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บทคดัย่อ 

 เนื่องดว้ยพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภคส าหรบัธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้ง
แบบดัง้เดมิทีย่งัคงมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตจงัหวดัทีม่กีารขยายตวั
อยา่งสงู ไดแ้ก่จงัหวดันนทบุร ี และ ปทุมธานี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นนทบุรแีละจงัหวดัปทุมธานี ซึง่งานวจิยัฉบบันี้ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 405 คน และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหผ์ลทางสถติิ 

 ผลการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 405 คน พบว่าประกอบอาชพี ช่าง/ผูร้บัเหมา 
จ านวน 300 คน ทีม่รีายไดต่้อเดอืนอยูร่ะหว่าง 20,001 – 40,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ดว้ยเงนิสดเป็นส่วนใหญ่ และซือ้สนิคา้ประเภท วสัดุปพูืน้/ผนงั และวสัดุคลุมหลงัคา วสัดุ
โครงสรา้ง อฐิ/หนิ/ปนู และสนิคา้สุขภณัฑ ์ มากทีสุ่ด โดยมปัีจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจไดแ้ก่ 
ดา้นสถานที ่และดา้นบุคคลากร ดา้นราคา มากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาทีซ่ือ้สนิคา้และพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ลอืกตอบ ช่วงวนัเสาร-์อาทติย ์ (บ่าย) ซึง่เป็นกลุ่มของพนกังานบรษิทัจะมคีวาม
แตกต่างกบักลุ่มอื่นๆมากทีสุ่ด ในดา้นผลติภณัฑ ์ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดงันัน้จงึควรที่
จะตอ้งพจิารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆดา้น เพื่อใหค้รอบคลุมกบักลุ่มตวัอยา่ง 

  นอกจากนัน้งานวจิยัฉบบัน้ีไดเ้สนอแนวทางดา้นกลยทุธก์ารตลาด คอื การจดัใหม้กีาร
ส่งเสรมิการตลาดในรปูแบบต่างๆ เขา้มาปรบัใชใ้นรา้นคา้ใหม้ากขึน้ รวมถงึการกระจายข่าว



 

 

ประชาสมัพนัธเ์พื่อใหผู้บ้รโิภคทราบอย่างทัว่ถงึ โดยใชค้วบคู่ไปกบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนั ซึง่
มุง่เน้นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ช่าง/ผูร้บัเหมา ทีม่มีากถงึรอ้ยละ 74.1 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ABSTRACT 

 According to the rapid changing of customer behavior in traditional building 
materials retail businesses, which still tend to grow, especially in provinces having high 
economic growth such as Nonthaburi and Pathumthani, the purpose of this paper is to 
study the factors affecting the customer decision making from traditional building materials 
retail businesses in Nonthaburi and Pathumthani area. This research collected data from 
questionnaires of a sample group of 405 people and combined the data to do statistical 
analysis. 

 The result of analysis from a sample of 405 people found that 300 out of 405 
people are technicians and contractors who have monthly income ranging between 
20,001 - 40,000 baht, mostly using cash to purchase. The majority of the type of the 
products are from floor and wall materials, roof cover material, structure materials 
including brick, stone and mortar, and sanitary products. The most factors that affect 
customer satisfaction were location, personnel, and price. Compared with the time of 
purchasing, it was found that the company employees who purchase products during 
Saturday and Sunday afternoons have the most different compared with other groups in 
the products and marketing promotion aspects. Therefore, it should be considered all of 
the factors of the marketing field to cover all fields of the sample group.  

 Moreover, this research proposes a marketing strategy which is bringing various 
types of marketing promotion to apply more in the stores. This includes using advertising 
and public relations strategy and applying modern technology tools to increase people's 
awareness, which focuses on the customer group who are the technicians and 
contractors, covering more than 74.1 percent of the sample group. 



