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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอิฐมวลเบาของกลุ่มร้านค้าวัสดุ
ก่อ สร้างและกลุ่ มช่ าง ในเขตเมือ ง จังหวัดนครราชสี มา โดยศึกษาจากผูบ้ ริ โภคสองกลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มร้ านค้าวัส ดุ
ก่อสร้างและกลุ่มช่าง เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อใน
แต่ละกระบวนการ จากการศึกษาพบว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อทั้ง 5 ขั้นตอนโดยใช้ทฤษฎี ของ Kotler สามารถ
อธิ บายได้ดังนี้ 1) ขั้นตอนการตระหนักถึ งปั ญหา กลุ่มร้านค้าวัส ดุก่ อสร้างและกลุ่มช่าง มีความเห็ นในทิศทางที่
แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกัน โดยเริ่ มจากช่างตระหนักถึงปัญหาจากความจําเป็ นของการใช้งาน ส่ วนของร้านค้ามีความ
จําเป็ นที่ต้องจําหน่ ายตามความต้อ งการของลูกค้า ซึ่ งในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อในขั้นตอนดังกล่ าวอาจจะยังไม่
เชื่อมโยงกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากนัก 2) ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล กลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างและกลุ่มช่าง
มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความเห็ นว่าสิ นค้าอิฐมวลเบาเป็ นที่รู้จกั อยู่แล้ว และ การใช้งานสิ นค้าไม่ได้มี
ความยุง่ ยากหรื อซับซ้อนแต่อย่างใด ฉะนั้นข้อมูลที่สนใจจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาและการส่ งเสริ มการตลาด
ของสิ นค้าเพื่อการสั่งซื้อมาใช้งานในกลุ่มช่าง และซื้อมาเพื่อจัดจําหน่ายต่อในกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 3) การประเมิน
ทางเลือก ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและกลุ่มช่าง มีความเห็ นในทิศทางที่แตกต่างกัน กลุ่มช่างจะให้ความสําคัญด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย คือ การเลือ กร้ านที่ใกล้ที่สุดก่ อ นและนําราคามาประเมินทางเลื อกร้ านค้าในบริ เวณเดียวกัน
ในขณะที่ร้านค้าวัสดุก่ อสร้างให้ความสําคัญ กับการส่ งเสริ มการขาย โดยเฉพาะการส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้าที่เน้น
ปริ มาณการซื้อที่สูงแลกกับส่ วนลดที่เพิ่มขึ้นหรื อราคาที่ลดลง 4) ในด้านการตัดสิ นใจซื้อ กลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างและ
กลุ่มช่างมีความเห็ นในทิศทางเดี ยวกัน โดยให้ค วามเห็ นว่าจะตัดสิ นใจซื้ ออิ ฐมวลเบาตราสิ นค้าใดก็ได้ท่ีส่งผลต่ อ
ต้นทุนโดยรวมตํ่าที่สุด และ 5) ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อสิ นค้า ทั้ง 2 กลุ่มมีการประเมินความพึงพอใจที่เหมือนกัน
โดยจะประเมินความพึงพอใจสิ นค้า หากพบปั ญหาการใช้สินค้าส่ งผลถึงความไม่พึงพอใจจะไม่บอกต่อ แต่จะแจ้ง
ปัญหาดังกล่าวไปยังร้านค้าที่ตนเองซื้อสิ นค้า
ตําสําคัญ : อิฐมวลเบา, ส่ วนประสมทางการตลาด, ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อ
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ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the Marketing Mix Factors Influencing the Purchasing
Decision of Lightweight Brick of local contractor and the building material stores in urban areas. Nakhon
Ratchasima. The study was conducted by two groups of consumers: To study the differences in the marketing mix
that affect the purchase decision in each process. The study found that the 5 decision-making processes in the
problem-solving process Construction Materials and Construction Group There are opinions in different directions,
but linked together. From the beginning, the technician realized the problem of the necessity of using. Parts of the
store need to be sold according to customer needs. The decision to buy this may not be linked to the market mix.
Later, the search process. Construction material suppliers and technicians have the same view. By commenting that
lightweight brick products are already known and the use of the product is not complicated or anyhow. The
information will be related to the price and promotion of the product to order to work in the group. And purchased
for distribution in the building materials. The next step is to evaluate options. Building Materials and Mechanic
Group There are opinions in different directions. Technicians will focus on the distribution channel is to select the
nearest store and bring the price to evaluate the store in the same area. While building material stores focus on
promotion. Especially the promotion of products that focus on high volume of purchases for the increased discounts
or reduced prices. In the decision to buy. Construction material suppliers and technicians have the same view. He
said that he would buy any branded brick that would affect the overall cost. The last step in post-purchase behavior
is the same. If the problem of using the product results in dissatisfaction will not tell. The problem will be reported
to the shop where they buy.
Keywords: Lightweight Brick, marketing mix, construction materials store, purchase decision process
1. บทนํา

