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การวจิยัในครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของ
รา้นคา้ปลกีจากรา้นคา้สง่วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ จ าแนกตามขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของฝ่ายจดัซือ้รา้นคา้
ปลกีวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในการขายสนิคา้
วสัดุก่อสรา้ง และขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้ง ในจงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบไปดว้ย จ านวน
รถขนส่งและอุปกรณ์ขนถ่ายสนิคา้ ปรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัเฉลีย่ต่อเดอืน พืน้ทีก่องเกบ็สนิคา้ จ านวนพนักงานใน
รา้น และลกัษณะขององคก์ร 
   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื รา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งทีอ่ยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 150 รา้นคา้ 
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

รา้นคา้ปลกีในจงัหวดัสมุทรปราการใหร้ะดบัความส าคญัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ในดา้นสนิคา้ ดา้นบรกิาร 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
รา้นค้าปลกีที่มเีพศของฝ่ายจดัซื้อต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการ ตลาดทีส่ าคญัในการซื้อสนิค้าจากร้านคา้ส่งวสัดุ
ก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ มดีา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนั รา้นคา้ปลกีทีม่รีะดบัการศกึษาของฝ่ายจดัซือ้
ต่างกนั มปีจัจยัสว่นประสมทางการ ตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง โดยรวมแตกต่างกนั รา้นคา้ปลกีทีม่ปีรมิาณ
การจดัเกบ็สนิคา้ (ปูนซเีมนต์) เฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 
ในดา้นการสง่เสรมิทางการขาย แตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั: รา้นคา้ปลกี รา้นคา้สง่ วสัดุก่อสรา้ง 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to study marketing mix factors important to buying decision of retail shops 
from wholesalers in Samutprakarn area and classified by demographic factors which are gender, age, educational 
level and experience in construction materials by, and effects of retail shops factors which are amount of loading 
vehicles, amount of monthly inventory, storage area size, number of employees and types of organization. The 
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sample for this research was 150 retail shops in Samutprakarn area. The tools used in this research were 
questionnaires. 

The research results are as follows: 
The retail shops in Samutprakarn area considered overall marketing mix factors as highly important. For 

each specific factor, the retail shops considered the product, service, price, sale distribution, sale promotion and 
advertising as highly important. The retail shop personnel with different gender considered marketing mix factors 
in sale distribution differently. The retail shops with different education levels, considered marketing mix factors 
differently. For each specific factor the retail shops considered in advertising differently. The retail shops with 
different inventory level of cement bag, considered marketing mix factors in sale promotion differently.  
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บทน า 

ผูค้า้สง่ (Wholesalers)   หรอือาจเรยีกว่า  ผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributors)  ต่างจากผูค้า้ปลกีหลายประการ  ประการ
แรก    ผูค้า้สง่ใหค้วามส าคญักบัท าเลทีต่ัง้   การจดับรรยากาศ    และการสง่เสรมิการตลาดน้อยกว่าผูค้า้ปลกี   เพราะไม่ได้
เน้นผูบ้รโิภคคนสุดท้าย  ประการที่สอง   การคา้ส่งจะมขีนาดใหญ่กว่าการคา้ปลกีและจะครอบคลุมพืน้ทีก่วา้งขวางกว่า
การคา้ปลกีดว้ย รา้นคา้สง่เป็นกลจกัรส าคญั ธุรกจิการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง การเปิดรา้นจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 
ตอ้งเริม่จากการหาพืน้ทีต่ัง้รา้นโดยพจิารณาจากต าแหน่งที่ ขนาดของรา้นต้องมคีวามสมัพนัธก์บัตลาดและจ านวนรายการ
สนิคา้ทีจ่ะขาย โดยแบ่งพืน้ทีไ่วเ้ป็นคลงัสนิคา้ และบรเิวณจอดรถขนถ่ายสนิคา้ต่อมา ทีส่ าคญัจะต้องส ารวจลกัษณะของ
รา้นคา้ในตลาดว่าลูกคา้เป็นกลุ่มเป้าหมายระดบัไหน เป็นงานก่อสรา้งขนาดเลก็หรอืใหญ่ เพื่อวางแผนว่าคู่แข่งในตลาด
สนิค้าประเภทเดยีวกนัขายสนิคา้ประเภทใด รวมถงึก าหนดชนิดวสัดุและปรมิาณสนิค้าได้การคดัเลอืกผู้ผลติสนิคา้หรอื           
ซพัพลายเออรท์ าไดโ้ดยตดิต่อไปยงับรษิทันัน้ๆ เพื่อขอทราบรายละเอยีดการขอเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรอืการซือ้ขายสนิคา้ 
ซึง่ผูผ้ลติวสัดุก่อสรา้งมกัเลอืกตวัแทนจ าหน่ายจาก ทีต่ัง้รา้น เงนิทุน ความสามารถ และประสบการณ์ของเจา้ของรา้น เป็น
หลกัการเตรยีมความพรอ้มท าธุรกจิจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ผูป้ระกอบการตอ้งตดิตามการเปลีย่นแปลงต่างๆ เพื่อปรบัเปลีย่น
ใหท้นักบัสภาพการณ์ ในดา้นตวัผูบ้รโิภค สนิคา้ สภาพเศรษฐกจิ  แต่อย่างไรกต็าม ในการกระจายสนิค้าผ่านช่องทาง
รา้นคา้ปลกี ตวัแทนจ าหน่าย (Agent) หรอืรา้นคา้สง่สนิคา้วสัดุก่อสรา้งมกัประสบปญัหาในการจ าหน่ายสนิคา้ไปยงัช่องทาง
ดงักล่าว ในลกัษณะที่คล้าย ๆ กนัเช่น ปญัหาการแข่งขนัระหว่างรา้นค้าส่งด้วยกนัเอง ปญัหาผูค้้าส่งไม่ทราบแน่ชดัว่า
ลกัษณะเหตุผลการซือ้สนิคา้ของรา้นคา้ปลกีเป็นเช่นไร เหตุใดรา้นค้าปลกีจงึตดัสนิใจมาซือ้สนิคา้กบัตน เหตุใดจงึเปลีย่น
การซือ้สนิคา้ไปซือ้สนิคา้กบัรา้นคา้สง่รายอื่น มปีจัจยัอะไรทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกรา้นคา้ส่งหรอืไม่ และถ้ามปีจัจยั
ต่าง ๆ เหล่านัน้คอือะไร สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นประเดน็ปญัหาทีผู่ป้ระกอบการรา้นคา้สง่ตอ้งการทราบ เพื่อใชป้ระกอบใน
การวางแผนการจ าหน่ายสนิคา้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของร้านค้าปลกีไดอ้ย่างถูกต้อง และเหมาะสม  ดงันัน้ใน
การศกึษาครัง้นี้ทางผูว้จิยัจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องทราบถงึปจัจยัทีส่ าคญั ในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของรา้นคา้ปลกีว่า 
อะไรคอืปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อ สรา้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและเป็น
แนวทางในการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการจดัจ าหน่ายสนิ คา้วสัดุก่อสรา้งให ้มคีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้
ทีม่าใชบ้รกิาร และลกูคา้เกดิความพอใจสงูสดุ 
 



3 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
   การศกึษาครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคญัในการซื้อสนิค้าวสัดุ

ก่อสรา้งของ รา้นคา้ปลกีจากรา้นคา้สง่วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยมจีุดมุ่งหมายเฉพาะดงันี้  
   1. เพื่อศกึษาระดบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของรา้นคา้ปลกี ในดา้น

สนิคา้ ดา้นบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย และ ดา้นการใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์ 
   2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความส าคญัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของรา้นค้า

ปลกี เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของฝา่ยจดัซือ้ของรา้นคา้ปลกี จ าแนกตามขอ้มูล เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ใน
การขายสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 

  3. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความส าคญัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้างของร้านค้า
ปลกี เกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของรา้นค้าปลกีวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัสมุทรปราการ จ าแนกตามขอ้มูล จ านวนรถขนส่งและ
อุปกรณ์ขนถ่ายสนิคา้ ปรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้เฉลีย่ต่อเดอืน พืน้ทีก่องเกบ็สนิคา้ จ านวนพนักงานในรา้น และลกัษณะของ
องคก์ร 

  4. เพื่อรวบรวมความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติมในการซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้างสร้างของร้านค้าปลกีวสัดุ
ก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ  