 

 

บทน า 

 ธุรกจิก่อสรา้งเป็นอุตสาหกรรมตน้น ้าทีส่ าคญัของภาคก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัยใ์น
ประเทศไทย เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้จรญิรุง่เรอืง โดยธุรกจิ
ก่อสรา้งกเ็ป็นปัจจยัส าคญัทีส่ามารถขบัเคลื่อนภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศได ้อกีทัง้ยงัเป็นตวั
บ่งชีถ้งึภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศไดโ้ดยดูจากการเจรญิเตบิโตของภาคธุรกจิก่อสรา้ง 
เนื่องจากธุรกจิก่อสรา้งนัน้สามารถท าใหเ้กดิการว่าจา้งงานไปไดใ้นทุกระดบั ตัง้แต่ ชัน้แรงงาน 
จนถงึงานเฉพาะทาง เช่น อาชพีวศิวกรควบคุม และยงัเกีย่วเนื่องไปถงึธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้ง
ดว้ย เนื่องจากหากประชาชนมกีารจบัจา่ยใช้สอยกย็่อมท าใหเ้กดิการกระตุน้เศรษฐกจิตามมา 
โดยความตอ้งการในการใชว้สัดุก่อสรา้ง จะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการลงทุนในการ
ก่อสรา้ง 

 ธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง จ าแนกตามลกัษณะกจิการออกเป็น 2 กลุ่ม คอื ผูผ้ลติและผูค้า้ ซึง่
หากพจิารณาจากกลุ่มผูค้า้นัน้ จะสามารถจ าแนกรา้นค้าวสัดุก่อสรา้งตามลกัษณะการจ าหน่าย 
และรปูแบบการใหบ้รกิาร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ธุรกจิคา้วสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ และธุรกจิคา้
วสัดุก่อสรา้งแบบสมยัใหม ่โดยมผีูป้ระกอบการทัง้หมด 25,000 ราย โดยมธีุรกจิคา้วสัดุก่อสรา้ง
แบบสมยัใหม ่ คดิเป็นส่วนแบ่งตลาด 20% ของรายไดร้วมในกลุ่มธุรกจิคา้วสัดุก่อสรา้ง ทีเ่หลอื
เป็นธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ แบ่งเป็น ธุรกจิคา้ส่งวสัดุก่อสรา้ง 17,000 ราย และ
ธุรกจิคา้ปลกี 7,800 ราย ซึง่ส่วนมากเป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็ โดยวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ
ยงัคงมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้ อนัเน่ืองมาจากภาพรวมรายไดข้องธุรกจิคา้วสัดุก่อสรา้งในปี 
2561 ยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง เมือ่พจิารณาจากธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งสมยัใหม่ 

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้
ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ ของผูบ้รโิภค ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี และจงัหวดัปทุมธานี 
เนื่องจากยงัคงมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถเตบิโตต่อไปได ้ ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การศกึษาในครัง้นี้จะสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานและเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิ
คา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ น าไปใชก้ าหนดปัจจยัการตดัสนิใจใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้รโิภค และ
วางแผนกลยทุธท์างดา้นการตลาด เพื่อตอบสนองและเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคในในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นนทบุร ีและปทุมธานี ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 



 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี และจงัหวดั
ปทุมธานี ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 

2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นนทบุร ีและจงัหวดัปทุมธานี 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรใน
กรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 

 แนวคดิและทฤษฎ ี ของกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค คอตเลอร ์ และเคลเลอร ์
(Kotler & Keller 2006) ไดก้ล่าวว่ากระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน
ดงันี้ 

1. การรบัรูถ้งึความตอ้งการ (Problem Recognition) พฤตกิรรมการซือ้มจีุดเริม่ตน้ จาก
การทีผู่บ้รโิภคมคีวามตอ้งการทีอ่าจไดร้บัจาการกระตุน้จากภายนอก เช่น สื่อโฆษณาทีจ่งูใจ 
หรอื เหน็คนรอบขา้งใชส้นิคา้นัน้ๆ เป็นตน้ หรอืจากภายใน เช่น ความรูส้กึหวิ ความตอ้งการขัน้
พืน้ฐาน เป็นตน้ 

2. การคน้หาขอ้มลู (Information Search) หลงัจากผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการแลว้ การ
คน้หา เสาะหา ศกึษาขอ้มลูของสนิคา้นัน้ๆ เป็นขัน้ตอนทีจ่ะเกดิต่อมา แต่ทัง้นี้กระบวนการหา 
ขอ้มลูในขัน้น้ี อาจไมเ่กดิขึน้ในกรณีทีผู่บ้รโิภคมคีวามตอ้งการสนิคา้นัน้ๆ สงูมาก และสามารถ
ซือ้ สนิคา้ไดท้นัท ี การเสาะหาขอ้มลูอาจไม่มเีพราะผูบ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ในทนัท ี แต่ถา้หากมี
ความตอ้งการ ธรรมดาตามธรรมชาตแิละไมอ่าจหาซือ้ไดท้นัท ี การเสาะหาขอ้มลูกจ็ะเกดิขึน้ใน
กระบวนการตดัสนิใจ 

3. การประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ (Evaluation of Alternatives) เมือ่ ผูบ้รโิภคได้
มกีารเสาะหาขอ้มลูแลว้ จากนัน้ผูบ้รโิภคจะเกดิความเขา้ใจและประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ 



 

 

หมายถงึ ผูบ้รโิภคตอ้งมกีารตดัสนิใจว่าจะซือ้สนิคา้ยีห่อ้อะไร หรอืซือ้สนิคา้อะไร ผูบ้รโิภคแต่ละ
คน กม็แีนวทางการตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัทางเลอืกและสถานการณ์ของการตดัสนิใจ  

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) จากการประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจ ท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถจดัล าดบัความส าคญัของการเลอืกซือ้ไดแ้ลว้ ในขัน้ต่อไปคอื การพจิารณาถงึ 
ทศันคตขิองผูอ้ื่นทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้ (Attitudes of others) และปัจจยัทีไ่มส่ามารถคาดการณ์
ได ้(Unexpected Situation) การทีผู่บ้รโิภคสามารถประเมนิและเลอืกสนิคา้หรอืตราสนิคา้ไดแ้ลว้ 
ไมไ่ด ้หมายความว่าจะเกดิการซือ้ไดเ้พราะปัจจยัทัง้สองอยา่งนี้ ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งจาก
การเลอืก บรโิภคสนิคา้นัน้ๆ ไดอ้กีดว้ย 

5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลงัจากมกีารซือ้แลว้ ผูบ้รโิภคจะ
ไดร้บัประสบการณ์ในการบรโิภค ซึง่อาจจะไดร้บัความพอใจหรอืไมพ่อใจกไ็ด ้ถ้าพอใจ ผูบ้รโิภค
ไดร้บัทราบถงึขอ้ดต่ีางๆ ของสนิคา้ กท็ าใหเ้กดิการซือ้ซ ้าได ้หรอือาจมกีารแนะน าใหเ้กดิ ลกูคา้
รายใหมไ่ด ้ แต่ถา้ไมพ่อใจ ผูบ้รโิภคกอ็าจเลกิซือ้สนิคา้นัน้ๆ ในครัง้ต่อไปและอาจส่งผลเสยี 
ต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้ไดน้้อยลงตามไปดว้ย 

 กระบวนการตดัสนิใจเป็นการก าหนดขัน้ตอนของการตดัสนิใจตัง้แต่ตอนแรกไปจนถงึ
ขัน้ตอนสุดทา้ย ซึง่ในการตดัสนิใจโดยมลี าดบัขัน้ตอนของกระบวนการดงักล่าวนัน้เป็นการ
ตดัสนิใจโดยใชห้ลกัเหตุผล เป็นเครือ่งมอืในการช่วยหาขอ้สรปุเพื่อการตดัสนิใจ 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 จากการแนวคดิทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบในการก าหนด
แนวคดิในการวจิยัไดด้งัภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 

ปัจจยัสว่นบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

อาชพี 

รายได ้

ระดบัการศกึษา 

ทีพ่กัอาศยัปัจจบุนั 

ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด 

ผลติภณัฑ ์

ราคา 

สถานที ่

การสง่เสรมิ
การตลาด 

บุคคลากร 

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้ปลกี
วสัดุก่อสรา้ง 

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้ 

ช่วงเวลาทีซ่ือ้สนิคา้ 

ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ 

เวลาโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ 

ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้ 

เงื่อนไขในการช าระค่าสนิคา้ 



 

 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ ส่งผลต่อความ
พงึพอใจของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัปทุมธานี 

2. พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ีและจงัหวดั
ปทุมธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้ง
แบบดัง้เดมิทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัปทุมธานี  

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 400 คน ไดจ้ากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใชส้ตูรค านวณของคอแครน (Cochran,1977) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน 

 ส่วนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน และระดบัการศกึษา เป็นแบบสอบถามทีใ่หผู้ต้อบเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว  

 ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้
ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ ของผู้บรโิภค ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี และจงัหวดัปทุมธานี 
แบบสอบถามทีม่ที ัง้ใหผู้ต้อบเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว และเลอืกค าตอบได ้มากกว่าหนึ่งค าตอบ 

 ส่วนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
ผลติภณัฑ ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานที ่ (Place) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) และดา้นบุคคลากร (People) 

 ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 



 

 

 ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถาม และเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตวัเองจากผูบ้รโิภคทีใ่ช้
บรกิารธุรกจิคา้ปลกีในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัปทุมธานี รวมทัง้สิน้ 405 คน  

 

 

 การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 วเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้ ค่าความถี ่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Chi-square และ F-test (ANOVA) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

 

ผลการศึกษา 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 205 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 70.4 มอีายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 ประกอบอาชพี 
ช่าง/ผูร้บัเหมา จ านวน 300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.1 มรีายไดต่้อเดอืนอยูร่ะหว่าง  
20,001 – 40,000 บาท จ านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.6 มรีะดบัการศกึษาสงูสุดทีร่ะดบั 
มธัยมศกึษา/ปวช. จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 มทีีพ่กัอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นนทบุรมีากทีสุ่ด จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 
 ส่วนท่ี 2 วเิคราะหค์วามพงึพอใจของของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี และ
จงัหวดัปทุมธานี ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 
 

ตารางที ่ 1  แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายและระดบั 
ของความพึงพอใจของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี และจงัหวดัปทุมธานีต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.96 0.71 มาก 
ดา้นราคา 3.99 0.70 มาก 



 

 

ดา้นสถานที ่ 4.18 0.69 มาก 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 3.72 0.84 มาก 
ดา้นบุคคลากร 4.15 0.71 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.00 0.62 มาก 

 
  จากตารางที ่ 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภค 
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสถานที ่ เป็นดา้นทีม่คี่าเฉลีย่
สงูสุดอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คอื ดา้นบุคคลากร ดา้นราคา ดา้นผลติภณัฑ ์ และดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั 
  ส่วนท่ี 3 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิในเขตพืน้ที่
จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัปทุมธานี 
 จากผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดิมในเขตพืน้ที่
จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัปทุมธานี พบว่าส่วนใหญ่ ตนเอง เป็นผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาก
ทีสุ่ด ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้มากทีสุ่ดไดแ้ก่ วสัดุปพูืน้/ผนัง และวสัดุคลุมหลงัคา รองลงมาคอื วสัดุ
โครงสรา้ง อฐิ/หนิ/ปนู และ สนิคา้สุขภณัฑ ์ตามล าดบั และส่วนใหญ่ใชเ้งนิสดในการซือ้สนิคา้ 

 

ตารางที ่ 2  อาชีพของผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัปทุมธานีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในช่วงเวลาต่างๆจากธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม 
 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินค้า 

X 2 Sig. 

จนั
ทร-์
ศุกร ์
(เชา้

) 

จนั
ทร-์
ศุกร ์
(บ่า
ย) 

เสา
ร-์
อาทิ
ตย ์

เสา
ร-์
อาทิ
ตย ์

ตาม
สะด
วก/
ไม่
แน่



 

 

(เชา้
) 

(บ่า
ย) 

นอ
น 

อาชี
พ 

ช่าง/ผูร้บัเหมา 75 30 0 0 195 

94.43 0.000 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 6 0 0 0 0 

พนกังานบรษิทั 12 3 3 6 21 

คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 21 3 0 0 30 
  จากตารางที ่2 พบว่าอาชพีของผูบ้รโิภคเทยีบกบัช่วงเวลาทีซ่ือ้สนิคา้พบว่าอาชพี ช่าง/
ผูร้บัเหมา และอาชพี คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั มกีารมาซือ้สนิคา้ช่วงจนัทร-์ศุกร ์ ทัง้เชา้ และบ่าย 
รวมถงึมาซือ้สนิคา้ ตามสะดวก/ไมแ่น่นอน ส่วนนกัเรยีน/นกัศกึษา จะมาซือ้สนิคา้ในช่วง  
จนัทร-์ศุกร ์ (เชา้) เพยีงอย่างเดยีว ส่วนอาชพีพนกังานบรษิทั มกีารมาซือ้สนิคา้ในทุกช่วงเวลา 
โดยมพีนกังานบรษิทัทีม่าซือ้สนิคา้ เสาร-์อาทติย ์(บ่าย) แตกต่างกบักลุ่มอื่น นอกจากนัน้แลว้ ยงั
พบว่าพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาด
อยา่งแตกต่างกนัดว้ย 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 การวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบ
ดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี และจงัหวดัปทุมธานี สามารถน าขอ้มลูมา
อภปิรายผลไดด้งันี้  

