานราคา ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง กําหนดมาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน และมีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา    
ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง ลูกคา ที่เปน
สมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ เงื่อนไขการับเปลี่ยน/คืนสินคา และพนักงานมี
มนุษยสัมพันธดี 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาอนุปริญญา ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา       ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเรื่อง กําหนดมาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน และมีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา    ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง ลูกคา ที่เปน
สมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑใน
ระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา       ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมาก
ในเรื่อง กําหนดมาตรฐานมีความเปนมาตรฐาน   ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ให
ความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง ลูกคา ที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากในเรื่อง ความทันสมัยของสินคา       ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดใน
เร่ือง กําหนดมาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน  ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ให
ความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง ลูกคา ที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  
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4.5 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกรานวัสดุกอสราง 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืนของทุกคนในบานรวมกนั 

 

ตารางที่ 49 สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
วัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก ง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทกุคนในบาน
รวมกัน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของทุกคนในบานรวมกัน ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด 

ตํ่ากวา10,000 
บาท 

10,000-
15,000 บาท 

15,001-
20,000 บาท 

20,001-
25,000 บาท 

25,001-
30,000 บาท 

มากกวา 
30,000 บาท

ขึ้นไป 
ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

ความรับผิด 
ชอบตอสินคาที่
มีปญหา 

     ( 4.08:มาก) 

ความรับผิด 
ชอบตอสินคาที่
มีปญหา        

(4.00:มาก) 

ความทันสมัย
ของสินคา  

 
(3.92:มาก) 

ความรับผิด 
ชอบตอสินคาที่
มีปญหา 

   ( 3.99:มาก) 

ความทันสมัย
ของสินคา  

 
(3.95:มาก) 

ความรับผิด 
ชอบตอสินคาที่
มีปญหา 

 (3.86:มาก) 
ปจจัยดานราคา กําหนดราคา มี

ความเปน
มาตรฐาน และ
มีราคาใหเลือก
ตามคุณภาพ
สินคา  
(4.67:มากที่สุด) 

กําหนดราคา มี
ความเปน
มาตรฐาน  

 
 
 

      (4.46:มาก) 

กําหนดราคา มี
ความเปน
มาตรฐาน     

 
 
 

   (4.33:มาก) 

กําหนดราคา มี
ความเปน
มาตรฐาน    

 
 
 

  (4.38:มาก) 

กําหนดราคา มี
ความเปน
มาตรฐาน  

   
 
 

(4.58:มากที่สุด) 

กําหนดราคา มี
ความเปน
มาตรฐาน     

 
 
 

   (4.33:มาก) 
ปจจัยดานชอง
ทางการจัด
จําหนาย 

ความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท             

  (3.50:มาก) 

ความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท  

   (3.63:มาก) 

ความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท  

 (3.60:มาก) 

ความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท  

     (3.68:มาก) 

ความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท              

   (3.52:มาก) 

ความสะดวกใน
การติดตอทาง
โทรศัพท 

   (3.63:มาก) 
ปจจัยดานการ
สงเสริม
การตลาด 

ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับ
การบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ 
และพนักงาน
ใหความรูในตัว
สินคา   
        (4.08:มาก) 

ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับ
การบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ  

   
 
 

(4.22:มาก) 

พนักงานให
ความรูในตัว
สินคา             

 
 
 
 

( 4.32:มาก) 

ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับ
การบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ  

 
 
 

(4.29:มาก) 

ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับ
การบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ  

 
 
 

(4.32:มาก) 

ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับ
การบริการและ
เงื่อนไขพเิศษ  

 
 
 