 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
 ขอ้มูลทัว่ไปของฝ่ายจดัซื้อร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัสมุทรปราการ ได้แก่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา
ประสบการณ์ในการขายสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 
 ขอ้มูลทัว่ไปของร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้าง ในจงัหวดัสมุทรปราการ ได้แก่ จ านวนรถขนส่งและอุปกรณ์ขนถ่าย
สนิคา้ ปรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัเฉลีย่ต่อเดอืน พืน้ทีก่องเกบ็สนิคา้ จ านวนพนกังานในรา้น และ ลกัษณะขององคก์ร 

2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปจัจยัประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของรา้นคา้ปลกีจากรา้นคา้ส่ง
วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ ใน 6 ดา้น ดงันี้ ด้านสนิคา้ ดา้นบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย           
ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์
 
สมมติฐานการวิจยั มดีงันี้ 

1.รา้นคา้ปลกีทีม่เีพศของฝา่ยจดัซือ้ต่างกนั มปีจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้สง่
วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  

2.รา้นคา้ปลกีทีม่อีายุของฝา่ยจดัซือ้ต่างกนั มปีจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  

3.รา้นคา้ปลกีทีม่รีะดบัการศกึษาของฝ่ายจดัซือ้ต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้
วสัดุก่อสรา้ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  

4.ร้านค้าปลีกที่มีประสบการณ์ในการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างของฝ่ายจัดซื้อต่างกันมีปจัจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  

5.รา้นคา้ปลกีทีม่จี านวนรถขนสง่และอุปกรณ์ขนถ่ายสนิคา้ต่างกนัมปีจัจยัสว่นประสมทางการ ตลาดทีส่ าคญัในการ
ซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
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6.ร้านค้าปลกีที่มปีริมาณการจดัเกบ็สนิค้าเฉลี่ยต่อเดอืน (ปูนซเีมนต์ กระเบื้องหลงัคาคอนกรีต และ กระเบื้อง
ซีเมนต์ใยหิน) ต่างกนัมีปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคญัในการซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้าง โดยรวมและรายด้าน          
แตกต่างกนั  

7.รา้นคา้ปลกีทีม่พีืน้ทีก่องเกบ็สนิคา้ต่างกนัมปีจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  

8.ร้านค้าปลีกที่มจี านวนพนักงานในร้านต่างกนัมีปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคญัในการซื้อสนิค้าวสัดุ
ก่อสรา้งโดย รวม และรายดา้นแตกต่างกนั  

9.รา้นคา้ปลกีทีม่ลีกัษณะขององคก์รต่างกนัมปีจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค  

หลกัเกณฑใ์นการแบ่งสว่นตลาดผูบ้รโิภค (Bases for segmenting consumer markets) จากการคน้หาถงึตวัแปร
ทีส่ าคญั ๆ ตวัแปรทีไ่ดจ้ะถอืหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด ตวัแปรทีส่ าคญั ๆ แบ่งออกเป็น 4 เกณฑ ์คอื (1) ภูมศิาสตร ์
(Geographic) (2) ประชากรศาสตร ์(Demographic) (3) จติวทิยา (Psychographic) (4) พฤตกิรรมศาสตร ์(Behaviorist)  

แนวคิดเก่ียวกบัธรุกิจรา้นค้าปลีก  
   การคา้ปลกี (Retailing) คอื กจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการขายสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ย เพื่อ

ใชบ้รโิภคส่วนตวัไม่ใช่เป็นการใชเ้พื่อธุรกจิ จากความหมายจะเหน็ว่าลกัษณะของรา้นคา้ปลกี คอื เป็นกจิกรรมทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืบรกิารและลูกคา้ คอื ผูบ้รโิภค หรอืผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ยซึง่เป็นสถาบนัทีซ่ือ้สนิคา้เพื่อไปใช้
สว่นตวัไม่ใช่เพื่อธุรกจิ การตดัสนิใจเกีย่วกบัส่วนประสมผลติภณัฑด์งันี้ 1. การตดัสนิใจในตลาดเป้าหมาย (Target market 
decision) เป็นการก าหนดตลาดเป้าหมายซึง่ในทีน้ี่กค็อื ผูบ้รโิภค โดยการศกึษาถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคขอ้มูลทีท่ราบจะน าไปจดัหาผลติภณัฑท์ีลู่กคา้ต้องการ ก าหนดราคาทีลู่กคา้ยอมรบั การโฆษณา การส่งเสรมิการ
ขาย และกลยุทธก์ารตลาดอื่นๆ  2. การตดัสนิใจเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีจ่ะจ าหน่าย (Product assortment and 
services decision) ผูค้า้ปลกีต้องพจิารณาว่าจะขายสนิคา้อะไรบา้ง กล่าวคอื จะต้องพจิารณาถงึส่วนประสมผลติภณัฑ์ 
(Product mix) โดยพจิารณาถงึหลกัเกณฑท์ีส่ าคญั คอื ความกวา้งของส่วนประสมผลติภณัฑ์ (Width product mix) และ
ความลกึของส่วนประสมผลติภณัฑ์ (Depth of product mix)   3. การตดัสนิจดัดา้นราคา (Price decision) การก าหนด
ราคาเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีต่้องค านึงถงึการยอมรบัของตลาดเป้าหมายสอดคลอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ผูค้า้ปลกีทุกราย
พอใจทีจ่ะตัง้ราคาโดยบวกเพิม่จากต้นทุนสูงและต้องการยอดขายมาก  4. การตดัสนิใจดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด 
(Promotion decision) ผูค้้าปลกีใช้การส่งเสรมิการตลาดเพื่อก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ดา้นภาพลกัษณ์รา้นขายสนิค้า
คุณภาพดจีะระมดัระวงัในการฝึกอบรมพนกังานขายในการตอ้นรบัลกูคา้มกีารคน้หาความต้องการของลูกค้า แกป้ญัหาและ
ใหค้ าแนะน าแก่ลูกคา้ รา้นคา้ปลกีขายของถูกใชพ้นักงานขายโดยการฝึกอบรมน้อยกว่า แต่เน้นการส่งเสรมิการขายแทน    
5. การตดัสนิใจดา้นการจดัจ าหน่าย (Place decision) ผูค้า้ปลกีจะต้องพจิารณาเรื่องท าเลทีต่ัง้เป็นส าคญัการพจิารณาเรื่อง
ท าเลทีต่ัง้ถอืเกณฑด์งันี้ ต้องใกลช้ดิลูกคา้ อยู่ย่านศูนยก์ารคา้อยู่ในแหล่งธุรกจิเดยีวกนั ผูค้า้ปลกีจะสามารถสรา้งยอดขาย
ไดผ้ล โดยพจิารณาจากจ านวนลูกคา้ทีผ่่านไปมาโดยเฉลีย่ต่อ วนั เปอรเ์ซน็ผูจ้ะเขา้มาในรา้น เปอรเ์ซน็ทีผู่ท้ ีเ่ขา้มาแลว้ซือ้
ยอดขายเฉลีย่ แนวโน้มของธุรกจิคา้ปลกี (Trends in retailing) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2546: 535)  
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แนวคิดเก่ียวกบัธรุกิจค้าส่ง  
  การคา้ส่ง (Wholesaling) หมายถงึ กจิการขายสนิคา้และบรกิารใหก้บัผูซ้ือ้ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ การขายต่อ หรอื
ซือ้ไปใชใ้นการประกอบธุรกจิ จากความหมายดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า การคา้สง่เป็นกจิกรรมทางดา้นการขายสนิคา้และบรกิาร 
ซึง่ผูซ้ือ้ไม่ไดซ้ือ้ไปเพื่อการอุปโภคบรโิภค แต่จะซือ้ไปเพื่อการขายต่อ ผูซ้ือ้หรอืลูกคา้ของผูค้า้ส่ง คอื พ่อคา้ปลกีทีซ่ือ้สนิคา้
ไปเพื่อขายใหก้บัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ยหรอืผูค้า้ส่งอาจจะ เป็นผูท้ีข่ายสนิคา้ใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีซ่ือ้สนิคา้ไป
เพื่อใชใ้นการประกอบการผลติสนิคา้ต่อไป  

ทฤษฎีกลยุทธส่์วนประสมทางการตลาด  
ทฤษฎกีลยุทธส์่วนประสมทาง หมายถงึ ปจัจยัทางการตลาดที่ควบคุมได ้ เพื่อสนองความต้องการของตลาด 

เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด อาจเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าปจัจยัภายในทางการตลาด หรอื ปจัจยัทางการตลาด 
(Internal Marketing Factor หรอื Marketing Factor) ซึง่เป็น เครื่องมอืทีส่ามารถควบคุมได้ ส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย 1. ผลติภณัฑ ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) รวมถงึ การโฆษณา การใหข้า่วและ ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการสง่เสรมิการขาย  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

   ธรรศชนน วติตานนท ์(2545: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ต่อการใชบ้รกิารศนูยค์า้ปลกีวสัดุ
ก่อสรา้งครบวงจร รปูแบบหา้งสรรพสนิคา้: กรณีศกึษาโฮมโปร พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในดา้นสนิคา้ ราคา สถานที ่
และดา้นการส่งเสรมิการขาย โดย ผูบ้รโิภค มคีวามพงึพอใจดา้นสนิคา้มากทีสุ่ด ดา้นความหลากหลายสนิคา้ทีจ่ าหน่าย มี
ความพงึพอใจดา้นราคามากทีสุ่ด ดา้นความชดัเจนดา้นใบเสรจ็รบัเงนิ มคีวามพงึพอใจดา้นสถานทีม่าก ทีสุ่ด ดา้นความ
สะดวกดา้นท าเลทีต่ัง้ มคีวามพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิการขายสงูสุด ดา้นบุคลกิลกัษณะ ท่าทาง และความสุภาพของ
พนกังานขาย ดา้นเสนอแนะเพิม่เตมิคอื ควรมกีารจดั การบรหิารสนิคา้คงเหลอืใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้ควร
เพิม่ชนิดของสนิคา้ให ้มคีวามหลากหลายและทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ และควรปรบัปรุงดา้นการสัง่สนิคา้พเิศษ ดา้นราคายงั
สงูกว่าทอ้งตลาด ดา้นสถานที ่ควรขยายเวลาใหบ้รกิารใหม้ากขึน้ ดา้นการส่งเสรมิการขาย ควรอบรมพนักงานใหม้คีวามรู้
ในตวัสนิคา้ และดา้นอื่น ๆ คอืใหร้กัษาระดบัการใหบ้รกิารใหไ้ด ้เพราะการบรกิารโดยรวมดแีลว้  

  ทนิกฤต จรสัเมตตาคุณ (2546: บทคดัย่อ ) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการรบับรกิารทีร่า้นซเิมนต์
ไทยโฮมมารท์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นชื่อเสยีงของรา้น พบว่า ลกูคา้ทีม่ารบับรกิารทีร่า้นซเิมนตม์คีวามพงึพใจดา้น
ชื่อเสยีงของรา้น มากทีสุ่ดมคีวามพงึพอใจด้านสนิคา้ ทีม่คีุณภาพมากทีสุ่ด มคีวามพงึพอใจดา้นราคาโดยมป้ีายราคาที่
ชดัเจนมาก ทีสุ่ด มคีวาม พงึพอใจดา้นสถานที่ มคีวามสะดวกในการเดนิเลอืกสนิคา้มากทีสุ่ด ความพงึพอใจดา้นบรกิาร 
โดยมพีนักงานช่วยยกสนิคา้มากทีสุ่ด ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นซเิมนต์ไทยโฮมมารท์ มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื การ
จ าหน่ายสนิคา้ทีม่คีุณภาพ และไม่พงึพอใจมากทีส่ดุ คอื ราคาสนิคา้สงูกว่ายีห่อ้อื่น  

  ธชัชนัญ พุทธประสาท (2545: บทคดัย่อ ) ไดศ้กึษาถงึพฤตกิรรมและการใชป้จัจยัในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
ในศนูยค์า้ปลกีวสัดุก่อสรา้งครบวงจรโฮมเวริค์ พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามถีใ่นการ 

  ซือ้เมื่อมคีวามต้องการจะใช้ ระยะเวลาในการซือ้แต่ละครัง้ 30 นาท ี– 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
1,001 –5,000 บาท ประเภทสนิคา้ในกลุ่มประกอบดว้ยตวัเอง (DIY) ทีผู่บ้รโิภคซือ้มากทีสุ่ด คอื โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ประเภทสนิคา้พืน้ผวิและสขุภณัฑ ์ทีผู่บ้รโิภคซือ้มากทีสุ่ด คอื อุปกรณ์หอ้งน ้า ประเภทสนิคา้วสัดุตกแต่งและเฟอรน์ิเจอรท์ี่
ผูบ้รโิภคซือ้มากทีสุ่ด คอือุปกรณ์จดัเกบ็ในบา้น บรกิารพเิศษทีผู่บ้รโิภคใชม้ากทีสุ่ด คอืศูนยใ์หค้ าปรกึษาวธิกีารแกป้ญัหา 
วธิกีารซ่อมแซมระบบประปา งานประตูหน้าต่าง งานปนู ผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ คอื ตวัผูบ้รโิภคเอง เหตุผลส าคญั
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ทีซ่ื้อสนิค้าของผูบ้รโิภค คอื ใชเ้องในครอบครวั การเลอืกสถานที่ตัง้ของศูนยค์้าปลกีวสัดุก่อสร้างครบวงจรโฮมเวริ์ค 
ผูบ้รโิภคเลอืกเพราะเหตุผลใกลบ้า้น  

สญัญา ศรศีรุตพิร (2546: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาถงึ ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคในรา้นซเิมนต์ไทยโฮมมารท์ต้นแบบ พบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 
30-39 ปี สถานภาพสมรส การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนกังานบรษิทั และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท 
ผูบ้รโิภคให ้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก 
ผู้บริโภคให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดรวมในระดบัปานกลาง  เมื่อพิจารณาถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทัว่ไปของผู้บรโิภคกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภค  ดานจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยที่
ผูบ้รโิภคมาซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเท่ากบั 4.94 ครัง้ โดยใชเ้งนิซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเฉลีย่ต่อครัง้ประมาณ 5,090.51 บาท และ
ใชเ้วลาในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารแต่ละครัง้เฉลีย่ประมาณ 1 ชัว่โมง 11 นาท ีผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้สนิคา้ในวนัหยุด (เสาร-์
อาทติย)์ ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลา 17.01-19.00 น. ซึง่ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้กลุ่มเซรามคิบ่อยทีสุ่ดและผูบ้รโิภคเป็นผูท้ีต่ดัสนิใจ
ซือ้ดว้ยตนเองมากทีส่ดุ และเมื่อพจิารณาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทัว่ไปของผูบ้รโิภคกบัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลติภณัฑ์กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้นการใชเ้วลา/ครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัต ่าเป็นไปในทิศทางตรงกนั
ขา้มอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ขณะทีส่่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นจ านวนครัง้ และค่าใชจ้่าย/
ครัง้ และสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นซเิมนต์ไทยโฮมมารท์ต้นแบบถนนสุขาภบิาล 3 กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้และ
ใชเ้วลาต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ ไม่แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในดา้นจ านวนครัง้ 
และใชเ้วลา/ครัง้ในการซือ้สนิคา้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ ในการมาซือ้สนิคา้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ฝา่ยจดัซือ้รา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งทีอ่ยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่เคยซือ้และ
ไม่เคยซือ้จากรา้นคา้สง่วสัดุก่อสรา้ง ในอดตี ปจัจุบนั และ อนาคต  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครัง้น้ีเป็นฝ่ายจดัซื้อร้านค้าปลีกสนิค้าวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัสมุทรปราการเนื่องจากผู้วิจยัไม่
สามารถทราบจ านวนร้านคา้ปลกีทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัสูตรค านวณกลุ่มตวัอย่าง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร ของ Taro Yamane (1967) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหม้คีวามคลาดเคลื่อน 5%            
(d = .05) โดยก าหนดขนาดของตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 133 รา้นคา้ และผูว้จิยั
ขอเพิม่กลุ่มตวัอย่างเป็น 150 รา้นคา้  

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
  การเลอืกกลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) นัน่คอื การสุ่มตวัอย่าง

ประชากรโดยแบ่งประชากรจากหน่วยหรอืล าดบัขัน้ต่าง ๆ แลว้ท าการสุ่มตวัอย่างประชากรจากหน่วยหรอืล าดบัใหญ่ ๆ 
โดยเรยีงล าดบั ดงันัน้ ในการวจิยัครัง้นี้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมจี านวน 150 รา้นคา้ปลกี และกลุ่มตวัอย่างนี้ ไดจ้ากการสุ่ม
มขี ัน้ตอนดงันี้ 



