
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
               ในปพ.ศ. 2550 แนวโนมการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยคาดการณวานาจะอยู
ในระดับทรงตัวถึงแมจะมีปจจัยบวกที่นาจะสงผลดีตอภาคธุรกิจ  จากการปรับตัวอัตราเงินเฟอ และ
อัตราดอกเบี้ยแลวก็ตาม แตธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังคงเผชิญกับปจจัยเสี่ยง เชน ประเด็นทาง
การเมืองที่มีผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการ และสงผลตอทิศทางเศรษฐกิจและ
รายไดในอนาคตของประชาชน ตลาดที่อยูอาศัยอาจไดรับผลกระทบจากการที่ผูที่ตองการซื้อที่อยู
อาศัยชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยออกไป ซ่ึงปจจุบันปริมาณที่อยูอาศัยรอขายในตลาดมีปริมาณ
คอนขางสูง จากผลสํารวจของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส พบวา ณ ส้ินป 2549 ที่
อยูอาศัยรอขายมีประมาณ 92,462 หนวย ซ่ึงใกลเคียงกับปริมาณความตองการที่อยูอาศัยตอป ทั้งนี้ 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา จํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2550 มี
ประมาณ 74,500-77,500 หนวย มีอัตราการเติบโตอยูในระหวาง ลดลงรอยละ 0.7 ถึง เพิ่มขึ้นรอย
ละ 3.3 จากจํานวน 75,000 หนวย ในป 2549 ซ่ึงการลงทุนในดานอสังหาริมทรัพยในป 2550 อาจจะ
ขยายตัวประมาณรอยละ 2.5 - 4.3 จากที่ขยายตัวรอยละ 3.1 ในป 2549  (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2550 : 
ออนไลน)  สวนทิศทางตลาดวัสดุกอสรางในป พ.ศ. 2550 คาดการณวาจะอยูในระดับทรงตัว
เทียบเทากับปนี้หรืออยางเกงเติบโตไมเกิน 10% เปนไปในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่คาดวาจะมีอัตราเติบโตอยูเพียงแค 3% โดยภาพรวมตลาดวัสดุในชวง 5 เดือนที่ผานมามีอัตราการ
ขยายตัวลดลงต่ํากวาที่มีการประมาณการไวในปที่แลว   เนื่องจากภาวการณเมืองและเศรษฐกิจ
สงผลตอความเชื่อมั่น ขณะเดียวกันการชะลอซื้อที่อยูอาศัย การกอสรางที่อยูอาศัย รวมถึงโครงการ
ขนาดใหญของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตลาดที่อยูอาศัยในภาคเหนือ  ภาคอีสาน และภาค
ตะวันตกของประเทศ มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ย 10% ในขณะที่ตลาดในภาคใต ภาคตะวันออก 
และกรุงเทพมหานครปริมณฑล มีอัตราการเติบโตลดลงประมาณ 5%  (หนังสือพิมพผูจัดการ
รายวัน, 2550 : ออนไลน) 

จากสถานการณการตลาดสินคาวัสดุกอสรางที่มีอัตราที่เติบโตลดลง ซ่ึงสงผลใหมี
การแขงขันในการจําหนายสินคาวัสดุสรางที่สูงขึ้น ผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาวัสดุกอสรางจึง
ตองมีการปรับตัวมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปชอบความทันสมัย 
ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคาที่มีใหเลือกหลายชนิดในสถานที่แหงเดียว (One-Stop 
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Shopping Center)  กอปรกับรูปแบบชีวิตของผูบริโภคที่เรงรีบมากขึ้น ทําใหหันมาเลือกซื้อสินคา
ในรานรูปแบบใหม มากขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้นจะเห็นไดวาในปจจุบันสถานที่จัดจําหนายสินคาประเภท
วัสดุกอสรางไดมีรูปแบบเปนศูนยจําหนายแบบการคาปลีกสมัยใหมที่รวบรวมสินคาที่เกี่ยวของกับ
การกอสราง ตอเติม ตกแตง ซอมแซม อาคารบานและที่อยูอาศัยแบบครบวงจรโดยมีการนําระบบ
บริหารงานขายเชนเดียวกับหางสรรพ สินคามาใช มีการจัดหมวดหมูสินคาอยางเปนระบบโดย
ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางอิสระ บริการตนเองโดยมีรถเข็นใหใสสินคา สามารถ
สอบถามพนักขายไดเมื่อมีขอสงสัย  การใหบริการดังกลาวสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคในยุค
สมัยปจจุบันที่มีวิถีชีวิตที่ชอบความทันสมัย สะดวกสบาย และมีความเปนสวนตัวในการเลือกซื้อ
สินคา นอกจากนี้ภายในศูนยจําหนายวัสดุกอสรางยังมีบริการพิเศษใหกับลูกคา ไดแก บริการจัดสง
สินคา จัดหาชางและผูรับเหมากอสราง ชวยในการซอมแซม ตอเติมอาคารที่อยูอาศัย ตลอดจน
ประกันสินคาและสามารถเปลี่ยนคืนสินคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยภายในศูนยจําหนาย
วัสดุกอสราง มีการจัดกลุมสินคาไดเปน 6 กลุม ดังนี้ 

1.  กลุมวัสดุกอสราง ประกอบดวย ปูนซีเมนต เหล็กเสน ไมอัด ไมปารเก อิฐ หิน 
ทราย และกระเบื้องมุงหลังคา เปนตน 