ปัจจุบนั สิ นค้าวัสดุก่อสร้างด้านการก่อผนังมีผลิตภัณฑ์ทีมากมายที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค อาทิ อิฐมอญ อิฐบล๊อค อิฐมวลเบา ผนังสําเร็จรู ป เป็ นต้น ซึ่งสิ นค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้คือ
สิ นค้าอิฐมวลเบาโดยอิฐมวลเบาเป็ นสิ นค้าที่ถูกนํามาใช้กบั การสร้างตั้งแต่การก่อสร้างขนาดเล็กอย่างบ้านเดี่ยวไป
จนถึงการก่อสร้างตึกสูงขนาดใหญ่ ซึ่งตลาดในปี พ.ศ.2561 ในมีโอกาสการขยายตัวมากถึง 10% (smart block , 2560)
การเติบโตของการก่อสร้างในประเทศคาดว่ามูลค่าก่อสร้างของไทยในปี พ.ศ.2560-2562 (วิจยั กรุ งศรี , 2560)
จะขยายตัวเฉลี่ ย 8-12% ต่อปี ปริ มาณงานก่อสร้างในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามแผนของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆของรัฐซึ่ งจะเป็ นโอกาสให้ผรู้ ับเหมาก่อสร้างไทยสามารถขยายตลาดไปยัง
พื้นที่ต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อเชื่อมต่อกับการขนส่ งสาธารณะสู่ ประเทศเพื่อบ้านมากขึ้น
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ตารางที่ 1 แสดงถึงการสรุปข้ อมูลโครงการ Mega Project ทีม่ เี ส้ นทางในภาคอีสาน
ประเภท
เส้นทาง
ความคืบหน้า
รถไฟทางคู่
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
จิระ – ขอนแก่น
รถไฟทางคู่
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
มาบกระเบา – จิระ
รถไฟทางคู่
เตรี ยมเปิ ดประมูล
จิระ – อุบลราชธานี
รถไฟทางคู่
ขอนแก่น – หนองคาย
เตรี ยมเปิ ดประมูล
รถไฟทางคู่
ศึกษาโครงการ
บ้านไผ่ – นครพนม
มอเตอร์เวย์
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
บางปะอิน – นครราชสี มา
รถไฟความเร็ วสูง
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
กรุ งเทพ – นครราชสี มา
ที่มา : (กรมทางหลวง, 2560)

