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ผลกระทบของความพึงพอใจต่ อส่ วนประสมการค้ าปลีก ความเชื่ อมั่นในตราของร้ านค้ า และการรับรู้
คุณค่ าจากการสื่ อสารของร้ านค้ า ทีม่ ีต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค : ศึกษากรณีร้านค้ าปลีกวัสดุ
ก่ อสร้ างแบบดั้งเดิมในอําเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี
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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีกของร้านค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิ ม 3) เพื่อศึ กษาระดับการรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม 4) เพื่อ
ศึกษาอิทธิ พลของระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีก, ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
แบบดั้งเดิ ม และการรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิ ม ที่ มีผลต่อระดับความตั้งใจซื้ อ
สิ นค้าวัสดุก่อสร้าง กระบวนการวิจยั ใช้วิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอนร่ วมกับการใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 260 คน
จากนั้นจึงใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในส่วนประสมการค้าปลีก ด้านนโยบายราคา, ด้านการสื่ อสาร
การตลาด, ด้านการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสิ นค้า และด้านการบริ การลูกค้า มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
อีกทั้งความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้าปลีก และการรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของร้านค้าปลีก ก็ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งงานวิจยั ชิ้นนี้จะมีประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในการ
ให้ความสําคัญกับนโยบายการตั้งราคา การออกแบบการสื่ อสารการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย อีกทั้ง
การสร้างความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า เพื่อสร้างการรับรู ้และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค เพื่อก่อให้เกิดความ
ตั้งใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกมากขึ้น และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกให้มากขึ้นอีก
ด้วย
คําสําคัญ: ส่วนประสมการค้าปลีก, ความเชื่อมัน่ , การรับรู ้, การสื่ อสารการตลาด, ความตั้งใจซื้อ
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ABSTRACT

The purpose of the study are to 1) Study about the level of satisfaction in retail mix of traditional construction
material retailers in Muang, Suphanburi. 2) Study about the level of brand trust of traditional construction material
retailers. 3) Study about the perception value of integrated marketing communications of traditional construction
material retailers. 4) Study about the relationship between level of satisfaction in retail mix, brand trust of traditional
construction material retailers and perception value of integrated marketing communication of traditional
construction material retailers that affect to consumer purchase intention in the traditional construction material
retailers.
The methodology is quantitative research method. The 260 questionnaires were used to collect data from
the sample of consumers who live in Suphanburi and used to buy goods from traditional construction material retailers
in Muang, Suphanburi. The data were analyzed by using descriptive statistics and multiple regression analysis.
The research results showed that consumer satisfaction about pricing, marketing communications, Store
design and Layout, services, the brand trust of retailers and perception value of integrated marketing communications
significantly affect to the purchase intention of the consumers at p – value < 0.05.
This research will be beneficial and useful for traditional construction material retailers about offering of
pricing policy, marketing communications to target customers and the brand trust of the store. These are for improving
perception and satisfaction that affect to the purchase intention of target consumers.
Keywords: Retail Mix, Brand Trust, Perception, Marketing Communication, Purchase Intention
1. บทนํา

