
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม
ในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังน้ี
แนวคิดและทฤษฎี

แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Theory 6W’s1H)
(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546: 193-194) กลาวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการ
คนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะควา ม
ตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดกําหนดกลยุทธการตลาด ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมคําถามที่ชวยในการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W’s1H ซึ่งประกอบดวย ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who) ผูบริโภคซื้อ
อะไร (What) ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Who) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
(When) ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where) และผูบริโภคซื้ออยางไร (How) เพื่อคนหาคําตอบ 7 คําตอบ
หรือ 7O’s ซึ่งประกอบดวย กลุมเปาหมาย (Occupants) สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ(Objects)
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) บทบาทของกลุมตางๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
(Organizations) โอกาสในการซื้อ (Occasions) ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ (Outlets)
และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ซึ่งแสดงถึงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7
ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังตารางตอไปน้ี

ตารางท่ี 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค

คําถาม (6Wsและ1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ
1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย
(Who is in the market?)

มีใครบางที่อยูในตลาดเปาหมาย
(Occupant) เพ่ือทราบถึงสวนประกอบ
และรายละเอียดกลุมเปาหมายทางดาน
(1) ประชากรศาสตร
(2) ภูมิศาสตร
(3) จิตวิทยา (4) พฤติกรรมศาสตร

กลยุทธการตลาด(4Ps) ประกอบ
ดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การ
จัดจําหนายและการสงเสริม
การตลาดที่เหมาะสมและการ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย
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ตารางท่ี 1 (ตอ) แสดงคําถาม 7 คําถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค

คําถาม (6Wsและ1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ
2.ผูบริโภคซ้ืออะไร
(What does the market buy?)

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซ้ือ(Object) ส่ิงที่
ผูบริ โภคตองการจากผลิตภัณฑ ก็คื อ
ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) และ
ค ว า ม แ ต ก ต า ง ที่ เ ห นื อ ก ว า คู แ ข ง ขั น
Competitive Differentiation)

กลยุทธดานผลิตภัณฑ
(Product Strategy)
ประกอบดวย
(1) ผลิตภัณฑหลัก
(2) รูปลักษณผลิตภัณฑ
(3) ผลิตภัณฑควบ
(4) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ ความ
แตกตางทางการแขงขัน

3.ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ
(Why does the market buy?)

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ใ น ก า ร ซ้ื อ (Objective)
ผูบริโภคซ้ือสินคาเพ่ือสนองความตองการ
ดานรางกายและจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคือ
(1) ปจจัยภายใน หรือปจจัยทางจิตวิทยา
(2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม(3)
ปจจัยเฉพาะ

กลยุทธที่ใช คือ
(1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product
Strategies)
(2) กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Promotion strategies)
(3) กลยุทธดานราคา
(4) ดานชองทางการจัดจําหนาย

4.ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ
(Who is involved in buying?)

บทบาทของกลุมตางๆ(Organization) ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย ผู
ริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือและผูใช

กลยุทธที่ใชคือ การโฆษณา
หรือการสงเสริมการตลาด
(Advertising and Promotion
Strategies) โดยใชกลุมอิทธิพล

5.ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด
(When does the market buy?)

โอกาสในการซ้ือ(Occasion)
เชนชวงเวลาใดของวันโอกาส
พิเศษหรือเทศกาล

กลยุทธที่ใชคือ การสงเสริม
การตลาด (Promotion
Strategies)

6.ผูบริโภคซ้ือที่ไหน
(Where does the market buy?)

ชองทางหรือสถานที่ ที่ทําการ
ซ้ือ (Outlet)ที่ผูบริโภคทําการซ้ือ

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel strategies)
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ตารางท่ี 1 (ตอ) แสดงคําถาม 7 คําถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค

คําถาม (6Wsและ1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ
7.ผูบริโภคซ้ืออยางไร
(How does the market buy?)