ปี ที่แล้วเสร็ จ
2563
2564
2565
2565
2568
2563
2567

จากข้อมูลจะพบว่างานโครงการต่างๆเหล่านี้ จะอยู่ในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา ถึง 5 โครงการด้วยกัน ซึ่ ง
หากวิเ คราะห์ จากมุมมองของกรุ งศรี แล้วนั้นคาดการณ์ได้ว่าจังหวัดนครราชสี มา มีโอกาสเติ บโตของตลาดวัส ดุ
ก่อสร้างสู งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยมีแนวโน้มการขยายตัวการก่อสร้างไปในกลุ่มอาคาร และ บ้านจัดสรรใน
พื้นที่สูงขึ้น
ประกอบกับสิ นค้าอิฐมวลเบาเป็ นสิ นค้าที่มีการขยายตัว จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อหาปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อของคนกลางซึ่ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในตลาดอิฐมวลเบาที่เลือกขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าซึ่ งเป็ น
ช่างต่ อไป ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ จะช่ว ยให้เ ห็ นถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ และ ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อของคนกลางที่เป็ นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และ ผูม้ ีโอกาสเลือกใช้สินค้าอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
กลุ่มช่างเพื่อนําไปก่อสร้าง โดยการศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้ผผู้ ลิตสามารถสามารถเข้าถึงข้อมูลและการตัดสิ นใจทํา
การตลาดสิ นค้าอิฐมวลเบาให้ตรงกับความต้องการได้ดียง่ิ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอิฐมวลเบาของกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างและกลุ่มช่างใน
พื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสี มา
2. เพือ่ ศึกษาถึงปัจจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสิ นค้าอิฐมวลเบา อ.เมือง
จ.นครราชสี มา
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากร
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและกลุ่มช่างในเขตเมืองจังหวัดนครราชสี มา โดยปัจจุบนั มีจาํ นวน 50 ร้านค้า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนประชากรเป้ าหมายที่เป็ นขนาดตัวอย่าง จะใช้สู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยกําหนดความเชื่อ มัน่ ที่
95% ได้ ดังนี้ n = 50 / 1+(50x0.1^2) = ประมาณ 8.33 ร้านค้า ทั้งนี้เพือ่ ให้การทําการวิจยั ครั้งนี้มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดจึง
ขอกําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 10 ร้านค้า
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การสุ่ มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มร้านค้าจํานวน 10 ร้านค้า และช่าง 10 คน โดยใช้
วิธี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง การจัดกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และ ช่างเป็ นกลุ่มเดียวกัน โดยคัดเลือก
ร้านค้าที่อยูใ่ นพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสี มา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจยั นี้ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในการรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured) ซึ่งมีการกําหนดแนวทางและโครงสร้างคําถามไว้ล่วงหน้า และเลือกใช้ลกั ษณะ
คําถามที่เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended Question) ไม่จาํ กัดขอบเขตในการตอบคําถาม เพื่อเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผใู้ ห้สัมภาษณ์ส ามารถตอบคําถามได้อย่างอิส ระซึ่ งจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง คําถาม
ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 กระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มร้ านค้าช่ วงและช่ าง
เป็ นการเก็บข้อมูลต่างๆที่มผี ลต่อการตัดสิ นใจซื้อของกลุ่มเป้ าหมาย การตระหนักถึงปัญหาหรื อความจําเป็ น
ที่ตอ้ งซื้อสิ นค้า การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ (Kotler, 2016)
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เป็ นคําถามที่เพื่อค้นหาตัวแปรที่ทาํ ให้เกิดความต้องการที่จะใช้อิฐมวลเบาซึ่งเป็ นคําถามที่ออกแบบมาจาก
กรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบด้วยตัวแปรในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การสื่อสารทางการตลาด
(Kotler & Keller, 2016)
การเก็บข้ อมูล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เนื่องจากการเก็บข้อมูลส่ วนใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นการบรรยาย (Descriptive) ซึ่ งได้มา จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในงานวิจยั โดยจะทําการสรุ ปผลการวิจยั ในลักษณะการพรรณนา โดย
ใช้ตารางสรุ ปเพื่อให้เห็นภาพของกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบให้เห็นในเชิงทฤษฎี
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ส่ วนที่ 1 เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มร้ านค้าช่ วงและช่ าง
ตารางดังกล่าวจะแสดงถึงผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีแบบจําลองกระบวนการ
ตัดสิ นใจ 5 ขั้นตอน (Kotler, 2016)
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ตารางที่ 2 ส่ วนที่ 1 เรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มร้ านค้าช่ วงและช่ าง
ประเด็น
ร้ านค้าวัสดุก่อสร้ าง
ช่ าง

สรุปผล

การ
ตระหนัก
ถึงปัญหา

สิ นค้าเป็ นที่รู้จกั และมีลูกค้า รับงานผนัง และใช้งานง่าย ก่อได้
ถามหาสิ นค้าอยูเ่ ป็ นจํานวน รวดเร็ ว
มาก

การหา
ข้อมูล

ข้อมูลด้านราคาสอบถามไป ข้อมูลด้านราคาสอบถามไปยังร้านค้า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มให้
ยังร้านตัวแทนจําหน่ายหรื อ วัสดุก่อสร้าง
ความสําคัญกับข้อมูลด้านราคา
ผูผ้ ลิต
โดยสอบถามไปยังร้านค้า

การ
ประเมิน
ทางเลือก

ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ด้านราคาและการส่ งเสริ ม
การตลาดโดยการสอบถาม
ราคาไปยังร้านค้าตัวแทน
จําหน่ายหลายๆร้านเพื่อ
เปรี ยบเทียบราคาและการ
ส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ

ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายและราคา กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินทางเลือกร้านค้าที่
ใกล้พ้นื ที่งาน โดยพื้นที่งานก่อสร้าง
หากมีร้านค้าที่เลือกซื้อเป็ นประจําจะ
เลือกซื้อร้านค้านั้น แต่หากร้านค้าที่
ประจําอยูใ่ กล้พ้นื ที่งานก่อสร้างจะ
เลือกร้านค้าที่อยูใ่ กล้พ้นื ที่งานและมี
ราคาสิ นค้าอิฐมวลเบาที่ถูกที่สุด
การ
ตัดสิ นใจซื้ออิฐมวลเบาที่มี ตัดสิ นใจซื้ออิฐมวลเบาที่ส่งผลให้
ตัดสิ นใจ ราคาถูกที่สุดหรื อมีการ
ต้นทุนการก่อสร้างตํ่าที่สุด อาจจะ
ซื้อ
ส่ งเสริ มการตลาดที่มี
ราคาตํ่าที่สุดหรื อไม่เป็ นร้านค้าที่ใกล้
ส่ วนลดมากที่สุด
พื้นที่งานมากที่สุด
พฤติกรรม หากมีความพึงพอใจจะไม่ หากมีความพึงพอใจจะไม่ค่อย
หลัง
ค่อยแนะนําต่อเพราะมองว่า แนะนําต่อเพราะมองว่าเป็ นสิ่ งที่ควร
การซื้อ
เป็ นสิ่ งที่ควรได้ และหากไม่ ได้ และหากไม่พึงพอใจอาจจะมีการ
พึงพอใจอาจจะมีการบอก บอกต่อบ้าง แต่ไม่รุนแรงส่ วนมาก
ต่อบ้าง แต่ไม่รุนแรง
จะแจ้งให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทราบ
ส่ วนมากจะแจ้งให้ร้าน
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ตัวแทนจําหน่ายทราบเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
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เมื่อช่างรับงานก่อสร้างและมี
ความจําเป็ นต้องก่อผนังจะเลือก
ซื้อสิ นค้าอิฐมวลเบา โดยจะเลือก
ซื้อสิ นค้ากับร้านค้าที่มีสินค้า
พร้อมจําหน่าย

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มให้
ความสําคัญปัจจัยด้านราคา ใน
ระดับมากที่สุด เพราะปัจจัยด้าน
ราคาส่ งผลถึงต้นทุนที่ต่าํ ที่สุด

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีการ
ตัดสิ นใจจากปัจจัยที่ส่งผลให้
ต้นทุนตํ่า
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีการ
วิธีการบอกต่อภายหลังจากการ
ซื้อสิ นค้าที่คล้ายคลึงกัน เมื่อพึง
พอใจแล้วไม่ได้แนะนําต่อ แต่
หากไม่พึงพอใจจะแจ้งทางร้านที่
ซื้อสิ นค้าให้ทราบเพื่อแก้ไข
ปัญหามากกว่าการบอกต่อ
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ตารางที่ 3 ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตารางดังกล่าวจะแสดงถึงผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (Kotler & Keller, 2016X
คําถาม
ร้ านค้าวัสดุก่อสร้ าง
ช่ าง
สรุปผล
ผลิตภัณฑ์

ราคา

ช่องทางการจัด
จําหน่าย

การสื่ อสารทาง
การตลาด

ผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญ
กับอิฐที่ไม่แตก ไม่บิ่นมาก
ในด้านตราสิ นค้า ยังไม่เห็น
ถึงความแตกต่างในแต่ละ
ตราสิ นค้า
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
มากที่สุดโดยร้านค้าจะ
เลือกซื้อสิ นค้าที่ส่งผลให้
ต้นทุนตํ่าที่สุด

ผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญ
กับอิฐที่ไม่แตก ไม่บิ่นมาก
ในด้านตราสิ นค้า ยังไม่เห็น
ถึงความแตกต่างในแต่ละ
ตราสิ นค้า
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
มากที่สุดโดยช่างจะเลือก
ซื้อสิ นค้าที่ส่งผลให้ตน้ ทุน
ตํ่าที่สุด

