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หลักการและเหตุผล
สมาคมไทยรับสรางบาน (THCA) ไดประเมินสถานการณตลาดรับสรางบานป 2554

มีแนวโนมเติบโต เพิ่มขึ้นดวยปจจัยและเหตุผลสําคัญ คือ 1.วัฏจักรการตลาดรับสรางบานมีการฟน
ตัวอยางตอเน่ืองจากปกอน 2. ผูประกอบการรายเดิมมีการปรับตัว โดยมุงขยายสูตลาดตางจังหวัด
พื้นที่ใหมและกลุมลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น 3.พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปหันมากูยืมหรือขอ
ใชสินเชื่อจากธนาคารเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่นิยมออมเงินเพื่อสรางบานหลังใหมเทาน้ัน และ 4. การ
เขามาของคูแขงขันรายใหมและเปนรายใหญที่มีศักยภาพสูง ทั้งน้ีจากปจจัยดังที่กลาวมาคาดวาจะ
สงผลใหตลาดรับสรางบานมีการแขงขันกันเพิ่มมากขึ้น (บานเมือง,ออนไลน :2554) ประกอบกับ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดมีการคาดการณวา มูลคาการลงทุนดานกอสรางในป 2554 จะมีการขยายตัว
ประมาณรอยละ 4.0 - 6.5 โดยเปนผลจากการกอสรางของภาครัฐที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 –
7.5 และการกอสรางภาคเอกชนจะมีการขยายตัวรอยละ 3.5 - 5.5 ในขณะที่มูลคาตลาดกอสราง ณ
ราคาปจจุบันจะมีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 – 9.7 โดยจะมีมูลคา 865,000-886,000
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากมูลคา 807,500 ลานบาทในป 2553 (ขยายตัวรอยละ 9) (บิ้วเดอรนิวส ,2554)

ธุรกิจรานจําหนายวัสดุกอสราง เปนอีกหน่ึงธรุกิจที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับการขยายตัว
ทางดานการกอสรางโดยตรง ซึ่งเปนผูทําหนาที่จัดจําหนายวัสดุอุปกรณ ในการกอสราง ตอเติม
ซอมแซมอาคาร บานและที่อยูอาศัยในรูปแบบตางๆ อาทิเชน บล็อคกําแพง  บล็อคปูพื้นรูปแบบ
ตางๆ  เสาปลูกบาน ทอระบายนํ้า ถังรูปแบบตางๆ รวมถึง ปูนซีเมนต กรวด หิน ดินทราย และ
เหล็กเสน เปนตน โดยรานไทยศิริ ก็เปนอีกหน่ึงธุรกิจ

