
          บทท่ี  5 
          สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ

เลือกรานวัสดกุอสราง ในอําเภอเมืองสตูล สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลท่ีไดจากการศึกษา
ขอคนพบ และขอเสนอแนะของผูศึกษาดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกรานวัสดกุอสราง ในอําเภอเมืองสตูล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล  โดย
ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง  ท่ีเคยซ้ือวัสดุกอสรางท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมือง จังหวัดสตูลจํานวน 
325 ราย โดยศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจยัดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจยัดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ พฤติกรรม
ในการตัดสินใจเลือกรานคาวสัดุกอสรางในอําเภอเมืองจังหวัดสตูล และปญหาท่ีพบในการ
ตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล โดยใชเคร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ท่ีผูศึกษาจัดทําข้ึน ผลการศึกษาสรุปได ดงันี้ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  อาชีพ  รายได และระดับ
การศึกษา 
 ขอมูลท่ัวไปพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 52.00  และเปนเพศชาย       
รอยละ  48.00  สวนใหญมีอายุ 31-40 ป รอยละ48.31   รองลงมามีอายุไมเกิน 30 ป รอยละ 35.69    
จบการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา, ปวส หรือเทียบเทา รอยละ38.15 รองลงมาจบปริญญาตรี รอยละ  
27.69 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 25.23 รองลงมามีอาชีพอิสระ รอยละ 24.00  มีรายได
เฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 15,000  บาท รอยละ 64.00  รองลงมามีรายได  15,001 - 30,000  บาทตอ
เดือน รอยละ  27.69   
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สวนท่ี 2  พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง  ในอําเภอเมือง      
จังหวัดสตูล 
 พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสรางในอําเภอเมืองจังหวัด
สตูล พบวาผูตอบแบบสอบถาม เลือกซ้ือสินคาประเภทอุปกรณและเคร่ืองมือชางมากท่ีสุด รอยละ 
56.00   รองลงมาอุปกรณประปา รอยละ 43.38  และสุขภัณฑ  รอยละ 32.31 มีเหตุผลในการเลือก
ซ้ือวัสดุกอสรางไปซอมแซมส่ิงปลูกสรางมากท่ีสุด รอยละ 64.00 ตอเติมสงปลูกสราง รอยละ 
22.15  ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซ้ือวัสดุกอสรางมากท่ีสุดคือตัวเอง รอยละ 56.92  
รองลงมาคือคนในครอบครัว รอยละ 40.31     เวลาท่ีสะดวกที่สุดในการไปเลือกซ้ือวัสดุกอสราง
คือเวลา 7.00-12.00 น.รอยละ 36.62  รองลงมา 12.00-13.00 น. รอยละ 31.08 วันท่ีสะดวกไปใช
บริการคือวันจันทร-วันศุกร  รอยละ 37.23  รองลงมา วันเสาร-อาทิตย รอยละ 30.15 มีการ
เปรียบเทียบราคากอนการซ้ือ รอยละ 62.46   เคยซ้ือสินคาท่ีรานมิตรประมงมากท่ีสุด รอยละ 84.62   
รองลงมารานสตูลคาวัสดุภัณฑ รอยละ 38.15 ชอบซ้ือท่ีรานมิตรประมงมากท่ีสุด  รอยละ 73.23  
รองลงมาคือรานสตูลคาสีรอยละ 25.23  โดยหากมีรานคาประเภทสมัยใหมจะไปใชบริการรอยละ 
73.23 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชรานวัสดุกอสรางสูงสุดรอยละ 27.08 คือสะดวก-ใกลบาน
และท่ีทํางาน รองลงมาคือ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย รอยละ 19.08 และยินดีชําระดวยเงินสด รอย
ละ 80.31  รองลงมา ชําระดวยบัตรเครดิต รอยละ 10.77  
 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกรานวัสดุกอสราง ในอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานวัสดุ
กอสราง ในอําเภอเมืองสตูล ของผูตอบแบบสอบถามเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ปจจัยดาน
กระบวนการ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูบริโภค มากกวาปจจัย
อ่ืน ปจจัยท่ีมีผลรองลงมาคือ ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานบุคคล  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
สถานท่ีจัดจําหนาย  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
โดยมีผลการศึกษาในแตละปจจัยดังนี้ 
  