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมี
ความเห็นที่ตรงกันในด้าน
ผลิตภัณฑ์ และตราสิ นค้า ที่
ไม่เห็นถึงความแตกต่าง
อย่างชัดเจน
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมี
ความเห็นที่ตรงกันในโดย
ให้ปัจจัยด้านราคาเป็ น
ปัจจัยที่ให้ความสําคัญมาก
ที่สุด
ให้ความสําคัญถึงร้านค้าที่ ให้ความสําคัญกับร้านค้าที่ ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นที่
ซื้ออยูเ่ ป็ นประจํา สามารถ อยูใ่ กล้สถานที่งานก่อสร้าง แตกต่างกันแต่มีเป้ าหมาย
ให้เครดิตได้ หรื อ มี
เพื่อลดต้นทุนทางด้านการ การเลือกช่องทางการจัด
โปรโมชัน่ ต่างๆเพื่อกระตุน้ ขนส่ ง
จําหน่ายเพื่อลดต้นทุน
การขายและลดต้นทุนด้าน
เช่นเดียวกัน
สิ นค้าได้
ให้ความสําคัญในด้านการ ให้ความสนใจในด้านการ ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นที่
ส่ งเสริ มการขาย หรื อ
ส่ งเสริ มการขายหรื อ
ตรงกันโดยให้ความสําคัญ
โปรโมชัน่ โดยโปรโมชัน่ ที่ โปรโมชัน่ โดยให้ความ
กับเครื่ องมือ ด้านการ
สนใจเป็ นด้านการลดราคา สนใจในด้านการแถม
ส่ งเสริ มการขายหรื อ
สิ นค้าหรื อทําเป้ าการสั่งซื้อ สิ นค้าควบคู่ไปกับการ
โปรโมชัน่ แต่มีรูปแบบที่
สิ นค้า
สั่งซื้ออิฐมวลเบา
แตกต่างกัน

