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บทคัดยอ 
 
 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งนี้ คือผูบริโภคที่ซ้ือวัสดุกอสรางจากรานคา
วัสดุและอุปกรณกอสรางแบบการคาสมัยใหม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่นําไปใช
โดยตรง จํานวน 300 ราย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ และ
คาเฉลี่ย    
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากที่สุด  มีอายุ 26-35  ป  
มีสถานภาพเปนโสด  มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท หางฯ รานเอกชน  มีระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทุกคนในบานรวมกัน   20,001-25,000 บาท  และเหตุผลที่มี
ความจําเปนตองซื้อวัสดุกอสรางมากที่สุดคือ เพราะตองการซอมแซม  สวนใหญการใชบริการ
รานวัสดุกอสรางไมมีรานประจํา   โดยมีประสบการณในการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสราง 3-5 ป   
และการรูจักรานขายวัสดุกอสรางที่ซ้ือจากเพื่อนหรือคนรูจัก   และสื่อที่ทําใหทราบรานขายวัสดุ
กอสรางที่ซ้ือ คือ ปาย   โดยเหตุผลที่ซ้ือวัสดุกอสรางจากรานคาปลีกสมัยใหม  คือ สินคาได
มาตรฐาน   และประเภทของวัสดุกอสรางที่ซ้ือมากที่สุดคือ  สุขภัณฑภายในหองน้ํา   โดยมี
คาใชจายในการซื้อวัสดุกอสรางแตละครั้งโดยเฉลี่ย คือ 10,001-50,000 บาท  
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 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดกุอสรางและ
อุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสาํคัญในระดับมาก คือปจจัย
ดานราคา  สวนปจจยัดานผลิตภัณฑ  ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด    และปจจยัดานชองทางการ
จัดจําหนาย ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
3 ลําดับแรกคือ ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา  รองลงมาคือ ความทันสมัยของสินคา   และ
มาตรฐานของสินคา 
 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ กําหนดราคา มีความเปนมาตรฐาน  รองลงมาคือ  มีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา 
และการตอรองราคา  
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญัปจจัยยอยทีม่ี
คาเฉลี่ยสูงสุด  3 ลําดับแรกคอื ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  รองลงมา คือ ความ
สะดวกในการเลือกซื้อ   และบรรยากาศภายในรานด ีสะดวกสบายเปนกันเอง  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด  3 ลําดับแรกคือ ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ  
รองลงมาคือ พนักงานใหความรูในตัวสินคา  และ เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา  
 สําหรับปญหาที่พบในการตดัสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณกอสราง ลําดับแรกในแตละ
ดาน คือ   ดานผลิตภัณฑ ไดแก สินคาไมตรงมาตรฐาน   ดานราคา ไดแก ตอรองราคาไมได   ดาน
ชองทางการจดัจําหนาย  ไดแก ไมไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและการจัดสงสินคา  
ดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก พนกังานไมมีความรูในตัวสินคา   
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to study marketing mix factors affecting consumer 
buying decision to buy construction materials and equipments from modern trades in Mueang 
district, Samut sakhon province. Sample population was determined to 300 self-consumption 
consumers. Then, the collected data were analyzed by descriptive statistics using frequency, 
percentage, and mean. 

Based upon the findings, most respondents were single male in the age between 26 
–35 years old with Bachelor’s degree, working for private companies or private business sectors 
whose family income were 20,001 – 25,000 baht per month. The purpose of buying construction 
materials and equipments was mentioned to the need of house repair and most respondents did 
not have specific construction shop. They had experienced in selecting construction materials 
from the shop for 3-5 years and learnt about the shop from colleagues or friends. The medium 
which led them to learn about the shop was the signboard of the shop itself. The reason of 
buying construction materials from modern trades was referred to the standard quality of 
products. The product that those respondents bought the most was sanitary ware. In each time, 
they mostly spent 10,000 – 50,000 baht to buy products in average.  
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Regarding to results of study on marketing mix factors affecting consumer 
buying decision to buy construction materials and equipments from modern trades, they agreed 
to pay high level of importance for the price factor but moderate level of importance for factors 
namely product, promotion, and place. 

In terms of product, the first three sub-factors were rated to the shop’s 
responsibility paid to the broken products, the up-to-dated products available, and the product 
standard. 
 In terms of price, the first three sub-factors were rated to the standard price setting, 
the variety of prices according to product qualities, and the negotiable price.   
 In terms of place, the first three sub-factors were rated to the convenient 
communication done through telephone, the convenience to buy products, and the good, warm, 
and comfort atmosphere of the shop itself. 
 In terms of promotion, the first three sub-factors were rated to the special services 
and conditions for shop members, the product information given by sale persons, and the 
conditions about product’s refund/return. 
 The first coming problem found in each marketing mix factor complained by those 
consumers was shown hereafter. In terms of product, they complained to non-standard product. 
In terms of price, they complained to non-negotiable price. In terms of place, they complained 
to the inconvenient and delay services and delivery service. In terms of promotion, they 
complained to the sale persons whose knowledge about products was too limited. 