ปจจัยดานกระบวนการ (บริการ) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.79) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ มีความรวดเร็วในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.87) รองลงมาไดแก กระบวนการสั่งซ้ือไม
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ยุงยาก (คาเฉล่ีย 3.83) และพนักงานคิดเงินไดถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉล่ีย 3.82) ซ่ึงท้ังหมดมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

 
ปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.78) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ราคา
ถูกกวารานอ่ืนๆ (คาเฉลี่ย 3.91) รองลงมาไดแก มีสวนลดใหในกรณีท่ีซ้ือเปนเงินสด (คาเฉล่ีย 
3.83) และมีราคาท่ีสามารถตอรองได (คาเฉล่ีย 3.82) 

 
 ปจจัยดานบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.77) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 3.84) รองลงมาไดแก พนักงานสามารถ
แนะนําสินคาไดเปนอยางดี (คาเฉล่ีย 3.82) และพนักงานดูแลเอาใจใสทานเปนอยางดี มีความ  
กระตือรือรน (คาเฉล่ีย 3.80) 
 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.73) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน (คาเฉล่ีย 3.91) รองลงมาไดแก รานคาขนาดและ
รุนของสินคาใหเลือกหลากหลาย (คาเฉล่ีย 3.84) และรานคามีปริมาณสินคาเพียงพอ ตามความ
ตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 3.83) 
 
       ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.64)  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ มีทําเลที่ต้ังท่ีดีสามารถหาไดงาย และมีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใชบริการ
เทากัน (คาเฉล่ีย 3.73) รองลงมาไดแก มีทางเขา-ออกสะดวก (คาเฉล่ีย 3.63) และมีท่ีจอดรถสะดวก
และเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.72) 
 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ รานคาดูสะอาด (คาเฉล่ีย 3.67) รองลงมาไดแก มีการจัดตกแตงรานท่ีเปนระเบียบ 
(คาเฉล่ีย 3.62) และเคร่ืองแบบของพนักงานดูสะอาดเรียบรอย (คาเฉล่ีย 3.56) 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.57) ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ มีการสงเสริมการตลาด เชน ลด แลก แจก แถม (คาเฉล่ีย 3.74) รองลงมาไดแก มีการจัดชิง
โชคหรือใหของรางวัลสําหรับผูท่ีมาซ้ือสินคา (คาเฉล่ีย 3.53) ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับ
มาก และมีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน สถานีวิทยุชุมชน (คาเฉล่ีย 3.46) ซ่ึงท้ังหมดมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง 
 

และเม่ือนําคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล จําแนกตามปจจัยยอย พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง 10 
ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมากทุกปจจัยยอย ไดแก  คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน และราคาถูก
กวารานอ่ืนๆ (คาเฉลี่ย 3.91)รองลงมาคือ มีความรวดเร็วในการใหบริการ(คาเฉล่ีย 3.87) รานคามี
ขนาดและรุนของสินคาใหเลือกหลากหลาย และ พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและรวดเร็ว 
(คาเฉล่ีย 3.84) รานคามีปริมาณสินคาเพียงพอตามความตองการของลูกคา  มีสวนลดใหกรณีซ้ือ
เปนเงินสด และกระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 3.83) มีราคาท่ีสามารถตอรองได  พนักงาน
สามารถแนะนําสินคาไดเปนอยางดีและพนักงานคิดเงินไดถูกตองและรวดเร็ว(คาเฉล่ีย 3.82) 
  
สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาท่ีพบในการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง  ในอําเภอเมือง      
จังหวัดสตูล 

ปญหาของผูตอบแบบสอบถาม 
ปญหาท่ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบจากการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง คือ มีจํานวน

