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ทัศนคติของลูกค้าในจังหวัดล าพูนต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม 

และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ 

Attitude of Consumers in Lamphun Province Towards 

 Traditional versus Modern Construction Material Retail Stores 

พงศธร ลงักาสิทธิ*์ และสายนที เฉินบ ารุง* *  

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของลูกค้าในจังหวัดล าพูนต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

แบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่างคน  

ซึ่งเป็นผู้ซื้อ/ใช้ จากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ในจังหวัดล าพูน ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ได้แก่ 

ความถี่ รอ้ยละ และ ค่าเฉลี่ย  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีการใช้บริการ

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม น้อยกว่า สัปดาห์ละ1คร้ัง และมีการซื้อสินค้าคร้ังละ 1,001 -5,000 บาท    

สินค้าส่วนใหญ่ท่ีซื้อจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเป็นประจ า คือ เหล็กเส้น โดยเหตุผลการเลือกซื้อสินค้าท่ี

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเพราะ มีการบริการท่ีเป็นกันเอง ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ตนเอง ซื้อสินค้า

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมผ่านช่องทาง หน้าร้าน และปัจจัยท่ีมีผลในการใช้บริการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  

แบบดั้งเดิม ท าเลท่ีตั้งสะดวกสบาย ทัศนคติของลูกค้าในจังหวัดล าพูนต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมและร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม ่ ด้านความรู้ความเข้าใจ  ในระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 

 ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง มแีนวโนม้พฤตกิรรมตอ่ร้านคา้ปลกีวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ในภาพรวมมีผลในการตัดสนิใจ

มากท่ีสุด ในรายละเอียด ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย  ด้านท าเลท่ีตั้งการค้าปลีก ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงรู้สึก  

ชอบมากที่สุดล าดับแรก คือ ด้านการบริการลูกค้า 

 ด้านความรู้สึกต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศหญิง มีระดับความชอบในด้านการออกแบบตกแต่งร้านค้าของร้านค้าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมีระดับความชอบ

มากท่ีสุด ในเร่ือง การจัดหน้าร้านท่ีเหมาะสม  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีระดับความชอบมากท่ีสุด ในเร่ือง  

มกีารจัดหมวดหมูส่นิค้าในร้าน 

                                                           

 * นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
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 ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย มีแนวโน้ม

พฤติกรรมต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ในภาพรวมมีผลในการตัดสินใจมาก และผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง  

มีผลในการตัดสินใจมากท่ีสุด  ในรายละเอียด ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง  

ด้านการออกแบบตกแตง่ร้านคา้ มผีลในการตัดสนิใจมากที่สุด 

ABSTRACT 

 This independent study aimed to explore attitude of consumers in Lamphun province towards traditional 

versus modern construction material retail stores.  Questionnaires were used to collect data from 400 samples who 

were buyer/ user of products purchasing from traditional and modern construction material retail stores in Lamphun 

province. Data obtained were analyzed by the statistics i.e. frequency, percentage, and means. The findings presented 

that most respondents were male in the age of 41-50 years old with Bachelor’ s degree.  They worked as employee 

of private company and earned monthly income at an average amount of 10,000–20,000 Baht. The majority came to 

the traditional construction material retail store at the frequency of less than once in a week. In each time of their visit 

to the traditional construction material retail store, they spent around 1,001-5000 Baht for construction material, which 

was usually found in steel bar category. Reason of purchasing products from the traditional construction material retail 

store was the friendly service. Person influencing their purchasing decision was the respondents themselves. Generally, 

they purchased products of traditional construction material retail store at the store itself.  Factor affecting them to 

purchase products from the traditional construction material retail store was the convenient location of the store. 

 For those who purchased products from the modern construction material retail store, most of them came to 

the store at the frequency of less than once in a week.  In each time of their visit to the modern construction material 

retail store, they spent around 1,001-5,000 Baht for construction materials, which were usually found in categories of 

paints, handyman tools, home accessories, sanitary ware, odds and ends, electrical tools and bulbs, and water pipe. 

Reason of purchasing products from the modern construction material retail store was the variety of products. 

Advertisement on billboard convinced them to purchase products from the modern construction material retail store. 

