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หลักการและเหตุผล 

ในป 2550 ภาพรวมของผูประกอบการในธุรกิจกอสราง เปนไปตามภาวะของธุรกจิ
กอสราง ซ่ึงปริมาณงานท่ีเกดิใหมมีจํานวนลดลงอยางชัดเจนในภาคเอกชนและรัฐ สงผลตลาด
มีการแขงขันกนัสูงข้ึน โดยรวมของอุตสาหกรรมกอสรางพบวา ผลกระทบเกิดข้ึนกบัท้ังราย
ใหญ รายกลาง และเล็ก (เอสเอ็มอี) โดยกลุมเอสเอ็มอีไดรับผลกระทบในแงของจํานวน
ผูประกอบการที่ลดลง ปดกิจการ เหตุเพราะทนพิษเศรษฐกิจไมไหว แตสําหรับกลุมรายใหญจะ
ไดรับผลกระทบในดานมูลคางานท่ีลดลงมากกวา (กรุงเทพธุรกิจ,2551:ระบบออนไลน) 

ปจจุบัน พบวาธุรกิจรับเหมากอสราง เปนธุรกิจท่ีมีจาํนวนการเลิกและต้ังกจิการติด
อันดับสูง ซ่ึงนั่นสะทอนภาพไดวาการเขาออกของผูประกอบการไดงาย อีกท้ังยังแสดงถึงภาวะ
ทางธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง และมีปญหาในการดําเนินธุรกิจมากข้ึนดวยเชนกนั (กรุงเทพ
ธุรกิจ,2551:ระบบออนไลน) 

จากอดีตท่ีผานมา พบวาผูประกอบการขนาดใหญมีความสามารถในการแขงขันใน
ระยะยาว ไดดกีวากลุมผูประกอบการเอสเอ็มอี จากปจจยัหลักในเร่ืองของการบริหารจัดการท่ีด ี
มีขีดความสามารถในการแขงขันดานแหลงทุน มาตรฐานและคุณภาพงานท่ีมีความนาเช่ือถือ 
และผูประกอบการรายใหญสวนมากจะมุงเปาไปยังการลงทุนของรัฐเปนสวนใหญ ในขณะท่ี
กลุมเอสเอ็มอีมีลักษณะของธุรกิจท่ีมีคูแขงมากราย การแขงขันสูง มีการเขาออกของ
ผูประกอบการสูงข้ึนดวยเชนกัน และยังไดรับผลกระทบจากปจจยัลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน
อีก จึงเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบมากดวยเชนกัน (กรุงเทพธุรกิจ,2551:ระบบออนไลน) 

จังหวดัสตูล แบงการปกครองสวนภูมิภาคเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 279 หมูบาน 7 
เทศบาล โดยมีประชากรรวมท้ังหมด 280,643 คน แบงเปนชาย 139,864 คนเปนหญิง 140,779 
คน โดยในเขตเทศบาลเมืองสตูลมีประชากรทั้งส้ิน 21,838 คน อาชีพท่ีสําคัญของจังหวดัสตูล
คือ การประกอบการเกษตร มีการปลูกปาลมน้ํามัน, การปลูกสวนยางพารา และการปลูกขาว 
ซ่ึง เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด ในป พ.ศ. 2548 จังหวัดสตูลมีมูลคารวมผลิตภัณฑ 
(GPP.) ตามราคาประจําป 20,444 ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียตอหวั (PERCAPITA GPP.) 
73,026 บาท จัดเปนอันดับท่ี 27 ของประเทศ และเปนอันดับท่ี 9 ของภาคใตรายไดสวนใหญ
ข้ึนอยูกับสาขาการเกษตรมากท่ีสุด รอยละ 50.04 รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก    
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รอยละ 12.6 และอุตสาหกรรม รอยละ 10.2 ประชากรมีรายไดเฉล่ียตอหัว 73,026 บาทตอป 
(สํานักงานจังหวัดสตูล,2549:ระบบออนไลน) 

 ภาวะเศรษฐกจิโดยท่ัวไปในจังหวดัสตูล ยังคงซบเซา การพัฒนาเศรษฐกิจการคาใน
จังหวดั จึงยังอยูในชวงชะลอตัว  ภาครัฐโดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดฯ จึงตองเรงกระตุน
เศรษฐกิจภาคการคา อาทิ การจัดสงผูประกอบการเขารวมกิจกรรมธุรกิจและงานแสดงสินคา 
รวมกบัจังหวดัจัดบริการหนวยเคล่ือนท่ีใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานธุรกิจ และกฎระเบียบ 
รวมท้ัง การดําเนินการติดตามสถานการณการคาอยางใกลชิดเพื่อปองกันกรณีการเอาเปรียบ
ผูบริโภค 

ภาวการคาโดยท่ัวไปในจังหวัดสตูล ยังคงซบเซาเพราะไดรับผลกระทบจากภาพลักษณ
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต รวมทั้งปญหาน้ํามันราคาแพง และการขาด
แคลนแรงงาน ท่ียังมีผล กระทบตอภาคการประมงและภาคธุรกิจการคาในจังหวดั สงผลตอ
ภาวะการครองชีพของประชาชนในจงัหวดัใหสูงข้ึนดวย (กระทรวงพาณิชย,2550:ระบบ
ออนไลน) 