สินคาใหเลือกนอย คิดเปนรอยละ 35.69 รองลงมา พนักงานขายไมสามารถแกปญหาใหแกลูกคาได
อยางรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 33.54 และพนักงานจัดสินคาไมตรงตามใบส่ังสินคา    คิดเปนรอยละ 
29.85     
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อภิปรายผล 
       การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือก

รานวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล สามารถอภิปรายผลผลการศึกษา โดยใชแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของคือ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบริการ ไดดังนี้ 

      จากแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะฯ (2546)  ไดระบุ
ถึงคําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who, What, 
Why, Where, When and How เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย Occupants, 
Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and Operations สามารถนําผลการศึกษา
มาอภิปรายเช่ือมโยงกับแนวคิดดังกลาวดังกลาวไดดังนี้ 

       ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market ? ) 
      ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงรอยละ 48.00  และเพศชายรอยละ 52.00   มีอายุระหวาง 

31 - 40 ป    มีการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญา, ปวส หรือเทียบเทา  เปนพนักงานบริษัท หางฯ 
ราน เอกชน  รายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท   

      ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy ? )  
ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ ทุกระดับการศึกษาและทุกระดับรายได เลือกซ้ืออุปกรณ

และเคร่ืองมือชาง 
ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy ?)  
ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ ทุกระดับการศึกษาและทุกระดับรายได มีเหตุผลในการ

ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสรางเพื่อใชในการซอมแซมส่ิงปลูกสราง 
ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying ?)   
ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ ทุก

ระดับการศึกษาและทุกระดับรายได คือ ตัวเอง 
        ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy ?)  

ผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุไมเกิน 30 ป และ 41ปข้ึนนิยมเลือกซ้ือวัสดุกอสรางในวัน
จันทร-วันศุกร  เวลา 07.00-12.00 น.สวนผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุ 31-40 ป นิยมเลือกซ้ือ
วัสดุกอสรางในวันเสาร-อาทิตย เวลา 12.00-13.00 น. 

ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy ?)   
      ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ ทุกระดับการศึกษาและทุกระดับรายได นิยมจะเลือกซ้ือ

วัสดุกอสรางจากรานท่ีสะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน ไดแกรานมิตรประมง 
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ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy ?)   
        ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ ทุกระดับการศึกษาและทุกระดับรายได จะเลือกซ้ือวัสดุ

กอสรางดวยเงินสด และมีการเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
      
      แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบริการของ Phillip Kotler ท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซ้ือสินคาและบริการที่ตองนํามาใชรวมกัน  เพื่อตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมาย ในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดบริการ ตองคํานึงถึงท้ังในสวนท่ีลูกคา
มองเห็นและบริการท่ีสนับสนุนอยูเบ้ืองหลังท่ีลูกคามองไมเห็นรวมกัน ดังนั้นองคประกอบของ
สวนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price)  การจัด
จําหนาย (Place)  การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People)  ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence)  กระบวนการ (Processes)   

โดยในการอภิปรายผลการศึกษา จะไดอภิปรายเปรียบเทียบกับวรรณกรรมท่ีทบทวนไว
(รายละเอียดในบทท่ี 2) ไดแก ชาญชัย ลีวณิชย (2542)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก
รานคาวัสดุกอสรางของผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย และ อัมพร เครือใหม (2547) ไดศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือวัสดุกอสรางในเขตเทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง ซ่ึงจากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยปจจัยดาน
กระบวนการ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ของผูบริโภค มากกวาปจจัย
อ่ืน ปจจัยท่ีมีผลรองลงมาคือ ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานบุคคล  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
สถานท่ีจัดจําหนาย  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
ซ่ึงผลการศึกษา ไมสอดคลองกับ  ชาญชัย ลีวณิชย (2542)  ท่ีพบวากลุมตัวอยางโดยรวมให
ความสําคัญกับ ปจจัยทางดานราคามากกวาปจจัยอ่ืนและปจจัยท่ีมีผลรองลงมาคือปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานสถานท่ีและปจจัยดานบุคคลตามลําดับ 
และไมสอดคลองกับ อัมพร เครือใหม (2547)  ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอผูบริโภคมากกวาปจจัยอ่ืนคือ
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือปจจัยทางดานราคา ปจจัยดานสงเสริมการขาย ปจจัยทางดาน
ชองทางการจัดจําหนายตามลําดับ ซ่ึงจะวิเคราะหแยกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
ท้ัง 7 ดาน ดังนี้ 

ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน รองลงมาคือ รานคาขนาดและรุนของสินคาใหเลือกหลากหลาย และรานคา
มีปริมาณสินคาเพียงพอ ตามความตองการของลูกคา ซ่ึงผลการศึกษาคลายคลึงสอดคลองกับผล
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การศึกษาของ อัมพร เครือใหม (2547)   ท่ีพบวากลุมตัวอยางโดยรวมใหความสําคัญกับ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ    ชาญชัย ลีวณิชย (2542)   ท่ีพบวา
กลุมตัวอยางโดยรวมใหความสําคัญกับ การมีสินคาใหเลือกจํานวนมาก  

ปจจัยทางดานราคา จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ 
รองลงมาคือ มีสวนลดใหในกรณีท่ีซ้ือเปนเงินสด   และ มีราคาท่ีสามารถตอรองได  ซ่ึงการศึกษา
คร้ังนี้สอดคลองกับ ชาญชัย ลีวณิชย (2542)  ท่ีพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญราคาสินคาท่ี
สามารถตอรองได    แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัมพร เครือใหม (2547)  ท่ีพบวาปจจัย
ดานราคา ไดแก ราคาสินคาคงท่ี และราคาสินคามีความเปนมาตรฐาน  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัย
ดานการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีทําเลที่ต้ังท่ี
ดีสามารถหาไดงาย  มีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใชบริการ รองลงมาคือ มีทางเขา-ออก
สะดวก  และมีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ  ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ       
ชาญชัย ลีวณิชย (2542)   ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับรานคาท่ีมีท่ีจอดรถสะดวก
แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัมพร เครือใหม (2547)  ท่ีพบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย
ไดแกความสะดวกในการเลือกซ้ือ ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
มีการสงเสริมการตลาด เชน ลด แลก แจก แถม  รองลงมาคือ มีการจัดชิงโชคหรือใหของรางวัล
สําหรับผูท่ีมาซ้ือสินคา ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 
เชน สถานีวิทยุชุมชน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ชาญชัย ลีวณิชย (2542)  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ดานการลด แลก แจก แถม 

ปจจัยดานบุคคล จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยดานบุคคล
โดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานใหบริการทานอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว รองลงมาคือ พนักงานสามารถแนะนําสินคาไดเปนอยางดี  และพนักงานดูแล
เอาใจใสทานเปนอยางดี มีความ  กระตือรือรน  ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ  
อัมพร เครือใหม (2547) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากในปจจัยดานบุคคล 
ไดแก มนุษยสัมพันธของพนักงาน ความรูในตัวสินคาของพนักงาน  
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ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ
รานคาดูสะอาด  รองลงมาคือ มีการจัดตกแตงรานท่ีเปนระเบียบ  และเครื่องแบบของพนักงานดู
สะอาดเรียบรอย  ซ่ึงผลการศึกษาของ ชาญชัย ลีวณิชย (2542) และ ผลการศึกษาของ อัมพร เครือ
ใหม (2547) ไมมีการศึกษาในเร่ืองนี้ 

ปจจัยดานกระบวนการ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยดาน
กระบวนการโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คือ มีความรวดเร็ว
ในการใหบริการ  รองลงมาคือ กระบวนการสั่งซ้ือไมยุงยาก  และพนักงานคิดเงินไดถูกตอง 
รวดเร็ว  ซ่ึงผลการศึกษาของ ชาญชัย ลีวณิชย (2542) และ ผลการศึกษาของ อัมพร เครือใหม 
(2547) ไมมีการศึกษาในเร่ืองนี้ 
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ตารางท่ี 65  แสดงการเปรียบเทียบผลการศึกษาคร้ังนี้กบัผลการวิจัยท่ีผานมา 