5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออิฐมวลเบาของกลุ่มช่าง
และร้ า นค้าวัส ดุ ก่ อ สร้ างในเขตเมือ ง จังหวัดนครราชสี ม า จึ ง ขอสรุ ป การศึก ษาด้ว ยตาราง ความเกี่ ยวข้อ งของ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ตามทฤษฎีแบบจําลองกระบวนการตัดสิ นใจของ Kotler 5 (Kotler, 2016) และทฤษฎีปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด (Kotler & Keller, 2016) ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4 แสดงถึงปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในแต่ละกระบวนการ
กระบวนการ
การตระหนังถึง การค้นหาข้อมูล การประเมิน การตัดสิ นใจซื้อ พฤติกรรมหลัง
ตัดสิ นใจซื้อ
ปัญหา
ทางเลือก
การซื้อ
ปัจจัยส่ วน
ยังไม่มีปัจจัยส่ วน - ราคา
- ราคา
- ราคา
- สิ นค้า
ประสมทาง ประสมทาง
- ช่องทางการ - ช่องทางการ - การส่ งเสริ ม
การตลาด
การตลาดที่
จัดจําหน่าย
จัดจําหน่าย
ทางการตลาด
เกี่ยวข้องใน
- การส่ งเสริ ม - การส่ งเสริ ม
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนนี้
ทางการตลาด
ทางการตลาด
โดยสามารถอภิ ปรายผลโดยรายละเอี ยด ของกระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อ และ ปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดได้ ดังนี้
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ขั้นตอนที่ 1 การตระหนัก ถึงปั ญ หา กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความตระหนักถึ งปั ญ หาที่แตกต่างกันแต่
เชื่อมโยงกัน คือ เมื่อกลุ่มช่างรับงานก่อสร้างที่มงี านก่อผนัง ช่างจะเลือกใช้สินค้าอิฐมวลเบาเป็ นลําดับแรก จากนั้นจะ
ตรวจสอบราคาสิ นค้าไปยังร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ขายสิ นค้า ส่ งผลให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้านใดไม่มีอิฐมวลเบาเพื่อจัด
จําหน่ายแล้ว ช่างจะไปหาร้านค้าอื่นทันที และทําให้ไม่สามารถขายสิ นค้าอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ตรงกับการศึกษาเรื่ อง
ความแตกต่างด้านระดับความมีอิทธิพลของส่ วนประสมการค้าปลีกต่อการตัดสิ นใจซื้อวัสดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มที่ซ้ื อ
เพื่อใช้งานเองและกลุ่มที่ซ้ือเพื่อรับเหมาก่อสร้าง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร (สุ นทรี ภรณ์ สุ ทธิมาลย์, 2557)
ที่กล่าวว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมกลุ่มลูกค้าทั้งสองกลุ่มให้ระดับการมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
คือ มีสินค้าตรงความต้องการของผูซ้ ้ือ
ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีรูปแบบการค้นหาข้อมูลที่เหมือนกัน คือ ให้ความ
สนใจข้อมูลในด้านราคา โดยจะสอบถามไปยังร้านค้าที่ตนเองซื้ ออยู่ประจําก่อนเป็ นลําดับแรก จากนั้นจะสอบถาม
ราคาจากแหล่งอื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูลในขั้นตอนถัดไป ซึ่ งตรงกับการศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ในร้ านค้าปลีก วัสดุ ก่ อสร้ างแบบสมัยใหม่กบั ร้ านค้าปลี กวัสดุ ก่ อสร้ างแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอเมือ ง
จังหวัดสระบุรี (เชิดศักดิ์ จึงยิง่ เรื องรุ่ ง และ ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์, 2557) โดยจะติดต่อสอบถาม ปริ มาณและราคาโดย
เดินทางมาที่ร้านเอง ระบุสินค้าและปริ มาณที่ตอ้ งการขอโดยจัดทํารายการมา แล้วเดินเลือกซื้อเอง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีวิธีการประเมินทางเลือกที่ต่างกัน โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ 1 กลุ่มร้านค้าจะประเมินทางเลือกโดยการสํารวจหาราคาและการส่ งเสริ มการตลาดที่มสี ่ วนช่วยให้ตน้ ทุนตํ่า
ที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 กลุ่มช่างจะประเมินทางเลือกโดยการหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุดก่อนหาราคาที่ต่าํ ที่สุด ซึ่ ง
ตรงกับการศึกษาเรื่ อง เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อวัสดุก่อสร้างในช่องทางการจําหน่ ายแนวใหม่
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (สุ พจน์ กาญจนางกูรพันธุ์, 2557) ที่กล่าวว่า การเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้าวัสดุก่อสร้างฯ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด แตกต่างกัน
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ขั้นตอนที่ 4 การตัดสิ นใจซื้ อ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีเป้ าหมายในการประเมินทางเลือกที่เหมือนกันคือ
ทางเลือกที่ส่งผลให้ตน้ ทุนในการซื้อนั้นตํ่าที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการซื้อซํ้าเหมือนกัน และการบอกต่อ
ที่คล้ายคลึงกันซึ่งหากทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจจะไม่บอกต่อ แต่หากไม่พึงพอใจจะแจ้งกับทางร้าน
ที่ตนซื้อเพื่อให้ทราบและหวังผลให้แก้ปัญหาที่ทาํ ให้ไม่พึงพอใจ