จากสถิติการจดทะเบียนต้ังใหมในต้ังแตป  2547 ถึงป 2549  การจดทะเบียนต้ังใหมมี
แนวโนม ลดลง ป 2547 ถึงป 2549 การจดทะเบียนพาณิชยต้ังใหมสวนใหญประกอบกจิการ
เกี่ยวกับ จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค รองลงมาไดแก จําหนายวัสดกุอสราง  (องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล,2549:ระบบออนไลน)และจากการสํารวจพบวาในจงัหวัดสตูลยังไมมีรานคา
วัสดุกอสรางสมัยใหมเชน รานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท เกิดข้ึนเลย 

ปจจุบันรานคาท่ีจําหนายผลิตภัณฑและวัสดุเกีย่วกับการกอสรางในเขตอําเภอเมือง
จังหวดัสตูลมีจํานวน 26 รานคา โดยแบงเปนรานคาขนาดใหญและขนาดกลาง 13 ราน และ 
รานคาขนาดเล็ก 13 ราน (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวดัสตูล,2549)โดยแบงจากประเภท
และความหลากหลายของสินคาโดยแบงประเภทของสินคาออกเปน 10 ประเภทใหญๆ คือ  

 1. อุปกรณและเคร่ืองมือชาง 
 2. อุปกรณไฟฟาครบวงจร 
 3. ผลิตภัณฑสีและเคมีภณัฑ 
 4. เหล็กรูปพรรณ 
 5. อุปกรณประปาครบวงจร 
 6. อุปกรณประมง 
 7. สุขภัณฑ 
 8. อุปกรณกอสราง เชน อิฐ , หิน , ปูน , ทราย , กระเบ้ือง 
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 9. อุปกรณการเกษตร 
10.ไมแปรรูป/ไมอัด 

โดยท่ีรานคาขนาดใหญและขนาดกลางตองมีสินคาไมนอยกวา 7 ใน10 ประเภท
ของสินคาสวนรานคาขนาดเล็กอาจจะมีสินคาแคบางประเภทเทานั้น  ซ่ึงการแขงขันสวนใหญ
จะใชกลยุทธทางดานราคาเชนการขายในราคาท่ีตํ่ากวาคูแขงทําใหเกิดสงครามทางดานราคา
ข้ึนมาผูประกอบการที่มีขนาดใหญกจ็ะสามารถท่ีจะอยูในธุรกิจไดสวนผูประกอบการที่มีขนาด
เล็กก็ทยอยปดกิจการลงไป 

ดังนั้นผูศึกษา จึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดอะไรบางท่ี
มีผลตอการเลือกรานวัสดกุอสรางของผูบริโภคจากรานท่ีจําหนายวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง
จังหวดัสตูล เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการธุรกจิจําหนายวัสดกุอสรางในการวางแผน
และกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและใหมี
ประสิทธิภาพและประกอบกับทางผูศึกษามีกิจการเกี่ยวกับคาวัสดุกอสรางในเขตอําเภอเมือง 
จังหวดัสตูลดงันั้นผูศึกษาจึงสนใจขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ือจะไดนาํมาพัฒนา
และกําหนดวางแผน   กลยุทธตอไป 
 
วัตถุประสงค 

  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกรานวัสดกุอสราง ในอําเภอเมืองสตูล 

   
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกรานคาวัสดกุอสรางในอําเภอเมืองสตูล 

2. ผูประกอบการรานคาวัสดุกอสรางสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผน
กลยุทธการตลาดใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
 
นิยามศัพท 

  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรานคา
วัสดุกอสรางในอําเภอเมืองสตูล ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 7 ดาน ไดแก  
    ปจจัยดานผลิตภัณฑ เชน ประเภทของสินคา ความหลากหลายของสินคา 
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   ปจจัยดานราคา เชน ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ระยะเวลาในการชําระคา
สินคา 
   ปจจัยการจัดจําหนาย เชน ทําเลที่ต้ัง ท่ีจอดรถ 
   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา การลด แลก แจก แถม 

   ปจจัยดานบุคคล เชน การบริการของพนักงาน  
   ปจจัยดานทางกายภาพ เชน เคร่ืองแบบการแตงกาย ความสะอาด 
   ปจจัยดานกระบวนการ เชน ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ   

ผูบริโภค  หมายถึง ผูบริโภคคนสุดทาย (End User) ท่ีซ้ือวัสดุกอสรางทุกประเภท 
จากรานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล เพื่อใชสวนตัวไมใชเพื่อการรับเหมา 

รานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล หมายถึงรานคาวัสดุกอสรางขนาดใหญท่ี
ภายในรานมีสินคาจําหนายหลายประเภทโดยจะมีสินคาจําหนายไมนอยกวา 7 ใน10 ประเภท
ของสินคาเชน อุปกรณไฟฟาครบวงจร เหล็กรูปพรรณ อุปกรณประปาแบบครบวงจร สุขภัณฑ  
จํานวน 13 ราน  

          
 