 
ผลการวิจัยเร่ือง

ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกรานคาวสัดุ
กอสรางของ

ผูบริโภคในจังหวัด
เชียงราย 

ผลการวิจัยเร่ืองปจจัย
สวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอ

ผูบริโภคในการเลือกซ้ือ
วัสดุกอสรางในเขต
เทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

ผลการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมของผู
ซ้ือในการเลือกซ้ือสินคา
ประเภทวัสดุกอสราง
รานซีเมนตไทย
โฮมมารท ใน  
จังหวัดลําพูน 

ผลการวิจัยคร้ังนี้เร่ือง
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผล
ตอผูบริโภคในการ

ตัดสินใจเลือกรานวัสดุ
กอสราง ในอําเภอเมือง 

จังหวัดสตูล 

ปจจัยดานราคา   ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานท่ีจัด

จําหนาย 
ปจจัยดานราคา   

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานกระบวนการ 

ปจจัยดานบุคคล   

ปจจัยดานบุคคล   ปจจัยดานสถานท่ีจัด
จําหนาย 

ปจจัยดานบุคคล   ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

  
  

ปจจัยดานสถานท่ีจัด
จําหนาย 

 

  
ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ 

 

  
ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

 
จากตารางท่ี 65 พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสรางในจังหวัด

เชียงราย  ลําปาง และลําพูน มีความแตกตางกับการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสรางในจังหวัด
สตูล โดยท่ีผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย ลําปาง และลําพูน จะใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ 
และราคาสวนผูบริโภคในจังหวัดสตูล จะใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
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ขอคนพบ 
       จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ใน

อําเภอเมืองสตูล มีขอคนพบดังนี้ 
      1.   ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสรางมากท่ีสุดคือตัวเอง 

2.  ผูบริโภคชําระคาสินคาดวยเงินสดและกลุมผูบริโภคมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 
15,000 บาท ซ่ึงทําใหผูบริโภคมีอํานาจในการใชจายลดลง 

3.   รานท่ีผูบริโภคซ้ือวัสดุกอสราง คือ รานมิตรประมง ซ่ึงเปนรานคาขนาดใหญท่ีมี
จํานวนคาใหเลือกหลากหลายและมีสินคาครบทุกประเภทใหบริการ 

4.   การจัดสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกราน
วัสดุกอสราง ทฤษฎี 4P ไมเพียงพอตอการสรางใหเกิดการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  จึงจําเปนตอง
ใชทฤษฎี 7P มาใชในการศึกษา เพราะผูบริโภคใหความสําคัญ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการดานกระบวนการ(การบริการ)มากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานบุคคล 
ตามลําดับ 

5. ผูตอบแบบสอบถามรอยละ73.23 ระบุวาหากมีรานคาวัสดุสมัยใหม เชน รานโฮมโปร 
หรือราน ซีเมนตไทยโฮมมารท  (ตารางท่ี 14) จะไปใชบริการ 
 6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียไมเกิน 15,000 บาท เลือกซ้ืออุปกรณประมงถึง 
37.02%  
 7. กลุมท่ีมีรายได 15,000 บาทขึ้นไปใหความสนใจในเร่ืองของรานท่ีมีช่ือเสียงและเปด
ใหบริการมานานในระดับปานกลาง 
 8. กลุมท่ีมีรายได 15,000 บาทขึ้นไปใหความสนใจกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดดาน
การจัดใหมีการชิงโชคหรือใหของรางวัลในระดับปานกลางในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียไมเกิน 15,000 บาทใหความสําคัญในระดับมาก 