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นตรงกันใน 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือด้านผลิตภัณฑ์ โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาที่สมบูรณ์ ไม่แตกหักเสี ยหาย ไม่บิ่น ไม่ร้าว หรื อหากเกิด
ปัญหาดังกล่าวมาในปริ มาณที่ไม่มากแล้วสามารถยอมรับได้
ประเด็นที่สองด้านตราสิ นค้า โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มยังมีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของแต่ละตราสิ นค้านั้น
ไม่สามารถจําแนกให้เห็นถึงความแตกต่างกันในเชิงประจักษ์ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคสามารถซื้อตราสิ นค้าใดก็ได้
ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็ นที่ตรงกัน คื อราคามีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ สู งที่สุด โดยให้
เหตุผลว่าราคาเป็ นต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ และจากปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่แต่ละตราสิ นค้าไม่ได้มีความแตกต่าง
กัน ส่ งผลให้ราคาจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดสําหรับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอิฐมวลเบา ซึ่ งตรงกับการศึกษาเรื่ อง ความ
แตกต่างด้านระดับความมีอิทธิพลของส่ วนประสมการค้าปลีกต่อการตัดสิ นใจซื้ อวัสดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มที่ซ้ื อเพื่อ
ใช้งานเองและกลุ่มที่ซ้ือเพื่อรับเหมาก่อสร้าง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร (สุ นทรี ภรณ์ สุ ทธิ มาลย์, 2557) ที่
กล่าวว่า โดยภาพรวมกลุ่มลูกค้าทั้งสองกลุ่มให้ระดับการมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านราคามากที่สุด คือ ราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้า
ด้านช่อ งทางการจัดจําหน่ าย กลุ่ มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีค วามเห็ นตรงกันในด้านต้นทุนของสิ นค้าในการ
ดําเนินธุรกิจ แต่มองต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อกับร้านค้าที่ส่งั ซื้อเป็ นประจําควบคู่กบั
การซื้ อสิ นค้าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนในด้านการดําเนิ นการสั่งซื้ อ และการสั่งซื้ อสิ นค้าในรู ปแบบเงินเชื่ อ
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จะเลือกซื้อจากร้านค้าที่ใกล้พ้นื ที่งานก่อสร้างมากที่สุดเพื่อลดต้นทุนทางด้านการขนส่ ง ซึ่ ง
ไม่ตรงกับ การศึกษา เรื่ อง ความแตกต่างด้านระดับความสําคัญของส่ วนประสมการค้าปลีกที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือก
ร้านวัสดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มช่างและผูร้ ับเหมา Generation X กับ Generation Y ในจังหวัดชัยนาท (นางสาวกมลทิพย์
เสื อสมิง , 2557) ผลการศึกษา พบว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการค้าปลีกที่มีอิทธิพลในการจําแนกกลุ่มช่าง
และผูร้ ับเหมา Generation X กับGeneration Y คือ 1.สิ นค้ามีตรายีห่ ้อที่หลากหลาย 2.สิ นค้ามีความแปลกใหม่ทนั สมัย
3.ความใหม่ของสิ นค้าและสิ นค้าไม่คา้ งสต๊อก 4.มีการปรับลดราคาตามสัดส่ วนปริ มาณการซื้อสิ นค้า 5.มีกระบวนการ
สั่งซื้อไม่ยงุ่ ยาก 6.การจัดโปรโมชัน่ ลดราคา 7.การแจกของแถมและของสมนาคุณ 8.มีการตกแต่งที่ทนั สมัยทั้งภายใน
และภายนอกร้าน 9.มีการสาธิตสิ นค้า 10.มีการส่ งมอบสิ นค้าตรงตามเวลาที่กาํ หนด แต่เนื่ องจากการศึกษาดังกล่าว
เพื่อศึกษาถึงจําแนกกลุ่มช่างและผูร้ ับเหมา Generation X กับGeneration Y แต่ การศึกษาในครั้งนี้ จาํ แนกกลุ่มลูกค้า
ตามประเภทของการทําธุรกิจ
ด้านการสื่ อสารการตลาด กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นตรงกันในรู ปแบบการส่ งเสริ มการขายเนื่ องจาก
ทั้ง 2 กลุ่มมองว่าการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการกระตุน้ การซื้ อสิ นค้าโดยร้านค้าที่จดั รายการส่ งเสริ มการขายจะเป็ น
สิ่ งที่กระตุน้ ความสนใจให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนํามาเป็ นเกณฑ์ประเมินเป็ นทางเลือกร้านค้าหรื อสิ นค้าในลําดับแรก
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ซึ่งตรงกับการศึกษาเรื่ องการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดนครราชสี มา (ชนิ ศา มณี รัตน
รุ่ งโรจน์, 2557) ที่กล่าว่า ใช้วิธีแจกของแถมให้ลูกค้า เนื่องจากได้รับสิ นค้าของแถมจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายของ
ผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ร้านวัสดุก่อสร้างเลือกใช้วิธีการลดราคาสิ นค้าบางรายการเพื่อดึงดูดใจ
ลูกค้า หรื อให้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าซื้อเงินสดในปริ มาณมาก
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับผู้ผลิต
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออิฐมวลเบาของกลุ่มช่าง และ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตเมือง จังหวัดนครราชสี มา ในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะสําหรับผูผ้ ลิตอิฐมวลเบา ใน 2 ประเด็น