Generally, they purchased products of modern construction material retail store at the store itself. Factor affecting them 

to purchase products from the modern construction material retail store was the promotion campaigns that were 

frequently offered. 

 According to the study on attitude of consumers in Lamphun province towards traditional versus modern 

construction material retail stores, the findings suggested that their attitude in cognitive component was rated at the 

highest level, especially on the fact that the construction material store sold building-construction or other constructions 

related products, including cements, steel bars, plywood, bricks, stones, sand, and roof-tile. 
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 For the study on affective component of the traditional construction material retail store, the results indicated 

that both male and female respondents rated their preference on place factor of the traditional construction material 

retail store at the highest level, especially on the convenient location of the store.  

 In the meanwhile, the study on behavioral component of the traditional construction material retail store 

suggested that in an overview, both male and female respondents agreed that the following elements affected their 

purchasing decision at the most. For male respondents, it was the location of the store. For female respondents, it was 

customer service.  

 For the study on affective component of the modern construction material retail store, the results indicated 

that both male and female respondents rated their preference on store decoration at the highest level.  The highest 

preference of male respondents was given to proper storefront decoration; while the highest preference of female 

respondents was given to product classifications. 

 The study on behavioral tendency of the respondents towards modern construction material retail store 

revealed that for male respondents, behavioral component affected their purchasing decision at high level in an overall 

view; but it affected purchasing decision of female respondents at the highest level.  Element affecting purchasing 

decision of both male and female respondents at the most was store decoration. 

บทน า 

ธุรกิจร้านค้าปลีกในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงปัจจุบัน  เร่ิมจากร้านค้า 

แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได้แก่ ร้านโชวห่วยหรือร้านขายของช าตามแหล่งชุมชนต่างๆ มักจะมีระบบการบริหารงาน

แบบครอบครัว พัฒนาจนมาเป็นร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการน ารูปแบบมาจากต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบธุรกิจนี้คือ 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเนื่องจากมีการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขนส่งและ  

การคมนาคม การสื่อสารท่ีมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม 

วัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ที่เน้นในเร่ืองของความสะดวกมากขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนา

ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เน้นในเร่ืองการอ านวยความสะดวก ความสะดวกสบายกับความต้องการของผู้บริโภคแบบครบวงจร 

จนเรียกกันวา่ ร้านคา้ปลกีแบบสมัยใหม ่(Modern Trade)  

 จากการแข่งขันท่ีเพิ่มสูงขึ้นธุรกิจจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจ  

ของตนเองอยู่รอด เนื่องจากปัจจุบันได้มีร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ท่ีเป็นร้านค้าแบบสมัยใหม่เข้ามาแข่งขั น  

ซึ่งมีผลกระทบต่อร้านจ าหนา่ยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยเนน้

ขายวัสดุก่อสร้างเฉพาะเพยีงไม่กี่ชนดิ และมักตัง้อยู่ตามตกึแถวทัง้ในย่านชุมชน ชานเมอืงและรอบนอก ท าให้ส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของผู้ประกอบการจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรายย่อยและจะค่อนข้างเสียเปรียบในเร่ืองต้นทุน

สินค้าบางชนิดท่ีอาจจะมีต้นทุนท่ีสูงกว่า รวมท้ังความหลากหลายของสินค้าท่ีมีค่อนข้างจ ากัด สิ่งเหล่านี้ส่งผลท าให้

ยอดขายลดลง จากการท่ีผู้บริโภคมีพฤติกรรมหันไปใช้บริการร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่และทันสมัยกว่า
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เนื่องจากมีสนิค้าท่ีครบครันและการให้บริการท่ีครบวงจร  มกีารให้บริการร้านคา้ในรูปแบบใหมท่ี่ทันสมัย  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาทัศนคติของลูกค้าในจังหวัดล าพูนต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม

และร้านคา้ปลกีวัสดุก่อสร้างสมัยใหมเ่พื่อให้ผู้ท่ีมีความสนใจหรอืร้านจ าหนา่ยวัสดุก่อสร้างสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนา

แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างให้สอดคล้องต่อความต้องการ  