  (4.41:มาก) 
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จากตารางที่  49  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด ตางกัน  โดยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา      ดานราคา ใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุดในเรื่อง กําหนดมาตรฐาน มีความเปนมาตรฐาน และมีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา    
ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะ
ไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ และพนักงานใหความรูในตัวสินคา 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉลี่ย10,000-15,000 บาท   20,001-25,000 บาท  และ
มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป   ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมากในเรื่อง ความรับผิดชอบ
ตอสินคาที่มีปญหา      ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง กําหนดมาตรฐานมีความ
เปนมาตรฐาน    ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสาํคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกใน
การติดตอทางโทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ลูกคาที่
เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉลี่ย 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากในเรื่อง ความทันสมัยของสินคา      ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง 
กําหนดมาตรฐานมีความเปนมาตรฐาน    ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดบัมาก
ในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง พนักงานใหความรูในตัวสินคา 

ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉลี่ย 25,001-30,000 บาท ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
ในระดับมากในเรื่อง ความทันสมัยของสินคา   ดานราคา ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรือ่ง 
กําหนดมาตรฐานมีความเปนมาตรฐาน    ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดบัมาก
ในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  
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อภิปรายผล 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางที่รานคา
สมัยใหมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดสวน
ประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ของศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2546)  ประกอบดวยดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion)  และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้  
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางที่
รานคาสมัยใหมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร     พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญอันดับแรกคือ ปจจัยดานราคา  ซ่ึงสอดคลองกับ ชาญชัย  ลีวณิชย  (2542)  ที่ศึกษา
เร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกรานคาวัสดุกอสรางของผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย   และปรีดา             
โพธิสุวรรณ  (2545)  ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานคาวัสดุกอสรางของรานคาปลีก
ในจังหวัดนครสวรรค  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอันดับแรกคือ ปจจัยดานราคา     
แตไมสอดคลองกับอัมพร   เครือใหม (2547)  ที่ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอผูบริโภคในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในเขตเทศบาลนครลําปาง   จังหวัดลําปาง    และ วิชชุตา   
จอมดวง (2550)  ที่ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุและ
อุปกรณกอสรางของผูบริโภคในอําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง   และรสริน   บุญเฉลียว  (2546)  ทีศ่กึษา
เร่ืองปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกผลิตภัณฑประตูพีวีซีเพื่อจําหนายของรานคาปลีก
วัสดุกอสรางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอันดับแรก
คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางและอุปกรณกอสราง โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ในปจจัยยอยใหความสําคัญ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา  ความทันสมัย
ของสินคา  และมาตรฐานของสินคา   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของอัมพร  เครือใหม (2547)   
และวิชชุตา  จอมดวง (2550)  และรสริน  บุญเฉลียว  (2546)  ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑไดมาตรฐาน  และสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ ชาญชัย    ลีวณิชย  (2542)   ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ในเรื่องสินคามีความทันสมัย   
 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง
และอุปกรณกอสราง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดในระดับมาก  3 ลําดับแรกคือ  กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน    มีราคาใหเลือกตาม
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คุณภาพสินคา และการตอรองราคา   ซ่ึงสอดคลองกับ อัมพร  เครือใหม (2547) ที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง  กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน   และ
สอดคลองกับวิชชุตา  จอมดวง (2550)  ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ืองกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน  มีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา  และการตอรองราคา  
และ สอดคลองกับชาญชัย  ลีวณิชย  (2542)   ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก เร่ือง สามารถตอรองราคา  และสอดคลองกับรสริน  บุญเฉลียว  (2546) ที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ระดับราคามีความ
หลากหลายตามคณุภาพ 
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง   ในปจจัย
ยอยใหความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ  ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท  ความสะดวกในการเลือกซื้อ   และบรรยากาศภายในรานดี สะดวกสบายเปนกันเอง  ซ่ึง
สอดคลองกับอัมพร เครือใหม (2547)  และวิชชุตา  จอมดวง (2550)  ที่พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง  ความสะดวกในการเลือกซื้อ  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของชาญชัย  ลีวณิชย  (2542) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง มกีาร
จัดสงสินคารวดเร็ว  และรสริน  บุญเฉลียว  (2546) ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก เร่ือง สามารถติดตอกับผูจําหนายไดสะดวก  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซ้ือวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสราง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ในปจจัยยอยให
ความสําคัญที่มีคาเฉลี่ย สูงสุดในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ  คือ  ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการ
บริการและเงื่อนไขพิเศษ   พนักงานใหความรูในตัวสินคา  และ เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคาซึ่ง
สอดคลองกับ อัมพร  เครือใหม (2547) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากใน
เร่ือง ความรูในตัวสินคาของพนักงาน  และสอดคลองกับวิชชุตา  จอมดวง (2550)  ที่พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความรูในตัวสินคาของพนักงาน และเงื่อนไขการ
รับเปลี่ยน/คืนสินคา    แตไมสอดคลองกับ ชาญชัย  ลีวณิชย (2542)  ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในเรื่อง มีพนักงานขายคอยแนะนํา   และไมสอดคลองกับรสริน   บุญเฉลียว  (2546) ที่
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง พนักงานมีความจริงใจ
ซ่ือสัตย 
 สําหรับปญหาที่พบในการตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณกอสรางลําดับแรก  ดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก สินคาไมตรงมาตรฐาน   ดานราคา ไดแก ตอรองราคาไมได   ดานชองทางการจัด
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จําหนาย  ไดแก ไมไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและการจัดสงสินคา  ดานการ
สงเสริมการตลาด ไดแก พนักงานไมมีความรูในตัวสินคา  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ     
รสริน  บุญเฉลียว  (2546) ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม พบปญหา แตละดานคือดาน
ผลิตภัณฑ ไดแกสินคาที่มีปญหาเปลี่ยนคืนไดยาก   ดานราคา  ไดแก  ราคาสินคาไมเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา   ดานการจัดจําหนาย ไดแก  ผูขายมีการคิดคาขนสงสินคาหรือไมมีบริการจัดสง
สินคา  ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก  ผูขายไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาชวยการขาย  
และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัมพร  เครือใหม (2547) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามพบ
ปญหาในการเลือกซื้อ ลําดับแรก ดานผลิตภัณฑ ไดแก ไมมีเงื่อนไขในการรับเปล่ียน/คืนสินคา 
ปญหาดานราคา ไดแก ราคาไมคงที่ ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การจัดวางสินคาไม
เปนระเบียบ ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ไมมีการลด แลก แจก แถม ไมมีเงื่อนไขพิเศษ
สําหรับสมาชิก /ลูกคาเกาแก  
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางที่
รานคาสมัยใหมของผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร   มีขอคนพบดังนี้ 
  1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถาม  อายุ 36-45 ป  และอายุ 46-55 ป  
ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก  เมื่อเทียบกับชวงอายุอ่ืน ใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง   และพบวา อาชีพเกษตรกร ผูรับเหมากอสราง และอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก นักศึกษา  
แมบาน และธุรกิจสวนตัว  ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก  เมื่อเทียบกับอาชีพ
อ่ืนใหความสําคัญในระดับปานกลาง   และพบวาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงกวา
ปริญญาตรี  ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก  เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอื่นให
ความสําคัญในระดับปานกลาง     และพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนของทุกคนในบานรวมกันต่ํากวา 
10,000 บาท  และ 25,001-30,000 บาท  ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก  เมื่อ
เทียบกับรายไดอ่ืนใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