2.  กลุมสินคาตกแตง ประกอบดวย กระเบื้อง สุขภัณฑ และอุปกรณที่ใชใน
หองน้ํา เปนตน 

3.  กลุมอุปกรณและเครื่องมือชาง ประกอบดวย สวาน คอน ไขควง ประแจจับ 
เครื่องมือชาง สีและอุปกรณทาสี ลูกบิดประตู สลักประตูและหนาตาง และอุปกรณประปา เปนตน 

4.  กลุมอุปกรณไฟฟาและโคมไฟ ประกอบดวยเครื่องปมน้ํา เครื่องทําความรอน 
โคมไฟ กร่ิง หลอดไฟ สายไฟ อุปกรณตัดไฟ อุปกรณสําหรับระบบไฟฟา แสงสวาง และปลั๊กไฟ 
เปนตน 

5.  อุปกรณทําสวน  ประกอบดวย  จอบ  เสียม  กรรไกร  เครื่องตัดหญา  ชุด
เฟอรนิเจอรสนาม ตนไม ดิน ปุย และกระถางตนไม เปนตน 

6.  กลุมเฟอรนิเจอรและออแกนไนซเซอร ประกอบดวย ชุดเฟอรนิเจอรสําหรับ
หองน้ํา หองอาหาร หองครัว หองนั่งเลน และหองทํางาน เปนตน ยกตัวอยางเชน บริษัทซีเมนตไทย
การตลาดจํากัด ไดทุมงบ 30 ลานเพื่อสรางแบรนดจากนโยบายสรางธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหม
เปนแฟรนไชสเต็มรูปแบบ คลายกับรานสะดวกซื้อ 7-eleven ทางซีเมนตทางการตลาดไดเรงปรับ
โฉมรานซีเมนตไทยโฮมมารทใหมีมากขึ้นและเร็วที่สุด เพื่อรับมือการแขงขัน โดยเปลี่ยนฐานะให
ดีลเลอรหรือผูแทนจําหนายที่มีอยู 500 ราย ทั่วประเทศใหเปนรานคาแบบโมเดิรนเทรด (ปูนซีเมนต
ไทย, บมจ. 2548) 
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  จากขอมูลการรายงานผลิตภัณฑภาคและจังหวัดสมุทรสาครพบวาสภาพเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว  โดยจังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด(GPP) เทากับ 280,999 ลานบาทเปนอันดับที่ 6 ของประเทศ และประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ
คนตอป (GPP Per Capita) เทากับ 539,346 บาท เปนอันดับที่สองของประเทศ (รองจากจังหวัด
ระยอง) โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสาครขึ้นอยูกับภาคอุตสาหกรรม 
235,014 ลานบาท (รอยละ 83.64 ) และภาคเกษตรกรรม 10,358 ลานบาท  (รอยละ 3.69)  จากการ
วิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พบวารายไดโดยรวมอยูในภาคอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 83.64 รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม คิด
เปนรอยละ  3.69  ดังนั้นจะเห็นวาจังหวัดสมุทรสาครมีโครงสรางทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับ
ภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครยังมีการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปน
จํานวนมาก สงผลใหรานคาวัสดุกอสรางในจังหวัดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ เพื่อ
ดึงดูดใจใหลูกคาเขามาใชบริการมากขึ้น (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2549. “สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร”) 
   ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
วัสดุกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งนี้เพื่อขอมูล
ดังกลาวจะไดใชเปนแนวทางแกผูประกอบการคาสินคาวัสดุและอุปกรณกอสรางในการวางแผน
และกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูซ้ือตอไป      
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อศกึษาปจจยัสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดแุละอุปกรณ
กอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูบริโภค ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  1.   ทําใหทราบปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุและ
อุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูบริโภค ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
  2.   เปนแนวทางแกผูประกอบการธุรกิจ วสัดุและอุปกรณกอสราง ที่เปนแบบราน
สมัยใหม (Modern Trade) รวมถึงผูสนใจที่จะดําเนินธุรกิจนี้สามารถนาํขอมูลไปใชเปนแนวทางใน
การวางแผนการตลาด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
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นิยามศัพท 
ปจจัยสวนประสมการตลาด  ไดแก  ปจจยัดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัย 

ดานการจดัจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อวัสดุกอสราง 
 วัสดุกอสราง  หมายถึง สินคาที่ใชในการกอสรางทุกชนิด แบงเปน 2 กลุม คือ  
              1. สินคาสําหรับงานโครงสราง ไดแก ปนู กระเบื้องมุงหลังคา แผนยิปซัม 

เหล็กเสน ทอน้ํา ไมแปรรูป 
               2. สินคาสําหรับงานตกแตง ไดแก เซรามิค สุขภัณฑ สี อุปกรณไฟฟา และสนิคา

เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
 รานคาสมัยใหม  ( Modern Trade) หมายถึง   หมายถึง หาง/รานขนาดกลาง-ใหญ  

ออกแบบราน และจัดวางสินคาเปนหมวดหมู  เพื่อความสวยงาม  และเปนระเบียบ บริการทันสมัย  
เพื่อดึงดูดลูกคาใชบริการมากขึ้น  การดําเนินธุรกิจมีทั้งแบบครอบครัวและมืออาชพี ลงทุนสูงขึ้น 
และระบบจดัการบริหารงานซับซอนมากขึ้น    

              ผูบริโภค  หมายถึง กลุมลูกคาที่เคยซื้อและกําลังจะซื้อสินคาวสัดุกอสรางในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครที่นําไปใชโดยตรง 
 