ของลูกค้า  

แนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบของทัศนคติในขั้น แรกนั้น เมื่อผู้บริโภค  

ได้รวบรวมข้อ มูลความรู้เกี่ยวกับลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจและก่อตัวขึ้น  

จนกลายเป็นทัศนคติอันแสดงถึงความเชื่อต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ในขั้นท่ีสอง ผู้บริโภคจะประเมินความเชื่ออันเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของผลิภัณฑ์และบริการ ก็จะเกิดเป็นความรู้สึกชอบและในขั้นท่ี 3 ผลจากการประเมินเป็นความชอบก็จะจะมี

เหตุผลจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท าซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีชอบหากได้รับความพอใจจากการใช้บริการและ

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวก็จะกลายเป็นการเสริมแรงในทางบวกให้แสดงพฤติกรรมซ้ าๆ ต่อไปท าให้เกิดความภักดีต่อตรา 

(Brand Loyalty) ผูกพันเป็นเวลายาวนานทัศนคติ เป็นความคิดเห็นท่ีมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วน  

ท่ีมีความหมายเฉพาะอย่างยิ่งตอ่สถานการณ์ภายนอก ทัศนคติมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1. องค์ประกอบทางด้าน

ความเข้าใจ (Cognitive Component) 2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component) 3. องค์ประกอบทางด้าน

พฤตกิรรม (Behavior Component)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการค้าปลีก (Retailing Mix) 

นฤมล กิมภากรณ์ (2555) ส่วนประสมการตลาดค้าปลีก เป็นองค์ประกอบและวิธีท่ีใช้ในการสร้างกลยุทธ์

การตลาดส าหรับร้านค้าปลีก โดยกิจการค้าปลีกต้องก าหนดส่วนประสมของกิจกรรมค้าปลีกและผสมผสานอย่าง

เหมาะสมจึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณข์องกิจการในใจของผู้บริโภคได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประสมการตลาดส าหรับกิจการค้าปลีกมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของ ผลิตภัณฑ์  

ท่ีกิจการจ าหน่าย แนวคิดส่วนประสมการตลาดส าหรับกิจการค้าปลีกดัดแปลงมาจากแนวคิดส่วนประสมการตลาด  

แต่เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมต่างๆ มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด อันจะน าประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานดา้น

การตลาดส าหรับค้าปลีก ดังนั้น นักวิชาการด้านการตลาด โดยเฉพาะด้านการค้าปลีกหลายๆ ท่านจึงได้แยกส่วนประสม

บางตัวมาจากส่วนประสมการตลาดโดยท่ัวไป จึงท าให้ส่วนประสมการค้าปลีก ประกอบด้วย 1. ด้านท าเลท่ีต้ังการค้าปลีก 

(Store location)  2. ด้านตัวสินค้า (Merchandise assortment) 3. ด้านราคา (Price)  4. ด้านการออกแบบตกแต่งร้านค้า

(Store ambience)  5. ด้านกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร (Communication with customer)  และ 6. ด้านการบริการลูกค้า 

(Customer service) 
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แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2557: น. 71) หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อ และการใช้

ผลิตภัณฑเ์พื่อสนองความพึงพอใจตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกว่าท่ีผู้บริโภคจะตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑใ์ดผลิตภัณฑ์

หนึ่งมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย กิจการจะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทราบว่า 6Ws 1H ของผู้บริโภค           

เป็นอยา่งไร   

วิธีการด าเนินการวจิัย 

 ขอบเขตเนื้อหา 

การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของลูกค้าในจังหวัดล าพูนท่ีมีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  

แบบดั้งเดิมและร้านค้าวัสดุก่อสร้างปลีกสมัยใหม่ ในด้านความรู้ความเข้าใจ ความชอบ และแนวโน้มพฤติกรรม  

และส่วนประสมการค้าปลีก 

ขอบเขตประชากร 

ประชากร ได้แก่ ลูกค้าในจังหวัดล าพูนท่ีใช้บริการซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านทางร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิตท่ีใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

และค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ในการแปลความหมายข้อมูล โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าท่ีมีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ น ามาแจกแจงความถี่  