1. ขอ้มลูทัว่ไปของบรโิภคต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบ
ดัง้เดมิในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัปทุมธานี 
  ผลการศกึษาขอ้มลูทัว่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มอีายรุะหว่าง 
36-45 ปี ประกอบอาชพีเป็น ช่าง/ผูร้บัเหมา มรีายไดต่้อเดอืนอยูร่ะหว่าง 20,001 – 40,000 บาท  
มรีะดบัการศกึษาสงูสุดทีร่ะดบั มธัยมศกึษา/ปวช. และมกีารพกัอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
นนทบุรมีากทีสุ่ด เนื่องมาจากธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมินัน้มรีาคาขายสนิคา้ที่



 

 

ค่อนขา้งถูกเมือ่เทยีบกบัธุรกจิคา้ปลกีแบบสมยัใหม ่จงึท าใหผู้ป้ระกอบอาชพี ช่าง/ผูร้บัเหมา ทีม่ ี
รายไดต่้อเดอืนไมส่งูมาก นิยมเขา้มาซือ้สนิคา้มากกว่าอาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
โอฬาร ธปูะเตมยี ์(2550) ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้รา้น จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งใน 
อ าเภอพระนครศรอียธุยา พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารซือ้สนิคา้หลากหลาย มรีะดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั  

2. ความพงึพอใจของของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี และจงัหวดัปทุมธานี ต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ 

  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากธุรกจิคา้
ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภค ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นสถานที ่เป็นดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คอื ดา้นบุคคลากร 
ดา้นราคา ดา้นผลติภณัฑ ์ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อมัพร เครอืใหม ่(2547) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภค ในการเลอืกซือ้
วสัดุก่อสรา้งในเขตเทศบาลนครล าปาง จงัหวดัล าปาง และ วชิชุตา จอมดวง (2550) ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ซือ้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งของผูบ้รโิภคในอ าเภอเถนิ 
จงัหวดัล าปาง พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

3. พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งแบบดัง้เดมิในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ีและ
จงัหวดัปทุมธานี 

3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั ช่วงเวลาตดัสนิใจซือ้สนิคา้ พบว่า 

  ช่าง/ผูร้บัเหมา ส่วนใหญ่แลว้ มกีารมาซือ้สนิคา้ ตามสะดวก/ไมแ่น่นอน นอกจากนัน้แลว้
ยงัมบีางส่วนทีม่าซือ้สนิคา้โดยระบุเป็นช่วง จนัทร-์ศุกร ์ (เชา้) ซึง่จะมคีวามใกลเ้คยีงกบัอาชพี 
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั ทีม่าซือ้ในช่วงวนัดงักล่าวเช่นกนั เนื่องจากกลุ่มอาชพีดงักล่าวเป็นกลุ่มผู้
ประกอบอาชพีอสิระจงึสามารถมาซือ้สนิคา้ไดใ้นช่วงเวลาทีห่ลากหลาย แต่จะแตกต่างจาก
นกัเรยีน/นกัศกึษา ทีจ่ะมาซือ้สนิคา้เฉพาะ จนัทร-์ศุกร ์ (เชา้) เพยีงอยา่งเดยีว ส่วนอาชพี
พนกังานบรษิทันัน้ จะมกีารมาซือ้สนิคา้ในทุกช่วงเวลา และทุกวนั ซึง่อาชพีพนกังานบรษิัทนัน้ 
จะมชี่วงเวลาการซือ้ทีแ่ตกต่างกบัอาชพีอื่นๆ คอื เสาร์-อาทติย ์ (บ่าย) ซึง่สอดคลอ้งกบัความพงึ
พอใจส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคลากร และ
ภาพรวม ทีร่ะบุว่าผูซ้ือ้สนิคา้ช่วง เสาร-์อาทติย ์ (บ่าย) มคีวามแตกต่างกบักลุ่มอื่นๆ ท าให้



 

 