7 
 

 1.การสุม่ตวัอย่างโดยมกีารก าหนดโควตา (Quota Sampling) ของกลุ่มตวัอย่างเพื่อใหไ้ดส้ดัสว่นทีเ่ท่ากนัในแต่ละ
อ าเภอของจงัหวดัสมุทรปราการ โดยมอี าเภอทัง้หมด 6 อ าเภอ  

 2.การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกเกบ็แบบสอบถามจากรา้นคา้ปลกีวสัดุ
ก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 3.การเกบ็ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งใน
จงัหวดัสมุทรปราการ 
                ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของฝ่ายจดัซือ้รา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการขายสนิค้าวสัดุก่อสร้างซึ่งมีลกัษณะเป็น Checklist ที่เป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questions) แบบมหีลายตวัเลอืก (Multiple Choices) จ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบั ข้อมูลทัว่ไปของร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้าง ในจงัหวดัสมุทรปราการ ได้แก่ 
จ านวนรถขนส่งและอุปกรณ์ขนถ่ายสนิคา้ ปรมิาณการจดัเกบ็สนิค้าคงคลงัเฉลี่ยต่อเดอืน พืน้ที่กองเกบ็สนิค้า จ านวน
พนักงานในร้าน และ ลกัษณะขององค์กร ซึ่งมลีกัษณะเป็น Checklist ที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end 
Questions) จ านวน 5 ขอ้  
     ส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามใหป้ระเมนิตนเองเป็นแบบมาตรประเมนิค่า (Rating scale) 5 ระดบัเกีย่วกบัปจัจยั
ประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งของรา้นคา้ปลกีจากรา้นคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ ใน 
6 ดา้น ดงันี้ ดา้นสนิคา้ ดา้นบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการใหข้่าวและ
ประชาสมัพนัธ ์
             ลกัษณะแบบสอบถามชนิดปลายปิดในแต่ละดา้น จ านวน 36 ขอ้ ใชแ้บบสอบถามแบบ (Semantic Differential 
Scale) ซึง่เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั และเป็นค าตอบสองขา้งตรงกนัขา้ม
กนั โดยมหีลกัเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดบัดงันี้ซึ่งมีลกัษณะเป็นค าถามแบบสเกลการจดัประเภท (Selected 
Category Scale) โดยใหค้วามส าคญั (Importance) และใหค้่าคะแนนหรอื Rating Scale  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้  ผู้วจิยัได้
ด าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
สถิติเชงิพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชงิอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบค่าท ี
(Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) 
 
ผลการวิจยั 

1. ดา้นเพศ จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
57.30 และเพศชาย จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.70 ดา้นอายุของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ช่วงอายุ 31 – 36 ปี มี
จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 รองลงมาคอื ช่วงอายุ 37 – 42 ปี มจี านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0   ช่วงอายุ 43 – 
48 ปี มจี านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 และช่วงอายุ 49 ปีขึน้ไป มจี านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ตามล าดบั ดา้นระดบั
การศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นอนุปรญิญา มจี านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.6 และ ปรญิญาตร ีมจี านวน 
74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.1 ตามล าดบั ดา้นประสบการณ์ในการขายสนิค้าวสัดุก่อสร้างของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็น 6 – 10 ปี มจี านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.2 รองลงมาคอื ระยะเวลาต ่ากว่า หรอืเท่ากบั5 ปี มจี านวน 34 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.8  ระยะเวลา 11 -15 ปี มจี านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2 ระยะเวลา 16 – 20 ปี มจี านวน 20 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.2 และ ระยะเวลา 21ปีขึน้ไป มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 ตามล าดบั 
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2. ขอ้มลูทัว่ไปรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ จ านวนรถอุปกรณ์ขนส่ง  +ขนถ่ายสนิคา้ใน
รา้นคา้ปลกี, พืน้ทีก่องเกบ็สนิคา้โดยเฉลีย่, จ านวนพนักงานในรา้น และลกัษณะองคก์ร จ านวนรถอุปกรณ์ขนส่ง + ขนถ่าย
สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีรวมโดยเฉลีย่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 4 - 7 คนั มจี านวน 43 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 
รองลงมาคอื ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 3 คนั มจี านวน 37 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.7 จ านวน 8 - 11 คนั มจี านวน 32 รา้นคา้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.3 จ านวน 15 คนัขึน้ไป  มจี านวน 22 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 และ จ านวน 12 - 15 คนั มจี านวน 16 
รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ10.7 ตามล าดบั ปรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัโดยเฉลีย่ต่อเดอืน:ปูนซเิมนต์ส่วนใหญ่ ต ่ากว่า หรอื
เท่ากบั 25 ตนั มจี านวน 84 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 56 รองลงมาคอื ไม่จดัเกบ็สนิคา้คงคลงั มจี านวน 41 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 27.3 จ านวน 26 - 50 ตนั มจี านวน 25 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 ตามล าดบั ปรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัโดยเฉลีย่
ต่อเดอืน:กระเบือ้งซเีมนต์ ส่วนใหญ่มากกว่า 1001 แผ่นขึน้ไป มจี านวน 73 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 48.7 รองลงมาคอื ไม่
จดัเกบ็สนิคา้คงคลงั มจี านวน 42 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 28 จดัเกบ็สนิคา้คงคลงั 501 - 1000 แผ่น  มจี านวน 24 รา้นคา้ คดิ
เป็นร้อยละ 16.0 และ จดัเกบ็สนิค้าคงคลงั ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 500 แผ่น  มจี านวน 11 ร้านค้า คดิเป็นร้อยละ 7.3 
ตามล าดบั ปรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัโดยเฉลีย่ต่อเดอืน:กระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี ส่วนใหญ่ ไม่จดัเกบ็สนิคา้คงคลงั มี
จ านวน 61 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 40.7 รองลงมาคอื จดัเกบ็สนิคา้คงคลงั มากกว่า 1001 แผ่นขึน้ไป มจี านวน 55 รา้นคา้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 36 .7 จดัเกบ็สนิคา้คงคลงั 501 - 1000 แผ่น มจี านวน 21 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 และ จดัเกบ็สนิคา้คง
คลงั ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 500 แผ่น มจี านวน 13 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 8.7 ตามล าดบั  พืน้ทีก่องเกบ็สนิคา้โดยเฉลีย่รวม
ส่วนใหญ่มากกว่า 601 ตรม.ขึน้ไป มจี านวน 60 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 รองลงมาคอื พืน้ทีต่ ่ากว่า หรอืเท่ากบั 200 
ตรม. มจี านวน 42 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 พืน้ที ่401 - 600 ตรม. มจี านวน 31 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.7 และ พืน้ที ่
201 - 400 ตรม. มจี านวน 17 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 ตามล าดบั จ านวนพนักงานในรา้นโดยเฉลีย่ส่วนใหญ่ 6 -10 คน 
มจี านวน 40 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.7 รองลงมาคอื จ านวน 16 - 20 คน มจี านวน 34 ร้านคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.7 
จ านวน 1 - 5 คน มจี านวน 33 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 จ านวน 11 - 15 คน มจี านวน 29 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 19.3 
และ จ านวน 21 คนขึน้ไป มจี านวน 14 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 ตามล าดบั ลกัษณะองคก์ร จ านวนรา้นคา้แบบสอบถาม
ทัง้หมด 150 รา้นคา้ หา้งหุน้สว่น มจี านวน 52 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 34.70 รา้นคา้ปลกีทัว่ไป (จดทะเบยีน) มจี านวน 45 
รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 บรษิทั มจี านวน 41 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 27.30 รา้นคา้ปลกีทัว่ไป (ไม่จดทะเบยีน) มจี านวน 
12 รา้นคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ตามล าดบั 

3. ขอ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในซื้อสนิค้าวสัดุก่อสรา้งของรา้นค้าปลกีจากรา้นค้าส่งวสัดุ
ก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ ใน 6 ดา้น ดา้นสนิคา้ ดา้นบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ
การขาย ดา้นการใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยทีส่ามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี้ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย รองลงมาคอื ด้านราคา ดา้นการส่งเสรมิการขาย ด้านการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ ด้านบรกิาร ด้านสนิค้า  
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.70 4.61 4.61 4.57 4.54 4.50 