ในปั จจุ บันร้ านค้าปลี กวัสดุ ก่อสร้ างแบบดั้งเดิ มกํา ลังประสบปั ญหาอย่างรุ น แรงจากธุ ร กิ จค้าปลี ก วัส ดุ
ก่อสร้างสมัยใหม่ที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทัว่ ทั้งในเขตกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่ เปลี่ ยนไป โดยโดยนิ ยมเลื อกซื้ อสิ นค้าเกี่ ยวกับบ้านด้วยตนเอง (ศู นย์วิจัยกสิ กรไทย, 2559) และต้องการความ
สะดวกสบายมากขึ้น และเนื่ องจากธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่มีจุดแข็งในด้านเงินทุน ความหลากหลายของ
สิ น ค้า และระบบการบริ หารจัดการที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยสามารถจัดเป็ น One-Stop Shopping ได้อ ย่า งสมบู รณ์
(ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ SCB, 2556) ทําให้ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มนิ ยมเลือกซื้ อสิ นค้าจากธุรกิจค้าปลีก
วัสดุ ก่อสร้ างสมัยใหม่มากขึ้ น ซึ่ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคดังกล่าว จะส่ งผลต่อความอยู่รอดของร้ านค้าปลี กวัสดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิม และทําให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมต้องเร่ งปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์เช่นนี้
จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นที่น่าสนใจอย่างมากที่จะศึกษาว่าความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการค้าปลีก
ความเชื่ อมัน่ ในตราของร้านค้า และการสร้างการรับรู ้การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านค้าปลีก มีปัจจัย
ใดบ้างที่ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เพื่อสามารถนําเสนอแนวทางให้ผูป้ ระกอบการสามารถ
ออกแบบกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อสร้ างความพึงพอใจอย่างสู งสุ ดให้แก่ ผูบ้ ริ โภค และเพิ่มความสามารถในการ
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แข่งขันของร้านค้าปลีก ทั้งนี้ เพื่อที่ จะนํามาซึ่ งผลประกอบการและความอยู่รอดของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิมในท้ายที่สุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจต่อส่ วนประสมการตลาด ทั้ง 6 ด้าน ซึ่ งประกอบด้วย ด้านทําเลที่ต้ งั
ด้านความหลากหลายของสิ นค้า ด้านนโยบายราคา ด้านการสื่ อสารการตลาด ด้านการออกแบบร้านค้าและการจัดวาง
สิ นค้า และด้านการบริ การลูกค้า การศึกษาผลกระทบของความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า และการรับรู ้คุณค่าจากการ
สื่ อสารของร้านค้า ที่มีต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. การดําเนินการวิจยั
การวิจัยในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่ อเป็ นแนวทางในการตั้ง สมมติ ฐ านและกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั พบว่าความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีก ซึ่ งประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านทําเลที่ ต้ งั ด้าน
ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ด้านนโยบายราคา ด้านการสื่ อสารการตลาด ด้านการออกแบบร้านค้าและการจัด
วางสิ นค้า และด้านการบริ การลูกค้า จะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Levy, Weitz and Grewal, 2014
อ้างถึงใน จิ ราภรณ์ สุ วรรณ, 2557) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาการบริ หารส่ วนประสมการค้าปลี ก และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์การตลาดค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่าส่ วนประสมการค้าปลีก 3 ด้านมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือด้านชนิดของสิ นค้าและบริ การ, การจัดการแผนผังของร้านค้าปลีก
และด้านความสะดวกสบายของทําเลที่ต้ งั ของร้านค้าปลีก (ภาวิณี กาญจนภา, 2554)
นอกจากนี้ ยงั พบว่าความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับผูป้ ระกอบการเนื่องจากเป็ นสิ่ งสําคัญใน
การสร้ า งความสัม พัน ธ์ กับ ผูบ้ ริ โ ภคในระยะยาว ทํา ให้เ ป็ นที่ รู้ จัก และยอมรั บ ตราสิ น ค้า นั้น ๆ (Mayer, Davis &
Schooman, 1995; Novak, 1997 และ Pavlou, 2002 อ้างถึงใน เกตุวดี สมบูรณ์ทวีและคณะ, 2559) หากตราสิ นค้าได้รับ
ความเชื่อมัน่ จากผูบ้ ริ โภคแล้วก็จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและความภักดีของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษา
เรื่ องความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าและภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ กรณี ศึกษา: ตรา