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ
(Operation) ประกอบดวย

(1) การรับรูปญหา
(2) การคนหาขอมูล
(3) การประเมินทางเลือก
(4) การตัดสินใจซ้ือ
(5) ความรูสึกหลังการซ้ือ

กลยุทธที่ใช คือ การสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เชน
การโฆษณา การสงเสริมการขาย การ
ใหขาว และการประชาสัมพันธ

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.  2546.
แนวคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix)
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ,

2546 : 53-55) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปน้ี

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจในผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวยสินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑ การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี

1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)

2. องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน
ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ

3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และ ปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น

5. กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ
(Product Line)
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2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ซึ่งราคาเปนตนทุน (Cost)
ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา ผลิตภัณฑน้ันถาคุณคา
สูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง

- คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวา
การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ

- ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
- การแขงขัน
- การใหสินเชื่อแกลูกคา
- การลดราคาผลิตภัณฑ
- ปจจัยอ่ืนๆ เชน กฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคกรไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถานบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลังการจัด
จําหนายจึงประกอบดวย

- ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่
ผลิตภัณฑ และ กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึง
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม

- การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง
กิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา
(Storage) การคลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management)

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงาน
ขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชพนักงาน (Nonpersonal Selling)
เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจจะเลือกใชหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซึ่งตองใช
หลักการเลือกใชเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing
Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดไดแก
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- การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร
และ ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ

- การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคล
กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑ หรือบริ การ และสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคา

- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการ
ซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การ
ทดลองใช หรือการซื้อ โดยลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย มี 3 รูปแบบ
คือ การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง การสงเสริมการขายที่มุง
สูพนักงานขาย

- การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation - PR)
การใหขาว เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการ
ประชาสัมพันธ คือความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคกรหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกรให
เกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ

- การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง วิธีการตางๆที่นักการตลาด
ใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทาง
โทรศัพท การขายโดยใชจดหมาย การขายโดยใชแคตตาล็อค และการขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมตอบสนอง

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ดวงกมล  งามหิรัญสกุล (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสรางในเขต

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากผูซื้อสินคาจากรานผูจําหนายสินคาวัสดุกอสราง
ขนาดเล็ก จํานวน 4 รานคาโดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2กลุมคือ กลุมผูรับเหมากอสรางและผูซื้อ
ทั่วไป รวม 265 ตัวอยาง ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปน้ี

ผูซื้อสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 41-50 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีสถานภาพ
สมรส ประกอบอาชีพ รับราชการ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท โดยผูซื้อสวนใหญ
รูจักรานวัสดุกอสรางจากการเห็นปายโฆษณาเหตุผลของผูที่เคยซื้อ ไดแก สินคามีคุณภาพ  สวน
เหตุผลที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงจากรานเดิม คือ  การที่มีสินคาที่หลากหลายและดูทันสมัย
จุดประสงคในการซื้อ คือ เพื่อตอเติมสิ่งปลูกสราง โดยผูซื้อทําการตัดสินใจซื้อดวยตนเองมากที่สุด
มีความถี่ในการซื้อมากที่สุด คือ 15 วันและนิยมซื้อสินคาในวันธรรมดาและในชวงเชามากที่สุด
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นิยมซื้อจากรานที่คิดวาสินคาราคาถูก โดยผูตอบแบบแบบสอบถามสวนใหญเปลี่ยนรานไปเร่ือยๆ
โดยพิจารณาที่สินคาราคาถูก และมีระยะเวลาในการตัดสินใจ ภายใน 1 วัน

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาพบวา ในภาพรวมผูซื้อให
ความสําคัญตอปจจัยผลิตภัณฑในระดับสําคัญมาก โดยใหความสําคัญมากที่สุด ที่การมีสินคาให
เลือกหลากหลายยี่หอ  สินคามีคุณภาพ ทันสมัย  สวยงามและมีความสมบูรณ ของบรรจุภัณฑ
รูปรางและขนาดที่เหมาะสมของสินคา  มีการจัดแสดงสินคาตัวอยางมีสินคาครบวงจร ต้ังแตฐาน
ราก ไปจนถึงงานตกแตง

ปจจัยทางการตลาดดานราคา ในภาพรวมผูซื้อใหความสําคัญปจจัยดานราคาใน
ระดับสําคัญมากที่การใหสวนลดพิเศษให การติดราคาใหชัดเจน การรับบัตรเครดิต

ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ผูซื้อใหความสําคัญในระดับ
สําคัญมากโดยใหความสําคัญมากที่สุด ที่การเปนตัวแทนจําหนาย ใหความสําคัญมากที่ดานการ
เดินทางไปมาสะดวก มีที่จอดรถ ความรวดเร็วในการขนสงสินคาและการเปนผูคาปลีก

ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย ผูซื้อใหความสําคัญการสงเสริมการ
ขายในระดับมาก มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ อยางสม่ําเสมอ การจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
การสะสมแตม และรางวัล  พนักงานขายหนารานเพื่อแนะนําสินคา  การรับประกันความเสียหาย
และบริการสงสินคา

วัชรินทร กิติพฤฒิพันธุ (2551) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
สมุทรสาคร โดยกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในคร้ังน้ี คือผูบริโภคที่ซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาวัสดุและ
รานอุปกรณกอสรางแบบการคาสมัยใหม (Modern Trade) จํานวน4ราน โดยเลือกจากกลุมรานที่มี
ชื่อเสียงและรานที่มีสินคาจําหนายหลากหลายชนิด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่
นําไปใชโดยตรง จํานวน 300 ราย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอย
ละ และคาเฉลี่ย

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากที่สุด มีอายุ 50-60 ป มีสถานภาพ
เปนโสด มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท หางฯ รานเอกชน มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนของทุกคนในบานรวมกัน 20,001-25,000 บาท และเหตุผลที่มีความจําเปนตองซื้อ
วัสดุกอสรางมากที่สุดคือ เพราะตองการซอมแซม สวนใหญการใชบริการรานวัสดุกอสรางไมมี
รานประจํา โดยมีประสบการณในการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสราง 3-5 ปและการรูจักรานขายวัสดุ
กอสรางที่ซื้อจากเพื่อนหรือคนรูจัก และสื่อที่ทําใหทราบรานขายวัสดุกอสรางที่ซื้อ คือ ปาย โดย
เหตุผลที่ซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาปลีกสมัยใหม คือ สินคาไดมาตรฐาน และประเภทของวัสดุ
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กอสรางที่ซื้อมากที่สุดคือ สีทาบานและสุขภัณฑภายในหองนํ้า โดยมีคาใชจายในการซื้อวัสดุ
กอสรางแตละคร้ังโดยเฉลี่ย คือ 10,001-50,000 บาท

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางและ
อุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือปจจัย
ดานราคา สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ใหความสําคัญในระดับปานกลาง

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
3 ลําดับแรกคือ ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา รองลงมาคือ ความทันสมัยของสินคา และ
มาตรฐานของสินคา

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ กําหนดราคา มีความเปนมาตรฐาน รองลงมาคือ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและการ
ตอรองราคา

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท รองลงมา คือ ความสะดวก
ในการเลือกซื้อ และบรรยากาศภายในรานดี สะดวกสบายเปนกันเอง

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษรองลงมาคือ
พนักงานใหความรูในตัวสินคา และ เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา

สําหรับปญหาที่พบในการตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณกอสราง ลําดับแรกในแตละ
ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ไดแก สินคาไมตรงมาตรฐาน ดานราคา ไดแก ตอรองราคาไมได ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ไมไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและการจัดสงสินคา
ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก พนักงานไมมีความรูในตัวสินคา

ณรงคฤทธิ์ จวงวาณิชย (2552) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ในอําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูที่มาซื้อสินคาวัสดุกอสราง 13 รานคาในอําเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดยแบงตามประเภทและความหลากหลายของสินคา โดยจะตองมีสินคาจําหนายไมนอยกวา 7 ใน
10 ประเภทของสินคา รวมทั้งสิ้นจํานวน 325 ตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก ขอมูลที่
ไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย

ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกใช
รานวัสดุกอสราง คือสะดวก-ใกลบานและที่ทํางาน เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ คือเพื่อนําไป ตอเติม
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สิ่งปลูกสราง สวนใหญตัดสินใจซื้อดวยตนเองโดยสินคาที่เลือกซื้อจะเปนประเภทอุปกรณและ
เคร่ืองมือชาง และมีการเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจเลือกซื้อโดยจะชําระดวยเงินสด สื่อที่
ทําใหตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุกอสราง คือ โทรทัศน และปายโฆษณา โดยผูบริโภคสวนใหญไปซื้อ
ดวยตนเองและชําระดวยเงินสด โดยมีความถี่ในการซื้อที่ไมแนนอน

นอกจากน้ียังพบวาทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ในระดับสําคัญมาก โดยอันดับแรก คือ ปจจัยดานกระบวนการ รองลงมา คือ ปจจัยดานราคา ปจจัย
ดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับคาเฉลี่ย