พจิารณาไดว้่า คุณภาพและความหลากหลายของสนิคา้ การไดร้บัส่วนลดและของแถมจากทาง
รา้นคา้ รวมไปถงึความใส่ใจของพนกังานขาย และพนกังานยกของ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้
สนิคา้ของอาชพีพนกังานบรษิทัเป็นอย่างมาก 

3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั ความถีใ่นการเลอืกซื้อสนิคา้ พบว่า 

  ผูบ้รโิภคทีม่าซือ้สนิคา้ มากกว่า 4 ครัง้/เดอืน มคีวามพงึพอใจในดา้นบุคคลากรมากทีสุ่ด 
ซึง่เมือ่พจิารณาจากแบบสอบถามความพงึพอใจประกอบดว้ยแลว้นัน้ แสดงว่าผูบ้รโิภคกลุ่ม
ดงักล่าว มคีวามพงึพอใจในส่วนของพนกังานขาย และพนกังานยกของมากทีสุ่ด รองลงมาคอื 
ความพงึพอใจในดา้นสถานที ่ แสดงถงึว่า สถานทีส่ามารถเดนิทางมาไดส้ะดวก และมทีีจ่อดรถ
เพยีงพอ จงึท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ และมาซือ้สนิคา้ซ ้า โดยมาซือ้ มากกว่า 4 ครัง้/เดอืน 

3.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั ระยะเวลาเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ พบว่า 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามแตกต่างเพยีงดา้นเดยีว แสดงถงึว่า ส่วนลด/ของแถม 
และประกนัจากทางรา้นคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของกลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้วลาน้อยกว่า  
15 นาท/ีครัง้ และผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้วลา 15-30 นาท/ีครัง้ ทัง้นี้ผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆไม่มคีวามแตกต่าง
กนั ดงันัน้เมือ่พจิารณาแลว้ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่น่าจะเป็นผูบ้รโิภคทีม่กีารตดัสนิใจมาก่อนแลว้ 
ส าหรบักรณซีือ้น้อยกจ็ะใชเ้วลาในแต่ละครัง้ไม่นาน กรณทีีซ่ือ้มากกจ็ะใชเ้วลาแต่ละครัง้มาก ซึง่
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้อาจจะไมไ่ดส้นใจเรือ่งการส่งเสรมิการตลาดเท่าทีค่วร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุทธพิงศ ์ จนัทรกุลกจิ (2547)  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการเลอืกใชบ้รกิาร ธุรกจิคา้วสัดุ
ก่อสรา้งของลกูคา้ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั อุดรธานี พบว่าลกูคา้ทีม่อีาชพีช่างก่อสรา้ง จะไม่
สนใจปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดต่อ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิคา้วสัดุก่อสรา้ง
เท่าทีค่วร และสอดคลอ้งกบั สริวิชิญ ์ธยาน์ทวิตัถ ์ (2549) ทีไ่ดศ้กึษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้มากทีสุ่ดในแต่ละดา้น โดยในดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า 
ควรมกีารโฆษณาและจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่างๆทีห่ลากหลาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อระยะเวลาซือ้สนิคา้โดยเฉลีย่ ดงันัน้ควรน าการส่งเสรมิ

การตลาดในรปูแบบต่างๆทีห่ลากหลาย เขา้มาปรบัใชใ้นรา้นคา้ใหม้ากขึน้ รวมถงึการกระจาย



 

 

ขา่วประชาสมัพนัธเ์พื่อใหผู้บ้รโิภคทราบอย่างทัว่ถงึ โดยใชค้วบคู่กบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั อาท ิ
เช่น LINE Group ของแต่ละรา้นคา้ โดยมุง่เน้นไปทีก่ลุ่มอาชพี ช่าง/ผูร้บัเหมา ทีเ่ป็นกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่จี านวนมากทีสุ่ดก่อน  

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

ควรศกึษาผูบ้รโิภคทีม่าซือ้สนิคา้ในวนั เสาร-์อาทติย ์ ช่วงบ่าย ทีส่่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บรษิทั ดงันัน้ควรศกึษารปูแบบการส่งเสรมิการตลาดทีม่เีฉพาะวนัเสาร์-อาทติย ์ ดว้ย เพื่อจะได้
เขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ ซึง่จะช่วยท าใหค้รอบคลุมพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคไดม้าก
ยิง่ขึน้ในอนาคต 
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