3.1 ดา้นสนิคา้ พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 และเมื่อแยกพจิารณาเป็นรายขอ้
สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี้ มสีนิคา้เพยีงพอพรอ้มขาย มสีนิคา้วสัดุครบทุกประเภทสนิคา้มหีลายยีห่อ้ เช่นปูนหลายยีห่อ้ให้
เลอืก ปูนเสอื ปูนชา้ง กระเบือ้งหลงัคาตราช้าง ตราเพชร สนิค้ามคีุณภาพทีไ่ด้มาตรฐาน เช่น มมีอก , ISO สนิคา้มคีวาม
หลากหลาย มสีนิคา้ตรงตามความต้องการ มสีนิคา้รูปแบบใหม่ ๆ เสมอ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 4.52 4.50 4.49 4.48 
4.48 4.39 ตามล าดบั 

3.2 ดา้นบรกิาร พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54 และเมื่อแยกพจิารณาเป็นรายขอ้
สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี้ มกีารจดัสง่สนิคา้ทนัท ีมบีรกิารรบัคนืและเปลีย่นสนิคา้ มบีรกิารส่งสนิคา้ มบีรกิารจดัหาช่างและ
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ผู้รบัเหมาก่อสร้าง มีพนักงานช่วยยกหรือขนถ่ายสนิค้า สนิค้าและบริการมีการรบัประกนั มพีนักงานคอยให้ค าแนะน า
เกีย่วกบัสนิคา้ และ เจา้ของรา้นใหบ้รกิารอย่างเป็นกนัเอง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.76 4.75 4.60 4.55 4.47 4.46 4.40 4.31 
ตามล าดบั 

3.3 ดา้นราคา พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 และ เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายขอ้
สามารถเรยีงล าดบัไดด้งัน้ี ฝ่ายจดัซื้อให้ความส าคญัมากทีสุ่ดคอื สามารถต่อรองราคาได ้รองลงมาคอื มกีารใหส้นิเชื่อใน
การช าระเงนิ เช่น เครดติ 15 วนั, 30 วนั, 60 วนั มกีารก าหนดเงื่อนไขทางการคา้เกีย่วกบัราคาสนิคา้อย่างชดัเจน มกีารให้
ส่วนลดเงนิสดแก่ลูกคา้ เช่น ซือ้เงนิสดลดตามอกี 2% มสี่วนลดการคา้กรณีซือ้จ านวนมาก มป้ีายราคาสนิคา้อย่างชดัเจน 
และ มสีนิคา้หลายระดบัราคาจ าหน่าย เช่น ราคาสงู ราคาปานกลาง ราคาถูก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.75 4.68 4.65 4.64 
4.56 4.53 4.49ตามล าดบั  

3.4 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.70 และเมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล าดบัได้ดังน้ี ฝ่ายจดัซื้อให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ลูกค้าสามารถสัง่ซื้อสนิค้าทาง
โทรศพัทไ์ด้ รองลงมาคอื มที าเลทีต่ัง้อยู่ใกล้ที่ท างานหรอืใกล้บา้น และมกีระบวนการขัน้ตอนการซือ้สนิค้าไม่ซบัซ้อนไม่
ยุ่งยากในการซือ้สนิคา้หรอืตดิต่อ เช่น ไม่ต้องตดิต่อหลายแผนกหรอืในการสอบถามรายละ เอยีดสนิคา้ , ราคา และ การ
ช าระเงนิ มพีืน้ทีจ่อดรถสะดวกเพยีงพอค่าเฉลีย่ และการจดัวางสนิคา้เป็นหมวดหมู่ชดัเจน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.81 4.71 
4.71 4.65 4.61 ตามล าดบั 

3.5 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.61 และเมื่อแยก
พจิารณาเป็นรายขอ้สามารถเรยีงล าดบัไดด้งัน้ี ฝ่ายจดัซือ้ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอื การคนืเงนิ (Rebates) เช่น ซือ้ปูน
ครบ 100 ตัน คืนเงิน 500 บาท รองลงมาคือ มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ตามเทศกาลที่
เหมาะสม สทิธพิเิศษส าหรบัการท าบตัรสมาชกิ และมกีารแจกของขวญัแก่ลูกคา้ในโอกาสพเิศษ เช่น เทศกาลปีใหม่ และ 
การชงิรางวลัดว้ยการเสีย่งโชค เช่น คปูองชงิโชค โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.71 4.62 4.57 4.57 4.56 ตามล าดบั 

3.6 ดา้นการใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 และ เมื่อ
แยกพจิารณาเป็นรายขอ้สามารถเรยีงล าดบัได้ดงัน้ี ฝ่ายจดัซือ้ใหค้วามส าคญัมากที่สุดคอื มโีบรชวัร์แจกตามร้านคา้ปลกี
อย่างสม ่าเสมอ รองลงมาคอื มพีนักงานคอยใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ และ ดา้นอื่น ๆ เช่น แนะน าการใชส้นิคา้ , ราคา
พเิศษตามฤดูกาล (Personal Selling) มแีคต็ตาลอ็คสนิค้าให้ลูกค้าพจิารณาเลอืก และ มสีนิค้าตวัอย่างโชว์ให้เหน็และ
รายละเอยีดสนิคา้อย่างชดัเจน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.62 4.61 4.55 4.50 ตามล าดบั 

รา้นคา้ปลกีทีม่เีพศของฝา่ยจดัซือ้ต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ส่ง
วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ รายดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัเนื่องจาก ในปจัจุบนัสภาวะแวดลอ้มทาง
เศรษฐกจิ ทางสงัคม มกีารแข่งขนักนัสงูในเรื่องของการท างาน เวลาในแต่ละวนั ท าใหผู้้ชายใหค้วามส าคญัในเรื่อง
กระบวนการแตกต่างจากผูห้ญงิ เช่น การเขา้ควิ ความรวดเรว็ในการจ่ายช าระเงนิ อาจเป็นเพราะผูช้ายมภีาระหน้าที่
ทางดา้นการงานในแต่ละวนัมากกว่าผูห้ญงิทีม่หีน้าทีเ่ป็นแม่บา้น 

ฝา่ยจดัซือ้ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มปีจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิ คา้จากรา้นคา้ส่งวสัดุ
ก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ รายดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ตกต่างกนั  เนื่องจากระดบัการศกึษาต่างกนัท าให้
ฝ่ายจดัซื้อที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั ท าให้มคีวามรู้แตก ต่างกนัไปในด้านงานวจิยัทางวชิาการ การเรยีนการสอน และ
เทคนิคการสอนทีไ่ดร้บัจากอาจารย ์ในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ปจัจยัทางการตลาดดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีไ่ดศ้กึษามาจาก
การเรยีนการสอนดว้ย ท าใหน้ าความรูจ้ากการศกึษามาประกอบ การตดัสนิใจในการซือ้แตกต่างกนัดว้ย 
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 รา้นคา้ปลกีทีม่ปีรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้เฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั(ปูนซเีมนต์) ต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการขาย ต่างกนั โดยที่ร้านค้าปลีกที่มีปริมาณการจดัเกบ็สนิค้าเฉลี่ยต่อเดือน 
(ปนูซเีมนต)์ ต่างกนั เน่ืองจากรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งทีม่กีารจดัเกบ็สนิคา้มากจะค านึงถงึดา้นการสง่เสรมิการขายมากกว่า
ในดา้นลดราคา ผลตอบแทนเช่น การซือ้ปนูซเิมนตจ์ านวนจะไดไ้ดส้ว่นลดทางการคา้มากขึน้ 