2. ปจจัยดานราคา  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลายใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในระดับปานกลาง  เมื่อเทียบกับกลุมระดับการศึกษา
อ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก    และพบวารายไดของทุกคนในบานรวมรวมกันต่ํากวา 10,000 
บาท  20,001-25,000 บาท   25,001-30,000 บาท และ มากกวา 30,000 บาท  ใหความสําคัญกับปจจัย
ดานราคาในระดับมาก  เมื่อเทียบกับรายไดอ่ืนใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
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3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุมากกวา 55 ป ให
ความสําคัญในระดับปานกลางในเรื่อง ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  เมื่อเทียบกับกลุม
อายุอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก   และพบวาอาชีพขาราชการและเกษตรกร ใหความสําคัญใน
ระดับมากในเรื่อง บรรยากาศภายในรานดี สะดวกสบายเปนกันเอง     เมื่อเทียบกับกลุมอาชีพอ่ืนให
ความสําคัญในระดับปานกลาง      และพบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสะดวกในการเลือกซื้อ  เมื่อเทียบกับระดับการศกึษา
อ่ืนใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุต่ํากวา 26 ป ให
ความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่องลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  
และพนักงานใหความรูในตัวสินคา   เมื่อเทียบกับกลุมอายุอ่ืนใหความสําคัญในระดับมาก  และ
พบวาอาชีพเกษตรกร  ชาง วิศวกร สถาปนิก  และอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง 
การสาธิตสินคา  เมื่อเทียบกับอาชีพกลุมอาชีพอ่ืนที่เหลือใหความสําคัญในระดับปานกลาง   และ
พบวาระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง  การจัด
แสดงสินคาหนาราน   เมื่อเทียบกับกลุมระดับการศึกษาอื่นใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

