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ปวีณา จําเริญเกตุประทีป: พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร.เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต. 82 
หน้า. 

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองกลุ่ม คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน 
ไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 
ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-41 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ที่
อยู่อาศัยส่วนใหญ่พักอาศัยประเภท อพาร์ทเม้นท์ /คอนโดมิเนียม วัตถุประสงค์ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเพ่ือ
ซ่อมแซม/ ปรับปรุง/ ต่อเติม ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อพบว่า สื่อสําคัญที่สุดที่ทําให้รู้จัก
ร้านไทวัสดุ คือ สื่อโทรทัศน์ ผู้ที่ช่วยตัดสินใจซื้อสินค้า คือตัวท่านเอง ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อ
สินค้า คือ ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีการซื้อสินค้าและบริการ สองเดือนต่อ 1 ครั้ง 
และในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ไม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับ
ความนิยมมากสุด เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า เพราะสินค้ามีราคาถูก/จัดโปรโมช่ันลดราคา และเลือก
ชําระค่าสินค้าโดยเงินสด ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านไทวัสดุ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อมีคุณภาพของสินค้า รูปลักษณ์ที่ทันสมัย
ของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า มีสินค้าแบบใหม่ๆ ให้เลือกสรร และมีการรับประกันของสินค้า 
รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามลําดับ 
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This research’s purpose are 1) to study their purchasing behavior the goods 

from Thai Watsudu in Bangkok and metropolitan 2) to study their personal factors to 
effect of their purchasing behavior the goods from Thai Watsadu in Bangkok and metropolitan 
and 3) to study their marketing mix to effect of their purchasing behavior the goods 
from Thai Watsadu in Bangkok and metropolitan. The samples were 400 populations. 
The data was statistically analyzed using descriptive statistics such as percentage, mean, 
standard, deviation. For the test using Chi-square statistics to summarize the relationship 
between two variables. 

The results that the sample population is almost men, aged between 31-41 
years, working as private company, master degree graduates, average monthly income 
between 20,001-30,000 baht, lived in apartment/condominium, the objective to making 
purchase the goods to repair/update/multiply. The purchasing behavior found that 
they knew the store from television media, those who help make decision purchasing 
the goods was yourself, duration to make decision purchasing the goods were Saturday 
and Sunday, during this year had purchased goods and service 2 months per 1 time 
and each time had cost of expense no more than 5,000 baht. The majority of them 
bought electrical. The reasons to made decision purchasing the goods because low 
price/discount promotion and choose the cash payment. The marketing mix to effect 
of their purchasing behavior the goods from Thai Watsadu found that the product factor 
to high level when had quality in product, appearance of product to modernization, 
variety of product, new product to choose and the product had warranty. The second 
were channel of distribution marketing promotion and price respectively. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริกฤทธ์ิ 
อัมพะวัต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้แนะนํา ช่วยเหลือ ช้ีแนวทางใน
การแก้ปัญหา ให้คําปรึกษาประคับประคอง และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนช่วยแก้ไข
ปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์ที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ ที่กรุณาเสียสละเวลา และกรุณาให้
ความอนุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ตลอดจนสละเวลาเพ่ือให้คําช้ีแนะ 
ช่วยเหลือ เป็นกําลังใจในเพ่ือหาทางออกสําหรับการแก้ปัญหา 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ และ
ภาควิชาอ่ืนๆ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ดี ให้แก่ผู้วิจัย เพ่ือสามารถ 
นําไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 

ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
ตลอดจนผู้ที่คอยช่วยเหลือทุกๆ ท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์ในการทําวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณแรงสนับสนุน และกําลังใจที่ได้รับอย่างเต็มอ่ิมจากครอบครัว อันเป็นกําลังใจหลัก 
ที่ให้ความรัก ความห่วงใย และการสนับสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเพ่ือนๆ ที่คอบประคับประคอง 
จิตใจและความสมบูรณ์ให้งานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสิ้นไปด้วยดี 

สุดท้ายน้ี หากงานวิจัยฉบับน้ี จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการตลาด
ในรูปแบบต่างๆ และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ เพ่ือสามารถนําข้อมูลในการศึกษา
ครั้งน้ีไปปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดอ่ืนๆ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัย 
ไว้ ณ ที่น้ี 

 



ช 

สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ......................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .......................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ..............................................................................................................................  ฌ 
บทที ่
  1 บทนํา ..............................................................................................................................  1 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา .............................................................  1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ....................................................................................  2 

สมมติฐานในการวิจัย ...........................................................................................  2 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ..............................................................................  2 

กรอบแนวคิดการศึกษา .......................................................................................  3 

ขอบเขตของการวิจัย ...........................................................................................  3 

นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................  4 

  2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ....................................................................  5 

ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค ........................................................  5 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ........................................  10 

แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค .............................................................  15 

ทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ............................................................  18 

วิวัฒนาการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ............................................  20 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ..............................................................................................  27 

  3 วิธีดําเนินการวิจัย............................................................................................................  31 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..................................................................................  31 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการวิจัย ...........................................................................................  32 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ......................................................................................  32 

การสร้างเครื่องมือ ...............................................................................................  33 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ....................................................................  33 

วิธีการเก็บข้อมูล ..................................................................................................  34 

การวิเคราะห์ข้อมูล ..............................................................................................  34 

 



ซ 

บทที ่ หน้า 
  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................................  36 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ................................  36 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ ....  39 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ ...................................  43 
ส่วนที่ 4 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน  
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ......................  46 
ส่วนที่ 5 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกัน  
มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ..................................................  64 

  5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ ....................................................................................  66 
สรุปผลการวิจยั ...................................................................................................  66 
อภิปรายผล ..........................................................................................................  69 
ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................  70 

รายการอ้างอิง ..............................................................................................................................  72 
ภาคผนวก ....................................................................................................................................  75 

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม ............................................................................................  76 
ภาคผนวก ข เอกสารประกอบงานวิจัย ..........................................................................  82 

ประวัติผู้วิจัย ................................................................................................................................  88 
 
  



ฌ 

สารบัญตาราง 
ตารางที่ หน้า 

1 ความแตกต่างของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ทีข่ายสินค้าหลากหลายครบวงจร 
ในสถานทีแ่ห่งเดียว (One Stop Shopping Center) .......................................  24 

2 ข้อมูลกลุม่ตัวอย่าง .........................................................................................................  32 

3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ...............................................................................  33 

4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามเพศ ................................................  36 

5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามช่วงอายุ .........................................  37 

6 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามอาชีพ .............................................  37 

7 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามระดับการศึกษา .............................  38 

8 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ......................  38 

9 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัย ..................  38 

10 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการซื้อของ 
การใช้งาน ............................................................................................................  39 

11 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้าในร้านไทวัสดุ ......................................  40 

12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญปัจจัยด้านส่วนประสม 
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
โดยรวม ...............................................................................................................  43 

13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญปัจจัยด้านส่วนประสม 
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุจําแนก 
เป็นรายข้อ ...........................................................................................................  44 

14 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ..................................  47 

15 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ..................................  49 

16 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ......................  53 

17 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกัน  
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ......................  57 

18 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน  
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ......................  61 



ญ 

ตารางที่ หน้า 
19 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ จําแนกตามเพศ ..........................  64 

 
 



1 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

วิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบธุรกิจ
อย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่เรียกว่า “โชว์ห่วย” หรือที่เรียกว่าการค้าปลีกแบบเดิม (Traditional 
Trade) ซึ่งอยู่ในสังคมไทยมานาน ที่เป็นที่รู้จักและมีความนิยมเป็นอย่างมากในอดีต ได้รับผลกระทบ
ที่เกิดจากเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันที่สูงข้ึน จึงเกิดการพัฒนา
เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหม่ที่อํานวยความสะดวก
ให้กับผู้บริโภคได้พัฒนามากข้ึนเรื่อยๆ และสร้างความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน 
ที่ดําเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ เน้นความสะดวกสบาย และความทันสมัย (วิภาดา พงศ์พุทธิพูน, 2553) 

ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการ
จับจ่ายใช้สอย ชอบความสะดวกสบายมีสินค้าที่ทันสมัยให้เลือกสรรแบบเบ็ดเสร็จ และครบวงจรในสถานที่
แห่งเดียว (One Stop Shopping Center) มีการจัดเรียงสินค้าแยกออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพ่ือ
สร้างความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า มีการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตซึ่งเพ่ิมอีกหน่ึงช่องทางใน
การชําระเงิน มีการสร้างการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เพ่ือดึงดูดใจผู้บริโภค ด้วยการ “ลด 
แลก แจก แถม” ผู้บริโภคสามารถทําการเปรียบเทียบตัวสินค้า และการให้บริการก่อนการตัดสินใจซื้อได้ 
อีกทั้งสามารถพิจารณาคุณภาพของสินค้า ตราสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า และการให้บริการ 
ให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งทําให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ในยุคปัจจุบัน
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เข้ามามีอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับการดํารงชีวิต 
ในปัจจุบันที่คนกลุ่มใหญ่ชอบความสะดวกสบาย และหันมาสร้างบ้าน ปรับปรุงตกแต่งด้วยตนเอง (DIY: 
Do Your Self)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 
แหล่งรวมสินค้าและวัสดุก่อสร้างรูปแบบร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แบบครบวงจร ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2553 จนถึง
ปัจจุบันมีทั้งหมด 53 สาขาทั่วประเทศ  สาขาแรกต้ังอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก บางบัวทอง ส่วนใหญ่
แล้วจะต้ังอยู่ชานเมือง และต่างจังหวัด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา 
ซื้อเพ่ือการรับเหมาก่อสร้าง ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค ซื้อสินค้าเพ่ือไปใช้เอง และ ลูกค้าร้านค้าส่ง ซื้อเพ่ือ
การจําหน่าย ไทวัสดุมีสินค้าที่ครบทุกประเภทของหมวดหมู่สินค้า อีกทั้งสามารถรองรับความต้องการ 
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ทางด้านสินค้า ที่สะดวก และรวดเร็วให้กับลูกค้า โดยชูจุดขายคือ “ครบ ถูก ดี ที่ไทวัสดุ” เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจ หรือผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
สามารถนําผลจากการทําวิจัยในเน้ือหานี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและวางแผนการกตลาดของธุรกิจให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน
ไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในอนาคต 

2. ทําให้ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า 
จากร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

3. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) สามารถนําไปใช้ 
ประโยชน์ในการสร้างส่วนประสมทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้
เหมาะสมกับผู้บริโภค 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
ปัจจัยทางการตลาด สรุปกรอบแนวคิดดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสนิค้าจากร้าน ไทวัสดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน จากจํานวนทั้งหมด 288,379 คน 

2. พ้ืนที่ทําการศึกษา ได้แก่ ร้าน ไทวัสดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล (สาขา 
ศาลายา รังสิต บางบัวทอง สุขาภิบาล3 บางนา มหาชัย ปทุมธานี บางพลี นวมินทร ์และแจ้งวัฒนะ) 

3. ระยะเวลาการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2558 – ธันวาคม 2559 
4. ตัวแปรในการศึกษา 
 4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable)  

 4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  
 4.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

  4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน
ไทวัสดุ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
อาชีพ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์  
- ด้านราคา  
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้า
ในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
1. ผู้บริโภค คือ ผู้ซื้อ หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่ง 

ได้รับการเสนอ หรือชักชวนจากผู้ธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้า หรือรับบริการด้วย (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2552) 

2. ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนตัวของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ลักษณะที่อยู่อาศัย จํานวนผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม 
ในการวางกลยุทธ์การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ, 2541) 

4. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก 
ทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องทําการตัดสินใจจากทางเลือกเหล่าน้ัน โดยท่ีผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้า 
หรือบริการตามข้อมูล และข้อมูลจํากัดของสถานการณ์ ซึ่งหากนักการตลาดทําความเข้าใจ และเข้าถึง
จิตใจของผู้บริโภค การกระจายสินค้า และสร้างความยอมรับของผู้บริโภคจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545: 23)   

5. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคล
ในการค้นหาสินค้า ประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1.  ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
2.  ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
3.  แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
4.  ทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
5.  วิวัฒนาการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 
6.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  
ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) ที่เป็นลําดับขั้นตอนสําหรับการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การตัดสินใจส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนน้ี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การตัดสินใจซื้อในแต่ละครั้งได้มีกระบวนการตัดสินใจซื้อเข้าไปเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 
ช่วงเวลาในการซื้อ และปริมาณท่ีต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
ที่มา: อดุลย์  จาตุรงคกุล, พฤติกรรมผู้บริโภค, พิมพ์คร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2545). 
 

 

การตัดสินใจ
ซ้ือ

การรับรู้ 
ปัญหา 

การแสวงหา
ข้อมูล 

การประเมิน
ทางเลือก

การประเมินผล
ภายหลังการซ้ือ 
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1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การที่บุคคลรับรู้ความต้องการภายในของตน 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือจากสิ่งกระตุ้นจากภายใน และภายนอก เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการ 
ทางเพศ ความเจ็บปวด เป็นต้น ซึ่งรวมถึงความต้องการทางร่างกาย (Psychological Needs) สิ่งเหล่าน้ี
เกิดข้ึนเมื่อถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระต้น โดยการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ที่จัดการกับสิ่งกระตุ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีต ทําให้รู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร และเมื่อไร งานที่สําคัญของนักการตลาด 
ในขั้นกระตุ้นความต้องการมี 2 ประการ คือ  
 1.1 นักการตลาด ต้องเข้าใจสิ่งกระตุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 
ตัวอย่างเช่น นักการตลาดต้องระลึกว่า รถยนต์สามารถตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกใน
การเดินทาง รถยนต์สามารถให้ความพอใจด้านสถานภาพในสังคม ทําให้เกิดความต่ืนเต้นจากขอบเขต
ที่รถยนต์สามารถตอบสนองสิ่งกระตุ้นได้หลายด้าน ซึ่งทําให้บุคคลเกิดความต้องการอยากเป็นเจ้าของ
รถยนต์อย่างแท้จริง 
 1.2 แนวความคิดการกระตุ้นความต้องการ จะช่วยให้นักการตลาดระลึกได้ว่า ระดับ
ความต้องการสําหรับผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักการตลาดต้องสามารถตัดเหตุการณ์ต่างๆ 
ด้านจังหวะเวลาเพ่ือกระตุ้นความต้องการสําหรับผลิตภัณฑ์ จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องสามารถ
จัดเหตุการณ์ต่างๆ ด้านจังหวะเวลาเพ่ือกระตุ้นความต้องการ เช่น การโฆษณาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงความต้องการ หรือการรับรู้ถึงปัญหาของเครื่องด่ืมบํารุงร่างกาย ซึ่งแสดงการรับรู้
ถึงปัญหา ความต้องการเก่ียวกับอาการปวดเมื่อยจากการทํางานหนัก การออกกําลังกาย 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ และ
สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดําเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มากขึ้น เช่น บุคคลท่ีเกิดความหิวเมื่อมองเห็นร้านอาหารจะเข้าไปซื้ออาหารบริโภคทันที แต่ในบางคร้ัง
ความต้องการท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที ความต้องการจะถูกจดจําไว้เพ่ือหาทาง
สนองความต้องการในภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นได้ถูกสะสมไว้มาก จะทําให้เกิดการปฏิบัติ
ในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความต้ังใจได้รับการสนองความต้องการ โดยจะพยายามค้นหาข้อมูลเพ่ือหาทาง 
สนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น 

ดังน้ันการตลาดจึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่งผู้บริโภคแสวงหา และมี
อิทธิพลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเลือก แหล่งข้อมูลของผู้ปริโภคประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ  
 2.1 แหล่งข้อมูล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก เป็นต้น  
 2.2 แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน 
ขายการค้า การบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น 
 2.3 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ 
การใช้สินค้า เป็นต้น 
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 2.4 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
 2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สํารวจสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้บริโภค โดยทั่วไปผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่างๆ จากแหล่งการค้า ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นักการตลาด
สามารถควบคุมการให้ข้อมูลได้ แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
แหล่งข้อมูลที่สัมฤทธ์ิผลมากที่สุดจะมาจากแหล่งบุคคล โดยปกติข้อมูลจากแหล่งการค้าจะให้ข้อมูลทั่วๆ ไป 
แก่ผู้ซื้อ แต่ข้อมูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ นักการตลาดสามารถพิจารณา 
ความสําคัญของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้บริโภค ว่าผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูล 
อะไรที่มีอิทธิพลมากต่อผู้บริโภค ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคจะทราบถึงตราสินค้า และคุณลักษณะ 
ของสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งจะพบว่า ผู้บริโภคจะให้ความสนใจ เพราะสินค้าที่มีลักษณะตรงตาม
ความต้องการของตน โดยจะทําการเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้าต่างๆ ที่เป็นทางเลือก และตัดสินใจ
เลือกซื้อเพียงตราสินค้าเดียว ตามลําดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้ว 
จากขั้นที่สอง ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ นักการตลาดจําเป็นต้องรู้ถึง
วิธีการต่างๆ ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมิลผลไม่ใช่สิ่งที่ง่าย และไม่ใช่
กระบวนการเดียวที่ใช้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ของคนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์การซื้อ กระบวนการ
ประเมินผลพฤติกรรมผู้บริโภค มีดังน้ี 

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) กรณีนี้ผู้บริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามี
คุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงจะมีคุณสมบัติกลุ่มหน่ึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใน
ความรู้สึกของผู้ซื้อสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน มีคุณสมบัติดังน้ี 
 3.1 ผู้บริโภคท่ีจะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตน 
 3.2 ผู้บริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในความรู้สึกของตน 
 3.3 ผู้บริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้าน้ัน 
 3.4 ผู้บริโภคจะแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาตํ่า 

คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ นอกจากจะทําให้เกิดความสนใจ ผู้บริโภคจะมีความต้องการ 
แตกต่างกัน มีความสนใจแตกต่างกัน นักการตลาดจึงแบ่งตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนๆ ตาม
คุณสมบัติที่สร้างความพอใจขั้นต้นให้แก่ผู้ซื้อได้แตกต่างกัน 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในข้ันที่ 3 จะ
ช่วยให้ผู้บริโภคกําหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทางเลือกโดยทั่วๆ ไป ผู้บริโภคจะ
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ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด ปัจจัยที่เกิดข้ึนระหว่างความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) 
และการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) มี 3 ปัจจัย ดังน้ี 
 4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitude of others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องมี 
2 ด้าน คือ ทัศนคติด้านบวก และทัศนคติด้านลบ ซึ่จะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค 
 4.2 ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) ผู้บริโภค 
จะคาดคะเนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนถึงต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนถึงผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับ 
 4.3 ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors) 
เมื่อผู้บริโภคกําลังตัดสินใจซ้ือ ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเก่ียวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความต้ังใจซื้อ เช่น ผู้บริโภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย นักการตลาดเช่ือว่าปัจจัยที่ไม่คาดคะเน
จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจของผู้บริโภค อาจได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงที่รับรู้ (Received risk) ซึ่ง
ปริมาณความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริมาณของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอน 
และระดับความเช่ือมั่นของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะลดภาวะความเสี่ยงโดยการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 
พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผู้ใกล้ชิด เพ่ือน หรือ แหล่งข้อมูลต่างๆ เลือกซื้อสินค้าที่
มีช่ือเสียง และมีการรับประกันสินค้า ซึ่งการตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ นักการตลาดต้องใช้ความพยายามในการทําความเข้าใจต่อพฤติกรรมการซื้อ เพ่ือลด
ภาวะความเส่ียง โดยทั่วไปผู้บริโภคจะพยายามรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากผู้ใกล้ชิด และแหล่ง 
ข้อมูลต่างๆ นักการตลาดจึงต้องพยายามจัดหาข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงให้
ผู้บริโภค 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Per-purchase Behavior) หลังจากการซื้อและทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจ หรือไม่พอใจผลติภัณฑ์ ซึ่งนักการตลาด
จะต้องพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผู้บริโภคภายหลังการซื้อ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ีคือ 
ความพอใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นฟังก์ช่ันของการคาดคะเน (Expectation = E) และผลการปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑ์ (Performance = P) ซึ่งจะหาความพอใจภายหลังการซื้อ (Satisfaction = S)  
 

ความพึงพอใจ = การคาดคะเน (Expectation = E) – ผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์
(Performance = P) 

ภาพที่ 3 ความพอใจของผู้บริโภค 
ที่มา: ปณิศา มีจินดา, พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุงเทพฯ: บ้านเสรีรัตน์, 2553). 
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การคาดคะเนของผู้บริโภคเกิดจากแหล่งข่าวสาร พนักงานขาย และแหล่งติดต่อสื่อสารอ่ืนๆ 
ถ้าบริษัทโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริง ผู้บริโภคจะต้ังความหวังไว้สูง และเมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ไว้ก็จะเกิดความไม่พอใจ ซึ่งจํานวนความไม่พอใจจะข้ึนอยู่กับขนาดของความแตกต่างระหว่างการคาดหวัง 
และการปฏิบัติจริงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประสบการณ์เก่ียวกับตราสินค้ามีผลกระทบที่สําคัญต่อความชอบ 
และความภักดีต่อตราสินค้า ถ้าตราสินค้าที่ซื้อสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
ตราสินค้า และอาจเลิกซื้อผลิตภัณฑ์ไปเลย ในทางตรงกันข้าม หากผู้ซื้อมีความพึงพอใจภายหลังการซื้อ
สินค้าจะทําให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ําอีก หรือถ้ามีราคาที่เพ่ิมขึ้นก็คงยังจะซื้อผลิตภัณฑ์น้ันๆ  

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ นักการตลาดจะต้องติดตาม และให้ความสนใจมีดังน้ี 
 5.1 ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ (Satisfaction) เป็นระดับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคภายหลังจากที่ได้ซ้อสินค้าไปแล้ว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นหลายระดับ เช่น พึงพอใจอย่างมาก รู้สึกเฉยๆ 
หรือรู้สึกไม่พอใจ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้บริโภค และ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ กล่าวคือ ถ้าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพตํ่ากว่าที่ผู้บริโภคได้คาดหวังไว้ 
ผู้บริโภคจะรู้สึกไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) แต่ถ้าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเท่ากับที่คาดหวังไว้ ผู้บริโภค
จะรู้สึกพึงพอใจ (Satisfied) และถ้าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงกว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะรู้สึก
ประทับใจเป็นอย่างย่ิง (Delighted) ซึ่งมีผลทําให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์น้ันอีกครั้ง หรือบอกต่อ
ผู้อ่ืนเก่ียวกับความพอใจ และไม่พอใจของตนที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ัน ลูกค้าจะกําหนดความคาดหวังโดยมี
พื้นฐานจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขายสินค้า เพ่ือนหรือคนใกล้ชิด แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ย่ิงมีความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่คาดหวัง และประสิทธิภาพมากเท่าใด จะทําให้ผู้บริโภครู้สึกไม่พอใจมากย่ิงขึ้นเท่าน้ัน  
 5.2 การกระทําภายหลังการซื้อ (Post Purchase Actions) ความพึงพอใจหรือไม่
พอใจในผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อพฤติกรรมต่อเน่ืองของผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภครู้สึกพอใจ จะมีแนวโน้มจะกลับมา
ซื้อผลิตภัณฑ์น้ันอีกครั้ง ในทางตรงกันข้ามกันถ้าผู้บริโภคไม่รู้สึกพึงพอใจ ผู้บริโภคอาจเลิกใช้ หรือคืน
ผลิตภัณฑ์ อาจบอกต่อหรือมีการร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชน หรืออาจถึงขั้นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากบริษัท  
 5.3 พฤติกรรมการใช้และการกําจัดภายหลังการซื้อ (Post Purchase Use and 
Disposal) เป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะต้องคอยติดตามว่าผู้บริโภคใช้ และกําจัดสินค้าน้ันอย่างไร 
ถ้าผู้บริโภคเก็บผลิตภัณฑ์ไว้โดยไม่ใช้ ก็อาจเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ันไม่เป็นที่พึงพอใจ ทําให้การบอกต่อ
ไม่เป็นผล แต่ถ้าหากผู้บริโภคขาย หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกันจะมีผลทําให้ยอดขายผลิตภัณฑ์
ใหม่ลดลง และถ้าผู้บริโภคท้ิงผลิตภัณฑ์ นักการตลาดจําเป็นต้องรู้ว่าผู้บริโภคทําลายผลิตภัณฑ์น้ันอย่างไร 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม 

ดังน้ันกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา 
การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลภายหลังการซื้อ กระบวนการ 
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ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความนึกคิด ความรู้สึก และการแสดงออกในการดํารงชีวิต
ของมนุษย์แต่ละคนแตกต่างกัน ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนมีทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณ์ การรับรู้ หรือสิ่ง
กระตุ้นท้ังภายใน และภายนอกที่แตกต่างกัน (พากภูมิ  พร้อมไวพล, 2551) 

 
ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เกิดจากทัศนคติการตัดสินใจของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคจะมีการหาข้อมูลอย่างรอบครอบ เพ่ือการสร้างทางเลือกให้กับเป้าหมาย (สินค้าและบริการ) 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสร้างเป้าหมายล่วงหน้า และมองหาแรงจูงใจรอบข้าง เพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ 
ซึ่งทฤษฎีการจัดลําดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ได้อธิบายว่า 
ความต้องการของมนุษย์มีลําดับขั้นตอน จากขั้นตํ่าสุดถึงสูงสุด มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ความต้องการด้านร่างกาย หรือความต้องการทางปัจจัยสี่ (Physiological Needs) 
เพ่ือให้ชีวิตมีความอยู่รอด เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และความต้องการอ่ืนๆ 
เป็นต้น ความต้องการข้ันพ้ืนฐานมีความสําคัญต่อการตลาด ที่สามารถนําเสนอสินค้าและบริการให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

2. ความต้องการความปลอกภัยและมั่นคง (Safety & Security Needs) เช่น แรงจูงใจ 
เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ของคนใกล้ตัว และทรัพย์สิน เป็นต้น นักการตลาดต้องคิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์
ที่ก่อให้เกิดความปลอดภัย และความมั่นคงแก่ผู้บริโภค เช่น นํ้าด่ืมปลอดเช่ือโรค เป็นต้น 

3. ความต้องการด้านสังคม ความรัก และการยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social, 
Love and Belongingness Needs) เช่น ความต้องการความรัก การดูแล และได้รักผู้อ่ืน ต้องการให้
มีคนคอยห่วงใย และเอ้ืออาทรแก่ผู้อ่ืน เป็นต้น  

4. ความต้องการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความตองการความภาคภูมิใจในความ
เป็นตนตัวของตัวเอง เป็นการแสดงให้บุคคลอ่ืนยอมรับ และต้องการกําไรชีวิตให้กับตนเอง เช่น การซื้อ
เคร่ืองแต่งกายเพ่ือสร้างบุคลิกให้ดูดี เป็นต้น 

5. ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการประสบความสําเร็จ (Self-Actualization 
Needs) โดยตระหนักถึงความสามารถของตน และทําอย่างสุดความสามารถท่ีตนปรารถนา เป็นต้น 
(ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551: 118-119)   

ลําดับข้ันของความต้องการมาสโลว์เป็นขั้นๆ น้ัน เน่ืองจากความต้องการของมนุษย์มีพ้ืนฐาน
ที่ไม่เท่ากัน บางคร้ังต้องการมาก บางครั้งต้องการน้อย ปกติแล้วความต้องการขั้นพื้นฐานต้องได้รับ
การตอบสนองก่อน เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว จะสร้างความต้องการข้ันอ่ืนๆ ต่อไป  
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวของกับความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ หรือความ

ต้องการ (Feeling Wants) โดยความต้องการพ้ืนฐาน 5 ขั้นตอน ของมาสโลว์ สามารถวัดทัศนคติของ
ลูกค้าว่ามี (สมชาติ กิจยรรยง, 2552: 36-38) 

1. ความสะดุดใจ คือ ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อได้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ 
แล้วสามารถช่วยแก้ปัญหา 

2. ความสนใจต่อการให้ความรู้ ความเข้าใจในสินค้า ถึงคุณภาพและคุณประโยชน์ 
3. การทําให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า โดยการแสวงหาวิธีแก้ปัญหา โดยสามารถแนะนํา

ให้ลูกค้าตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าและบริการ 
4. ความเช่ือถือสามารถทดลองการสาธิตหลักฐานที่ทําให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือได้ 
5. การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ  
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
พฤติกรรมของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการซื้อ การใช้ การประเมิน และการกําจัดสินค้าและ

บริการของผู้บริโภคข้ันสุดท้าย ที่ซื้อสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เพ่ือ
วัตถุประสงค์ ผู้บริโภคมีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์อยู่หลายประการ เช่น อายุ 
รายได้ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และค่านิยม เป็นต้น (กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555) หรือ
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นความต้องการ ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และการใช้
สินค้าและบริการของบุคคล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลน้ันๆ (สุวัฒน์ ศิริริรันดร์ และภาวนา 
สายชู, 2552: 241) 

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงออกของผู้บริโภคที่เก่ียวข้องกับการจัดหา 
การบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค (อดุล 
จาตุรงคกุล, 2545: 6) อีกทั้งรวมถึงกิจกรรมมากมาย ดังน้ี 

การได้รับมา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมที่นําไปสู่การซื้อ หรือการรับผลิตภัณฑ์ไว้ อีกทั้ง
รวมถึงการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ การพิจารณาการซื้อ การประเมินผลิตภัณฑ์ และ
การซื้อ 

การบริโภค (Consuming) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้บริโภคทําการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
โดยมีวิธีการบริโภคอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร 

การขจัดสินค้าทิ้งไป (Disposing) หมายถึง หลังจากผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้ว 
ผู้บริโภคมีวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อย่างไร โดยสามารถตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค
จากมุมของนิเวศวิทยา 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บรโิภค 
ผู้บริโภคมีความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม ทําให้การตัดสินใจ

ซื้อสินค้าและบริการของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน นักการตลาดจึงจําเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยสามารถแบ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ออกเป็น 
2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก 

1. ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และพ้ืนฐานของสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้แก่ ความจําเป็น ความต้องการ ความปรารถนา แรงจูงใจ ทัศนคติ 
การรับรู้  
 1.1 ความจําเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) 
มีความหมายใกล้เคียงกัน โดยความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลจะเป็นจุดเร่ิมต้นของความต้องการ
ใช้สินค้าหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจําเป็นหรือความต้องการ ทั้งด้านร่างการหรือจิตใจ บุคคลน้ันๆ 
จะหาหนทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งนักการตลาดมองว่า ความต้องการของผู้บริโภค
เป็นเกณฑ์สําหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวความคิดทางการตลาด (Market 
Concepts) อีกทั้งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สามารถสร้างกําไร และความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจ ภายใต้
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งธุรกิจต้องสามารถกําหนดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนอง (Unfulfilled Needs) ได้ดีกว่าคู่แข่งขัน (สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู, 
2552: 244) 
 1.2 แรงจูงใจ (Motive) คือ การที่บุคคลมีความต้องการที่เป็นแรงกระตุ้นต่อการชัก
นําให้เกิดพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือแสวงหาความพึงพอใจ กระตุ้นให้บรรลุเป้าหมาย การจูงใจจะเกิดข้ึน
ภายในตัวบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้รับแรงกระตุ้น 
การตัดสินใจส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจ เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาทางกายหรือจิตใจขึ้น เขาจะ
เกิดแรงจูงใจต่อการพยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องศึกษาถึงความต้องของ
ผู้บริโภค เพ่ือที่จะสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าหรือบริโภคแก่ผู้บริโภค  
 1.3 บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 
ด้านความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจต่างๆ และแสดงออกมาสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 
ซึ่งผลของการกําหนดรูปแบบในการตอบสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมน้ันๆ เป็นตัวกระตุ้น เช่น ผู้ที่มีลักษณะความเป็นผู้นําจะมีความมั่นใจต่อการตอบคําถาม 
หรือ กล้าแสดงความคิดเห็น ในขณะที่ผู้ที่ขาดความม่ันใจในตัวเอง จะกลัวและไม่กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น ชอบทําตามผู้อ่ืนมากกว่าที่ตนเองจะคิด  
 1.4 ทัศนคติ (Attitude) คือ ความรู้สึกนึกคิดทั้งด้านบวกและด้านลบของบุคคลที่มีต่อ 
ความคิด สิ่งของ หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นการประเมินความรู้สึก หรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดย
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ทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ดังน้ันเมื่อเราต้องการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เราจะต้องคํานึงถึงทัศนคติของเขาก่อน แม้ทัศนคติถือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังน้ันการปรับตัว
ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค ย่อมกระทําได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงต้อง
ใช้ความเข้าใจ ความพยายาม และระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน 
 1.5 การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการของบุคคลที่ยอมรับความคิดหรือการ
กระทําของบุคคลอ่ืน หรือเป็นกระบวนการที่บุคคลคัดเลือก จัดระเบียบข้อมูลเพ่ือประมวลผลออกมา
เป็นภาพให้เกิดความหมายข้ึนมา การสร้างความต้องการแก่ผู้บริโภค เริ่มต้นจาก การสร้างให้เกิดการ
รับรู้ โดยการสร้างภาพพจน์ของสินค้าให้เกิดคุณค่าในสายของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้างการยอมรับ
และสร้างยอดขายได้ การรับรู้เป็นการเปิดรับกระบวนการความเข้าใจความรู้สึก เกิดจากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาติ และได้รู้สึก 
 1.6 การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจาก
การรับรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่เกิดหลังจากที่บุคคลนั้นได้รับการกระตุ้น โดยการรับรู้
ตัวกระตุ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ระยะยาว ดังน้ัน หากมีการรับรู้ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จะไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

2. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกิดจากการสภาพแวดล้อมรอบตัวของบุคคลน้ันๆ ซึ่งจะ
มีอิทธิพลต่อความคิด และพฤติกรรมของผู้บริโภค (เสรี วงษ์มณฑา, 2548: 32) โดยปัจจัยภายนอก 
แบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ 6 ประการ ได้แก่ 
 2.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่กําหนดอํานาจการซื้อ (Purchasing Power) 
ของผู้บริโภค ทั้งรูปของตัวเงินและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน ส่งผลให้บุคคล 
มีความแตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะได้อิทธิพลจากครอบครัว 
ครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้ดีกว่าสถาบันอ่ืนๆ เพราะบุคคลจะใช้ชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่
ซึมซับและเรียนรู้ลักษณะนิสัยเป็นประจํา (Habits) ของบุคคลไปตลอดชีวิต เป็นต้น 
 2.3 สังคม (Social) คือ กลุ่มสังคมรอบตัวของบุคคลที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของบุคคลให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพ่ือก่อให้เกิดการยอมรับเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม หรือที่เรียกว่า 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyles) 
ค่านิยมของสังคม (Social Values) และความเช่ือ (Believes) อีกทั้งสังคมอาจเป็นได้ทั้งสังคมในเมือง 
หรือสังคมท้องถิ่น ทําให้ต้องศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพ่ือให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมท่ี
ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง บรรทัดฐาน (Norm) ที่สังคมกําหนด 
 2.4 วัฒนธรรม (Culture) คือ วิธีการดําเนินชีวิตที่สังคมเช่ือว่า เป็นสิ่งที่ดีและยอมรับ 
ปฏิบัติมา บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่เป็นส่วนหน่ึงของ
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สังคม โดยวัฒนธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยมพ้ืนฐาน (Basic Values) การรับรู้ (Perception) ความต้องการ 
(Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งเรียนรู้จากการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
จึงเป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการดําเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ จะประกอบด้วย 
ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมต่อการใช้สิงของ หรือแม้กระทั่งวิธีคิดถือเป็นวัฒนธรรมด้วย  
 2.5 การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) คือ โอกาสท่ีผู้บริโภคจะได้พบเห็นสินค้า
หรือบริการน้ันๆ ได้รู้จักและพบเห็นบ่อยๆ จะเกิดความคุ้นชิน ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและ
มีความยินดีที่จะใช้สินค้าน้ัน ดังน้ันธุรกิจจึงจะต้องเน้นเร่ืองการทําให้เกิดการพบเห็นในตราสินค้า (Brand 
Contract) นําสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้พบเห็น ให้เกิดความรู้จัก ได้สัมผัส ได้ยิน ได้ฟัง การสร้างให้
บุคคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) มากเท่าไร จะย่ิงทําให้ได้ประโยชน์มากเท่าน้ัน  
 2.6 สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น 
ความแปรปรวนของสภาพอวกาศ การขาดแคลนน้ําหรือเช้ือเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ EI Ninyo 
และ La Nina เป็นต้น ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน จึงจะเห็นได้ว่าปัจจัย
แวดล้อมภายนอกมีความสําคัญ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างย่ิง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
ของแต่ละตัว ดังน้ันจึงควรที่จะตระหนักถึงความสําคัญ และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสินค้าและบริการ 
อย่างต่อเน่ือง 

บทบาทของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อ (Buying Roles)  
เป็นบทบาทของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ และส่งผลต่อการจัดการตลาด 

ซึ่งมีบทบาทท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี 
1. ผู้เร่ิม (Initiator) เป็นผู้เสนอความคิดที่จะซือ้สินค้า หรือบริการเป็นคนแรก 
2. ผู้มีอิทธิพล (Influencer) เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่จะให้คําแนะนําว่าควรซื้อหรือไม่

ควรซื้อสินค้า 
3. ผู้ตัดสินใจ (Decider) เป็นผู้ทีตั่ดสินใจขั้นสุดท้ายว่า จะซื้อสินค้าหรือไม่ซือ้สินค้า 
4. ผู้ซื้อ (Buyer) เป็นผู้ที่ซื้อสินคา้ 
5. ผู้ใช้ (User) เป็นผู้บริโภคท่ีใช้สินค้าหรือบริการน้ัน 
รูปแบบท่ีสําคญัของสถานการณ์การซื้อ (Types of Buying Behavior)  
การตัดสินใจซื้อจะแตกต่างกันตามรูปแบบของการตัดสินใจซื้อ และระดับความแตกต่าง

ระหว่างตราสินค้า 
1. พฤติกรรมการซื้อแบบสลับซับซ้อน (Complex Buying Behavior) เป็นพฤติกรรม

การซื้อที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซ้อสูงในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างระหว่างตราสินค้าสูง 
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง ซื้อไม่บ่อย และมีความเสี่ยงสูง โดยทั่วไป ผู้บริโภคยังไม่รู้จักเด่ียวกับประเภท
ผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมน้ีจะประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) โดยพัฒนาความเช่ือถือ 
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(Beliefs) และทัศนคติ (Attitudes) เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ แล้วพัฒนาทัศนคติ ซึ่งนําไปสู่การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึงความแตกต่าง ระหว่างตราสินค้า นักการตลาดจึงต้องเข้าใจการรวบรวมข้อมูล และ
การประเมินพฤติกรรมการซื้อ ที่มีความสลับซับซ้อนสูง นักการตลาดต้องพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งช่วยผู้ซื้อใน
การเรียนรู้คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสร้างความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดย
ใช้สื่อบรรยายถึงข้อได้เปรียบ การจูงใจพนักงานขาย และร้านค้า 

2. พฤติกรรมการซื้อแบบลดความสลับซับซ้อน (Dissonance-reducing Buying Behavior) 
เป็นพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูงในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง ระหว่าง
ตราสินค้าตํ่า ความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อสูง จะเกิดในกรณีที่มีการซื้อสินค้าราคาแพง ซื้อไม่บ่อย 
และมีความเสี่ยงสูง ผู้ซื้อจะทําการสํารวจตลาดก่อนว่ามีสินค้าใดวางจําหน่ายบ้าง ซึ่งหากพบความ
แตกต่างในคุณภาพผู้ซื้อก็อาจตัดสินใจซื้อสินค้าที่ราคาแพงกว่า 

3. พฤติกรรมการซื้อแบบประจํา (Habitual Buying Behavior) เป็นพฤติกรรมการซื้อ
ที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซ้อตํ่าในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างระหว่างตราสินค้าตํ่า เช่น 
การซื้อสบู่ แป้ง ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น โดยทั่วไปผู้บริโภคจะไม่ยึดติดกับตราสินค้า เพราะการเลือก
ตราสินค้าขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสินค้าที่มีอยู่ ระยะเวลาที่ใช้ และความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ลักษณะ
ทั่วไปเป็นการปฏิบัติของผู้ซื้อแบบประจํา ไม่ต้องใช้ความคิด หรือเวลาเพ่ือการค้นหาในการซื้อมากนัก 
นักการตลาดจําเป็นต้องใช้การส่งเสริมการตลาด และการเน้นราคา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อ 
การใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์จะได้รับความสําเร็จมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ เน่ืองจากมีตัวกลางที่เก่ียวข้องน้อย 
จึงเหมาะกับการเรียนรู้โดยสร้างให้เกิดการรับรู้ 

4. พฤติกรรมการซื้อแบบเลือกมาก (Variety-seeking Buying Behavior) เป็นพฤติกรรม 
การซื้อที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซื้อตํ่าในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างระหว่างตราสินค้าสูง 
ซึ่งผู้บริโภคจะเกิดการทดลองใช้ และซื้อสินค้าของคู่แข่งแทน 
 
แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis Consumer Behavior) เป็นการศึกษาถึงเหตุ
จูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยจะเร่ิมต้นจากสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทําให้เกิดความต้องการสิ่ง
กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ เพ่ือใช้ในการวางแผนเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
บริการ 7P’s ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการกําหนดกลยุทธ์การตลาด สามารถอธิบายได้
ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552: 125) 

เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึง
ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค คําตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาด 
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สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพงพอใจของผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสม 

เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหา 
หรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ 
และพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค โดยส่ิงที่ต้องการคํานึงถึงอีกประการหน่ึงก็คือ การวิเคราะห์ 
พฤติกรรมผู้บริโภคน้ันต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการวิเคราะห์
มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552: 125) 

1. ข้อมูลด้านประชากร (Demographic Data) ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้เรื่องข้อมูล 
ของผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายว่าลูกค้าของเราคือใคร ซึ่งก็คือข้อมูลที่เรียกข้อมูลประชากร ได้แก่ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงด้านคุณลักษณะของลูกค้าคนน้ันหรือกลุ่มน้ัน เช่น ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเพศ 
อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้ประกอบการ 
จะนําไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผลการตลาด หรือกําหนดกลยุทธ์เพ่ือให้เหมาะสมกับอํานาจการซื้อ 
และความสนใจซื้อเบ้ืองต้นของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

2. ข้อมูลภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย (Geographic Data) ทําให้รู้ว่าลูกค้า
อาศัยในท้องถิ่นใด ภาษาพูดใช้ติดต่อสื่อสาร และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย การดําเนินชีวิต 
ความเช่ือต่างๆ ของผู้คนในท้องถิ่นนั้น นอกจากน้ียังทําให้สามารถทราบถึงการประกอบอาชีพหลัก และ
อุปสงค์ความต้องการของคนในท้องถิ่นน้ันอีกด้วยว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 

3. ข้อมูลด้านบุคลิกภาพและวิถีการดําเนินชีวิต (Psychographic Data) เป็นข้อมูลที่
เก่ียวกับบุคลิกภาพ (Personality) และวิถีการดํารงชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค ทําให้ผู้ประกอบการ 
ทราบถึงความต้องการ แรงจูงใจ และสิ่งที่อาจจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก และการตัดสินใจของลูกค้าได้ 

4. ข้อมูลด้านพฤติกรรมซื้อ และการใช้สินค้า (Behavior Data) พฤติกรรมผู้บริโภค
รวมถึงพฤติกรรมการซื้อ และการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า นอกจากน้ียังหมายถึงพฤติกรรมก่อน 
และหลังการบริโภค คําถามในเรื่องน้ีจะเกี่ยวข้องกับการหาคําตอบในเร่ือง ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 
อย่างไร เท่าใด เวลาใด ทําไม และเพราะอะไร คําตอบที่ถูกต้องจะทําให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ 
ลูกค้ามากขึ้น สามารถวางแผน และกําหนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างแม่นยํามากขึ้น นอกจากน้ี
เรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า คือ เรื่องทัศนคติหรือความคิดเห็นของ
ลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ดังจะพบเห็นโดยทั่วไปว่ากลยุทธ์การตลาดมักจะแข่งขันในเรื่องการสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า เพราะตามทฤษฎีและทัศนคติที่ดีที่มีต่อสินค้าหรือบริการมักจะนําไปสู่
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการน้ันในที่สุด 

โมเดลคําถามที่ใช้ในการศึกษา และทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เรียกว่า โมเดล 6Ws 
1H เพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับผู้บริโภค (สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู, 2552: 241) ประกอบด้วย  
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1. ใครอยู่ในตลาดกลุม่เป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคําถามที่ต้องการ 
ทราบถึงลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ 
และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy? ) เป็นคําถามที่ต้องการทราบ
ถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ คือ ต้องการคุณสมบัติ 
หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง 
(Competitive Differentiation)  

3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consume buy? ) เป็นคําถามที่ต้องการทราบถึง 
วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตใจ 
ซึ่งต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ (1) ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยทางจิตวิทยา (2) ปัจจัย
ทางสังคม วัฒนธรรม และ (3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล  

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying? ) เป็นคําถาม 
เพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย (1) ผู้ริเริ่ม 
(2) ผู้มีอิทธิพล (3) ผู้ตัดสินใจซื้อ (4) ผู้ซื้อ และ (5) ผู้ใช้ 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy? ) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึง
โอกาสในการซื้อ (Occasions) ของผู้บริโภค เช่น ซื้อเมื่อช่วงวันไหน เดือนไหน หรือช่วงใดในปี ช่วงเวลา
ไหนของวันโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญต่างๆ  

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy? ) เป็นคําถามที่ต้องการทราบ
ถึงช่องทางการจัดจําหน่าย (Channels) หรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคซื้อ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า
สะดวกซื้อ เป็นต้น 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy? ) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operation) หรือกระบวนการซื้อ (Buying Process) ประกอบด้วย (1) การรับรู้
ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจ และ (5) ความรู้สึกภายหลัง
การซื้อ 

การใช้คําถาม Who, What, Why, When, Where และ How จะทําให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และคําตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากต่อนักการตลาด เพ่ือการกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด (สุวิมล 
แม้นจริง, 2552: 137) โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) ได้ศึกษาถึงแรงกระตุ้น 
หรือเหตุจูงใจที่ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย 

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็นจุดเร่ิมต้นที่ทําให้เกิดความสนใจอยากได้สินค้าน้ันๆ ของ
ผู้บริโภค เกิดได้จากทั้งสิ่งกระตุ้นขากผู้บริโภคเอง และจากภายนอก เช่น สื่อโฆษณา ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น 
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2. กล่องดํา (Buyer’s Black Box) เป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ที่เกิดข้ึนหลังจาก
ที่สิ่งกระตุ้นเข้ามา ซึ่งนักการตลาดจะพยายามค้นหาเพ่ือให้ผู้บริโภคแสดงความรู้สึกนึกคิดน้ันๆ ออกมา 
เพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าน้ันๆ  

3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Purchase 
Decisions) ปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ เช่น เลือกเพราะตราสินค้า เพราะผลิตภัณฑ์ และให้
ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้า เป็นต้น (สุวัฒน์ ศิริริรันดร์ และภาวนา สายชู, 2552: 242-243) 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินการ
ตลาด เป็นปัจจัยที่นักการตลาด หรือ เจ้าของธุรกิจสามารถควบคุมได้ เจ้าของธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)  

ส่วนประกอบที่สําคัญ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย 
(Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้าหมาย หรือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด หรือเรียกว่า 4Ps มีรายละเอียดดังนี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นักการตลาดจะศึกษาผลิตภัณฑ์
ในรูปของการผลิตภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Product) คือ ตัวสินค้าซึ่งรวมถึงความพอใจและประโยชน์ 
ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากสินค้าน้ันๆ นักการตลาดจะต้องปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้น ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญ รวมถึงตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรือ
สายผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมหรือลดชนิดของสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน เป็นต้น นักการตลาด
จะต้องวางแผน และเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดอย่างเหมาะสม 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่คิดเป็นค่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือจํานวน
มูลค่ารวมที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี หรือใช้สินค้า หรือบริการ 
Kotler (2545: 43) นักการตลาดต้องตัดสินใจในราคาผลิตภัณฑ์ หรือบริการและปรับปรุงราคาเหล่าน้ี 
ลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคทําให้
เกิดมูลค่า (Value) ในตัวสินค้า มูลค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าต้องมากกว่าต้นทุน (Cost) หรือราคา (Price) ของ
สินค้าน้ัน ผู้บริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อเมื่อมูลค่ามากกว่า หรือเกินกว่าราคาสินค้า คําถามที่เกี่ยวกับ
ราคา และเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคมีดังน้ี ผู้บริโภคมีการรับรู้ราคา (Awareness) ว่า
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เหมาะสมกับสินค้าน้ันอย่างไร (How) ผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าต่างๆ ได้อย่างไร ปริมาณ
เท่าใด ขนาดส่วนลดให้กับผู้ซื้อด้วยเงินสดเป็นเท่าใด 

3. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางที่เคลื่อนย้าย 
ผลิตภัณฑ์และบริการไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด 
ส่วนกิจกรรมที่ช่วยการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง การจัดจําหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 
 3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution or Distribution Channel) 
หมายถึง กลุ่มขององค์กรอิสระหลายๆ องค์กรที่เข้ามาเก่ียวข้องกันภายในกระบวนการของการนําสินค้า 
หรือบริการไปบริโภคโดยผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Kotler, 2002:19)  
 ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้
ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผู้ผลิต (Producer) ไปยังผู้บริโภค 
(Consumer) หรือผู้ใช้อุตสาหกรรม (Industrial User) จากผู้ผลิต (Producer) ไปยังผู้บริโภค (Consumer) 
หรือผู้ใช้อุตสาหกรรม (Industrial User) และ ใช้ช่องทางอ้อม(Indirect Channel) จากผู้ผลิต (Producer) 
ผ่านคนกลาง (Middlerman) ไปยังผู้บริโภค (Consumer) 
 3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาด (Physical 
Distribution หรือ Marketing Logistics) หมายถึง งานที่เก่ียวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการ และ
การควบคุมด้านการเคล่ือนย้ายวัสดุ สินค้าสําเร็จรูป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดที่
สามารถสนองความต้องการของลูกค้า (Kotler, 2002: 42) การกระจายตัวสินค้าที่สําคัญ มีดังน้ี การขนส่ง 
(Transportation) การเก็บรักษาสินค้า และการคลังสินค้า (Storage and Warehousing) การบริหาร 
สินค้าคงเหลือ (Inventory Management) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การประสานงานของผู้ขายในการพยายาม 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแจ้งข้อมูล และจูงใจเพ่ือขายสินค้า และบริการ หรือส่งเสริมความคิด การ
ส่งเสริมการขายเป็นหน้าที่หน่ึงของการตลาด เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้ามาย การติดต่อสื่อสาร
เพ่ือส่งเสริมการตลาดน้ัน ข่าวสารอาจจะเป็นข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ราคา หรือ คนกลางในช่องทาง
การจัดจําหน่ายก็ได้การส่งเสริมการตลาดที่สําคัญประกอบด้วย 
 4.1 การโฆษณา 
 4.2 การประชาสัมพันธ์ 
 4.3 การส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น 
 4.4 การขายด้วยตัวบุคคล  
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วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดมีดังน้ี 
1. เพ่ือให้ลูกค้ารูจ้ักสินค้าของบริษัท 
2. เพ่ือเพ่ิมยอดขายในตัวสินค้า 
3. เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าใช้สินค้าอย่างต่อเน่ือง 
4. เพ่ือสกัดก้ันคู่แข่งไม่ให้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 
5. เพ่ือแย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่งขัน 
6. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
7. เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความภักดีในตัวสินค้า 
หลักในการส่งเสริมการตลาด แบ่งออกเป็นแผนรุกกับแผนรบั 
1. แผนรุก (Offensive Plan) หมายถึง ไม่ว่าคู่แข่งจะทําหรอืไม่ก็ตามแต่บริษัทต้ังใจไว้

แล้วว่าจะทํา ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดในวันวาเลนไทน์ วันปีใหม่ วันตรุษจีน เป็นต้น 
ซึ่งการวางแผนในเชิงรุกน้ีนับว่าเป็นสิ่งจําเป็น โดยจะต้องมีการวางแผนว่าจะทําในช่วงเวลาใดปีละก่ีครั้ง 
เพ่ือประโยชน์อะไรบ้าง 

2. แผนรับ (Defensive Plan) คือ แผนที่เกิดข้ึนหลังจากที่ทราบว่า คู่แข่งขันทําอะไร 
เป็นแผนที่เกิดขึ้นเมื่อคู่แข่งใช้กลยุทธ์ที่เราจําเป็นต้องโต้ตอบ 

สิ่งที่ต้องคํานึงในการส่งเสริมการตลาด 
1. การวางกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ในการส่งเสริมการตลาดน้ันจําเป็นที่จะต้อง

กําหนดหรือ เลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สําหรับการส่งเสริมการตลาดในแต่ละคร้ัง เพ่ือที่จะได้กําหนด
รูปแบบการส่งเสริมการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของกลุ้มเป้าหมายท่ี
วางไว้ 

2. ขอบเขต (Scope) จะต้องระบุว่า การส่งเสริมการตลาดจะทําในขอบเขตท่ีกว้าง หรือ
แคบแค่ไหน อย่างไร จะทําเป็นระดับชาติ (National Campaign) หรือระดับท้องถิ่น (Regional Campaign) 
หรือเฉพาะกลุ่ม (Niche) 

3. ความเข้มข้นของการส่งเสริมการขาย (Scale) ในการส่งเสริมการตลาดน้ันจะทําโดย
ใช้เวลานานแค่ไหน ทําครั้งเดียว หรือทําหลายครั้งในแต่ละช่วงเวลา เช่นการลดราคาอาจจะใช้เวลาสั้น 
การแลกซื้อ หรือชิงโชคอาจใช้เวลานาน ดังน้ันกิจกรรมทางการตลาดแต่ละประเภทจึงมีระยะเวลาที่
แตกต่างกัน 

 
วิวัฒนาการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ในอดีตร้านค้าปลีกที่จําหน่ายเก่ียวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เริ่มแรก
ส่วนใหญ่ที่ประกอบการตามห้องแถว หรือบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่ในชุมชน ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง และ
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และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเพียงไม่กี่ชนิด ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว บริหารงานแบบครอบครัว 
มีการจัดวางสินค้าแบบง่ายต่อหา และสะดวกต่อการจําหน่าย  

ต่อมาร้านค้าปลีกได้มีการพัฒนาตามยุคสมัยของกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป หน้าร้านส่วนใหญ่ 
จะออกแบบเป็นห้องโชว์รูม แสดงสินค้าและแจกแจงสินค้าเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบมากขึ้น มีการใช้
พนักงานขายเพ่ือเป็นตัวแทนเสนอขายและให้คําแนะนําของสินค้า มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยดูแลระบบสินค้าคงเหลือ และสินค้าที่จําหน่ายออกไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2552) 

ในปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ ศูนย์จําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้านแบบครบวงจรมีการปรับโฉมภาพลักษณ์มากย่ิงขึ้น มีการขยายพื้นที่เพ่ือสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับลูกค้า สร้างโชว์รูมให้เสมือนจริง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีลูกค้าสามารถลําลองโครงสร้าง
เสมือนจริง อีกทั้งออกแบบระบบการค้นหาสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมทั้งสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
บริการให้กับลูกค้า  
 ดังน้ัน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ ศูนย์จําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
แบบครบวงจร ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการธุรกิจวัสดุก่อสร้าง โดยอาศัยข้อได้เปรียบในด้านการมีสินค้า
ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหลากหลายแบบ หลากหลายย่ีห้อ ต้ังแต่สินค้าวัสดุก่อสร้างจนกระท่ังอุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว (One Stop Service) เพ่ือตอบสนองความต้องการ
สินค้าและบริการเก่ียวกับการสร้างหรือาการปรับปรุงบ้านของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เน้น
ความสะดวกสบาย ใกล้บ้าน มีที่จอดรถ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบถ้วน 

ลักษณะเด่นรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ คือ  
1. ความหลากหลายของสินค้า แบ่งเป็นกลุ่มสนิค้าบริโภค และอุปโภค 
2. มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินการความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. การบริหารจัดการ โดยความรู้ ความชํานาญ อย่างมืออาชีพ 
4. มีการตกแต่งร้านที่สวยงานสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินค้า

หลากหลายชนิดอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้เองตามความพอใจ (Self Service) ซึ่งเป็น
การบริการตนเอง 

5. ต้ังอยู่ในทําเลท่ีการเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการต่างๆ ที่ให้สะดวกประหยัดเวลา 
ในการจับจ่ายใช้สอย 

จัดรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจ และมีการใช้ระบบการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทําให้เกิดประสิทธิผลการทํางานที่ดี 

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีก 
1. นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น ธุรกิจค้าปลีกเป็นภาคธุรกิจที่มี

ความสําคัญเนื่องจากเป็นตัวสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมใน
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ประเทศ อนาคตเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้า และการลงทุนมากขึ้น การแข่งขันธุรกิจค้าปลีกจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นอีก เน่ืองจากจะมีคู่แข่งรายใหม่จากต่างประเทศ เช่น ห้างวอลมาร์ท (Wall Mart) 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการแข่งขันดังกล่าว คือ ได้ซื้อสินค้า และบริการในราคาต่ํา 
และมีทางเลือกในการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น 

2. ธุรกิจค้าปลีกด้ังเดิม หรือร้านโชห่วยมีแนวโน้มจะลดลงเป็นลําดับ จากสาเหตุประเภทแรก 
คือ การถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยธุรกิจดิสเคาท์สโตร์ และร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งไม่มีการ
ปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. แต่ละธุรกิจค้าปลีกต่างปรับตัว เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การผลิต
สินค้า Own Brand หรือ House Brand มากขึ้น เพ่ือให้ราคาสินค้าตํ่าสุด ขยายเวลาเปิด-ปิดบริการ 
แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนย่ิงขึ้น รวมทั้งเร่งขยายสามาขาทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 

ในปัจจุบันร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ มีความได้เปรียบกว่าร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบด้ังเดิม
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีเงินทุนมาก มีความชํานาญในด้านการบริหารและการจัดการ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยในการบริหารกิจการทีม่ีสาขาจาํนวนมาก มีอํานาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ (Supplier) นําไปสู่
การเกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) ทําให้ได้ต้นทุนตํ่า และขายสินค้าในราคาถูกกว่า
ร้านวัสดุก่อสร้างแบบด้ังเดิมได้  

สถานการณ์ตลาดวัสดุก่อสร้างของไทยเน้นการทําธุรกิจลักษณะ สินค้าประเภทซ้ือง่าย 
ขายออกสะดวก และต้องครบวงจร สามารถสร้างตัวเลือกที่มากขึ้นของร้านวัสดุก่อสร้าง Modern Trade 
เช่น ไทวัสดุ, Global house ,Do Home ,HomeWorks มีการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ตลาด
ค้าวัสดุก่อสร้างของไทยมีแนวโน้มเติบโตสูง ดังน้ันผู้ผลิตสินค้าจึงต้องแข่งขันตามไปด้วย ซึ่งไม่แปลกใหม่
อีกแล้ว ที่ผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างหลายรายจะหันมาเพ่ิมศักยภาพให้แบรนด์ของตัวเอง ทั้งในด้านตัว
ผลิตภัณฑ์ และการทําการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรูปแบบค้าปลีกสมัยใหม ่ในประเทศไทย ประกอบด้วย 
1. ไทวัสดุ Thai Watsudu 
2. โกลบอลเฮ้าส์ Global House 
3. โฮมโปร HomePro 
4. เอสซีจี โฮม โซลูช่ัน SCG Home Solution 
5. บุญถาวร Boonthavon 
6. ดูโฮม Do Home 
ไทวัสดุ Thai Watsadu 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด หน่ึงในธุรกิจค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 

ผู้ดําเนินการบริหาร “โฮมเวิร์ค” แหล่งรวมสินค้าและวัสดุก่อสร้างครบวงจรของคนไทยขนาดใหญรู่ปแบบใหม ่
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เพ่ือขยายฐานกลุ่มเป้าหมายออกไปจากเดิมที่ทําธุรกิจสินค้าเพ่ือบ้านเพียงอย่างเดียว จึงได้มองกลุ่ม
เหมาไปถึงเจ้าบ้าน ผู้รับเหมารายกลาง และรายย่อย เจ้าของโครงการต่างๆ ร้านค้าปลีก และเจ้าของ
บ้านที่ต้องการหาแหล่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ครบถ้วน ในราคาที่ถูกทุกวัน มีสินค้าครบตามความ
ต้องการและหลากหลาย สินค้ามีความต้องการท่ีเพียงพอ สะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
สามารถรับของได้ทันที อีกทั้งยังมีการบริการด้านบัตรเครดิต และสินเช่ืออ่ืนๆ 

ร้าน “ไทวัสดุ” สาขาแรกก่อต้ังขึ้นในปี 2553 โดยต้ังอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก บางบัวทอง 
มีพ้ืนที่ภายในตัวอาคารขนาดใหญ่ถึง 24,000 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถในร่มมากกว่า 300 คัน มีสินค้า
ที่ครบครัน อีกทั้งอัดแน่นด้วยคุณภาพหลากหลายแบรนด์ช้ันนํามากกว่า 100,000 รายการ “ไทวัสดุ” 
ของกลุ่มเซ็นทรัลที่แตกแบรนด์จากโฮมเวิร์คเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีทั้งหมด 31 แห่ง มีสาขาทั้งในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 

โกลบอลเฮ้าส์ Global house 
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อต้ังขึ้นในปี 2540 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า (Distribution Business) โดยเน้นในหมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้า DIY (Do It 
Yourself) ภายใต้อาคารหลังเดียวกัน จะเป็นธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกประเภทบริการตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจ
จัดจําหน่ายแนวใหม่ ได้ก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใน 
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เดิมตลาดในประเทศจะมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจํานวนมาก 
ทําให้อํานาจการซ้ือการกระจายส่งผลทําให้ราคาสินค้าถูกกําหนดโดยผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่ เมื่อธุรกิจมี
การจําหน่ายประเภท Cash & Carry เข้ามา ตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลาดของผู้ซื้อมากขึ้น โดย
ที่ผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการกําหนดราคา และรูปแบบของสินค้าที่ต้องการได้มากขึ้น โดยผ่านกลไก
ทางการตลาดของธุรกิจประเภท Cash & Carry โกลบอลเฮ้าส์มีสาขาทั้งหมด 29 สาขาทั่วประเทศ มี
พร้อมที่ให้บริการมากกว้า 630,000 ตารางเมตร มีสินค้าหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

โฮมโปร HomePro 
เป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบบริษัทมหาชน ก่อต้ังเมื่อวันที่ 27 มิถุนายม 2538 ร่วมลงทุนของ 

กลุ่ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชช่ันแนล แอสชัวรันส์ จํากัด และ กลุ่มสารสิน 
ก่อต้ังเพ่ือจุดประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจค้าปลีก เปิดดําเนินการสาขาแรกท่ีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต ในเดือนกันยายน 2539 บริษัทฯ ได้เปิดดําเนินการที่สาขารังสิตเป็นสาขาแรก ปัจจุบัน บริษัทมี
สาขาที่เปิดดําเนินการแล้วทั้งสิ้น 71 แห่ง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 21 แห่ง และ
ต่างจังหวัด 50 แห่ง และรูปแบบ “เมกา โฮม” จํานวน 7 แห่ง 
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เอสซีจี โฮมโซลูชั่น SCG Home Solution 
เป็นธุรกิจที่ปรับโครงสร้างธุรกิจจากร้าน โฮมมาร์ท ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ได้รวม

ธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจหลักเข้าด้วยกัน ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจจัดจําหน่าย 
เพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีร้านค้าในเครือข่ายทั้งหมดอยู่ 60 ร้านทั่วประเทศ ร้านเอสซีจีจําหน่ายสินค้า
เอสซีจีประมาณ 50 % ที่เหลือเป็นสินค้าแบรนด์อ่ืน ด้วยสโลแกน “ที่เอสซีจี โฮมโซลูช่ัน ทุกคําถาม มี
คําตอบเพ่ือบ้านคุณ” SCG มีนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ One Stop Solution มีผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน เพ่ือคอยให้คําแนะนํา พร้อมทั้งปรึกษาเชิงลึกในเรื่องเทคนิค การเลือกใช้ระบบสินค้า สามารถ 
ประมาณการราคา ให้บริการด้านติดต้ัง และรับประกันด้วยการบริการท่ีประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วน 

ดูโฮม (Do Home) 
อุบลวัสดุ ได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2526 โดยคุณอดิศักด์ิ และคุณนาตยา ต้ังมิตรประชา โดยใช้

ช่ือว่า หจก. ศ.อุบลวัสดุ จํากัด อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี จําหน่ายสินค้าจําพวกเหล็ก วัสดุมุมหลังคา 
ไม้อัด และสินค้าในหมวกก่อสร้าง ด้วยความมุ่งมั่น และด้วยสินค้าที่มีราคาถูก คุณภาพดี แลครบครัน 
เพียงระยะเวลา 3 ปี ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สามารถเพ่ิมยอดขายได้มากข้ึน ในปี 
2534 ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม ทั้งกลุ่มเคร่ืองมือช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า สี เคมีภัณฑ์ กระเบ้ืองสุขภัณฑ์ 
ในปี 2553 ได้ขยายสาขา และมีสินค้ามากกว่า 200,000 รายการ บนพ้ืนที่มากกว่า 200,00 ตรม. และ
มีที่จอดรถมากกว่า 500 คัน ณ ปัจจุบัน ดูโฮม มีทั้งหมด 8 สาขา และได้เปิดตัว DoHome Shop Online 
จําหน่ายสินค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์อีคอมเมริ์ซ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของผู้ซือ้บนโลกออนไลน์ และ
ยังมีการบริการจัดส่งทั่วไทย เพ่ือการบริการที่ครบวงจรและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ 

 
ตารางที่ 1 ความแตกต่างของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ขายสินค้าหลากหลายครบวงจรในสถานที่แห่งเดียว 

(One Stop Shopping Center) 
ตราสินค้า กลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การแข่งขัน การบริการ

Thai Watsadu - วัสดุงานโครงสร้าง 
- ของตกแต่งบ้าน 
- เครื่องใช้ไฟฟ้า 
- ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก 
ทราย 
- ขายสินค้าเฉพาะอย่าง  
-กลุ่มเซรามิคและ
สุขภัณฑ์ 

- ผู้รับเหมา
- ลูกค้าปลีก 

- บริการขนส่ง ติดต้ัง
- ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เครื่องมือช่าง และหมวด
วัสดุก่อสร้าง 
- เน้นการขายสินค้าราคาถูก 
และมีความหลากหลาย 
- มีบัตรสมาชิกกับลูกค้า
ประจํา เพ่ือให้เกิดการซ้ือซํ้า 

- รับประกันหลังการ
ซ่อม 90 วัน นับจาก
วันท่ีซ้ือสินค้า 
- นําสินค้ามาเคลม
ส่วนต่างราคาคืนได้
ภายใน 30 วัน นับ
จากวันท่ีซ้ือ 
- จุดบริการไดรฟ์ ทรู 
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ขายสินค้าหลากหลายครบวงจรในสถานที่แห่งเดียว 
(One Stop Shopping Center) (ต่อ) 

ตราสินค้า กลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การแข่งขัน การบริการ
 - เฟอร์นิเจอร์ - มีบัตรสมาชิกเพ่ือสะสม

คะแนนสมาชิก 
- บริการจัดส่งสินค้า

SCG Home 
Solution 

- คอนกรีตผสมสําเร็จ
- สีและเคมีภัณฑ์ 
- ประตูและอุปกรณ์ 
- สินค้าก่อสร้าง 
- ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก 
ทราย  
- กลุ่มเซรามิคและ
สุขภัณฑ์ 
- เฟอร์นิเจอร์ 
- ของใช้ในครัว 
- ของตกแต่งบ้าน 

- ลูกค้าปลีก
-ผู้รับเหมา 
 

- นําเสนอโดยคํานึงถึง
ความต้องการของลูกค้า 
- บริการออกแบบตาม
ความต้องการ 
- มีจุดให้คาํปรึกษาเร่ือง
การสร้างบ้าน 
- มีสินค้าแบรนด์ตัวเอง
วางขาย house brand 

- บริการจัดส่งสินค้า

Siam Global 
House 

- วัสดุงานโครงสร้าง 
- ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก 
ทราย  
- สีและเคมีภัณฑ์ 
- ประตูและอุปกรณ์ 
- สินค้าก่อสร้าง 
- กลุ่มเซรามิคและ
สุขภัณฑ์ 
- สินค้าตกแต่ง 

- ผู้รับเหมา
- ลูกค้าปลีก 
 

- นําเสนอโดยคํานึงถึง
ความต้องการ ของลูกค้า 
- บริการขนส่ง ติดต้ัง 

- รับคืนสินค้า
ภายใน 30 วนั นับ
จากวันท่ีซ้ือสินค้า 
- จ่ายคืนเป็นเงินสด 
- จุดบริการไดรฟ์ 
ทรู 

Home Pro - วัสดุงานโครงสร้าง 
- ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก 
ทราย  
- สีและเคมีภัณฑ์ 
- ประตูและอุปกรณ์ 
- สินค้าก่อสร้าง 
- กลุ่มเซรามิคและ
สุขภัณฑ์ 
- สินค้าตกแต่ง 
- เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- ลูกค้าปลีก
- ผู้รับเหมา 
 
 

- บริการขนส่ง ติดต้ัง
- ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เครื่องมือช่าง หมวดวัสดุ
ก่อสร้าง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

- จัดงาน 
Homepro expro 
- จุดบริการไดรฟ์ 
ทรู 
- บริการจัดส่งสินค้า 
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ขายสินค้าหลากหลายครบวงจรในสถานที่แห่งเดียว 
(One Stop Shopping Center) (ต่อ) 

ตราสินค้า กลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การแข่งขัน การบริการ
Boonthavon -ของตกแต่งบ้าน 

-เครื่องใช้ไฟฟ้า 
-กลุ่มเซรามิคและ
สุขภัณฑ์ 
-เฟอร์นิเจอร์ 
-สีและเคมีภัณฑ์ 
-ประตูและอุปกรณ์ 
-วัสดุโครงสร้าง 
-วัสดุงานระบบ 
กลุ่มเคร่ืองนอน 

-ลูกค้าปลีก
-ผู้รับเหมา 

-เน้นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 
และของตกแต่งบ้าน  
-ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายในเชิงลึก  
-เน้นการขายสินค้าให้กับ
กลุ่มลูกค้าท่ีมีกําลังซ้ือสูง 
-มีการออกแบบ ด้วย
คอมพิวเตอร์ท่ีลูกค้า
สามารถเห็นภาพจําลอง
เหมือนจริง 

-มีโชว์รูมแสดง
สินค้า 
-บริการจัดส่งสินค้า 
 

 
เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ทําให้ทราบถึงจุดเด่นของแต่ละ

ร้านได้อย่างชัดเจนดังน้ี 
1. ไทวัสดุ 

 จุดเด่น: ด้านสถานที่มีสาขาที่ครอบคลุมทั่วในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มี
ความสะดวกสบายด้านพ้ืนที่การจอดรถที่กว้าง พ้ืนที่การจัดวางสินค้ามีมาก และเป็นระเบียบแยกเป็น
หมวกหมู่ ทําให้ง่ายต่อการค้นหา ด้านราคาถูกกว่าร้านอ่ืน* (สินค้าบางชนิด) 

จุดด้อย: บางสาขามีสินค้าไมค่รบทุกความต้องการของลูกค้า 
2. โฮมโปร  
จุดเด่น: ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านสถานที่ เพราะมีสาขาที่ครอบคลุมทั่ว

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง และมีความเหมาะสมด้านพ้ืนที่ของ
ร้านค้า 
 จุดด้อย: ความรวดเร็วในการบริการสินค้ายังคงล่าช้า ด้านราคายังสูงกว่าร้านอ่ืน 

3. เอส ซ ีจี โฮม โซลูช่ัน 
 จุดเด่น: ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นผู้แทนจําหน่าย 
สินค้าของเครือซีเมนต์ไทย อีกทั้ง มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตนเองวางจําหน่าย 

จุดด้อย: ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านราคาน้อยที่สุด เพราะมรีาคาสูงกว่าร้านอ่ืน  
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3. โฮมเวิร์ค  
จุดเด่น: ลูกค้าพึงพอใจด้านสถานที่เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเพราะ

มีความสะดวกของทําเลที่ต้ัง ลูกค้าเคยชินกับการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า เพราะมีการตัดวางสินค้า 
เป็นระเบียบ 

จุดด้อย: สินค้ายังไม่หลากหลายมากนัก พ้ืนที่ขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จํากัด 
4. สยามโกลบอล เฮ้าส์ 
จุดเด่น: ลูกค้าพึงพอใจด้านสถานที่เป็นหลักเพราะมีพ้ืนที่กว้าง ง่ายต่อการรับสินค้า ราคา 

เหมาะสมกับการซื้อเพ่ือไปขายต่อ (ราคาขายส่ง) 
จุดด้อย: พ้ืนที่โล่งแจ้ง  
5. บุญถาวร  
จุดเด่น : ลูกค้าพึงพอใจด้านสถานที่เป็นหลักเพราะมีจุดแสดงสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกชม

ได้หลากหลายรูปแบบ  
จุดด้อย: ราคาค่อยข้างสูงกว่าคู่แข่ง 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

สุพรรณการ์ คงชูดี (2550) การกําหนดกลยุทธ์เพ่ือศักยภาพ และความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สรุปได้ว่า บริษัทควรใช้กลยุทธ์ใน
ระดับบริษัท เป็นกลยุทธ์เติบโต โดยใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นกลยุทธ์ความแตกต่าง ซึ่งจะทําให้บริษัท
มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการสร้างความแตกต่างในเรื่องของสินค้า และบริการท่ีลูกค้าได้รับรู้
เป็นพิเศษแตกต่างจากคู่แข่ง โดยกลยุทธ์ระดับหน้าที่เลือกกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
การเน้นเรื่องการสร้างแรงจูงใจการทํางาน การฝึกอบรม การให้ความรู้แก่พนักงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความสํานาญ การพัฒนาระบบการคัดเลือก และการสรรหาบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายตัวของสาขา 
รวมถึงเพ่ือให้การดําเนินกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าที่ช่วยเสริมกลุยุทธ์ระดับธุรกิจ นอกจากน้ี 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภค และคนในชุมชน อีกทั้งช่วยลดความรุนแรงของ
กระแสการต่อต้านให้บรรเทาลงได้ด้วยการส่งผลให้มีบริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาว 

คุณัญญา เบญจวรรณ (2550) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง การรับรู้ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการ
ใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อศูนย์หลังคาครบวงจรจากเครือซีเมนต์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีรายได้ 10,001-30,000 บาท มีอาชีพพนักงานเอกชน/องค์กร ความคาดหวัง
และการรับรู้จริง ด้านการให้บริการ, ด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลลากร, ด้านสถานที่, 
ด้านส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน โดยลูกค้ามีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้จริง แสดงว่าลูกค้าไม่พึง
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พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์หลังคาครบวงจรขากเครือซีเมนต์ไทย แนวโน้มการกลับมาใช้
บริการศูนย์หลังคาครบวงจรจากเครือซีเมนต์ไทยอยู่ในระดับแน่นอน แนวโน้มการแนะนําให้ผู้อ่ืนมาใช้
บริการศูนย์หลังคาครบวงจรจากเครือซีเมนต์ไทยอยู่ในระดับแน่นอน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้ม 
การซื้อกระเบ้ืองหลังคาแตกต่างกัน สถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้มการกลับมาใช้บริการศูนย์หลังคา
ครบวงจรจากเครือซีเมนต์ไทยแตกต่างกัน 

โอฬาร ธุปะเตมีย์ (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้าร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า การซื้อของลูกค้าส่วนใหญ่ มีผู้ที่
แนะนําลูกค้าในการซื้อ คือ ครอบครัว เหตุผลในการซื้อคือ มีสินค้าหลากหลายประเภท สินค้าที่ซื้อคือ 
วัสดุก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าต่อคร้ัง คือ 1,001 - 5,000 และเวลาในการมาซื้อส่วนใหญ่คือ
เวลา 11.01 - 14.00 น. ระดับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มีการตัดสินใจ
ซื้ออยู่ในระดับมาก ลูกค้าทีมีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อคร้ัง 
และเวลาในการมาซื้อต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

วัชรินทร์ กิติพฤฒิพันธ์ุ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ร้านค้าสมัยใหม่ของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ศึกษาครั้งน้ี คือผู้บริโภคที่ซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้างการค้าสมัยใหม่ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากที่สุด 
มีอายุ 26 - 35 ปี มีสภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ห้างร้านเอกชน มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ 
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทุกคนในบ้านรวมกัน 20,001 - 25,000 บาท และเหตุผลที่มีความ
จําเป็นต้อซื้อวัสดุก่อสร้างมากที่สุดคือ เพราะต้องการซ่อมแซม ส่วนใหญ่การใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้าง
ไม่มีร้านประจํา ประสบกรณีในการเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง 3 - 5 ปี และการรู้จักร้านขายวัสดุก่อสร้างที่
ซื้อจากเพ่ือนหรือคนรู้จัก และสื่อที่ทําให้ทราบร้านวัสดุก่อสร้างที่ซื้อ คือ ป้าย โดยเหตุผลที่ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ คือ 

ยงยุทธ ดิถีวัฒนา (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือภาชนะหุงต้มอลูมิเนียม ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านราคา คือ 
ราคาตํ่าเมื่อซื้อเป็นชุด และการส่งเสริมการตลาด คือ การส่งเสริมการขาย ส่วนการจัดจําหน่ายไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อ และ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ทั้งสิ้น นอกจากน้ียังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้อภาชนะหุงต้มอลูมิเนียมที่ออกแบบ 
และใช้วัสดุประกอบสวยงามสะดุดตา ส่วนผู้ที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือน้ันส่วนใหญ่ คือ พ่อ แม่ 
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สําหรับลักษณะการส่งเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจคือ การลดราคาสินค้า ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
คือ สื่อโฆษณาต่างๆ สถานที่เลือกซื้อภาชนะหุงต้นอลูมิเนียมคือ ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า
และห้างค้าส่งทั่วไป 

สมศักด์ิ พันธ์จินดา (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างของลูกค้าในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนมากเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างโดย
เลือดผลิตภัณฑ์ตามคําแนะนําของสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และสื่อโฆษณา เลือกตราสินค้าที่มีช่ือเสียง
เป็นที่ยอมรับ และเคยใช้สินค้าดังกล่าวมาแล้ว เลือกผู้ขายจากร้านค้าที่มีช่ือเสียง ร้านประจํา และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้เอง ปัจจัยด้านอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ 
และการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับการเลือกตราสินค้า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ราคามีความสัมพันธ์กับการเลือกผู้ขาย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลิตภัณฑ์ ราคา 
การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การซื้อ และลูกค้ามีข้อเสนอแนะ 
ให้มีการเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าแต่ละตราสินค้าให้ลูกค้า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ๆ ที่ออกสู่
ตลาดให้ลูกค้าทราบ เพ่ือช่วยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และมีการแจกของสมนาคุณให้กับ
ลูกค้าด้วย 

เปรมกมล เจริญมั่นคงวงศ์ (2554) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
ส่วนประสมการตลาดของร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างเกียรติกมลพาณิชย์ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 35 - 44 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000 - 20,000 บาท ระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ทําอาชีพรับจ้างทั่วไป มาซื้อวัสดุ
ก่อสร้างที่ร้านเกียรติกมลพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ มากกว่าเดือนละ 6 ครั้ง ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างที่
ร้านเกียรติกมลพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตนเอง ประเภทของวัสดุก่อสร้างที่ซื้อจากร้านเกียรติ
กมลพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งล่าสุดคือ ปูนซีเมนต์มูลค่าของวัสดุก่อสร้างที่ซื้อจากร้านเกียรติกมล
พาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังล่าสุด 1,000 – 5,000 บาท วิธีการเง่ือนไขในการชําระเงินค่าวัสดุก่อสร้าง 
ชําระด้วยเงินสดร้านค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้าง นอกจากร้านเกียรติกมลพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร้านไทยอุย 
เหตุผลที่เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้าน เกียรติกมลพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ คือ การมีวัสดุก่อสร้างให้
เลือกอย่างหลากหลาย 

ปัทมา ต้ังต้นสกุลดี (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้า 
อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 
26 - 40 ปี ระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา อาชีพผู้รับเหมา/ช่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท และมีสถานภาพสมรส 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้า พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการมีผล



30 

 

ต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง 3) ลูกค้าที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
สมรสที่ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยรวมแล้วไม่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 เมื่อพิจารณา ปัจจัยพบว่า ลูกค้าที่มีเพศ และอาชีพต่างกัน มีปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างด้านกระบวนการ และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 
 
 



31 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้าในร้านไทวัสดุ เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีรายะเอียด และขั้นตอนการวิจยัดังน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ข้อมูล ณ 
เดือนธันวาคม 2558 โดยเฉล่ียต่อเดือน มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 288,379 คน (ฐานข้อมูลการใช้บริการของ
ลูกค้าผ่านระบบเคร่ืองบันทึกรายการ, 2558) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู้วิจัย
ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างจากวิธีของ Taro Yamane (สุธรรม รัตนโชติ, 2551:95) 
ที่ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จะได้จํานวนตัวอย่างคํานวณจากสูตรดังน้ี 
 

 n = 
N

1+ N(e)2
 

 
โดยกําหนดให ้ n = จํานวนตัวอย่าง 
 N = ขนาดประชากรท่ีต้องการศึกษา (288,379 คน) 
 e = ความคาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 0.05 
แทนค่าดังน้ี 

 

 n = 
288,379

1+ 288,379(0.05)2
 

 n = 399.99 
 

ดังน้ัน การศึกษาคร้ังน้ี จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 ราย 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคร้ังน้ี เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 

Sampling) 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

สาขา 
จํานวน

ประชากร (คน) 
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)

ต่อสาขา 
ไทวัสดุ สาขาศาลายา 19,205 26 
ไทวัสดุ สาขารงัสิต 18,136 25 
ไทวัสดุ สาขาบางบัวทอง 40,152 56 
ไทวัสดุ สาขาสขุาภิบาล 3 40,909 57 
ไทวัสดุ สาขาบางนา 50,603 70 
ไทวัสดุ สาขามหาชัย 25,162 35 
ไทวัสดุ สาขาปทุมธานี 25,501 35 
ไทวัสดุ สาขาบางพลี 22,081 31 
ไทวัสดุ สาขานวมินทร์ 23,810 33 
ไทวัสดุ สาขาแจ้งวัฒนะ 22,820 32 

 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถาม จากพฤติกรรม 
การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่างๆ เก่ียวข้อง 
กับเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ บทความ งานวิจัย และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้สนับสนุน
ข้อมูลปฐมภูมิให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยจะสร้างคําถามตามกรอบความคิดการวิจัยที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เช่น สื่อที่ช่วยใน
การตัดสินใจซื้อ ความถี่ของการใช้บริการ เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า เป็นต้น  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ ซึ่งเป็นคําถามแบบ Rating Scale (ศิริกัลยา พิจิตรธรรม 2551: 20) โดยมาตราวัด
ที่ใช้เลือกคําตอบมี 5 ระดับ ความพึงพอใจ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ
น้อย ไม่พึงพอใจ จํานวน 19 ข้อ 

 
การสรา้งเครื่องมือ 

การสร้างแบบสอบถามสําหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดโครงร่างแบบสอบถาม และ
เป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม 

2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด 
ของการศึกษา 

3. นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสม และนํามาปรับปรุงแก้ไข แล้วนํามาทําการทดสอบ IOC (Item Objective Congruence) 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาทําการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มต้ังแต่ เดือน พฤศจิกายน 2558 – กรกฎาคม 2559 
ระยะเวลาในการดําเนินงานเป็นดังน้ี 

 
ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายการ 
2558 2559 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ศึกษาความเป็นมาและ
ความสําคัญ 

  

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

  

เก็บและรวบรวมข้อมูล   
วิเคราะห์ข้อมูล   
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

รายการ 
2558 2559 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
สรุปผลการวิจยั   
นําเสนอผลงานวิจัย   
ทําวิจัยฉบับสมบูรณ์   

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

งานวิจัยฉบับน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูล แบบสุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาได้สร้างข้ึน
โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จนครบถ้วนตามจํานวนที่ต้องการ 

2. นําแบบสอบถามที่ได้ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลจํานวน 400 ราย ซึ่งข้อจํากัด 
ของการเก็บข้อมูลคร้ังน้ีคือ ทางร้านค้าเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเวลาในการใช้บริการของลูกค้า  

3. นําแบบสอบถามที่ได้มาพิจารณา นํามาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง นํามาทําการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทําการตรวจสอบทีละแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 

ของคําตอบ พร้อมทั้งถอดรหัส เพ่ือนํามาใช้คํานวณทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Statistic Package 
for Social Science-SPSS 

2. แบบสอบถามส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จะวิเคราะห์ออกมาเป็นความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

3. แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจะวิเคราะห์จาก ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

4. แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะเป็นการให้
ระดับความสําคัญของคะแนน (Rating Scale) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือวัดความคิดเห็นที่กําหนดคะแนนของ
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คําตอบในแบบสอบถาม คะแนนของคําตอบมีความเก่ียวข้องกับความคิดเห็น ซึ่งจะนํามาประเมินผล
เป็นมาตรวัดระดับของความคิดเห็น ซึ่งกําหนดระดับความสําคัญของความคิดเห็น แต่ละระดับดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน: คะแนน 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 
 คะแนน 4 = เห็นด้วยมาก 
 คะแนน 3  =  เห็นด้วยปานกลาง 
 คะแนน 2  =  เห็นด้วยน้อยสุด 
 คะแนน 1  =  ไม่เห็นเห็นด้วย 

 
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายความว่า มีความสําคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
5. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่เป็นความแตกต่างของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

ตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรที่มีอิสระต่อกัน โดยการทดสอบความสอดคล้องไคสแควร์ 
(Chi-Square) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดที่เป็นการวัดค่าแบบบัญญัติโดยใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square test) 

6. สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และจัดทําเป็นรูปเล่ม เพ่ือรายงานผลการศึกษา 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็นข้ันตอนต่างๆ ตามลําดับดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม 

การตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
ส่วนที่ 4 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 
ส่วนที่ 5 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อส่วนประสม 

ทางการตลาดแตกต่างกัน  
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้วยการแจกแจงความถ่ี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ
เพศ  

ชาย 233 58.3
หญิง 167 41.8

รวม 400 100.00
 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 233 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.3 และเพศหญิง จํานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามช่วงอายุ 
อายุ จํานวนคน ร้อยละ 

18-30 ปี 172 43.0 
31-40 ปี 177 44.3 
41-50 ปี 47 11.8 
มากกว่า 50 ปี 4 1.0 

รวม 400 100 
 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด จํานวน 177 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาได้แก่อายุ 18-30 ปี จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 อายุ 41-50 ปี 
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และน้อยที่สุดคือ อายุมากกว่า 50 ปี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวนคน ร้อยละ
ช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง 41 10.3 
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 86 21.5 
นักศึกษา 18 4.5 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 58 14.5 
พนักงานบริษัทเอกชน 191 47.8 
อาชีพอ่ืนๆ 6 1.5 

รวม 400 100 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 191 คน คิดเป็น
ร้อยละ  47.8 รองลงมาได้แก่อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.5 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 อาชีพช่างผู้รับเหมา 
ก่อสร้าง จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 นักศึกษา จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และน้อยที่สุด 
คือ อาชีพอ่ืนๆ คือ แม่บ้าน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวนคน ร้อยละ 

มัธยมศึกษา 9 2.3 
ปริญญาตร ี 189 47.3 
ปริญญาโท 202 50.5 
ปริญญาเอก 0 0.0 

รวม 400 100 
 

ระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 รองลงมาได้แก่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 และ
น้อยที่สุดคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จํานวนคน ร้อยละ 
10,000-20,001 บาท 88 22.0 
20,001-30,000 บาท 168 42.0 
30,001-40,000 บาท 144 36.0 
มากกว่า 40,000 บาท 0 0.0 

รวม 400 100 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,000-30,000 บาท จํานวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาได้แก่ มีรายได้เฉลี่ย 30,001-40,000 บาท จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.0 และน้อยที่สุดคือ มีรายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัย 

ประเภทของท่ีอยู่อาศัย จํานวนคน ร้อยละ 
บ้านเด่ียว/ บ้านแฝด 130 32.5 
อพาร์ทเม้นท์/ คอนโดมิเนียม 165 41.3 
ทาวน์โฮม/ ทาวน์เฮ้าส์ 52 13.0 
ตึกแถว/ อาคารพาณิชย์ 36 9.0 
โรงแรม/ รีสอร์ท 13 3.3 
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัย (ต่อ) 
ประเภทของท่ีอยู่อาศัย จํานวนคน ร้อยละ 

อ่ืนๆ  4 1.0 
รวม 400 100 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทของอาคารที่ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทยวัสดุ

ไปใช้กับ อพาร์ทเม้นท์/ คอนโดมิเนียม จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาได้แก่ บ้านเด่ียว/ 
บ้านแฝด จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ทาวน์โฮม/ ทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ
13.0 ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 โรงแรม/ รีสอร์ท จํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 และน้อยสุดคือ อ่ืนๆ อาทิเช่น บ้านเช่า 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการซื้อของการใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของการซ้ือ จํานวนคน ร้อยละ 
สร้างบ้านใหม่ 115 28.8 
ปรับปรุง /ต่อเติม 205 51.0 
เพ่ือนําไปจําหน่าย 81 20.3 
อ่ืนๆ  0 0.0 

รวม 400 100 
 

วัตถุประสงค์ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าส่วนใหญ่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ 
ของการตัดสินใจซื้อสินค้า เพ่ือปรับปรุง/ต่อเติม จํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาได้แก่ 
สร้างบ้านใหม่ จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และน้อยที่สุดคือ เพ่ือนําไปจําหน่าย 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.3 ตามลําดับ 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 

การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ ประกอบด้วย สื่อที่ทําให้
รู้จักร้านไทวัสดุ ผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ ความถี่ 
ในการเข้าใช้บริการ จํานวนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย กลุ่มสินค้าที่ตัดสินใจซื้อ เหตุผลที่ตัดสินใจ
ซื้อสินค้า และวิธีการชําระเงินของสินค้าในร้านไทวัสดุ ด้วยการแจกแจงความถ่ี และคิดเป็นร้อยละ 
แสดงผลดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า จํานวนคน ร้อยละ

สื่อท่ีสําคัญสื่อใด ท่ีทําให้ท่านรู้จัก
ร้านไทวัสดุ 

สื่อโทรทัศน์ 152 38.0
สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร) 28 7.0
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 35 8.8
แผ่นพับ /ใบปลิว 13 3.3
สื่อป้ายโฆษณา 132 33.0
ปากต่อปาก 40 10.0
รวม 400 100.0

ผู้ท่ีมีส่วนสําคัญท่ีช่วยตัดสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้านไทวัสดุ 

ญาติใกล้ชิด บุคคลในครอบครัว 118 29.5
เพ่ือน 15 3.8
เจ้าหน้าท่ีแนะนําสินค้า 83 20.8
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 45 11.3
ท่านตัดสินใจด้วยตนเอง 120 30.0
สื่อต่างๆ 19 4.8
รวม 400 100.0