 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. รา้นคา้ปลกีทีม่เีพศของฝา่ยจดัซือ้ต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
ส่งวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ รายดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัเนื่องจาก ในปจัจุบนัสภาวะแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกจิ ทางสงัคม มกีารแข่งขนักนัสงูในเรื่องของการท างาน เวลาในแต่ละวนั ท าใหผู้ช้ายใหค้วามส าคญัในเรื่อง
กระบวนการแตกต่างจากผูห้ญงิ เช่น การเขา้ควิ ความรวดเรว็ในการจ่ายช าระเงนิ อาจเป็นเพราะผูช้ายมภีาระหน้าที่
ทางดา้นการงานในแต่ละวนัมากกว่าผูห้ญงิทีม่หีน้าทีเ่ป็นแม่บ้าน ซึ่งสอดคลอ้งกบั  ) Michael R. Solomon ,พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค (Factors Influence consumer 
Buying Behavior) ปจัจยัทีเ่กดิจากตวัผูซ้ือ้เอง ผูซ้ือ้มคีวามแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ รายได ้สถานภาพของครอบครวั และ
อาชพี โดยความแตกต่างในปจัจยั เหล่าน้ีท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรี
รตัน์, 2538, หน้า 53-55,   แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากร ศาสตร ์เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่
ส าคญั นกัการตลาดตอ้งศกึษาตวัแปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ
บรโิภคการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมาจากสตรทีีท่ างานมมีากขึน้ ซึง่มผีลกระทบต่อการท างานของสนิคา้กลุ่มนี้มาก ผูห้ญงิ
ทีท่ างานไม่มเีวลาดูโทรทศัน์ ไม่มเีวลาไปเลอืกซื้อสนิค้า หรอืฟงัวทิยุผู้โฆษณาอาจใช้นิตยสารเพื่อเขา้ถึงตลาดกลุ่มนี้ 
พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลง  

2. ฝา่ยจดัซือ้ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิ คา้จากรา้นคา้ส่ง
วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ รายดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ตกต่างกนั  เนื่องจากระดบัการศกึษาต่างกนัท า
ใหฝ้า่ยจดัซือ้ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั ท าใหม้คีวามรูแ้ตก ต่างกนัไปในดา้นงานวจิยัทางวชิาการ การเรยีนการสอน และ
เทคนิคการสอนทีไ่ดร้บัจากอาจารย ์ในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ปจัจยัทางการตลาดดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีไ่ดศ้กึษามาจาก
การเรยีนการสอนดว้ย ท าใหน้ าความรูจ้ากการศกึษามาประกอบ การตดัสนิใจในการซือ้แตกต่างกนัดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั  
Schiffman and Kanuk, 1994  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  (Consumer Behavior) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 3. ปจัจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ ขัน้ตอนวฏัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิ การศกึษา 
รปูแบบการด ารงชวีติบุคลกิ ภาพ และแนวความคดิสว่นบุคคล ดงันี้ การศกึษา (Education) ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มจะ
บรโิภคผลติภณัฑม์คีุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า  

3. ร้านคา้ปลกีที่มปีรมิาณการจดัเกบ็สนิค้าเฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนั(ปูนซเีมนต์) ต่างกนัให้ระดบัความส าคญัปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ต่างกนั โดยที่ร้านคา้ปลกีทีม่ปีรมิาณการจดัเกบ็สนิค้าเฉลีย่ต่อเดอืน 
(ปนูซเีมนต)์ ต่างกนั เน่ืองจากรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งทีม่กีารจดัเกบ็สนิคา้มากจะค านึงถงึดา้นการสง่เสรมิการขายมากกว่า
ในดา้นลดราคา ผลตอบแทนเช่น การซือ้ปนูซเิมนต์จ านวนจะไดไ้ดส้่วนลดทางการคา้มากขึน้รา้นคา้ปลกี ทีไ่ม่มกีารจดัเกบ็
สนิคา้คงคลงั (ปนูซเีมนต)์  ใหค้วามส าคญัปจัจยัทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการขาย มากกว่ารา้นคา้ปลกีทีม่กีารจดัเกบ็
สนิคา้ (ปูนซเีมนต์)  26 - 50 ตนั รา้นคา้ปลกีที่มกีารจดัเกบ็สนิคา้คงคลงั (ปูนซเีมนต์) ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั25 ตนั  ให้
ความส าคญัปจัจยัทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย มากกว่ารา้นคา้ปลกีทีม่กีารจดัเกบ็สนิคา้(ปูนซเีมนต์)  26 - 50 
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ตนั เนื่องจากรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งที่ไม่มกีารจดัเกบ็สนิคา้ หรอืจดัเกบ็ปูนซเีมนต์น้อยกว่า ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั25 ตนั  
เพราะว่ารา้นคา้ปลกีเหล่านี้สว่นมากจะซือ้ปนูซเีมนตเ์ป็นจ านวนมากโดยทางรา้นคา้สง่สง่สนิคา้ปูนซเีมนต์ถงึหน่วยงานหรอื
ส่งตรงกบัลูกคา้รา้นคา้ปลกีเลย รา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งในปจัจุบนัส่วนมากจะเป็นนายหน้า (Broker) หมายถงึ ส่วนมาก
การคา้จะเป็นซือ้มาขายไป โดยทีไ่ม่จดัเกบ็สนิคา้คงคลงั หรอืจดัเกบ็จ านวนน้อยมาก เพราะต้องการลดต้นทุนส าหรบัสนิคา้
คงคลงั นายหน้าเหล่านี้จะมกีารซือ้ขายกบัลูกค้าเป็นหน่วยงาน โครงการใหญ่ เช่น คอนโด โรงแรม และอื่นๆ ดงันัน้ การ
สัง่ซือ้สนิค้าแต่ละครัง้จะซือ้เป็นปรมิาณจ านวนมาก ดงันัน้จะค านึงถึงดา้นการส่งเสรมิการขายต่างกบัรา้นคา้ปลกีที่มกีาร
จดัเกบ็สนิคา้ (ปูนซเีมนต์)  26 - 50 ตนั ทีม่กีารจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัไวท้ีร่า้น ค านึงถงึดา้นการส่งเสรมิการขายมากกว่าใน
ด้านลดราคา ผลตอบแทนเช่น การซื้อปูนซิเมนต์จ านวนจะได้ได้ส่วนลดทางการค้ามากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ 
http://www.nextproject.net/contents/default.aspx?00041 ความแตกต่างการ คา้แบบ B2C, B2B กลยุทธก์ารคา้แบบ B-
to-Bหรอื Business-to-Business หมายถงึ การคา้ขายระหว่างองคก์รกบัองคก์ร การคา้แบบน้ี ทุกฝา่ยจะมคีวามคาดหวงัสงู
มาก ตัง้แต่ราคาทีน่ าเสนอขาย ทีต่อ้งถูกเป็นพเิศษ ปรมิาณสนิคา้ทีค่า้กนัตอ้งมจี านวนมาก คุณภาพของสนิคา้ทีต่้องดเียีย่ม 
การส่งมอบสนิคา้ทีต่รงเวลา และทีส่ าคญักค็อื ท่านต้องพรอ้มทีจ่ะรบัความเสีย่งจากการไดก้ าไรต่อหน่วยที่ต ่า และต้อง
พจิารณา คอื ความพรอ้มในการเจรจาคา้ขายในปรมิาณมากๆ ซึง่นัน่หมายถงึว่า ถา้ท่านไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลติ ตวัท่านเองกต็อ้งมี
อ านาจต่อรองทีจ่ะไปเจรจาเอาสนิคา้ราคาถูก(พอทีจ่ะแขง่ขนักบัคู่แขง่ทัว่โลก) มาจากโรงงานได ้