5.  ปญหาที่พบในการซื้อวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสรางที่ผูตอบแบบสอบถามพบ
มากที่สุด 3 ลําดับแรกในแตละดานคือ  ดานผลิตภัณฑ ไดแก สินคาไมตรงมาตรฐาน  สินคาไมมี
คุณภาพ  และ ยี่หอของสินคา ไมเปนที่รูจัก ดานราคา ไดแก ตอรองราคาไมได  ราคาแพงเกินไป  
และไมมีการใหสวนลดเงินสด    ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ไมไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ในการใหบริการและการจัดสงสินคา  สถานที่คับแคบ และ บรรยากาศในรานไมดี เชน สกปรก, 
ฝุนมาก ฯลฯ   ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก  พนักงานไมมีความรูในตัวสินคา   ไมมีเงื่อนไข
พิเศษสําหรับสมาชิก/ลูกคาเกา และ พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ  
 
 
ขอเสนอแนะ 
           การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางที่รานคา
สมัยใหมของผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร    ผูศึกษามีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาที่จะชวย
ในการกําหนดตลาดเปาหมายใหผูประกอบการจําหนายวัสดุกอสรางสามารถวางแผนกลยุทธ
สวนผสมการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และ
สามารถเลือกการวางตําแหนงรานคา(Positioning) เพื่อการแขงขันไดชัดเจนมากขึ้น  ซ่ึงขบวนการ
เลือกตลาดเปาหมายประกอบดวย การแบงสวนตลาด(Segmentation) และการเลือกตลาดเปาหมาย 
(Target market selection)    กลยุทธในการแบงสวนตลาด ประกอบดวย 3 แนวทางหลักคือ การมอง
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วาผูบริโภคทุกคนมีความเหมือนกันถึงแมวาจะมี อายุ รายได และความตองการแตกตางกัน แต
ความแตกตางนี้ไมสงผลตอหรือมีผลกระทบนอยมากจนไมมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ประเภทใดประเภทหนึ่ง  แนวทางที่สอง คือผูบริโภคมีความแตกตางและมีความเหมือน ซึ่งทําให
สามารถแบงกลุมผูบริโภคไดเปนกลุมตามความแตกตางๆ และผูบริโภคในกลุมเดียวกันก็จะมีความ
เหมือนกัน ซ่ึงงายตอการตอบสนองความตองการเฉพาะแตละกลุม  และแนวทางที่สามคือ ผูบริโภค
แตละคนมีความแตกตางกัน ทําใหการตอบสนองความตองการโดยใชสินคาและ/หรือบริการ
เหมือนกันตอบสนองแตละคนเหมือนกันไมได ซ่ึงตองเสนอสิ่งที่ตอบสนองความตองการของแต
ละบุคคลอยางเฉพาะเจาะจง 

ดานผลิตภัณฑ  ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบตอสินคาที่ 
มีปญหา  และความทันสมัยของสินคา โดยนําสินคาที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาจําหนาย  มี
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  และสินคานํามาจําหนายควรมีหลากหลายยี่หอ  โดยเฉพาะกลุม
รายได 25,001-30,000 บาท ซ่ึงจัดเปนผูที่มีกําลังการซื้ออุปกรณกอสรางในระดับที่สูง โดยจากผล
การศึกษาพบวา กลุมนี้ใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑในระดับมาก  ดังนั้นรานคาควรให
ความสําคัญกับลูกคากลุมนี้   