สิ นค้า COACH EST.1941 NEW YORK พบว่าความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้า โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ พบว่าหากผูบ้ ริ โภคเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าในระดับสู ง จะส่ งผลให้ภาพลักษณ์ของแหล่งผลิต
สิ นค้ามี ความสําคัญในการพิจารณาเพื่อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าลดลง ดังเช่ นในกรณี ศึกษานี้ พบว่าตราสิ นค้า COACH
ได้รับความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภคในระดับสู ง ทําให้ความแตกต่างด้านแหล่งผลิตสิ นค้าจากประเทศจีน
และประเทศสเปน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (อนัญญา อุทยั ปรี ดา, 2556)
อีกทั้งพบว่าการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ซึ่ งผูป้ ระกอบการจึงควรสร้าง
การรับรู ้ให้แก่กลุ่มเป้ าหมายผ่านทางการสื่ อสารการตลาดที่เหมาะสมกับกิจการของตนเองเพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องปั จจัยด้านสิ นค้าในรู ปแบบบูรณาการ ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและ
การสื่ อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าวัสดุ ก่อสร้างในร้ านค้าปลีกวัสดุ ก่อ สร้ าง
สมัยใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การทั้ง การใช้สื่ อและการจัดกิ จกรรม ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ สิ นค้าวัสดุ ก่ อสร้ า งในร้ านค้า ปลี ก วัส ดุ ก่ อ สร้ าง
สมัยใหม่ (ชัยสิ ทธิ์ จิญกาญจน์, 2556) และสอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ การบริ หารลูกค้า
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สัมพันธ์ และการสื่ อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
(Modern Trade) ในจังหวัดปทุมธานี ที่ พบว่าการสื่ อสารทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อวัสดุก่อสร้างใน
ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ในจังหวัดปทุมธานี โดยผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าการสื่ อสารผ่านสื่ อ
ออนไลน์ การทําป้ ายโฆษณาบริ เวณทางเดินในร้านค้าปลีก หรื อการโฆษณาในโบรชัวร์ จะสามารถดึงดูดความสนใจ
ในการซื้อได้
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ส่วนประสมการค้าปลีก ได้แก่ ด้านทําเลที่ต้ งั ,
ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า, ด้าน
นโยบายราคา, ด้านการสื่ อสารการตลาด, ด้าน
การออกแบบร้านค้าและการจัดวางสิ นค้า และ
ด้านการบริ การลูกค้า

ความตั้งใจซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า
การรับรู ้คุณค่าจากการสื่ อสารของร้านค้า

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
และกําหนดสมมติฐานตามกรอบแนวคิด ว่า ความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีก ความเชื่อมัน่ ในตรา
ของร้ านค้า และการรั บรู ้ คุณค่าจากการสื่ อ สารของร้ านค้ามี อิทธิ พ ลต่อความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าจากร้ านค้าปลี ก วัส ดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชากรในการศึกษานี้ เป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยต้องมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการซื้ อวัสดุก่อสร้างหรื อสิ นค้าตกแต่งบ้านจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขต
อําเภอเมื องจังหวัดสุ พรรณบุ รีและกลุ่ มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยคื อ กลุ่มตัวอย่า งที่ มีล ักษณะเหมื อนประชากรใน
การศึกษา จํานวน 260 คน โดยพิจารณาจากเกณฑ์จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่าที่ตอ้ งใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ
และสุ่มตัวอย่างใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายขั้นตอนร่ วมกับการใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกสุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะผูท้ ี่เคยซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น
การวิจัย นี้ เป็ นการวิจัย แบบสํา รวจ โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วย คําถามเพื่อคัดเลือก
จํานวน 2 คําถาม, ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการค้าปลีกทั้งหมด 6 ด้าน จํานวน 30 คําถาม, ความเชื่อมัน่ ในตราของ
ร้านค้าปลีก จํานวน 5 คําถาม, ระดับการรับรู ้การสื่ อสารของร้านค้า จํานวน 5 คําถาม และความตั้งใจซื้อสิ นค้า จํานวน
5 คําถาม และมีการเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย
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ทั้งนี้ มีการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย
การวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ ของทุกตัวแปรโดยใช้สัมประสิ ทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
พบว่าค่า Cronbach’s Alpha Coefficient ในแต่ละตัวแปรมี ค่าระหว่าง 0.820 – 0.920 ซึ่ งถื อว่าแบบสอบถามมี ความ
น่าเชื่อถือ จึงเริ่ มเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป วิเคราะห์ดว้ ย
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา โดยวิ เ คราะห์ ต ัว แปรที่ เ ป็ นข้อ มู ล เชิ ง ลัก ษณะด้ว ยค่ า ความถี่ แ ละร้ อ ยละ ได้แ ก่ ข ้อ มู ล ด้า น
ประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ตวั แปรเชิงปริ มาณด้วยค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่ขอ้ มูล
ด้านความพึงพอใจในส่วนประสมการค้าปลีก ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้าปลีก การรับรู ้การสื่ อสารของร้านค้าปลีก
และความตั้งใจซื้ อสิ นค้า นอกจากนั้นใช้วิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistic) ในวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
4. ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่าลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 162
คน คิดเป็ นร้อยละ 62.3 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 26 – 35 ปี จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมา
คื อช่ วงอายุ 36 – 45 ปี จํานวน 88 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.8 นอกจากนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 รองลงมาคืออาชี พรับจ้าง จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.7 อีกทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสู งสุดชั้นปริ ญญาตรี จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.2 และ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 93
คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8
นอกจากนี้ พบว่าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือร้านสี สุพรรณ
จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ หจก. หลักเมืองถาวรพานิ ชย์ จํานวน 24 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.2 และ
ร้านสหกิจสุพรรณและแม่แดงฮาร์ดแวร์ จํานวนร้านละ 20 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 7.7
ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจในส่วนประสมการค้าปลีก มีท้ งั หมด 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจด้านทําเลที่ต้ งั พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจที่ร้านตั้งอยูบ่ นทําเลที่สามารถเดินทางมาได้สะดวก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.37, ร้านเข้าถึงได้ง่าย เช่นมีการจราจรไม่ติดขัด ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 และร้านตั้งอยูใ่ นทําเลที่ลูกค้าสังเกตเห็นได้
ง่าย ที่ค่าเฉลี่ย 4.323
ความพึงพอใจด้านความหลากหลายของสิ นค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจที่ร้านมีสินค้าครบทุกประเภท
ตามความต้องการของลูกค้า ที่ค่าเฉลี่ย 4.15, ยี่ห้อที่ทางร้านนํามาจําหน่ายเป็ นที่รู้จกั ที่ค่าเฉลี่ย 4.06 และสิ นค้าแต่ละ
ประเภทมีหลากหลายยีห่ อ้ ให้ลูกค้าเลือก ที่ค่าเฉลี่ย 3.80
ความพึงพอใจด้านราคาสิ นค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจที่ร้านกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า ที่
ค่าเฉลี่ย 3.95, ราคาสิ นค้าถูกกว่าห้างค้าปลีก เช่นโฮมโปร ไทวัสดุ ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 และความคุม้ ค่าของสิ นค้าที่ได้รับ
เทียบกับจํานวนเงินที่จ่ายไป ที่ค่าเฉลี่ย 3.80
ความพึงพอใจด้านการสื่ อสารของร้านค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจที่ร้านค้าปลีกมีป้ายโฆษณาสิ นค้าที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย ที่ ค่าเฉลี่ย 3.71, มีการจัดโปรโมชัน่ ลดราคาสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอ ที่ ค่าเฉลี่ย 3.30 และมีการมอบ
ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปี ใหม่ ที่ค่าเฉลี่ย 3.14
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 661

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ความพึงพอใจด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจที่ร้านค้าปลีกมีระบบ
ระบายอากาศที่ดี ทําให้ไม่รู้สึกอึดอัดหรื อร้อน ที่ค่าเฉลี่ย 4.08, มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าที่ชดั เจนทําให้หาสิ นค้าได้