  
ขอเสนอแนะ 

       ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ซ่ึง
ผูประกอบการควรใหความสนใจนําขอมูลเหลานี้มาวางแผนการตลาดเพื่อการแขงขันดานบริการ
และตอบสนองความตองการสูงสุดแกผูบริโภค  ดังนี้ 
             ดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือคือ คุณภาพของผลิตภัณฑได
มาตรฐาน รองลงมาคือ รานคาขนาดและรุนของสินคาใหเลือกหลากหลาย และรานคามีปริมาณ
สินคาเพียงพอ  ตามความตองการของลูกคา ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันทําใหผูบริโภคให
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ความสําคัญกับการเลือกผลิตภัณฑมีมีคุณภาพและคุมคากับเงินท่ีตองใชจายไป อีกท้ังยังตอง
คํานึงถึงความหลากหลายของสินคาท่ีทําใหผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาไดครบถวนในท่ีเดียวดังนั้น
ผูประกอบการควรท่ีจะพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑกอนส่ังซ้ือสินคามาจําหนาย วาเปนสินคา
ท่ีมีคุณภาพหรือไม  

      ดานราคา  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือราคาถูกกวารานอ่ืนๆ   รองลงมาคือ 
สวนลดใหในกรณีท่ีซ้ือเปนเงินสด  และ มีราคาท่ีสามารถตอรองได  เนื่องจากผูบริโภคมีการ
เปรียบเทียบราคาสินคากอนการตัดสินใจซ้ือและนิยมซ้ือสินคาดวยเงินสด ดังนั้นผูประกอบการ
ควรต้ังราคาสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาไมมีการตั้งราคาท่ีสูงเกินความเปนจริง ซ่ึง
ผูประกอบการควรจัดใหมีสวนลด โดยข้ึนอยูกับเง่ือนไขการชําระเงิน  เชน ใหสวนลดพิเศษ
สําหรับผูซ้ือเงินสด หรือใหสวนลดอ่ืนๆ  

       ดานการจัดจําหนาย  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือคือ มีทําเลท่ีต้ังท่ีดี
สามารถหาไดงาย   มีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใชบริการ  รองลงมาคือ มีทางเขา-ออก
สะดวก  และมีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ หากผูประกอบการมีนโยบายท่ีจะขยายสาขาควรจะ
เลือกทําเลท่ีหางายและมีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ หากยังไมมีนโยบายท่ีจะขยายสาขาก็ควรจะจัด
ใหมีเวลาเปด-ปดท่ีแนนอนและสะดวกตอการใชบริการ ซ่ึงเวลาที่เหมะสมคือวันจันทร-ศุกร เวลา 
07.00-18.00 และควรจัดใหมีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 

      ดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีการสงเสริม
การตลาด เชน ลด แลก แจก แถม  รองลงมาคือ มีการจัดชิงโชคหรือใหของรางวัลสําหรับผูท่ีมาซ้ือ
สินคา ผูประกอบการควรจัดใหมีโปรโมช่ันสวนลดในการซ้ือสินคา เพื่อเปนการสงเสริมการตลาด 
และกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อ  มีการแจกหรือแถมสินคาท่ีเกี่ยวของกับการใชงานท่ี
นาสนใจ   

      ปจจัยดานบุคคล  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานใหบริการทาน
อยางถูกตองและรวดเร็ว รองลงมาคือ พนักงานสามารถแนะนําสินคาไดเปนอยางดี  และพนักงาน
ดูแลเอาใจใสทานเปนอยางดี มีความ  กระตือรือรน  ผูประกอบการตองเนนพิจารณาต้ังแตในเรื่อง
การสรรหา และคัดเลือกคนเขาทํางาน โดยพิจารณาจากบุคลิกทาทาง มีมารยาทและมนุษยสัมพันธ
ท่ีดี ตลอดจนการส่ือสาร และตอบสนองดวยความเต็มใจในการใหบริการ  ควรมีการอบรมให
ความรูแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในสินคา ทําใหสามารถ
อธิบายแนะนํา และใหขอมูลแกลูกคาไดอยางถูกตอง  
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      ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ รานคาดู
สะอาด  รองลงมาคือ มีการจัดตกแตงรานท่ีเปนระเบียบ  และเคร่ืองแบบของพนักงานดูสะอาด
เรียบรอย  ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเร่ืองการจัดรูปแบบรานใหสะอาด สวยงาม เพื่อ
ดึงดูดใหลูกคาเกิดความสนใจ และเขามาใชบริการ พนักงานควรดูแลเคร่ืองแบบของตัวเองใหดู
เรียบรอยอยูเสมอ 

      ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คือ มีความรวดเร็วใน
การใหบริการ  รองลงมาคือ กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก  และพนักงานคิดเงินไดถูกตอง รวดเร็ว 
ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเร่ืองระบบกระบวนการบริการตางๆ ต้ังแตลูกคาเขาราน ตอง
เปนระบบถูกตองเหมาะสม และรวดเร็วทุกข้ันตอน มีการแกไขปญหาใหลูกคาไดอยางถูกตอง มี
การแนะนําสินคา และบริการ ไดอยางชัดเจน   

 จากขอคนพบกิจการควรมีการจัดสวนประสมทางการตลาดบางประการ  สําหรับลูกคาท่ี
รายไดตํ่ากวา 15,000 บาท และสูงกวา 15,000 บาท แตกตางกันบางเล็กนอย เนื่องจากผลการศึกษา
พบวาลูกคาท้ังสองกลุมนี้มีความตองการที่แตกตางกัน  โดยพบวามีผูตอบแบบสอบถามท่ีรายไดตํ่า
กวา 15,000 บาท ถึงรอยละ 37.00 ใหความสนใจเลือกซ้ือสินคาประเภทอุปกรณประมง ดังนั้นทาง
ผูประกอบการควรจะใหความสนใจในเร่ืองสินคาประเภทอุปกรณประมงใหมากข้ึนเพื่อรองรับ
ความตองการของลูกคากลุมนี้   สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 15,000 บาทข้ึนไปใหความ
สนใจกับช่ือเสียงและการเปดใหบริการมานานในระดับปานกลาง อีกท้ังยังใหความสนใจในเร่ือง
การจัดโปรโมช่ันชิงโชคหรือใหของรางวัลในระดับปานกลางดังนั้นผูประกอบการควรจะเนนการ
ใหบริการที่ดีกับลูกคากลุมรายไดสูงกวา 15,000 บาท ใหมากข้ึนเพื่อเปนการรักษาลูกคาท่ีมีรายได
สูงไวในอนาคต 

 ผลการศึกษายังพบอีกวาหากมีรานคาวัสดุกอสรางประเภทสมัยใหมหรือรานคาวัสดุ
กอสรางขนาดใหญมาเปดผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดใหความสนใจที่จะไปใชบริการมาก
ถึง รอยละ 73.23 ดังนั้นรานคาในทองถ่ินควรจะมีการปรับตัวโดยการรวมกลุมของผูประกอบการ
รานคาวัสดุกอสรางเพ่ือท่ีจะใหมีประเภทของสินคาหรือการใหบริการที่ครอบคลุมความตองการ
ของลูกคาตลอดจนการนําเอาหลักการบริหารจัดการสมัยใหมตางๆมาประยุกตใช  เพื่อสามารถ
แขงขันกับรานคาวัสดุกอสรางสมัยใหมไดมากข้ึน 

      โดยสรุป ผูประกอบการตองพัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการอยู เสมอ 
เนื่องจากรานคาวัสดุกอสรางจะมีสินคาและประเภทของสินคาไมแตกตางกันดังนั้น ควรสํารวจ
ความตองการของผูบริโภคอยูเสมอเพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนาระบบและกระบวนการใหบริการท่ีดีอยู
เสมอ และ นอกจากน้ีควรเนนการพัฒนาพนักงานขายใหมีอัธยาศัย การบริการท่ีดี ใหความรูในตัว
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ผลิตภัณฑ และใหคําแนะนําแกผูบริโภคไดอยางดี จะชวยทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑได
งายข้ึน 