สําหรับกลุมผูบริโภคที่มีอาชีพรับเหมากอสราง ผูจําหนายควรใหความสําคัญในการมี
สวนลดตามปริมาณการซื้อ (Quantity discount)  ใหแกลูกคาในแตละราย  โดยอาจยึดกับปริมาณใน
การสั่งซื้อในแตละครั้ง  ถาสั่งมากระดับราคาสินคาที่ใหแกลูกคาก็จะมีราคาต่ําลงไป   

ดานราคา   ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องของการกําหนดราคามีความเปน
มาตรฐาน  และการมีราคาใหเลือกตามคุณภาพของสินคา   นอกจากนั้นควรมีการตอรองราคาได 
และมีการใหสวนลดเงินสด  ตลอดจนการติดปายราคาที่ชัดเจน  โดยเฉพาะกลุมรายได 10,000 บาท 
ถึง มากกวา 30,000 บาทที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้ในระดับมาก  ดังนั้นรานคาควรรักษาระดับ
ราคาสินคาใหคงที่หากมีการปรับระดับราคาควรแจงใหลูกคาทราบโดยการติดปายประกาศใหลูกคา
ทราบลวงหนา  หรือตั้งราคาตามนโยบายราคาจากบริษัทผูผลิต โดยมีการติดปายราคาเพื่อใหลูกคา
ไดเห็นชัดเจน  และควรติดปายกับสินคาทุกชนิด ทุกยี่หอ  ใหลูกคาไดเห็นอยางชัดเจนดวย    
 ดานชองทางการจัดจําหนาย    ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องความสะดวก
ในการติดตอทางโทรศัพท      โดยอาจเพิ่มคูสายโทรศัพท หรือโทรสาร ใหลูกคาสามารถติดตอ
สอบถามสินคา หรือส่ังซื้อสินคาทางโทรศัพทหรือแฟกซไดสะดวกมากขึ้น     โดยเฉพาะกลุมอาชีพ
ขาราชการและเกษตรกรที่ใหความสําคัญในระดับมากในเรื่องบรรยากาศในรานดี สะดวกสบายเปน
กันเอง   ดังนั้นในการจัดสถานที่ในการแสดงสินคาไมควรคับแคบจนเกินไป  การจัดวางสินคา
ภายในรานควรจัดใหเปนหมวดหมู เปนระเบียบ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเลือกซื้อ  
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นอกจากนั้นในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อสินคาเปนจํานวนมากควรมีบริการสงสินคาใหลูกคาถึงสถานที่ใช
งาน     และควรใหความสําคัญในดานการเตรียมสินคาเพื่อจําหนาย ใหครบชนิดและเพียงพอตอ
ความตองการของลูกคา โดยอาจจะทําการพิจารณาดูจากวัสดุกอสรางที่จําเปนในการใชงานของ
ลูกคาที่ซ้ือแตละครั้ง หรืออาจจะดูจากคําสั่งซื้อของผูรับเหมากอสรางในการซื้อแตละครั้ง วามี
สินคาชนิดใดบางที่มีการสั่งซื้ออยูเปนประจํา นอกจากนั้นควรทําการตรวจเช็คสินคาคงคลังอยาง
สม่ําเสมอ ควรกําหนดจํานวนสินคาคงคลังขั้นต่ํา (Minimum Stock) โดยสินคาชนิดที่ขายดีจะมี
ระดับสินคาคงคลังมาก สวนสินคาที่มียอดขายไมมากนักก็จะมีระดับคลังสินคาในสัดสวนที่ต่ํา 