และหาค่าร้อยละส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของลูกค้า ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ ของแบบสอบถามเป็นแบบ

เลือกตอบคือ ใช่และไม่ใช่และน ามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ มีเกณฑ์ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของ

ผู้ตอบ ความรู้สึก ของลูกค้าท่ีมีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ลักษณะของแบบสอบถามจ าแนก

ระดับความชอบเป็น 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด (Rating Scale) ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนด้านความรู้สึกในแต่ละระดับ  

ด้านพฤติกรรมของลูกค้า  ของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบคือ ใช่และไม่ใช่ ลักษณะการประเมินค าตอบท่ีได้รับจาก

ข้อความในแบบสอบถาม ถ้าตอบใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบไม่ใช่ได้ 0 คะแนน และน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) 

และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) มีเกณฑ์ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.75 มีอายุระหว่าง  

41 – 50 ปี ระดับการศกึษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.00 พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีรายได้เฉลี่ย

ตอ่เดอืน 10,000- 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.25 สถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 60.50   
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 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ความถี่ในการใช้บริการ น้อยกว่า  

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.25  การซื้อสินค้าท่ีร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมต่อคร้ัง 1,001-5,000 บาท   

คิดเป็นร้อยละ 46.00 สินค้าส่วนใหญ่ท่ีซื้อจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเป็นประจ า คือ เหล็กเส้น คิดเป็นร้อย

ละ 56.75 เหตุผลการเลอืกซือ้สนิค้าท่ีร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเพราะ มกีารบริการท่ีเป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ 

67.75 เหตุผลในตัดสินใจใช้บริการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 69.50  

ซื้อสินค้าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมผ่านช่องทาง หน้าร้าน คิดเป็นร้อยละ 99.75 ปัจจัยท่ีมีผลในการใช้บริการ

ร้านคา้ปลกีวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมท าเลท่ีต้ังสะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 77.00     

 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ความถี่ในการใช้บริการร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างสมัยใหม่ น้อยกว่า สัปดาห์ละ1คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 90.25  การซื้อสินค้าท่ีร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ 

ต่อคร้ัง 1,001-5,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 48.25 สินค้าส่วนใหญ่ท่ีซื้อจากร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เป็นประจ า 

คือ อื่นๆ  ได้แก่ สี เคร่ืองมอืช่าง อุปกรณต์กแตง่บ้าน สุขภัณฑ์ ของย่อย อุปกรณไ์ฟฟา้หลอดไฟ ท่อประปา คิดเป็นร้อยละ 

51.25 เหตุผลการเลือกซื้อสินค้าท่ีร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เพราะ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 

81.00 เหตุผลในตัดสินใจใช้บริการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ป้ายโฆษณาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 69.00 ซื้อสิ นค้า

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ผ่านช่องทาง หน้าร้าน คิดเป็นร้อยละ 83.50 ปัจจัยท่ีมีผลในการใช้บริการร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างสมัยใหม ่มีการจัดโปรโมช่ันเร่ือยๆ คิดเป็นร้อยละ 70.25 

 ด้านความรู้ความเข้าใจพบวา่ จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มคีวามรู้ความเข้าใจ

ลูกค้าในจังหวัดล าพูนท่ีมีต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในระดับความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด โดยมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

ร้านวัสดุก่อสร้างมีสินค้าประเภท การก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆปูนซีเมนต์เหล็กเส้นไม้อัด อิฐ หิน ทราย  

และกระเบื้องมุงหลังคา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.75 รองลงมา ยี่ห้อสินค้าแต่ละชนิด แสดงถึงคุณภาพของสินค้านัน้ๆ

ด้วยคดิเป็นร้อยละ 95.75 ทราบว่าร้านวัสดุก่อสร้างสามารถมีบริการส่งสนิค้าถึงบ้าน คิดเป็นร้อยละ 95.50 

 ด้านความรู้สึก ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกมีผลต่อความรู้สึกใน

ระดับชอบ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตั้งการค้าปลีก ด้านการบริการลูกค้า ด้านตัวสินค้า ด้านการออกแบบตกแต่งร้านค้า  