โดยลูกคาของรานจําหนายวัสดุกอสรางทั่วไป ถูกแบงออกเปน 2 กลุมหลักคือ 1. ผูซื้อ
ปลีกหรือเจาของบานมาซื้อดวยตนเอง (End - User) 2.กลุมผูรับเหมากอสรางอิสระรวมถึงกลุม
ผูรับเหมากอสรางตามโครงการหมูบานจัดสรรตางๆ โดยแบงสัดสวนออกเปน 40: 60 ซึ่งปจจุบัน
ลูกคากลุมที่หน่ึงหรือเจาของบานไดมีอัตราสวนการซื้อเพิ่มมากขึ้นโดยประมาณ รอยละ 10 ต้ังแตป
2553 เปนตนมา (ฟอกซบีเรียลเอสเตท, 2548: ออนไลน) ซึ่งแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการแกไข
ซอมแซม หรือสรางบาน ผูบริโภคมีแนวโนมกระทําเองเพิ่มขึ้น ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผัน
ผวนอยางเชนในปจจุบัน
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จังหวัดเชียงใหมน้ัน ถือไดวาเปนเมืองหลวงหมายเลข 2 รองลงมาจากกรุงเทพฯ
มหานคร และเปนจังหวัดที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง
สาเหตุหน่ึงมาจาก การที่ จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการคา ของภาคเหนือ มีโรงเรียน
มหาวิทยาลัย บริษัทหางรานตางๆอยูเปนจํานวนมาก และยังเปนจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยูสูง
ที่สุดในเขตภาคเหนือ จึงทําใหจังหวัดเชียงใหมกลายเปนศูนยกลางในหลายๆดาน ทั้งภาคธุรกิจและ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางดานที่พัก ประกอบกับ ประชาชนที่หลบหนีความวุนวายและความ
หนาแนน ของกรุงเทพมหานครเขามาอยูอาศัยในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น สงผลใหธุรกิจ
กอสราง  ธุรกิจจัดจําหนายวัสดุ-อุปกรณกอสราง  ธุรกิจจัดจําหนายปูนซิเมนต  กลายเปนธุรกิจที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน (หอการคาจังหวัดเชียงใหม, 2554) และสงผลใหมีคูแขงในธุรกิจ
ดังกลาวเพิ่มมากขึ้นอีกดวย อาทิเชน บริษัท   นพดล พานิช จํากัด  หางหุนสวนสามัญซิ้นเชียงหลี
จํากัด  โฮมโปร  โกบอลเฮาส หางหุนจํากัดเชียงใหม วีรกิจ กรวด หิน ดิน ทราย  และรานอิฐวังตาล
เปนตน  ซึ่งสินคาประเภทวัสดุกอสรางน้ีจะมีการแขงขันที่สูง รานคาที่เกิดขึ้นใหมมีจํานวนมาก อีก
ทั้งวัสดุกอสรางมีความหลากหลายของสินคาในดานตางๆ เชนตรายี่หอ คุณภาพที่แตกตางกันซึ่ง
เปนสาเหตุใหลูกคาในปจจุบันมีทางเลือกในสินคาและบริการมากยิ่งขึ้น

จากสภาพตลาดและการแขงขัน รวมถึงโอกาสทางการตลาดสําหรับกลุมลูกคา
ผูบริโภคทั่วไปที่เ ร่ิมหันมาซื้อวัสดุกอสรางกันเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึง
พฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม และผลที่ไดจะเปนขอมูล
เบื้องตนใหแกผูประกอบธุรกิจจัดจําหนายวัสดุกอสรางในจังหวัดเชียงใหม และใชเปนแนวทางใน
การพิจารณาวางแผนและปรับปรุงกลยุทธสวนประสมทางการตลาด  เพื่อสรางความแตกตางในการ
แขงขัน และสอดคลองกับพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม
2. สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการตลาดให

เหมาะสมกับธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางในอนาคตตอไป
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นิยามศัพท
พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง ลักษณะการกระทําของลูกคาในอําเภอเมืองเชียงใหม ที่

เกี่ยวของกับการซื้อวัสดุอุปกรณในการกอสรางในดานตางๆดังน้ีคือ สินคาที่ตองการซื้อ เหตุผลใน
การซื้อ ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ ชองทางหรือแหลงที่ซื้อ และขั้นตอนใน
การตัดสินใจซื้อ เปนตน

วัสดุกอสราง หมายถึง สินคาที่เกี่ยวของกับการกอสราง ตอเติม ตกแตง ซอมแซม อาคาร
บานและที่อยูอาศัยแบบครบวงจร มีการจัดหมวดหมูสินคาอยางเปนระบบ เชน หมวด 1 งานดิน
ถนน ฐานราก หมวด 2 งานโครงสราง หมวด 3 เคมีภัณฑกอสราง หมวด 4 โครงหลังคา / หลังคา /
ฝาเพดาน หมวด 5 พื้น / ผนัง หมวด 6 ไม / กระจก  หมวด 7 ประตู / หนาตาง /อุปกรณ  หมวด 8
เหล็ก / โลหะ สําหรับตกแตง หมวด 9 ระบบประปา – สุขาภิบาล  หมวด 10 ระบบไฟฟา / ความ
ปลอดภัย  หมวด 11 หองนํ้า / สุขภัณฑ หมวด 12 สีทาบาน  หมวด 13 ระบบปรับอากาศ  หมวด 14
ราวระเบียง บันได ราวบันได หมวด 15 ร้ัวบาน และ อุปกรณ

ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหมและผูที่เคยซื้อวัสดุกอสราง
เพื่อใชในการซอมบํารุง หรือสรางบานภายในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา