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีท่านตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าจากร้านไทวัสดุ 

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 266 66.5
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 37 9.3
วันจันทร์ – วันศุกร์ 97 24.3
รวม 400 100.0

ความถ่ีในการซ้ือสินค้าจากร้าน 
ไทวัสดุ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 38 9.5
เดือนละ 1 ครั้ง 72 18.0
สองเดือนต่อ 1 ครั้ง 219 54.8
มากกว่าท่ีระบุ 71 17.8
รวม 400 100.0

จํานวนค่าใช้จา่ยในแต่ละคร้ังโดย
เฉลี่ย 

ไม่เกิน 5,000 บาท 307 76.8
5,001-20,000 บาท 65 16.3
20,001 – 50,000 บาท 28 7.0
มากกว่าท่ีระบุ 0 0.0
รวม 400 100.0
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ตารางที่ 11 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้าในร้านไทวัสดุ (ต่อ) 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า จํานวนคน ร้อยละ

ท่านตัดสินใจซ้ือสินค้าในกลุ่ม
สินค้าประเภทใดบ้าง 

กระเบื้องมุงหลังคา 47 5.6
ท่อน้ําประปา และอุปกรณ์ประปา 60 7.2
สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํา 106 12.7
เหล็กเส้น/ เหล็กฉาบ 7 0.8
ปูนซีเมนต์ / หิน / ทราย 64 7.7
ลูกบิด/บานพับ/ มือจับ/ กลอน/ ประตู 53 6.4
สีทาบ้าน 106 12.7
อุปกรณ์ไฟฟ้า 248 29.7
เฟอร์นิเจอร์ 143 17.1
อ่ืนๆ 0 0.0
รวม 834 100.0

เหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าจาก
ร้านไทวัสดุ 

สินค้ามีคุณภาพ 37 9.3
สินค้ามีราคาถูก/ จัดโปรโมชั่นลดราคา 134 33.5
สถานท่ีสะดวก พร้อมท่ีจอดรถ 15 3.8
การจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ หาง่าย 19 4.8
ศึกษาหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ 5 1.3
ร้านค้ามีชื่อเสียง 21 5.3
เพ่ือนแนะนํา (บอกต่อ) 44 11.0
พนักงานคอยให้บริการ พร้อมให้คําแนะนํา 4 1.0
สินค้ามีความครบถ้วนตามความต้องการในท่ี
เดียว (One stop service) 

121 30.3

อ่ืนๆ 0 0.0
รวม 400 100.0

ท่านชําระค่าสินค้าด้วยวิธีใด เงินสด 234 58.5
บัตรเครดิต 116 29.0
ผ่อนชําระเป็นงวดๆ (เงินสด)  50 12.5

รวม 400 100.0

 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา้ในร้านไทวัสดุดังน้ี 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตัดสินใจซื้อสินค้าในไทวัสดุ เขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนใหญ่สื่อที่สําคัญที่ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักร้านไทวัสดุ คือ 
สื่อโทรทัศน์ จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาได้แก่ สื่อป้ายโฆษณา จํานวน 132 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 33.0 ปากต่อปาก จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร) จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.0 และ น้อยที่สุดคือ แผ่นพับ/ใบปลิว จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลําดับ 

ผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ พบว่า ผู้ที่มีส่วนสําคัญที่สุดที่ช่วย
ตัดสินใจคือ ท่านตัดสินใจด้วยตนเอง จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาได้แก่ ญาติใกล้ชิด 
บุคคลในครอบครัว จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 เจ้าหน้าที่แนะนําสินค้า จํานวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ11.3 สื่อต่างๆ จํานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.8 และน้อยที่สุดคือ เพ่ือน จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามลําดับ 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ พบว่า ส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการช่วงวันวันเสาร์–วันอาทิตย์ จํานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมาได้แก่ วันจันทร์– 
วันศุกร์ จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และน้อยที่สุดคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.3 ตามลําดับ 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามีการซ้ือสินค้าจากร้านไทวัสดุ พบว่า ใช้บริการสองเดือนต่อ 1 ครั้ง 
จํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาได้แก่ เดือนละ 1 คร้ัง จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.0 มากกว่าที่ระบุ ส่วนใหญ่เลือกตอบ ใช้บริการ 6 เดือนคร้ัง หรือ มากกว่า 6 เดือน จํานวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.8 และสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จํานวน 38 คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามลําดับ  

ในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ พบว่า ใช้จ่ายเพ่ือการซื้อ
สินค้าต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 รองลงมา 5,001-20,000 บาท 
จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และน้อยที่สุดคือ 20,001–50,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.0ตามลําดับ 

ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า ตัดสินใจซื้อกลุ่มสินค้าประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้า จํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมาได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ จํานวน 143 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 17.1 สีทาบ้าน จํานวน106 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 สุขภัณฑ์ภายในห้องนํ้า จํานวน106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.7 ท่อนํ้าประปา และอุปกรณ์ประปา จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ7.2 ลูกบิด/ บานพับ/ 
มือจับ/ กลอน/ ประตู จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 กระเบ้ืองมุงหลังคา จํานวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.6 และน้อยที่สุดคือ เหล็กเส้น/เหล็กฉาบ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลําดับ 

เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ พบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจ
เพราะ สินค้ามีราคาถูก /จัดโปรโมช่ันลดราคา จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ33.5 รองลงมาได้แก่ สินค้า
มีความครบถ้วนตามความต้องการในท่ีเดียว (One Stop Service) จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 
เพ่ือนแนะนํา จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 สินค้ามีคุณภาพ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 
ร้านค้ามีช่ือเสียง จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 มีการจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ หาง่าย จํานวน 
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19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 สถานที่สะดวก พร้อมที่จอดรถ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 หาข้อมูล
จากสื่อต่างๆ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และน้อยที่สุดคือ พนักงานคอยให้บริการ พร้อมให้
คําแนะนํา จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ 

การชําระค่าสินค้าภายหลังการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ พบว่าส่วนใหญ่ชําระด้วย
เงินสด จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมา ชําระด้วยบัตรเครดิต จํานวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.0 และน้อยที่สุดคือ ผ่อนชําระเป็นงวดๆ (เงินสด) จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตามลําดับ       
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แสดงผลดังตารางที่  9 

 
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุโดยรวม 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด X̅ S.D ระดับความสาํคัญ ลําดับ

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.92 .035 มาก 1
ด้านราคา 3.70 .057 มาก 4
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  3.73 .141 มาก 2
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.71 .053 มาก 3

ค่าเฉลี่ยรวม 3.77 .072 มาก 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (X̅ = 3.92) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X̅ = 3.73) ด้านการส่งเสริมการตลาด (X̅ = 3.71) 

และด้านราคา (X̅ = 3.70) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุจําแนกเป็นรายข้อ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ความสาํคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

X̅ S.D ระดับความสาํคัญ ลําดับ
ด้านผลิตภัณฑ์
คุณภาพของสินค้า 4.25 .581 มากที่สุด 1
รูปลักษณ์ทีท่ันสมัยของสินค้า  3.93 .657 มาก 2
ความหลากหลายของสินค้า  3.88 .740 มาก 3
มีสินค้าแบบใหม่ๆ ให้เลือกสรร 3.79 .723 มาก 4
มีการรับประกันของสินค้า 3.72 .845 มาก 5
ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 .098 มาก 
ด้านราคา 
มีการให้สินเช่ือ หรือการผ่อนชําระ 3.51 .742 มาก 4
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.84 .655 มาก 1
มีมุมสินค้าราคาประหยัด 3.72 .786 มาก 3
มีส่วนลดให้ เมือจ่ายเงินสด 3.73 .760 มาก 2
ค่าเฉลี่ยรวม 3.70 .057 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
มีความรวดเร็วในการจัดส่งสนิค้า 3.63 .689 มาก 3
มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ  
แบ่งเป็นหมวดหมู่เลอืกซื้อง่ายขึ้น 

3.90 .968 มาก 1

มีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานที่ใช้งาน/หาง่าย 3.65 .799 มาก 2
ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 .141 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
สินค้าที่ต้องการทํารายการลดราคา 3.71 .768 มาก 5
มีคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก  
เพ่ือแลกของรางวัล 

3.75 .893 มาก 3

มีสื่อโฆษณาแจ้งทราบ  
เก่ียวกับการ ลด แลก แจก แถม  

3.72 .851 มาก 4

มีการสาธิต วิธีการใช้งาน  3.61 .765 มาก 6
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุจําแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ความสาํคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

X̅ S.D ระดับความสาํคัญ ลําดับ
มีพนักงานแนะนําสินค้า 3.60 .743 มาก 7
มีการรับเปลี่ยน คืนสินค้า  3.75 .808 มาก 2
มีคูปองลุ้นชิงโชค/ คูปองส่วนลด 3.80 .785 มาก 1
ค่าเฉลี่ยรวม 3.71 .053 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ จําแนกตามรายด้านดังน้ี 
ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.92) เมือ

พิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คุณภาพของสินค้า (X̅ = 4.25) รูปลักษณ์ที่ทันสมัย

ของสินค้า (X̅ = 3.93) ความหลากหลายของสินค้า (X̅ =3.88) มีสินค้าแบบใหม่ๆ ให้เลือกสรร (X̅  = 

3.79) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการรับประกันของสินค้า (X̅ = 3.72) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
ด้านราคาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า

ในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅  =3.70) เมือพิจารณา

เป็นรายข้อ ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (X̅ =3.84) มีส่วนลดให้เมือ

จ่ายเงินสด (X̅ = 3.73) มีมุมสินค้าราคาประหยัด (X̅ =3.72) และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ มีการให้

สินเช่ือ หรือ การผ่อนชําระ (X̅ = 3.51) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ                      
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 
3.73) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ แบ่งเป็น 

หมวดหมู่เพ่ือเลือกซื้อง่ายขึ้น (X̅ =3.90) มีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานที่ใช้งาน/หาง่าย (X̅ =3.65) และค่าเฉล่ีย 

น้อยที่สุด คือ มีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า (X̅ =3.63) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
ด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 3.71) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีคูปองลุ้นชิงโชค /คูปองส่วนลด 

(X̅ = 3.80) มีการรับเปลี่ยน คืนสินค้า (X̅ = 3.75) มีคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก เพ่ือแลกของรางวัล 



46 

 

(X̅ = 3.75) มีสื่อโฆษณาแจ้งทราบเก่ียวกับการ ลด แลก แจก แถม (X̅ =3.72) สินค้าที่ต้องการทํารายการ

ลดราคา (X̅ = 3.71) มีการสาธิตสินค้า วิธีการใช้งาน (X̅ =3.61) และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือมีพนักงาน

คอยแนะนําสินค้า (X̅ =3.60) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 

ส่วนที่ 4 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ
สินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 
   ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ดังน้ี 

H0: เพศ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ  
H1: เพศ มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคญัที่ทาํให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
H0 : เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

จากร้านไทวัสดุ  
H1 : เพศ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก

ร้านไทวัสดุ  
H0: เพศ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: เพศ มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: เพศ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: เพศ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากรา้นไทวัสดุ 
H0: เพศ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H1: เพศ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H0: เพศ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุม่สินค้า 
H1: เพศ มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินคา้ 
H0: เพศ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: เพศ มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: เพศ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  
H1: เพศ มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 
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ตารางที่ 14 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านไทวัสดุ 
เพศ

รวม x² Sig 
ชาย หญิง

สื่อท่ีสําคัญคือสื่อใด 
ท่ีทําให้ท่านรู้จัก
ร้านไทวัสดุ 

สื่อโทรทัศน์ 70 82 152 32.29 .000*
สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/ นิตยสาร) 20 8 28 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 32 3 35 
แผ่นพับ/ใบปลิว 8 5 13 
สื่อป้ายโฆษณา 73 59 132 
ปากต่อปาก 30 10 40 

ผู้ท่ีมีส่วนสําคัญท่ี
ร่วมตัดสินใจต่อ
การตัดสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้าน 
ไทวัสดุ 

ญาติใกล้ชิด บุคคลในครอบครัว 71 47 118 37.11 .000*
เพ่ือน 7 8 15 
เจ้าหน้าท่ีแนะนําสินค้า 67 16 83 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 29 16 45 
ท่านตัดสินใจด้วยตนเอง 47 73 120 
สื่อต่างๆ 12 7 19 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ี
ท่านตัดสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้านไทวัสดุ 

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 139 127 266 12.37 .002
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 28 9 37 
วันจันทร์-วันศุกร์ 66 31 97 

ความถ่ีในการซ้ือ
สินค้าจากร้านไท
วัสดุ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 15 23 38 61.41 .000*
เดือนละ 1 ครั้ง 26 46 72 
สองเดือนต่อ 1 ครั้ง 166 53 219 
มากกว่าท่ีระบุ 26 45 71 

จํานวนค่าใช้จา่ยใน
แต่ละคร้ังโดยเฉลี่ย 

ไม่เกิน 5,000 บาท 187 120 307 24.23 .000*
5,001-20,000 บาท 42 23 65 
20,001 – 50,000 บาท 4 24 28 

ท่านตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในกลุ่มสินค้า
ประเภทใดบ้าง 

กระเบื้องมุงหลังคา 35 12 47 5.76 .016
ท่อน้ําประปา และอุปกรณ์ประปา 31 29 60 1.26 .263
สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํา 65 41 106 0.56 .456
เหล็กเส้น/ เหล็กฉาบ 1 6 7 5.67 .017
ปูนซีเมนต์/ หิน/ ทราย 32 32 64 2.13 .145
ลูกบิด/ บานพับ/ มือจับ/กลอน/ ประตู/ หน้าต่าง 17 36 53 17.21 .000*
สีทาบ้าน 77 29 106 12.28 .000*
อุปกรณ์ไฟฟ้า 149 99 248 0.90 .344
เฟอร์นิเจอร์ 87 56 143 .614 .435
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ตารางที่ 14 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านไทวัสดุ 
เพศ

รวม x² Sig 
ชาย หญิง

เหตุผลท่ีตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าจากร้าน
ไทวัสดุ 

สินค้ามีคุณภาพ 22 15 37 57.91 .000*
สินค้ามีราคาถูก /จัดโปรโมชั่นลดราคา 77 57 134 
สถานท่ีสะดวก พร้อมท่ีจอดรถ 8 7 15 
การจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ หาง่ายขึ้น 19 0 191 
หาข้อมูลจากสื่อต่างๆ 1 4 5 
ร้านค้ามีชื่อเสียง 15 6 21 
เพ่ือนแนะนํา (บอกต่อ) 41 4 44 
พนักงานคอยให้บริการ พร้อมให้คําแนะนํา 1 3 4 
สินค้ามีความครบถ้วนตามความต้องการในท่ี
เดียว (One Stop Service) 

49 72 121 

ท่านชําระค่าสินค้า
ในร้านไทวัสดุ ด้วย
วิธีการใด 

เงินสด 147 87 234 10.77 .005
บัตรเครดิต   53 63 116 
ผ่อนชําระเป็นงวดๆ (เงินสด) 33 17 50 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 
จําแนกตามเพศ ในแต่ละด้านดังน้ี 

เพศ มีความสมัพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําใหท้่านรู้จักร้านไทวัสดุ  
เพศ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ  
เพศ มีความสมัพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ  
เพศ มีความสมัพันธ์กับความถี่ในการซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุ  
เพศ มีความสมัพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินคา้ 
เพศ มีความสมัพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ  
เพศ มีความสมัพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ดังน้ี 
H0: อายุ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ  
H1: อายุ มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคญัที่ทาํให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
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H0: อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านไทวัสดุ 

H1: อายุ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านไทวัสดุ 

H0: อายุ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: อายุ มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: อายุ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: อายุ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากรา้นไทวัสดุ 
H0: อายุ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H1: อายุ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H0: อายุ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุม่สินค้า 
H1: อายุ มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินคา้ 
H0: อายุ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: อายุ มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: อายุ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  
H1: อายุ มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 

 
ตารางที่ 15 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านไทวัสดุ

อายุ

รวม x² Sig 18-
30 ปี 

31-
40 ปี 

41-
50 ปี 

มาก
กว่า 
50 ปี 

สื่อท่ีสําคัญคือสื่อ
ใด ท่ีทําให้ท่าน
รู้จักร้านไทวัสดุ 

สื่อโทรทัศน์ 63 45 43 1 152 

125.36 .000* 

สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร) 

15 10 3 0 28 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 1 31 0 3 35 
แผ่นพับใบปลิว 9 4 0 0 13 
สื่อป้ายโฆษณา 62 69 1 0 132 
ปากต่อปาก 22 18 0 0 40 
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ตารางที่ 15 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านไทวัสดุ

อายุ

รวม x² Sig 18-
30 ปี 

31-
40 ปี 

41-
50 ปี 

มาก
กว่า 
50 ปี 

ผู้ท่ีมีส่วนสําคัญท่ี
ร่วมตัดสินใจต่อ
การตัดสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้าน 
ไทวัสดุ 

ญาติใกล้ชิด บุคคลใน
ครอบครัว 

62 56 0 0 118 202.12 .000*

เพ่ือน 7 3 5 0 15 
เจ้าหน้าท่ีแนะนําสินค้า 4 33 42 4 83 
ผู้รับเหมาก่อ สร้าง 23 22 0 0 45 
ท่านตัดสินใจด้วยตนเอง 65 55 0 0 120 
สื่อต่างๆ 11 8 0 0 19 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ ท่ี
ท่านตัดสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้านไทวัสดุ 

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 111 107 44 4 266 25.70 .000*
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 25 0 0 37 
วันจันทร์-วันศุกร์ 49 45 3 0 97 

ความถ่ีในการซ้ือ
สินค้าจากร้านไท
วัสดุบ่อยเพียงใด 

สัปดาห์ละ 1ครั้ง 6 32 0 0 38 102.45 .000*
เดือนละ 1คร้ัง 55 17 0 0 72 
สองเดือนต่อ 1ครั้ง 80 93 46 4 219 
มากกว่าท่ีระบุ 31 35 1 4 71 

จํานวนค่าใช้จา่ยใน
แต่ละคร้ังโดยเฉลี่ย 

ไม่เกิน 5,000 บาท 126 130 47 4 207 25.73 .000*
5,001-20,000 บาท 8 20 0 0 65 
20,001 – 50,000 บาท 8 20 0 0 28 

ท่านตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในกลุ่มสินค้า
ประเภทใดบ้าง 

กระเบื้องมุงหลังคา 7 40 0 0 47 36.67 .000*
ท่อน้ําประปา และ
อุปกรณ์ประปา 

28 28 0 4 60 31.28 .000*

สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํา 49 53 0 4 106 29.47 .000*
เหล็กเส้น / เหล็กฉาบ 1 6 0 0 7 5.04 .169
ปูนซีเมนต์ / หิน / ทราย 23 41 0 0 64 17.36 .001
ลูกบิด/บานพับ/ มือจับ/
กลอน/ประตู/หน้าต่าง 

26 27 0 0 53 8.93 .030

สีทาบ้าน 35 71 0 0 106 38.57 .000*
อุปกรณ์ไฟฟ้า 97 104 47 0 248 38.42 .000*
เฟอร์นิเจอร์ 83 57 3 0 143 32.55 .000*
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ตารางที่ 15 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านไทวัสดุ

อายุ

รวม x² Sig 18-
30 ปี 

31-
40 ปี 

41-
50 ปี 

มาก
กว่า 
50 ปี 

เหตุผลท่ีตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าจากร้าน
ไทวัสดุ 

สินค้ามีคุณภาพ 16 22 0 0 37 353.68 .000*
สินค้ามีราคาถูก/ จัด
โปรโมชั่น ลดราคา 

73 61 0 0 134 

สถานท่ีสะดวก พร้อมท่ี
จอดรถ 

13 2 0 0 15 

การจัดเรียงสินค้าเป็น
หมวดหมู่ หาง่ายข้ึน 

5 14 0 0 19 

หาข้อมูลจาก สื่อต่างๆ 3 2 0 0 5 
ร้านค้ามีชื่อเสียง 6 12 3 0 21 
เพ่ือนแนะนํา (บอกต่อ) 2 1 41 0 44 
พนักงานคอยให้บริการ 
พร้อมให้คําแนะนํา 

4 0 0 0 4 

สินค้ามีความครบถ้วนตาม
ความต้องการในท่ีเดียว 
(One Stop Service) 

50 64 3 4 121 

ท่านชําระค่าสินค้า
ในร้านไทวัสดุ ด้วย
วิธีการใด 

เงินสด 121 110 3 0 234 87.51 .000*
บัตรเครดิต  30 58 25 3 116 
ผ่อนชําระเป็นงวดๆ 
(เงินสด) 

21 9 19 1 50 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 
จําแนกตามอายุ ในแต่ละด้านดังน้ี 

อายุ มีความสมัพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําใหท้่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
อายุ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน

ไทวัสดุ 
อายุ มีความสมัพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
อายุ มีความสมัพันธ์กับความถี่ในการซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุ 
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อายุ มีความสมัพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
อายุ มีความสมัพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
อายุ มีความสมัพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
อายุ มีความสมัพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ดังน้ี 
H0: ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับสือ่ที่สําคัญทีท่ําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ  
H1: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญที่ทําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
H0: ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: ระดับการศึกษา ไม่มีความสมัพันธ์กับช่วงเวลาทีท่่านตัดสินใจซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซือ้สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับคา่ใช้จ่ายในแต่ละคร้ังโดยเฉลี่ย 
H1: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H0: ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุม่สนิค้า 
H1: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
H0: ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากรา้นไทวัสดุ 
H1: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซือ้สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  
H1: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 
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ตารางที่ 16 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน 
ร้านไทวัสดุ 

ระดับการศึกษา
รวม x² Sig มัธยม

ศึกษา 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
สื่อท่ีสําคัญคือ
สื่อใด ท่ีทําให้
ท่านรู้จักร้าน 
ไทวัสดุ 

สื่อโทรทัศน์ 2 71 79 0 152 180.73 .000*
สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร) 

0 23 5 0 28 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) 

0 13 22 0 35 

แผ่นพับใบปลิว 7 5 1 0 13 
สื่อป้ายโฆษณา 0 60 72 0 132 
ปากต่อปาก 0 17 23 0 40 

ผู้ท่ีมีส่วนสําคัญ
ท่ีร่วมตัดสินใจ
ต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าจาก
ร้านไทวัสดุ 

ญาติใกล้ชิดบุคคลใน
ครอบครัว 

9 53 56 0 118 51.966 .000*

เพ่ือน 0 12 3 0 15 
เจ้าหน้าท่ีแนะนํา
สินค้า 

0 23 60 0 83 

ผู้รับเหมาก่อ สร้าง 0 18 27 0 45 
ท่านตัดสินใจด้วยตนเอง 0 70 50 0 130 
สื่อต่างๆ 0 13 6 0 19 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่
ท่ีท่านตัดสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้าน 
ไทวัสดุ 

วันเสาร์– อาทิตย์ 5 127 134 0 266 18.167 .001
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 11 22 0 37 
วันจันทร์- ศุกร์ 0 51 46 0 97 

ความถ่ีในการซ้ือ
สินค้าจากร้าน
ไทวัสดุบ่อย
เพียงใด 

สัปดาห์ละ 1ครั้ง 0 8 30 0 38 28.676 .000*
เดือนละ 1คร้ัง 0 37 35 0 72 
สองเดือนต่อ 1ครั้ง 3 112 104 0 219 
มากกว่าท่ีระบุ 6 32 33 0 71 

จํานวนค่าใช้จา่ย
ในแต่ละคร้ังโดย
เฉลี่ย 

ไม่เกิน 5,000 บาท 9 144 154 0 307 4.149 .386
5,001-20,000 บาท 0 34 31 0 65 
20,001 – 50,000 บาท 0 11 17 0 28 
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ตารางที่ 16 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน 
ร้านไทวัสดุ 

ระดับการศึกษา
รวม x² Sig มัธยม

ศึกษา 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ท่านตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในกลุ่ม
สินค้าประเภท
ใดบ้าง 

กระเบื้องมุงหลังคา 9 166 178 0 353 1.234 .540
ท่อน้ําประปา และ
อุปกรณ์ประปา 

0 24 36 0 60 3.635 .162

สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํา 0 34 72 0 106 18.944 .000
เหล็กเส้น / เหล็กฉาบ 0 6 1 0 7 4.241 .120
ปูนซีเมนต์ / หิน / 
ทราย 

0 27 37 0 64 2.934 .231

ลูกบิด/บานพับ/ มือ
จับ/กลอน/ประตู/
หน้าต่าง 

0 25 28 0 53 1.440 .487

สีทาบ้าน 0 39 67 0 106 11.194 .004
อุปกรณ์ไฟฟ้า 0 118 130 0 248 15.175 .001
เฟอร์นิเจอร์ 9 72 62 0 143 18.876 .000*
สินค้ามีคุณภาพ 0 21 16 0 37  
สินค้ามีราคาถูก /จัด
โปรโมชั่นลดราคา 

0 85 76 0 134 

สถานท่ีสะดวก พร้อม
ท่ีจอดรถ 

9 5 1 0 15 265.860 .000*

เหตุผลท่ี
ตัดสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้าน
ไทวัสดุ 

การจัดเรียงสินค้าเป็น
หมวดหมู่ หาง่ายข้ึน 

0 18 1 0 19 

หาข้อมูลจาก สื่อต่างๆ 0 4 1 0 5 
ร้านค้ามีชื่อเสียง 0 9 12 0 21 
เพ่ือนแนะนํา (บอกต่อ) 0 18 26 0 44 
พนักงานคอยให้บริการ 
พร้อมให้คําแนะนํา 

0 4 0 0 4 

สินค้ามีความครบถ้วน
ตามความต้องการในท่ี
เดียว (One stop 
service) 

0 52 69 0 121 
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ตารางที่ 16 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน 
ร้านไทวัสดุ 

ระดับการศึกษา
รวม x² Sig มัธยม

ศึกษา 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ท่านชําระค่า
สินค้าในร้าน 
ไทวัสดุ ด้วย
วิธีการใด 

เงินสด 8 114 112 0 234 12.130 .016
บัตรเครดิต     0 45 71 0 116 
ผ่อนชําระเป็นงวดๆ 
(เงินสด) 

1 30 19 0 50 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 
จําแนกตามระดับการศึกษา ในแต่ละด้านดังน้ี 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญที่ทําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ ระดับการศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากรา้นไทวัสดุ 
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้โดยเฉลี่ย 
ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับเหตุผลทีตั่ดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซือ้สินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ดังน้ี 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญที่ทําให้ท่านรู้จกัร้านไทวัสดุ  
H1: อาชีพ มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

จากร้านไทวัสดุ 
H1: อาชีพ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก

ร้านไทวัสดุ 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซือ้สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: อาชีพ มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
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H1: อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H1: อาชีพ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
H1: อาชีพ มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสนิค้าในกลุ่มสินค้า 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: อาชีพ มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  
H1: อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 
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ตารางที่ 17 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 

อาชีพ

รวม x² Sig 
ช่างผู้รับ
เหมาก่อ 
สร้าง 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/ 

อาชีพอิสระ
นักศึกษา 

ข้าราชการ
/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

อาชีพ
อื่นๆ 

สื่อที่สําคัญคือสื่อใด ที่ทําให้ท่าน
รู้จักร้านไทวัสดุ 

สื่อโทรทัศน์ 23 21 3 13 89 3 152 93.100 .000*
สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ /นิตยสาร) 3 6 3 5 11 0 28
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 2 0 1 1 29 2 35
แผ่นพับใบปลิว 2 0 1 0 10 0 13
สื่อป้ายโฆษณา 8 47 9 31 26 1 132
ปากต่อปาก 3 12 1 8 16 0 40

ผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจ
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านไทวัสดุ 

ญาติใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว 7 34 9 29 39 0 118 197.626 .000*
เพื่อน 2 0 3 0 10 0 15
เจ้าหน้าที่แนะนําสินค้า 0 0 0 0 83 0 86
ผู้รับเหมาก่อ สร้าง 4 14 2 0 24 0 45
ท่านตัดสินใจด้วยตนเอง 26 38 3 26 22 0 120
สื่อต่างๆ 2 0 1 3 13 0 19

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ท่านตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 

วันเสาร์ – อาทิตย์ 21 17 13 43 169 3 266 161.882 .000*
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 0 16 0 11 10 0 37
วันจันทร์- ศุกร์ 20 53 5 4 12 3 97
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ตารางที่ 17 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 

อาชีพ

รวม x² Sig 
ช่างผู้รับ
เหมาก่อ 
สร้าง

ธุรกิจ
ส่วนตัว/ 

อาชีพอิสระ
นักศึกษา 

ข้าราชการ
/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน

อาชีพ
อื่นๆ 

ความถี่ในการซื้อสินค้าจากร้าน
ไทวัสดุบ่อยเพียงใด 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6 3 2 4 23 0 38 57.997 .000*
เดือนละ 1 ครั้ง 7 32 2 10 21 0 72
สองเดือนต่อ 1 ครั้ง 23 46 9 22 114 5 219
มากกว่าที่ระบุ 5 5 5 22 33 1 71

จํานวนค่าใช้จา่ยในแต่ละครั้ง
โดยเฉลี่ย 

ไม่เกิน 5,000 บาท 29 67 8 51 149 3 307 70.704 .000*
5,001-20,000 บาท 1 19 4 5 35 1 65
20,001 – 50,000 บาท 11 0 6 2 7 2 28

ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่ม
สินค้าประเภทใดบ้าง 

กระเบื้องมุงหลังคา 3 3 4 2 33 2 47 20.520 .001
ท่อน้ําประปา และอุปกรณ์ประปา 5 2 6 10 36 1 60 18.293 .003
สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํา 8 19 1 9 69 0 106 20.780 .001
เหล็กเส้น/ เหล็กฉาบ 1 1 0 0 3 2 7 36.484 .000*
ปูนซีเมนต์ / หิน/ ทราย 4 2 4 24 29 1 64 41.566 .000*
ลูกบิด/ บานพับ/ มือจับ/กลอน/
ประตู/ หน้าต่าง

2 11 3 9 28 0 53 4.205 .520

สีทาบ้าน 18 15 3 4 63 3 106 28.159 .000*
อุปกรณ์ไฟฟ้า 27 67 8 41 103 3 248 20.067 .001
เฟอร์นิเจอร์ 26 56 6 18 34 3 147 73.877 .001*
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ตารางที่ 17 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 

อาชีพ

รวม x² Sig 
ช่างผู้รับ
เหมาก่อ 
สร้าง

ธุรกิจ
ส่วนตัว/ 

อาชีพอิสระ
นักศึกษา 

ข้าราชการ
/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน

อาชีพ
อื่นๆ 

เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านไทวัสดุ 

สินค้ามีคุณภาพ 5 13 4 3 12 0 37 163.0 .000*
สินค้ามีราคาถูก /จัดโปรโมชั่นลดราคา 13 43 2 13 60 3 134
สถานที่สะดวก พร้อมที่จอดรถ 2 2 0 0 11 0 15
การจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ 
หาง่ายขึ้น 

9 2 1 0 6 1 19

หาข้อมูลจากสื่อต่างๆ 1 0 0 3 1 0 5
ร้านค้ามีชื่อเสียง 2 0 3 0 16 0 21
เพื่อนแนะนํา (บอกต่อ) 1 1 1 0 41 0 44
พนักงานคอยให้บริการ พร้อมให้
คําแนะนํา 

0 3 0 0 1 0 4

สินค้ามีความครบถ้วนตามความ
ต้องการในที่เดียว (One stop service)

8 22 7 39 43 2 121

ท่านชําระค่าสินค้าในร้านไท
วัสดุ ด้วยวิธีการใด 

เงินสด 21 75 7 24 105 2 234 55.637 .000*
บัตรเครดิต    11 6 10 29 58 2 116
ผ่อนชําระเป็นงวดๆ (เงินสด) 9 5 1 5 28 2 50

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 
จําแนกตามอาชีพ ในแต่ละด้านดังน้ี 

อาชีพ มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญที่ทําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน

ไทวัสดุ 
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
อาชีพ มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซือ้สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน ดังน้ี 
H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ  
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน

ไทวัสดุ 
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุม่สินค้า 
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสนิค้าในกลุ่มสินค้า 
H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  
H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 
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ตารางที่ 18 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
ในร้านไทวัสดุ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รวม x² Sig 
10,000-
20,001 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาท 

สื่อท่ีสําคัญคือสื่อใด  
ท่ีทําให้ท่านรู้จักร้าน 
ไทวัสดุ 

สื่อโทรทัศน์ 39 66 47 0 152 61.506 .000*
สื่อสิ่งพิมพ์ 
(หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร) 

14 11 3 0 28 

สื่ออิเล็ก 
ทรอนิกส์  
(E-mail) 

0 24 11 0 35 

แผ่นพับใบปลิว 1 12 0 0 13 
สื่อป้าย 
โฆษณา 

29 36 67 0 132 

ปากต่อปาก 5 19 16 0 40 
ผู้ท่ีมีส่วนสําคัญท่ีร่วม
ตัดสินใจต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าจาก
ร้านไทวัสดุ 

ญาติใกล้ชิด 
บุคคลใน
ครอบครัว 

30 42 46 0 118 51.837 .000*

เพ่ือน 8 3 4 0 15 
เจ้าหน้าท่ีแนะนํา
สินค้า 

16 34 33 0 83 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 8 7 30 0 45 
ท่านตัดสินใจด้วย
ตนเอง 

20 74 26 0 120 

สื่อต่างๆ 6 8 5 0 19 
ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ี
ท่านตัดสินใจซ้ือสินค้า
จากร้านไทวัสดุ 

วันเสาร์ – อาทิตย์ 67 118 81 0 266 12.725 .013
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 7 11 19 0 37  
วันจันทร์- ศุกร์ 14 39 44 0 97 

ความถ่ีในการซ้ือ
สินค้าจากร้านไทวัสดุ
บ่อยเพียงใด 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3 12 23 0 38 13.826 .032
เดือนละ1 ครั้ง 16 36 20 0 72 
สองเดือนต่อ 1 คร้ัง 52 90 77 0 219 
มากกว่าท่ีระบุ 17 30 24 0 71 
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ตารางที่ 18 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผล 
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
ในร้านไทวัสดุ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รวม x² Sig 
10,000-
20,001 
บาท

20,001-
30,000 
บาท

30,001-
40,000 
บาท

มากกว่า 
40,000 
บาท

จํานวนค่าใช้จา่ย
ในแต่ละคร้ังโดย
เฉลี่ย 

ไม่เกิน 5,000 บาท 62 135 110 0 307 17.399 .002
5,001-20,000 บาท 20 15 30 0 65 
20,001–50,000 บาท 6 18 4 0 28 

ท่านตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในกลุ่ม
สินค้าประเภท
ใดบ้าง 

กระเบื้องมุงหลังคา 8 25 14 0 47 2.759 .252
ท่อน้ําประปาและ
อุปกรณ์ประปา 

15 22 23 0 60 .874 .646

สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํา 19 41 46 0 106 3.659 .160
เหล็กเส้น/ เหล็กฉาบ 2 4 1 0 7 1.462 .481
ปูนซีเมนต์/ หิน/ ทราย 11 20 33 0 64 8.024 .018
ลูกบิด/ บานพับ/ มือ
จับ/ กลอน/ ประตู/ 
หน้าต่าง 

17 18 19 0 53 3.829 .147

สีทาบ้าน 14 48 44 0 106 6.654 .036
อุปกรณ์ไฟฟ้า 56 93 99 0 248 6.031 .049
เฟอร์นิเจอร์ 20 77 46 0 143 14.842 .001

เหตุผลท่ี
ตัดสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้านไท
วัสดุ 

สินค้ามีคุณภาพ 15 8 14 0 37 64.379 .000*
สินค้ามีราคาถูก/ จัด
โปรโมชั่นลดราคา

19 67 48 0 134 

สถานท่ีสะดวก พร้อมท่ี
จอดรถ 

4 9 2 0 15 

การจัดเรียงสินค้าเป็น
หมวดหมู่หาง่ายขึ้น

1 17 1 0 19 

หาข้อมูลจากสื่อต่างๆ 3 1 1 0 5 
ร้านค้ามีชื่อเสียง 4 2 15 0 21 
เพ่ือนแนะนํา (บอกต่อ) 16 18 10 0 44 
พนักงานคอยให้ บริการ 
พร้อมให้คําแนะนํา

0 3 1 0 4 

สินค้ามีความครบถ้วนตาม
ความต้องการในท่ีเดียว 
(One Stop Service)

26 43 52 0 121 
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ตารางที่ 18 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผล 
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน (ต่อ) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
ในร้านไทวัสดุ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รวม x² Sig 
10,000-
20,001 
บาท