การศึกษา 1.ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ และ 2.ด้านส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อเป็ นข้อเสนอแนะสําหรับผูผ้ ลิต
สิ นค้าอิฐมวลเบาในการทําแผนการตลาด หรื อ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ได้ดงั นี้
ด้ านกระบวนการตัดสินใจซื้อ
การตระหนักถึงปัญหา จากการศึกษาพบว่า ความต้องการใช้สินค้าจะเริ่ มจากช่างที่มีความต้องการใช้สินค้า
แล้วความต้องการดังกล่าวจะส่ งมาถึงร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จึงขอเสนอแนะให้ผผู้ ลิตควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
การสื่ อสารทางการตลาดสร้างความต้องการใช้สินค้าอิฐมวลเบาไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นช่างโดยเน้นการนําเสนอ
ด้านคุณสมบัติสินค้าเปรี ยบเทียบกับอิฐประเภทอื่นๆ
การค้นหาข้ อมูล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมุ่งเน้นการหาข้อมูลด้านราคาเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ผูผ้ ลิตที่สามารถขายสิ นค้าในราคาตํ่าที่สุดจะมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
การประเมินทางเลือก จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในกลุ่มช่างให้ความสําคัญกับการเลือกร้านค้า
ที่ใกล้พ้ืนที่งานก่อสร้างมากที่สุด ดังนั้นผูผ้ ลิตควรให้ความสนใจในเรื่ องของการจัดจําหน่ ายสิ นค้าให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ที่มีร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โดยใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสั่งซื้อเพื่อเตรี ยมสิ นค้า
ให้พร้อมขาย
การตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ตัดสิ นใจโดยมุ่งเน้นทางเลือกที่ทาํ ให้ตน้ ทุนใน
การสั่งซื้ อ สิ นค้าตํ่าที่สุ ด จึ งขอเสนอแนะให้ผผู้ ลิ ต ให้ใช้ก ลยุทธ์ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้านการสื่ อ สารทาง
การตลาด โดยใช้เครื่ องมือการส่ งเสริ มการขาย โดยใช้กลยุทธ์ลด แลก แจก แถม เพื่อจูงใจในการประเมินทางเลือก
และการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสําคัญในการประเมินความพึง
พอใจในด้า นผลิ ตภัณฑ์ม ากที่สุ ด จึ ง ขอเสนอแนะให้ผูผ้ ลิ ต ควรให้ ค วามสําคัญ ในด้านการควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนส่ งมอบถึงมือลูกค้าในทุกๆขั้นตอน
ด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ความสําคัญถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา
จากปัญหาเรื่ องอิฐมวลเบาที่ได้รับมีการแตกหักเสี ยหาย หรื ออิฐมวลเบาที่บิ่นรู ปก้อนไม่สวยงาม จึงขอเสนอแนะให้
ผูผ้ ลิตควรให้ความสําคัญในด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่ งมอบถึงมือลูกค้าในทุกๆขั้นตอน
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ด้ านตราสินค้า ผูบ้ ริ โภคไม่ได้เห็นถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ผบู้ ริ โภคมองว่าอิฐเหมือนกันทุกก้อน และ
นวัตกรรมก็เหมือนกัน จึงขอเสนอแนะให้ทางผูผ้ ลิตอิฐมวลเบาสร้างหรื อพัฒนานวัตกรรมสิ นค้าใหม่ เพื่อสร้างความ
แตกต่างให้กบั ตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตเอง มิเช่นนั้นอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาจะแข่งขันเรื่ องราคามากกว่า การสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ความสําคัญเรื่ องราคามากกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ เนื่องจาก
สิ นค้าที่ไม่มีความแตกต่างกัน ผูผ้ ลิตที่สามารถขายสิ นค้าในราคาตํ่าที่สุดจะมีความได้เปรี ยบในการแข่งขันในพื้นที่
ดังกล่าว
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ความสําคัญกับการเลือกร้านค้าที่
ใกล้พ้ืนที่งานก่อสร้างมากที่สุด ดังนั้นผูผ้ ลิตควรให้ความสนใจในเรื่ องของการจัดจําหน่ ายสิ นค้าให้ค รอบคลุมทุก
พื้นที่ที่มีร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โดยใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสั่งซื้อเพื่อเตรี ยมสิ นค้า
ให้พร้อมขาย
ด้ านการสื่อสารทางการตลาด จากการศึกษาพบว่าเครื่ องมือในรู ปแบบการส่ งเสริ มการขาย มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด ฉะนั้นหากผูผ้ ลิตใช้กลยุทธ์ผนู้ าํ ด้านต้นทุน (Cost Leadership) โดยใช้วิธีการกําหนดโปรโมชัน่
เพื่อกระตุน้ การซื้อขายจะเป็ นวิธีการที่ส่งผลกับกลยุทธ์ได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
งานวิจ ัยศึกษาถึ งพฤติ กรรมเฉพาะพื้ นที่เขตเมือ ง จังหวัดนครราชสี มา เท่านั้นพฤติ กรรมของพื้นที่อื่ นๆ
อาจจะมีความแตกต่างกันไป โดยผูท้ ี่สนใจสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ขยายผลองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดการตัดสิ นใจซื้ออิฐมวลเบาของกลุ่มช่างและร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
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