ด้านราคา และด้านกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ตามล าดับ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ภาพรวมในแต่ละด้าน มีความชอบมากท่ีสุดล าดับแรก ในด้านท าเลท่ีตั้งการค้าปลีกของ

ร้านคา้ปลกีวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมระดับชอบมากที่สุด มีคา่เฉลี่ย 4.33 และ 4.39     

  ด้านความรู้สึก ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกมีผลต่อ

ความรู้สึกในระดับชอบ ได้แก่ด้านการออกแบบตกแต่งร้านค้า ด้านตัวสินค้า ด้านกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ด้านการบริการ

ลูกค้า  ด้านท าเลท่ีตั้งการค้าปลีก ด้านราคา  ตามล าดับจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและ  

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ภาพรวมในแต่ละด้าน มีความชอบมากท่ีสุดล าดับแรก ในด้านการออกแบบตกแต่งร้านค้า

ของร้านคา้ปลกีวัสดุก่อสร้างสมัยใหม ่ระดับชอบมากที่สุด มีคา่เฉลี่ย 4.43 และ 4.57 

 ด้านแนวโน้มพฤติกรรม ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม :จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย

และผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีแนวโน้มพฤติกรรมต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ในภาพรวมมีผล 
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ในการตัดสินใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.95  และ 83.87   ในรายละเอียด ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย  ด้านท าเล

ท่ีตั้งการค้าปลีก มีผลในการตัดสินใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.86 ในขณะท่ี ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงรู้สึกชอบ

มากที่สุดล าดับแรก คือ ด้านการบริการลูกค้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.18 

 ด้านแนวโน้มพฤติกรรม ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่:จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย  

มีแนวโน้มพฤติกรรมต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ในภาพรวมมีผลในการตัดสินใจมาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 70.84  

และ และผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง แนวโน้มพฤติกรรมต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ในภาพรวมมีผล  

ในการตัดสนิใจมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.42 ในรายละเอยีด ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและผู้ตอบแบบสอบถามเพศ

หญิง ด้านการออกแบบตกแตง่ร้านคา้ มผีลในการตัดสนิใจมากที่สุด มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 94.03 และ 92.36 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า ในส่วนส าหรับในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ด้านท าเลท่ีตั้งการค้าปลีก  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเร่ือง ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐภัทร ดีกระจ่าง 

(2558) ในการศึกษาทัศนคตขิองผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงสมุทรสาครท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมและร้านคา้ปลีกสมัยใหม่ 

พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ เร่ืองท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นด้านราคา  ราคาสินค้ามคีวาม

เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ณัฐภัทร ดีกระจ่าง (2558) ในการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภค

ในอ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่พบว่า ปัจจัยด้านราคา คือ เร่ืองราคา

สินค้ามีราคาท่ีเหมาะสมในขณะท่ีร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ด้านตัวสินค้า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน

เร่ือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐภัทร ดีกระจ่าง (2558) ในการศึกษาทัศนคติ

ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองสมุทรสาครท่ีมตี่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ท่ีมีค่ าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ เร่ืองมีสินค้ามีให้เลือกหลายประเภท  นอกจากนั้นด้านราคา ในเร่ือง ป้ายติดราคาสินค้าอย่าง

ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐภัทร ดีกระจ่าง (2558) ในการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง

สมุทรสาครท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่พบว่า ปัจจัยด้านราคา คือ เร่ืองมีติดป้ายแสดงราคา

ชัดเจน  

 ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจลูกค้าในจังหวัดล าพูนท่ีมีต่อร้านค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้าง ในระดับความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด โดยมีความรู้ความเข้าใจเ ร่ืองร้านวัสดุก่อสร้างมีสินค้าประเภท  

การก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆปูนซีเมนต์เหล็กเส้นไม้อัด อิฐ หิน ทราย และกระเบื้องมุงหลังคา มากท่ีสุด  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมคีวามรู้ความเขาใจเร่ือง ร้านวัสดุก่อสร้าง 

มีสินค้าประเภท การก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ปูนซีเมนต์เหล็กเส้นไม้อัด อิฐหินทราย และกระเบื้องมุง