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า 

1. รา้นคา้ปลกีใหค้วามส าคญักบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ าคญัในการซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้ง  จากรา้นคา้
สง่วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ในดา้นสนิคา้ดา้นบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการขาย และ ดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ใหบ้รกิาร และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคให้เกดิความพงึพอใจสงูสุด ดงันี้ ดา้นสนิคา้และบรกิารในส่วนที่
เกีย่วกบัสนิคา้ในรูปแบบอื่นเพิม่เตมิแทนการใหบ้รกิารสนิเชื่อ เช่น ซือ้บลอ็คปูถนนพรอ้มบรกิารรบัปูบลอ็คปูถนนใหด้ว้ย
เพื่อสรา้งความพงึพอใจดา้นสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้มากยิง่ขึน้ ดา้นบรกิาร ควรสรา้งแรงจูงใจและทัศนคตทิีถู่กต้องในการท างาน
ใหก้บัพนกังาน เช่น พนกังานดเีด่น หรอื โบนสัพเิศษในการท างานเพื่อใหพ้นกังานมคีวามเตม็ใจและพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้และเพิม่พนักงานใหบ้รกิารในแต่ละจุด รวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานใหม้คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารเสมอ ดา้น
ราคา ควรมกีารพฒันาและปรบัปรุง เกีย่วกบักลยุทธก์ารตัง้ราคาตลอดเวลา เช่น การลดราคาเพื่อส่งเสรมิการขาย การตัง้
ราคาล่อใจ การตัง้ราคาในเทศกาลพเิศษ การขายเชื่อแบบคดิดอกเบีย้ต ่า สญัญาการรบัประกนัและการใหบ้รกิาร การตัง้
ราคาตามกลุ่มลูกค้า ส่วนยอมให้จากการน าสนิค้าเก่ามาแลก ความส าคญัในด้านการตัง้ราคาของผลติภณัฑ์ให้มากขึน้ 
มุ่งเน้นใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความรูส้กึคุม้ค่า และการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของระบบว่าไดใ้หบ้รกิารทีด่ี สะดวก รวดเรว็ในการใช้
บรกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ชื่อมัน่ในการใชบ้รกิาร ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ควรมกีารพฒันาและปรบัปรุง เกีย่วกบักลยุทธ์
ด้านช่องทางจดัจ าหน่ายเช่น ควรเพิม่ช่องทางการจดัเกบ็เงนิมากขึน้ในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนหรอืช่วงวนัหยุดเสาร์อาทติย์
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการจดัเกบ็เงนิและเพิม่ช่องทางพเิศษเช่น ช่องทางเกบ็เงนิทีซ่ือ้สนิคา้น้อยชิน้ไม่เกนิ 10 อย่างเพื่อความ
รวดเรว็ในการจ่ายเงนิ เป็นต้น รวมไปถงึพนักงานควรมกีารจดัเกบ็เงนิทอนให้พอดแีละเพยีงพอแม่นย ากจ็ะเพิม่ความ
รวดเรว็ในดา้นการใหบ้รกิารทางดา้นกระบวนการ รวมไปถงึการจดัระบบภายในรา้นอย่างดี เพื่อความสะดวกแก่ผูบ้รโิภค 
เช่น มป้ีายแสดงต าแหน่งของสนิคา้ ป้ายบอกทางช่องช าระเงนิ เป็นตน้ผูว้จิยัเหน็ว่า ควรมกีารปรบัปรุงสถานทีจ่อดรถใหก้บั
ลูกค้าโดยเฉพาะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเพิม่ช่องทางการจดัเกบ็เงนิมากขึ้น
ในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนหรอืช่วงวนัหยุดเสารอ์าทติยเ์พื่อใหเ้พยีงพอต่อการจดัเกบ็เงนิและเพิม่ช่องทางพเิศษเช่น ช่องทางเกบ็



12 
 
เงนิทีซ่ือ้สนิคา้น้อยชิน้ไม่เกนิ 10 อย่างเพื่อความรวดเรว็ในการจ่ายเงนิ เป็นตน้ รวมไปถงึพนกังานควรมกีารจดัเกบ็เงนิทอน
ให้พอดีและเพียงพอ เพื่อให้มีการเปิดใบก ากับภาษีขายแม่นย าก็จะเพิ่มความรวดเร็วในด้านการให้บริการทางด้าน
กระบวนการ รวมไปถงึการจดัระบบภายในรา้นอย่างดี เพื่อความสะดวกแก่ผูบ้รโิภค เช่น มป้ีายแสดงต าแหน่งของสนิคา้ 
ป้ายบอกทางช่องช าระเงนิ เป็นตน้ ดา้นสง่เสรมิการขาย ดงันัน้ควรมกีารพฒันาและปรบัปรุงเกีย่วกบักลยุทธก์ารตลาดดา้น
สง่เสรมิการขาย เช่น กลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาดจะต้องประสานกบัแผนการตลาดโดยรวม  และก าหนดแผนการส่งเสรมิ
การตลาดที่เฉพาะเจาะจงตวัอย่างกลยุทธใ์ช้กลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาดให้เกดิผลประโยชน์สงูสุดกบัคู่ค้า  เพื่อใหคู้่ค้า
สนับสนุนตราสนิค้าของเราใช้กลยุทธ์ส่งเสรมิการตลาดให้เกดิผลสูงสุดเพื่ อกระตุ้นให้เกดิการซื้อสนิค้า ของ เราในช่วง
ระยะเวลาที่ยอดขายต ่าของปีด้านการส่งเสรมิการขายทางร้านค้าส่งวสัดุก่อสร้างควรปรบัปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อ
กระตุน้ยอดขายเพื่อ ใหเ้กดิการยอมรบัสนิคา้ใหม่ไปขาย เพิม่สนิคา้คงคลงัของคนกลาง หรอืเพิม่พืน้ทีใ่นการจดัแสดงสนิคา้
ของกจิการเช่นการให้ส่วนลดทางการค้า (Trade  Deals)  เป็นการให้ขอ้เสนอพเิศษของผู้ผลติที่มอบแก่ผู้ค้าปลกี เพื่อ
กระตุ้นใหน้ าสนิคา้ไปจ าหน่าย  ซึง่จดัใหส้่วนลด  3  รูปแบบ  คอื  ส่วนลดการซือ้ (buying  allowances)  ส่วนลดเพื่อการ
จดัแสดงสนิคา้ (display  allowance)  และการจ่ายเงนิพเิศษ    เพื่อให้รบัผลติภณัฑใ์หม่ไปจ าหน่าย (Street  money) 
สนิค้าใหเ้ปล่า (Free goods) การโฆษณาร่วม (Cooperative Advertising) และการแข่งขนัการขาย(Sales Contest) 
ระหว่างรา้นคา้ต่างๆ เป็นตน้ ดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้ควรมกีารพฒันาและปรบัปรุงเกีย่วกบักลยุทธก์ารตลาด
ดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เช่น ควรมกีารปรบัปรุงโดยมกีารน าเสนอตวัอย่างสนิค้าใหช้ดัเจนแทนการดูแคต็ตาลอ็ค  
เพื่อใหลู้กคา้ตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ดงันัน้ทางระบบควรออกสื่อโฆษณาให้มาก และชดัเจนยิง่ขึน้ ท าการโฆษณาผ่านสื่อ 
สิง่พมิพต่์าง ๆ และทาง เวปไซด ์เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัทราบถงึบรกิาร และขอ้มูลการส่งเสรมิการตลาดใหม่ ๆ ทีร่ะบบ
เสนอ ไดร้วดเรว็มากขึน้ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธท์างรา้นคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งควรปรบัปรุงกลยุทธใ์นดา้นต่างๆ เช่น 
การใชส้ิง่พมิพ ์(Publication) การใชเ้หตุการณ์พเิศษ (Events) การใหข้่าว (News) การกล่าวสุนทรพจน์ (Speeches) การ
ใหบ้รกิารชุมชนและสงัคม (Public and Social Services Activities) การใชส้ือ่เฉพาะ (Identify Media) และ สือ่โฆษณานอก
สถาน ที่เป็นสื่อโฆษณาที่จ ัดท าเป็นป้ายแสดงสิ่งโฆษณาที่ติดตัง้อยู่กับที่เพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปมามองเห็นได้  โดยมี
จุดประสงค์ที่ส าคญัเพื่อมุ่งเน้นเพื่อเสริมแรงการจ าชื่อตราของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา    เพื่อให้ผู้บริโภคจ าได้ เช่น  ป้าย
โปสเตอร์ ป้ายเขยีน ป้ายที่ตบแต่งเป็นพิเศษด้วยไฟฟ้า ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ เป็นสื่อโฆษณาที่จดัท าเป็นป้ายแสดงสิง่
โฆษณาและตดิตัง้แผ่นป้ายโฆษณาไวต้ามดา้นขา้ง  ดา้นหลงั  และภายในของยานพาหนะ  

 
2. ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปฝา่ยจดัซือ้รา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่ส าคญัในการซื้อสนิคา้จากร้านค้าส่งวสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ  โดย รวมและรายด้านแตกต่างกนั 
ร้านค้าปลกีที่มเีพศของฝ่ายจดัซื้อต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคญัในการซื้อสนิค้าจากร้านค้าส่งวสัดุ
ก่อสร้างในจงัหวดัสมุทรปราการ รายดา้นช่องทางการจดัจ า หน่ายแตกต่างกนั โดยที่เพศชายให้ความส าคญัปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่าผูห้ญงิ ผูว้จิยัเหน็ว่า รา้นคา้ส่งควรปรบัปรุงทัง้ในดา้นของการส่ง
มอบสนิคา้ การช าระค่าสนิคา้ การรบัสนิคา้ หรอืแมแ้ต่บรกิารหลงัการขายตามทีลู่กคา้ต้องการ ท าใหลู้กคา้เกดิความพอใจ
และเกดิความไวว้างใจในการเลอืกซือ้สนิคา้จากผูป้ระกอบการมากขึน้  ฝ่ายจดัซือ้ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มปีจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธส์ าคญัในการซือ้สนิคา้จากร้านคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งใน
จงัหวดัสมุทรปราการโดยรวม แตกต่างกนั โดยที่ฝ่ายจดัซือ้ร้านค้าปลกีระดบัการศกึษาอนุปรญิญาให้ความส าคญัปจัจยั
การตลาดมากกว่าฝ่ายจดัซือ้รา้นคา้ปลกีระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีผูว้จิยัเหน็ว่า รา้นคา้ส่งควรพฒันาและก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พื่อน า ไปใชป้ฏบิตัต่ิอใหเ้หมาะสม หรอืใกลเ้คยีงกบัพฤตกิรรมการศกึษาแต่