20,001-
30,000 
บาท

30,001-
40,000 
บาท

มากกว่า 
40,000 
บาท

ท่านชําระค่าสินค้า
ในร้านไทวัสดุ 
ด้วยวิธีการใด 

เงินสด 46 101 87 0 234 3.870 .424
บัตรเครดิต     28 51 37 0 116 
ผ่อนชําระเป็นงวดๆ 
(เงินสด) 

14 16 20 0 50 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 
จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในแต่ละด้านดังน้ี 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญที่ทําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ไม่มคีวามสมัพันธ์กับช่วงเวลาทีท่่านตัดสินใจซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซือ้สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซือ้สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 
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ส่วนที่ 5 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกัน มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 19 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ จําแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ชาย หญิง 

Sig 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์
คุณภาพของสินค้า 4.24 .565 4.26 .603 .029
รูปลักษณ์ทีท่ันสมัยของสินค้า  3.91 .505 3.96 .824 .033
ความหลากหลายของสินค้า  3.79 .764 4.01 .685 .037
มีสินค้าแบบใหม่ๆ ให้เลือกสรร 3.63 .720 4.01 .668 .036
มีการรับประกันของสินค้า 3.55 .795 3.96 .858 .042
ด้านราคา  
มีการให้สินเช่ือ หรือการผ่อนชําระ 3.45 .615 3.60 .885 .037
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.79 .550 3.89 .776 .033
มีมุมสินค้าราคาประหยัด 3.59 .755 3.90 .793 .039
มีส่วนลดให้ เมือจ่ายเงินสด 3.67 .660 3.81 .786 .038
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  
มีความรวดเร็วในการจัดส่งสนิค้า 3.39 .620 3.97 .635 .034
มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่
เลือกซื้อง่ายขึ้น

3.69 1.022 4.19 .804 .048

มีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานที่ใช้งาน/หาง่าย 3.61 .824 3.71 .761 .040
ด้านการส่งเสริมการตลาด  
สินค้าที่ต้องการทํารายการลดราคา 3.52 .683 3.96 .806 .038
มีคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก เพ่ือแลกของรางวัล 3.59 .906 3.96 .828 .045
มีสื่อโฆษณาแจ้งทราบ เกี่ยวกับการ ลด แลก แจก แถม 3.65 .796 3.81 .916 .043
มีการสาธิต วิธีการใช้งาน  3.49 .630 3.77 .896 .038
มีพนักงานแนะนําสินค้า 3.48 .602 3.75 .881 .037
มีการรับเปลี่ยน คืนสินค้า  3.71 .743 3.81 .891 .040
มีคูปองลุ้นชิงโชค /คูปองส่วนลด 3.65 .740 4.01 .799 .039

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน พบว่าในหัวข้อ คุณภาพ
ของสินค้า รูปลักษณ์ที่ทันสมัยของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า มีสินค้าแบบใหม่ๆ ให้เลือกสรร 
มีการรับประกันของสินค้า ไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ ด้านราคา แตกต่างกัน พบว่าในหัวข้อด้านราคา มี
การให้สินเช่ือ หรือการผ่อนชําระ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีมุมสินค้าราคาประหยัด มีส่วนลดให้เมื่อจ่าย 
เงินสด ไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกัน 
พบว่าในหัวข้อมีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่เลือกซื้อ
ง่ายขึ้น มีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานที่ใช้งาน/หาง่าย ไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
แตกต่างกัน พบว่าในหัวข้อ สินค้าที่ต้องการทํารายการลดราคา มีคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิกเพ่ือแลก
ของรางวัล มีสื่อโฆษณาแจ้งทราบเก่ียวกับการ ลด แลก แจก แถม มีการสาธิตวิธีการใช้งาน มีพนักงาน
แนะนําสินค้า มีการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า มีคูปองลุ้นชิงโชค/คูปองส่วนลด ไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล” สามารถนํามาสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.3 อายุระหว่าง 31-41 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 44.3 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาจบปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 50.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยประเภท อพาร์ทเม้นท์/
คอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 41.3 วัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าส่วนใหญ่ เพ่ือปรับปรุง/ต่อเติม คิดเป็น
ร้อยละ 51.0 

สื่อสําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักร้านไทวัสดุ ส่วนใหญ่ คือ สื่อโทรทัศน์ คิดเป็น
ร้อยละ 38.0 ผู้ที่ช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุส่วนใหญ่ เป็นท่านตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อสินค้า คือช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 66.5 ในรอบ 
1 ปีที่ผ่านมามีการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ ส่วนใหญ่จะใช้บริการสองเดือนต่อ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
54.8 ส่วนใหญ่ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
76.8 ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 29.7 เหตุผลส่วนใหญ่
ที่ตัดสินใจซื้อสินค้า เพราะสินค้ามีราคาถูก/จัดโปรโมช่ันลดราคา คิดเป็นร้อยละ 33.5 ส่วนใหญ่เลือก
ชําระค่าสินค้าโดยเงินสด คิดเป็นร้อยละ 58.5  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

ทุกด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (X̅ = 3.92) โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ คุณภาพของสินค้า รูปลักษณ์
ที่ทันสมัยของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า มีสินค้าแบบใหม่ๆ ให้เลือกสรร และมีการรับประกัน

ของสินค้า ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X̅ = 3.70) โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ มีการจัดวางสินค้า 
เป็นระเบียบแบ่งเป็นหมวดหมู่เลือกซื้อง่ายข้ึน มีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานที่ใช้งาน/หาง่าย และมีความรวดเร็ว

ในการจัดส่งสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด (X̅ = 3.71) โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ แจกคูปอง
ลุ้นชิงโชค/ คูปองส่วนลด มีการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า มีคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิกเพ่ือแลกของรางวัล  
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มีสื่อโฆษณาแจ้งให้ทราบเก่ียวกับรายการ ลด แลก แจก แถม สินค้าที่ต้องการทําการลดราคา มีการสาธิต 

วิธีการใช้งาน และมีพนักงานแนะนําสินค้า ด้านราคา (X̅ = 3.70) อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนประกอบ
ที่สําคัญ คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีส่วนลดให้เมื่อจ่ายเงินสด มีมุมสินค้าราคาประหยัด และมี
การให้สินเช่ือ หรือการผ่อนชําระ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 

1. จําแนกตามเพศ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1.1 เพศ มีความสมัพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําใหท้่านรู้จักร้านไทวัสดุ  
 1.2 เพศ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
จากร้านไทวัสดุ  
 1.3 เพศ มีความสมัพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ  
 1.4 เพศ มีความสมัพันธ์กับความถี่ในการซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุ  
 1.5 เพศ มีความสมัพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
 1.6 เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินคา้ 
 1.7 เพศ มีความสมัพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ  
 1.8 เพศ มีความสมัพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  

2. จําแนกตามอายุ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 2.1 อายุ มีความสมัพันธ์กับสื่อที่สําคัญทีท่ําใหท้่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
 2.2 อายุ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านไทวัสดุ 
 2.3 อายุ มีความสมัพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 2.4 อายุ มีความสมัพันธ์กับความถี่ในการซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุ 
 2.5 อายุ มีความสมัพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
 2.6 อายุ มีความสมัพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
 2.7 อายุ มีความสมัพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 2.8 อายุ มีความสมัพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ  

3. จําแนกตามระดับการศึกษา สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 3.1 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญที่ทําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
 3.2 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
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 3.3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน
ไทวัสดุ 
 3.4 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 3.5 ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้โดยเฉลี่ย 
 3.6 ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
 3.7 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับเหตุผลทีตั่ดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 3.8 ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 

4. จําแนกตามอาชีพ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 4.1 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญที่ทําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
 4.2 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
จากร้านไทวัสดุ 
 4.3 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 4.4 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 4.5 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
 4.6 อาชีพ มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
 4.7 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซือ้สินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 4.8 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 

5. จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 5.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสื่อที่สําคัญที่ทําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
 5.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสินใจต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 5.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านไทวัสดุ 
 5.4 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ไม่มคีวามสมัพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 5.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
 5.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้า 
 5.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพันธ์กับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
 5.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการชําระค่าสินค้าในร้านไทวัสดุ 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุแตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุไม่มีความแตกต่างกันในทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2546) ซึ่งประกอบด้วยด้ารผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Place) และด้านส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,001 บาท 
ประเภทของที่อยู่อาศัย อพาร์ทเม้นท์/คอนโดมิเนียม วัตถุประสงค์ของการซื้อ เพ่ือปรับปรุง/ต่อเติม ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ วัชรินทร์ กิติพฤฒิพันธ์ุ (2551) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ร้านค้าสมัยใหม่ของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร จากการผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-25,000 บาท และเหตุผลที่มีตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างมากที่สุด เพราะต้องการ
ซ่อมแซม มีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณฐพล ติรนาควิทย์ (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าตราโฮมเบสของลูกค้าร้านโฮมโปร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัท 
เอกชน  

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่สื่อสําคัญที่สุดที่ทําให้รู้จักร้าน
ไทวัสดุ คือ โทรทัศน์ ผู้ที่มีส่วนสําคัญทีช่่วยตัดสินใจซือ้สินค้าจากร้านไทวัสดุคือ ท่านตัดสินใจด้วยตนเอง 
ช่วงเวลาส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุคือ ใช้บริหารช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ในรอบ 1 ปีมี
การซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ ประมาณ สองเดือนต่อ 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ 
สินค้าจากร้านไทวัสดุต่อคร้ังไม่เกิน 5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้า กลุ่ม
สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ เพราะ สินค้ามีราคาถูก /จัด
โปรโมช่ันลดราคา และการชําระค่าสินค้าภายหลังตัดสินใจซื้อแล้ว จะชําระด้วยเงินสด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุกฤษฏ์ิ เดิงขุนทด (2553) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มผู้จําหน่าย
วัสดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
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ทราบข้อมูลร้านจําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างจากโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ใช้บริการส่วนใหญ่วันอาทิตย์ 
และมีการชําระค่าสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเงินสด  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ 
โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4Ps) จากงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) อีกทั้งสอดคล้องการงานวิจัย
ของ ธเนศ ยคันตวนิชชัย (2546) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของศูนย์วัสดุก่อสร้างซีเมนต์
ไทยโฮมมาร์ทแม็กซ์ สาขาอุดรธานี จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่
ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านบริการ ด้านสถานที่และการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริม
การตลาด  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในคุณภาพของสินค้า รองลงมาคือ 
รูปลักษณ์ที่ทันสมัยของสินค้า และความหลากหลายของสินค้า 

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 
รองลงมาคือ มีส่วนลดให้ เมื่อจ่ายเงินสด และมีมุมสินค้าราคาประหยัด  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการจัดวางสินค้า
เป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่เพ่ือเลือกซื้อง่ายขึน้ รองลงมาคือมีทําเลที่ต้ังอยู่ใกล้สถานที่ใช้งาน/ หาง่าย 
และมีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับมีคูปองลุ้นชิงโชค/ 
คูปองส่วนลด รองลงมาคือ มีการรับเปลี่ยน คืนสินค้า และมีคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิกเพ่ือแลกของ
รางวัล 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการสินค้าที่มี
คุณภาพ รูปลักษณ์มีความทันสมัย และมีความหลากหลายของสินค้า ดังน้ันสินค้าที่นําเข้ามาวางจําหน่าย 
จะต้องมีขั้นตอนการพิจารณาสนิค้า มีการคัดสรรสนิค้า และตรวจสอบคุณภาพให้ตรงกับมาตรฐาน มอก. 
เพ่ือรองรับมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น ซึ่งความหลากหลาย
ของสินค้าช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงที่จะสามารถเพ่ิมยอดขายให้กับ
บริษัทได้  
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2. ด้านราคา จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับราคา
ที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีส่วนลดให้เมื่อจ่ายเงินสด และมีมุมสินค้าราคาประหยัด ดังน้ันราคาของสินค้า
ไม่ควรต้ังราคาแพงเกินกว่ามูลค่าของสินค้า ควรกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพ เพ่ิมส่วนลด 
เพ่ือเป็นช่องทางในการตัดสินใจซื้อสินค้า จัดมุมสินค้าราคาประหยัดให้มากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซื้อ 
และตัดสินใจซื้อที่เร็วขึ้น นอกจากน้ีควรมีการตรวจสอบราคาจากป้ายราคาสินค้า ณ จุดขายให้ถูกต้อง 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่เพ่ือเลือกซื้อง่ายขึ้น มีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้
สถานที่ใช้งาน/หาง่าย และมีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า เพราะในยุคปัจจุบันการสร้างความสะดวกสบาย 
(One Stop Service) เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคตระหนัก และให้ความสําคัญ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับมีคูปองลุ้นชิงโชค/คูปองส่วนลด มีการรับเปลี่ยน คืนสินค้า และมีคะแนนสะสมจากบัตร
สมาชิกเพ่ือแลกของรางวัล ดังน้ันควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบ และเข้าถึงมาก
ย่ิงขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง “พฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสินค้าจากร้านไทวัสดุ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” 

 
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ 

ของงานวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคทั่วไป 
2. ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
3. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

จากร้านไทวัสดุ 
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามของผูบ้ริโภคท่ัวไป 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ในช่อง   น้าคําตอบที่ท่านเลือก  
1. เพศ  
  ชาย  หญิง 
2. อายุ 
  21-30 ปี  31-40 ปี 
  41-50 ปี  มากกว่า 50 ปี 
3. อาชีพ 
  ช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง  ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
  นักศึกษา  ข้ารับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัทเอกชน  อาชีพอ่ืนๆ (โปรดระบุ..........................) 
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4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตร ี  ปริญญาเอก 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  10,000-20,001 บาท  20,001-30,000 บาท 
  30,001-40,000 บาท  มากกว่า 40,000 บาท 
6. ประเภทของที่อยู่อาศัยที่ท่านซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุไปใช้ 
  บ้านเด่ียว / บ้านแฝด  อพาร์ทเมน้ท์ / คอนโดมเินียม 
  ทาวน์โฮม /ทาวน์เฮ้าส์  ตึกแถว / อาคารพาณิชย์ 
  โรงแรม / รีสอร์ท  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................) 
7. วัตถุประสงค์ของการซื้อจากร้านไทวัสดุไปใช้เพ่ือ 
  สร้างบ้านใหม่  ปรับปรุง /ต่อเติม  
  เพ่ือนําไปจําหน่าย 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในช่อง    หน้าคําตอบที่ท่านเลือก (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
8. สื่อทีส่ําคัญคือสื่อใด ทีท่ําให้ท่านรู้จักร้านไทวัสดุ 
  สื่อโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร) 
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  แผ่นพับ /ใบปลิว 
  สื่อป้ายโฆษณา  ปากต่อปาก 
9. ผู้ทีม่ีส่วนสําคัญที่ร่วมตัดสนิใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
  ญาติใกล้ชิด บุคคลในครอบครัว  เพ่ือน 
  เจ้าหน้าทีแ่นะนําสินค้า  ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
  ท่านตัดสนิใจด้วยตนเอง  สื่อต่างๆ  
10. ช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีท่่านตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ 
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์   วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
11. ท่านซื้อสนิค้าจากร้านไทวัสดุบ่อยเพียงใด 
  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เดือนละ 1 ครั้ง 
  สองเดือนต่อ 1 ครั้ง  มากกว่าทีร่ะบุ โปรดระบุ..................... 
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12. จํานวนค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังโดยเฉลี่ยที่ท่านใช้จ่ายหลังการตัดสินใจซื้อสินค้า 
  ไม่เกิน 5,000 บาท   5,001-20,000 บาท  
  20,001 – 50,000 บาท  มากกว่าทีร่ะบุ โปรดระบุ.................... 
13. ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  กระเบ้ืองมุงหลังคา  ท่อนํ้าประปา และอุปกรณ์ประปา  
  สุขภัณฑ์ภายในห้องนํ้า  เหล็กเส้น / เหล็กฉาบ 
  ปูนซีเมนต์ / หิน / ทราย  ลูกบิด/บานพับ/ มือจับ/กลอน/ประตู 
  สทีาบ้าน  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
  เฟอร์นิเจอร์  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………….. 
14. เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินคา้จากร้านไทวัสดุ 
  สินค้ามคีณุภาพ  สินค้ามรีาคาถูก /จัดโปรโมช่ันลดราคา 
  สถานทีส่ะดวก พร้อมที่จอดรถ  การจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ หาง่าย 
  หาข้อมูลจากสื่อต่างๆ  ร้านค้ามีช่ือเสียง 
  เพ่ือนแนะนํา (บอกต่อ)  พนักงานคอยให้บริการ พร้อมให้คําแนะนํา 
  สินค้ามคีวามครบถ้วนตามความต้องการในที่เดียว (One Stop Service) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ...........   
15. ท่านชําระค่าสินค้าด้วยวิธีใด  
  เงินสด  บัตรเครดิต  ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ (เงินสด) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า 
จากร้านไทวัสดุ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างตามระดับความสําคัญจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในแต่ละด้านทีม่ีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า 
เกณฑ์การให้คะแนน: คะแนน 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 
 คะแนน 4 = เห็นด้วยมาก 
 คะแนน 3 = เห็นด้วยปานกลาง 
 คะแนน 2 = เห็นด้วยน้อยสุด 
 คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสาํคัญ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภัณฑ์
16. คุณภาพของสินค้า 

 
 

17. รูปลักษณท์ี่ทันสมัยของสินค้า ดึงดูดความสนใจ   
18. ความหลากหลายของสินค้า   
19. มีสินค้าแบบใหม่ๆ ให้เลือกสรร   
20. การรับประกันของสินค้า   
ด้านราคา 
21. มีการให้สนิเช่ือ หรือ การผ่อนชําระ 

  

22. ราคาถูก เหมาะสมกับคุณภาพ   
23. มีมุมสินค้าราคาประหยัด   
24. มีส่วนลด เมือจ่ายเงินสด   
ด้านการจัดจําหน่าย 
25. มีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า  

  

26. มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่
เพ่ือเลือกซื้อง่ายขึ้น 

  

27. มีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานที่ใช้งาน/หาง่าย   
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
28. สินค้าที่ต้องการทํารายการลดราคา 

  

29. มีคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก เพ่ือแลกของรางวัล   
30. มีสื่อโฆษณาแจ้งทราบ เก่ียวกับการ ลด แลก แจก แถม   
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสาํคัญ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

31. มีการสาธิต วิธีการใช้งาน และมีพนักงานแนะนําสินค้า   
32. มีการรับเปลี่ยน คืนสินคา้    
33. มีคูปองลุ้นชิงโชค/ คูปองส่วนลด   

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านไทวัสดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านที่ให้ข้อมลูคร้ังน้ี 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบงานวิจัย
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