ง่าย ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 และมีป้ายบอกตําแหน่งสิ นค้าที่ชดั เจนทําให้หาสิ นค้าได้ง่าย ที่ค่าเฉลี่ย 3.88
ความพึ ง พอใจด้า นการบริ ก ารลู ก ค้า พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งพึง พอใจเรื่ อ งพนัก งานขายมี ความรู ้ ในการให้
คําแนะนําสิ นค้า ที่ ค่าเฉลี่ย 3.86, มีบริ การรับเปลี่ยนสิ นค้า หากมีปัญหาในการใช้งาน ที่ ค่าเฉลี่ย 3.77 และมีบริ การ
จัดส่งสิ นค้าฟรี (ระยะทาง 30 กิโลเมตร) ที่ค่าเฉลี่ย 3.69
ผลการศึ กษาเรื่ องความเชื่ อมัน่ ในตราของร้ านค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่ อมัน่ ว่าร้ านค้าปลี กคัดสรรเฉพาะ
สิ นค้าคุณภาพดีมาจําหน่าย ที่ค่าเฉลี่ย 4.14, ร้านค้าปลีกมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 และร้านค้าปลีกมีทกั ษะ
และความชํานาญในการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้วสั ดุก่อสร้าง ที่ค่าเฉลี่ย 3.88
ผลการศึ กษาเรื่ องการรับรู ้คุณค่าจากการสื่ อสารของร้านค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็ นว่าป้ ายโฆษณา
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ทําให้เชื่อว่าเป็ นร้านที่มีมาตรฐานสูง ที่ค่าเฉลี่ย 3.90, การจัดรายการลดราคาพิเศษ
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทําให้เชื่อว่าเป็ นร้านที่ให้ความสําคัญกับลูกค้าโดยการคืนกําไรให้ลูกค้า ที่ค่าเฉลี่ย 3.41 และการที่
ร้านมอบของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ให้ท่าน เช่นปี ใหม่ ทําให้รู้สึกว่าเป็ นลูกค้าคนสําคัญของร้าน ที่ค่าเฉลี่ย 3.33
ผลการศึกษาเรื่ องความตั้งใจซื้ อสิ นค้าของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าหากต้องการซื้ อวัสดุ
ก่อสร้างจะนึ กถึงร้านนี้เป็ นร้านแรก ที่ค่าเฉลี่ย 3.85, หากท่านต้องการซื้ อวัสดุก่อสร้างครั้งต่อไปท่านจะซื้ อจากร้านนี้
ที่ ค่าเฉลี่ย 3.82, ในอนาคตท่านตั้งใจจะซื้ อวัสดุก่อสร้างจากร้ านค้าปลีกนี้ ที่ ค่าเฉลี่ย 3.74, หากมีโอกาสท่านจะซื้ อ
สิ นค้าอื่น ๆ ที่ ยงั ไม่เคยซื้ อจากร้านค้าปลีกนี้ ที่ ค่าเฉลี่ย 3.68 และหากร้านค้าปลีกนี้ เปิ ดสาขาเพิ่ม ท่านจะซื้ อจากร้าน
สาขาด้วย ที่ค่าเฉลี่ย 3.63
การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression Analysis) ในด้าน
ความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลี ก ทั้ง 6 ด้าน ซึ่ งประกอบด้วย ด้านทําเลที่ ต้ งั , ด้านความหลากหลายของ
ประเภทสิ นค้า, ด้านนโยบายราคา, ด้านการสื่ อสารการตลาด, ด้านการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสิ นค้า และด้าน
การบริ การลูกค้า ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า และการรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของร้านค้า ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.10 มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนประสมการค้าปลีก ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า และการรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของร้านค้ามีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.490
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุ พรรณบุรี ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 0.10 ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านนโยบายราคา (Beta = 0.178; t = 0.143; p –
value = 0.041), ความพึงพอใจด้านการสื่ อสารการตลาด (Beta = -0.157; t = -2.165; p – value = 0.031), ความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสิ นค้า (Beta = 0.125; t = 1.794; p – value = 0.074), ความพึงพอใจด้านการ
บริ การลูกค้า (Beta = 0.145; t = 1.781; p – value = 0.076), ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า (Beta = 0.261; t = 3.504; p
– value = 0.001) และการรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของร้านค้า (Beta = 0.268; t = 4.589; p – value = 0.000) ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีก ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า และการรับรู ้คุณค่า
การสื่ อสารของร้านค้า ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
Unstandardized Coefficients
Collinearity Statistics
ตัวแปร
t
Sig.
B
Std. Error
Tolerance VIF
ค่าคงที่
0.089
0.270 0.330 0.742
ความพึงพอใจในทําเลที่ต้ งั
0.075
0.067 1.115 0.266
0.566
1.768
ความพึงพอใจด้านความหลากหลาย
0.063
0.067 0.945 0.346
0.498
2.010
ของประเภทสิ นค้า
ความพึงพอใจด้านนโยบายราคา
0.178*
0.087 2.055 0.041
0.405
2.471
ความพึงพอใจด้านการสื่ อสาร
-0.157*
0.073 -2.165 0.031
0.431
2.319
การตลาด
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
0.125
0.070 1.794 0.074
0.354
2.827
ร้านค้าและการจัดวางสิ นค้า
ความพึงพอใจด้านการบริ การลูกค้า
0.145
0.081 1.781 0.076
0.340
2.942
ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า
0.261*
0.075 3.504 0.001
0.451
2.216
การรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของ
0.268***
0.058 4.589 0.000
0.573
1.747
ร้านค้า
R = 0.711 Adjusted R² = 0.490 SEE = 0.47124 F = 32.809 Sig = 0.000
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีก ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า
และการรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของร้านค้ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.10 โดยเมื่อพิจารณาอิทธิ พลของความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีกเป็ นรายด้าน จะพบว่า
ความพึงพอใจในด้านทําเลที่ต้ งั และความหลากหลายของประเภทสิ นค้าไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อของลูกค้าอาจ
เนื่ องจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรีส่วนใหญ่ต้ งั อยูบ่ นเส้นทางที่สามารถเดินทางได้สะดวก
และสามารถเข้าถึงได้ง่ายอยูแ่ ล้ว อีกทั้งร้านที่กลุ่มตัวอย่าส่วนใหญ่เลือกซื้อสิ นค้าเป็ นร้านที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยง ดังนั้น
จึงเป็ นเหตุผลว่ากลุ่มตัวอย่างจะรู ้สึกพึงพอใจในด้านทําเลที่ต้ งั ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมากที่ สุดในกลุ่มตัวแปร
ส่วนประสมการค้าปลีก (ที่ค่าเฉลี่ย 4.135) ดังนั้นความพึงพอใจด้านทําเลที่ต้ งั ของร้านค้าปลีกจึงไม่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้อสิ นค้าวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากนั้นยังพบว่าความพึงพอใจด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้าไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อ
วัสดุ ก่อสร้ างจากร้ านค้าปลี ก วัส ดุ ก่ อสร้ างแบบดั้งเดิ ม แม้ว่าระดับความพึง พอใจของกลุ่ มตัว อย่างในด้านความ
หลากหลายของสิ นค้าอยูท่ ี่ค่าเฉลี่ย 3.909 อาจเกิดจากลักษณะของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอําเภอเมือง
จังหวัดสุ พรรณบุรีที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อ เป็ นร้านค้าปลีกที่ มีความหลากหลายของประเภทสิ นค้า มีการ
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เลือกสิ นค้ายี่ห้อที่เป็ นที่รู้จกั มาจําหน่าย และมีสินค้าหลากหลายยี่หอ้ ให้ลูกค้าเลือก แต่ท้ งั นี้ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
แบบดั้งเดิมเหล่านี้มีลกั ษณะสิ นค้าเป็ นสิ นค้าประเภทและยีห่ อ้ สิ นค้าที่คล้ายคลึงกัน จึงอาจเป็ นเหตุผลว่าความพึงพอใจ
ด้านความหลากหลายในประเภทสิ นค้านี้ไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ
ความพึงพอใจในนโยบายราคามี อิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าที่ ค่านํ้าหนัก 0.178 (Beta = 0.178) โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในการตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้ามากที่สุด รองลงมาคือราคาสิ นค้าถูกกว่าห้างค้า
ปลี ก, ความคุ ม้ ค่าของสิ นค้าที่ ได้รับเมื่อเที ยบกับเงิ นที่ จ่ายไป, ความพึงพอใจที่ ลูกค้าสามารถต่อรองราคาและขอ
ส่วนลดจากร้านค้าได้ และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าหากจะมีการปรับขึ้นราคาสิ นค้า
ความพึงพอใจด้านการสื่ อสารการตลาดมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ค่านํ้าหนัก -0.157 (Beta = -0.157) ซึ่ งขัดแย้งกับทฤษฎีส่วนประสมทางการค้าปลีกที่วา่ ความพึง
พอใจในส่วนประสมการค้าปลีกจะมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (Levy, Weitz and Grewal, 2014 อ้างถึง
ใน จิ ราภรณ์ สุ วรรณ, 2557) ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมมักไม่มีการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดแก่ผูบ้ ริ โภคจึงทําให้ความพึงพอใจในด้านนี้ ค่อนข้างตํ่า ที่ ค่าเฉลี่ย 3.172 ซึ่ งสวนทางกับค่าความตั้งใจซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ อาจเกิดจากอิทธิ พลของความพึงพอใจในด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความตั้งใจซื้อสูง แม้วา่ ความพึงพอใจในด้านการสื่ อสารการตลาดจะมีระดับตํ่าก็ตาม
ความพึงพอใจด้านการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง
จากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่คา่ นํ้าหนัก 0.125 (Beta = 0.125) โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดในการมี
ระบบระบายอากาศที่ ดีทาํ ให้ไม่รู้สึกร้อนหรื ออึดอัด รองลงมาคือการแบ่งหมวดหมู่สินค้าที่ชดั เจน, การมีป้ายบอก
ตําแหน่งสิ นค้าที่ชดั เจน ซึ่งจะทําให้หาสิ นค้าได้ง่าย, ทางเดินในร้านมีความปลอดภัยไม่มีของวางแกะกะ และพึงพอใจ
น้อยที่สุดในด้านการจัดวางสิ นค้าโดยคํานึงถึงความปลอดภัยจากการตกหล่น
ความพึงพอใจด้านการบริ การลูกค้ามี อิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าวัสดุ ก่อสร้ างจากร้ านค้าปลี กวัสดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ค่านํ้าหนัก 0.145 (Beta = 0.145) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องพนักงานขาย
มีความรู ้ในการแนะนําสิ นค้า รองลงมาคือมีบริ การรับเปลี่ยนสิ นค้า หากสิ นค้านั้น ๆ มีปัญหาในการใช้งาน, มีบริ การ
ส่ งสิ นค้าฟรี ในระยะทาง 30 กิโลเมตร, การมีบริ การออกแบบ เช่นการออกแบบห้องนํ้า ห้องครัว และพึงพอใจน้อย
ที่สุดในเรื่ องการมีระบบผ่อนชําระค่าสิ นค้า
นอกจากนี้ ยงั พบว่าความเชื่ อมัน่ ในตราของร้ านค้ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี ก วัสดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิ มที่ ค่านํ้าหนัก 0.261 (Beta = 0.261) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็ นว่าร้ านค้าปลีกนี้ คดั สรรเฉพาะ
สิ นค้าคุณภาพดีมาจําหน่ายมากที่สุด รองลงมาคือร้านค้าปลีกมีความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า, ร้านค้าปลีกมีความชํานาญใน
การให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาเกี่ยวกับการใช้วสั ดุก่อสร้าง, ร้านมีความจริ งใจในการให้คาํ แนะนําการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า และ
เห็นด้วยน้อยที่สุดในเรื่ องร้านปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่แจ้งแก่ลูกค้าเสมอ เช่นนโยบายการรับคืนสิ นค้า บริ การส่ งฟรี ตาม
เงื่อนไข
และพบว่า การรั บรู ้ คุณ ค่า การสื่ อสารของร้ านค้ามี อิท ธิ พ ลต่อ ความตั้ง ใจซื้ อสิ นค้า จากร้ า นค้า ปลี กวัสดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ค่านํ้าหนัก 0.268 (Beta = 0.268) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองทําให้เชื่อว่าเป็ นร้านที่มีมาตรฐานสู ง รองลงมาคือ การจัดรายการลดราคาสิ นค้าพิเศษในช่วงเทศกาลทําให้เชื่อว่า
ร้านให้ความสําคัญกับลูกค้าโดยการคืนกําไร, การมอบของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ทําให้เชื่อว่าลูกค้าท่านนั้นเป็ นคน
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สําคัญของร้าน, การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมทําให้เชื่อว่าร้านให้ความสําคัญกับส่ วนรวม และเห็นด้วยน้อยที่สุด
เรื่ องการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ทาํ ให้เชื่อว่าร้านมีความทันสมัย
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากงานวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ ทั้งส่วนประสมการค้าปลีก ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า และการรับรู ้คุณค่า
การสื่ อสารของร้านค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 โดยข้อมูลสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในกิจการแบ่งเป็ นแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านทําเลที่ต้ งั แม้จะไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค แต่ก็พบว่าร้านค้าปลีก
ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อสิ นค้าตั้งอยูบ่ นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก, สามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่ งหมายรวมถึง
เป็ นเส้นทางที่ การจราจรไม่ติดขัด และตั้งอยู่บนทําเลที่ ลูกค้า สามารถสังเกตเห็ น ได้ง่ าย จากข้อมูลดังกล่า วหาก
ผูป้ ระกอบการเป็ นผูเ้ ข้าสู่ตลาดใหม่ก็ควรเลือกทําเลที่จะก่อให้เกิดความสะดวกและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ประเด็นที่ 2 ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ในการศึ กษานี้ ไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
อาจเนื่ องจากร้านค้าปลีกแต่ละร้านจําหน่ ายประเภทสิ นค้าและตราสิ นค้าเดียวกัน จึงไม่เกิดความแตกต่างของแต่ละ
ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง หากผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกทําการวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มเป้ าหมายที่จาํ เพาะมากขึ้นแล้ว