 ดานการสงเสริมการตลาด   ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  และพนักงานใหความรูในตัวสินคา ตลอดจนเงื่อนไข
การรับเปลี่ยน/คืนสินคา   โดยเฉพาะลูกคากลุมอาชีพเกษตรกร ชาง วิศวกร สถาปนิก นักศึกษา
แมบานและธุรกิจสวนตัวที่ใหความสําคัญในระดับมาก ในเรื่องการสาธิตสินคา  ดังนั้นรานคาควร
ใหความสําคัญในการคัดเลือกพนักงานขายที่มีความรูความสามารถ ในการแนะนํารายละเอียด
เกี่ยวกับสินคาไดอยางชัดเจน ตลอดจนมีการเอาใจใสลูกคาอยางสม่ําเสมอทั้งกอนและหลังการขาย 
ทั้งนี้เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ พึงพอใจ และเกิดการซื้อซํ้าอยางสม่ําเสมอ 
  และจากขอคนพบจากการศึกษา   ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการทํา
การตลาดกับกลุมผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อในแตละกลุม 

กลยุทธการขายแกผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อทั้งเพศชายและเพศหญิงจุดขายที่ควร
นํามาใชในดานผลิตภัณฑ เปนลําดับแรกคือ  ทันสมัยของสินคา   จุดขายดานราคา  คือ การกําหนด
ราคามีความเปนมาตรฐาน  จุดขายดานชองทางการจัดจําหนาย คือ  ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท  และจุดขายดานการสงเสริมการตลาด คือ  ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและ
เงื่อนไขพิเศษ 

กลยุทธการขายแกผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อที่อายุ ระหวาง 36-45 ป  จุดขายที่ควร
นํามาใชในดานผลิตภัณฑ เปนลําดับแรก คือ ความทันสมัยของสินคา  จุดขายดานราคา คือ กําหนด
ราคามีความเปนมาตรฐาน   จุดขายดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ความสะดวกในการเลือกซื้อ   
และจุดขายดานการสงเสริมการตลาด คือ ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ 

กลยุทธการขายแกผูมีอํานาจซื้อทุกอาชีพ   ดานผลิตภัณฑ คือ  ความทันสมัยและความ
ใหมของสินคา   จุดขายดานราคา คือ กําหนดราคามีความเปนมาตรฐานและมีราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา   ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ  ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท   ดานการ
สงเสริมการตลาด คือ ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ และการใชพนักงาน
ขายที่มีมนุษยสัมพันธดี  



 

 

95 

กลุยทธการขายแกผูมีอํานาจซื้อระดับการศึกษาปริญญาตรี ดานผลิตภัณฑ คือ ความ
รับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา  จุดขายดานราคา คือ กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน   จุดขายดาน
ชองทางการจัดจําหนาย คือ   ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท   จุดขายดานการสงเสริม
การตลาด คือ ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ 

กลยุทธการขายแกผูตัดสินใจซื้อที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท และ 25,001-30,000 
บาท ดานผลิตภัณฑ คือ  ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา   จุดขายดานราคา คือ กําหนดราคามี
ความเปนมาตรฐาน  และมีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา   จุดขายดานชองทางการจัดจําหนายคือ 
ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท    และจุดขายดานการสงเสริมการตลาด คือลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ     

อยางไรก็ตามถึงแมวาผูบริโภคที่ ซ้ือสินคาจะพบปญหาในการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางในปจจัยทุกดาน โดยเฉพาะในเรื่องสินคาไมตรงมาตรฐาน สินคาไมมีคุณภาพ  ดังนั้นผู
จําหนายสินคาควรพิจารณาคุณภาพของสินคาที่นํามาจําหนายใหมีมาตรฐาน    ดานราคาควร 
กําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และควรมีระดับราคาใหหลากหลายตามคุณภาพ
ของสินคา  และมีการลดราคาใหลูกคาไดตามปริมาณการซื้อ  และไมตั้งราคาขายสินคาสูงเกินไป   
ดานชองทางการจัดจําหนาย   ควรใหความสําคัญในการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการ
ติดตอกับพนักงานขายใหงายขึ้น และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการจัดสงสินคาใหแก
ลูกคา   ดานการสงเสริมการตลาดควรใหความสําคัญกับพนักงานขาย ที่มีความรูความชํานาญ และ
ความสามารถในการแนะนําสินคาใหแกลูกคา   
    