13 
 
ละระดบั ตวัอย่างเช่น การออกรา้นในงานมหกรรมแสดงสนิคา้ (Exhibition) เป็นโอกาสส าคญัของรา้นคา้ส่งในการน าเสนอ
สนิค้า ได้พบปะกบัลูกค้า ตวัแทนจ าหน่าย หรอืนายหน้า ได้ศกึษาสนิค้าของคู่แข่ง เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
กจิการ   การจดัท าโบรช์วัร/์ใบปลวิ เพื่อใชใ้นการโฆษณาสนิคา้ หรอืน าเสนอเงื่อนไขพเิศษ/สว่นลดต่างๆ เพื่อดงึดดูใหล้กูคา้
สนใจสนิคา้/บรกิารของเรามากขึน้ การเลอืกพนกั งานขายทีเ่หมาะสม เช่น เป็นคนยิม้แยม้แจ่ม ช่างเจรจา ชอบงานบรกิาร 
และยิง่ไดพ้นกังานทีม่ปีระสบการณ์และความช านาญในการชกัจงูลกูคา้ไดก้ย็ิง่ดแีนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

3. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของรา้นคา้ปลกีทีม่ปีรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้เฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั (ปูนซเีมนต์) ต่างกนัให้
ระดบัความส าคญัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ต่างกนั เมื่อทราบว่าฝ่ายจดัซือ้รา้นคา้ปลกีให้
ความส าคญัเรื่องดา้นการส่งเสรมิการขาย ต่างกนัแลว้กท็ าใหเ้ราสามารถน าขอ้มูลเหล่านี้ไปปรบัปรุงการด าเนินการ และ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อน าไปใชป้ฏบิตัิต่อให้เหมาะสม  หรอืใกลเ้คยีงกบัพฤตกิรรมและความต้องการของฝ่าย
จดัซือ้รา้นค้าปลกี โดยทีผู่ว้จิยัเหน็ว่าดา้นส่งเสรมิการขายทีเ่ราควรใชเ้ป็นกจิกรรมการส่งเสรมิการขายทีมุ่่งเน้นทีค่นกลาง 
หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายทีน่ิยมใช้กนัทัว่ไป ได้แก่ 1.) การให้ส่วนลดทางการค้า (trade allowances) อาจใหใ้นรูปแบบเป็นเงนิ 
โบนัส คอมมชิชัน่ หรอืรางวลัอื่นๆ เช่น ซือ้ปูนซเีมนต์ครบ 3000 ตนั ภายใน 1 ปี ไดต้ัว๋เครื่องบนิไปฮ่องกง สะสมคะแนน
แลกของรางวลั 2.) การจดัแสดง ณ แหล่งซือ้ (point of purchase display)  เช่น ทางรา้นคา้ส่งตัง้แผงโชวส์นิคา้ปูนซเีมนต ์
กระเบือ้ง และสนิคา้อื่น ๆใหฟ้ร ีโยมสี่วนลดพเิศษใหต้ามสนิคา้ทีแ่สดง 3.) การแข่งขนัทางการขาย (sales contests) เช่น 
รา้นค้าปลกีวสัดุก่อสรา้งที่ได้ยอดขายปูนซเีมนต์ได้อนัดบั 1 – 5 จะได้ไปเทีย่ว 4.) การจดัโปรแกรมฝึกอบรม (training 
programs) เช่น ฝึกอบรมสนิคา้ใหแ้ก่พนักงานรา้นคา้ปลกีโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 5.) การจดัแสดงสนิคา้ (trade shows) 6.) 
การโฆษณาร่วม (cooperative advertising) กจิกรรมการสง่เสรมิการขายเหล่านี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นจูงใจผูจ้ดัจ าหน่ายหรอื
คนกลาง เพื่อใหร้บัเอาสนิคา้จากรา้นคา้สง่ไปจ าหน่าย และทัง้ยงัเป็นการสรา้งความพยายามพเิศษ ใหก้บัคนกลางเพื่อน าไป
เป็นเครื่องมอื ในการส่งเสรมิการขายกบัลูกค้าอกีต่อหนึ่งด้วย ซึ่งจะกลายเป็นแรงผลกัดนัให้ลูกค้าซือ้สนิค้ามากขึน้ การ
สง่เสรมิการขายทีมุ่่งเน้นคนกลาง จงึเป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด ทีเ่รยีกว่า กลยุทธผ์ลกั (push strategy) 
การแบ่งประเภทของการสง่เสรมิการขาย ตามลกัษณะของกจิกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ผลจากการวจิยัท าใหท้ราบว่า ควรท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีอ่ื่นๆ ดว้ย เช่นพืน้ที่ทีม่กีารก่อสรา้ง
จ านวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาปจัจยัทางการตลาดทีส่ าคญัในการซื้อสนิค้าวสัดุก่อสรา้งของร้านค้าปลกีจาก
รา้นคา้สง่วสัดุก่อสรา้งเพื่อเป็นการตรวจสอบผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัหรอืไม่  

2. ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัอื่นๆ คอื ผูท้ีจ่ะท าการวจิยัควรท าการศกึษาสภาพแวดลอ้มภายนอกของอุตสาหกรรม
การคา้ปลกี อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป เช่น สภาพเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกทางการแข่งขนั เช่น ลูกค้า คู่แข่งขนั ผู้จดัจ าหน่าย ผูจ้ดัหาวตัถุดบิ หรอืองค์กรทางการค้าต่างๆ และ
สภาพแวดลอ้มภายในของธุรกจิคา้ปลกี เช่น เงนิทุน ความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบการ ระบบการบรหิารรา้นคา้ เพื่อ
น ามาใชใ้นการวางกลยุทธส์ าหรบัการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการคา้ปลกี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการต่อไป  

 3. ควรมกีารศกึษาถงึผลกระทบของรา้นคา้สง่สมยัใหม่ทีส่ง่ผลต่อรา้นคา้สง่ขนาดเลก็ว่าไดร้บัผล กระทบมากน้อย
เพยีงใด และรา้นคา้ส่งขนาดเลก็ควรรบัมอืกบัปญัหาเหล่านี้อย่างไร เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัและอยู่รอดต่อไปท่ามกลางการ
แขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ ตลอดจนการศกึษารา้นคา้สง่ต้นแบบ (Best practice) ทีป่ระสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิเพื่อ
เป็นแนวทางใหผู้ป้ระการรายอื่นไดศ้กึษาต่อไป 



14 
 

 4. ควรศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของร้านค้าปลีก เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพื่อเป็นแนวทางการตลาดและศกึษาความสมัพนัธแ์ละพฤตกิรรมของประชากร
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อใหย้อดขายเพิม่ขึน้และมสีว่นแบ่งทางการตลาดมากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี เนื่องจากความกรุณาของ อาจารย ์ ดร.ไพบูลย ์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารยท์ี่
ปรกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดก้รุณาใหค้ าปรกึษาและแนะน า อกีทัง้ยงัดูแลตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยัฉบบันี้ 
นบัตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนส าเรจ็เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบ
ของพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  

  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอติเวทนิ และ อาจารย์รสติา สงัขบ์ุญนาค ที่กรุณาใหค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง
อนัเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิง่  

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์น ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทดีแีก่ผูว้จิยั  

 สุดทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และเพื่อนๆ ทุกคน ทีค่อยช่วยเหลอืทุกๆ ดา้น รวมทัง้เป็น
ก าลงัใจใหเ้สมอมา ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะ พยายามจนประสบความส าเรจ็ในวนัน้ี  
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