คัดเลือกสิ นค้าที่มีความจําเพาะกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อสร้างความแตกต่างให้ร้านค้าปลีกของตนเอง
ประเด็นที่ 3 ด้านนโยบายราคาซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง โดยพบว่าผูบ้ ริ โภคพึงพอ
ใจความเหมาะสมในการกําหนดราคาของร้านค้าปลีกและการกําหนดราคาให้ต่าํ กว่าห้างค้าปลีก เช่น โฮมโปร หรื อไท
วัสดุ ซึ่ งกรณี น้ ี อาจเป็ นไปได้ยากสําหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิ มที่จะแข่งขันด้านต้นทุนกับห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้ าง
สมัยใหม่ แต่ก็สารถใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบล่อใจ โดยการตั้งราคาสิ นค้าบางรายการให้ต่าํ กว่าคู่แข่งขันเพื่อดึงดูด
ให้ผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื้ อที่ ร้าน หรื อการมีนโยบายราคาแบบยืดหยุ่น คือสามารถลดราคาหน้าบิ ลให้ลูกค้าได้เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลูกค้า เป็ นต้น
ประเด็นที่ 4 การสื่ อสารของร้านค้าซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง และพบว่าร้านค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอําเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี มีการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดน้อย ซึ่ งพบว่าระดับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในด้านนี้ ค่อนข้างตํ่า ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรปรับตัวและมี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดให้มากขึ้น เช่น การจัดโปรโมชัน่ ลดราคาสิ นค้า การจัดกิจกรรมชิงโชคลุน้ รางวัล หรื อการทําป้ ายโฆษณา
สิ นค้าที่ชดั เจน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เป็ นต้น
ประเด็นที่ 5 การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้าซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง จาก
ข้อมูลพบว่าผูป้ ระกอบการควรให้ความใส่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยในการจัดวางสิ นค้าไม่ให้เกิดความเสี่ ยงในการตก
หล่นใส่ลูกค้า หรื อการวางเกะกะขวางทางซึ่งอาจเป็ นอันตรายกับลูกค้า และควรออกแบบร้านค้าให้มีการจัดวางสิ นค้า
อย่างเป็ นหมวดหมู่ มีป้ายบอกตําแหน่งชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการค้นหาสิ นค้าที่ตอ้ งการ รวมทั้งบรรยากาศใน
ร้านควรจัดการไม่ให้ร้อนหรื ออึดอัดระหว่างการเลือกซื้อสิ นค้า เป็ นต้น
ประเด็นที่ 6 ด้านการบริ การลูกค้าซึ่ งมีผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง จากข้อมูลพบว่าร้านค้าปลีก
ควรจัดกิจกรรมร่ วมกับธนาคารพาณิ ชย์ในการให้สินเชื่อ อาจร่ วมกับบัตรเครดิตในการผ่อนชําระสิ นค้า การมีบริ การ
ตรวจสภาพสิ นค้าก่อนส่งมอบ การรับเปลี่ยนสิ นค้าหากมีปัญหา การบริ การจัดส่งสิ นค้าฟรี และการบริ การออกแบบก็
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เป็ นสิ่ งที่ ผูป้ ระกอบการควรพิจารณา เนื่ องจากจะทําให้ลูกค้าเห็ นภาพการใช้งานและมีโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าได้ง่ายขึ้น
ประเด็นที่ 7 ด้านความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้าซึ่งพบว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าวัสดุก่อสร้างในค่า
นํ้าหนักสู ง (Beta = 0.261) ดังนั้นจึ งมีความสําคัญยิ่งในการสร้างความเชื่ อมัน่ ในตราของร้านค้าในใจผูบ้ ริ โภค โดย
ร้านค้าต้องมีความซื่ อสัตย์กบั ลูกค้า ต้องมีการรักษาคํามัน่ สัญญาโดยการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากําหนดไว้อย่าง
เคร่ งครัด รวมทั้งต้องมีทกั ษะ, มีความจริ งใจและมีความรวดเร็ วในการดูแลแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
ประเด็นที่ 8 การรับรู ้คุณค่าการสื่ อสารของร้านค้ามีผลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง ในค่านํ้าหนักสู ง
ที่ สุด (Beta = 0.268) ดังนั้นผูป้ ระกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมควรมีการปรับตัวและเห็นความสําคัญใน
การสื่ อสารการตลาดให้มากขึ้น ดังเช่นการสื่ อสารในหลาย ๆ ช่องทางให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายที่
เหมาะสมกับกิจการ, การจัดรายการลดราคาพิเศษช่วงเทศกาล, การมอบของขวัญ หรื อแม้แต่การสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมก็ลว้ นมีส่วนช่วยสร้างการรับรู ้คุณค่าและช่วยทําให้ตราของร้านค้าเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
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