หลังคา มากท่ีสุด ขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง ทราบว่าร้านวัสดุก่อสร้างสามารถมี

บริการส่งสนิค้าถึงบ้าน มากที่สุด  
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  ด้านความรู้สึกของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมพบว่า โดยภาพรวมมีระดับความรู้สึกชอบ ในระดับชอบ

มาก  ส าหรับปัจจัยในแต่ละด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชอบมากท่ีสุด ด้านท่ีตั้งการค้าปลีก  

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ปัจจัยท่ีมีระดับชอบมากท่ีสุด คือ ด้านท่ีตั้งการค้าปลีก 

ร้านค้า เหมือน ส าหรับด้านความรู้สึกของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความรู้สึกชอบ  

ในระดับชอบมาก  ส าหรับปัจจัยในแต่ละด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชอบมากท่ีสุด ด้านการจ าแนก

ตามออกแบบ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ปัจจัยท่ีมีระดับชอบมากท่ีสุด คือ  

ด้านการออกแบบตกแตง่ร้านคา้ เหมอืน 

 จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แนวโน้ม พฤตกิรรมตอ่ร้านคา้ปลกีวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม

และร้านคา้ปลกีสมัยใหม่ ในภาพรวม มผีลมากที่สุด และมาก ในการตัดสนิใจ ตามล าดับ ส าหรับร้านคา้ปลกีวัสดุก่อสร้าง

แบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ท่ีแตกต่างกันมากท่ีสุด เร่ือง เลือกสินค้าวัสดุก่อสร้างจากบริเวณย่านชุมชน   

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสูงกว่า รองลงมา คือ เร่ือง เลือกสินค้าวัสดุก่อสร้างจากบริเวณ ท่ีพักอาศัย  

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสูงกว่า สอดคล้องกับ แนวความคิดของ นฤมล กิมภากรณ์ (2555) ส่วนประสม

การตลาดค้าปลีก  ด้านท าเลท่ีตั้งการค้าปลีก ท าเลท่ีตั้งร้านค้าปลีกมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความได้เปรียบ 

เพราะผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึง ความสะดวกสบาย ความคุ่มค่า  

และภาพลักษณ์ ดังนัน้การเลอืกท าเลท่ีเหมาะสมตัง้แตต่น้ช่วยให้การคา้ปลกีประสบความส าเร็จมากขึน้ 

ข้อค้นพบ 

 1. รา้นค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมมชีอ่งทางในการจ าหนา่ยสนิค้าทางออนไลน์ เชน่ ไลน ์เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์

ของร้าน ซึ่งมีลูกค้าที่ใชบ้ริการทางชอ่งทางออนไลน์น้อยมากเพยีง 1 คน สาเหตุ เพราะลูกค้าท่ัวไปไม่ทราบ 

 2. ด้านความรู้ความเข้าใจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจตอ่ร้านคา้ปลีกวัสดุก่อสร้าง ในระดับ

มากที่สุด โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมคีวามรู้ความเข้าใจมากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง 

 3. ด้านความรู้สึก ปัจจัยด้านราคาของร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่พบว่า ในเร่ืองการให้เครดิตกับลูกค้า  

ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงอยู่ในระดับเพียง น้อย และปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.39 และ 3.06 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเร่ืองเดียวกัน ท่ีอยู่ในระดับมาก  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และ 3.43  

 4. ด้านพฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจาก ร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างแบบดั้งเดิมจากปัจจัยดา้นท าเลท่ีต้ัง สูงสุดเป็นอันดับแรก ร้อยละ 93.75 แต่ทางกลับกัน ร้านคา้ปลกีวัสดุก่อสร้าง

สมัยใหม ่ด้านท่ีต้ังการค้าปลีกกลับผลตอ่การตัดสนิใจซื้อน้อย  คิดเป็นร้อยละ 54.13 

 5. ด้านพฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจาก ร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างสมัยใหมจ่ากปัจจัยดา้นการออกแบบตกแตง่ร้านคา้ สูงสุดเป็นอันดับแรก ร้อยละ 93.38 
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 6. ด้านพฤติกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชายให้ความส าคัญกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมซื้อ

สินค้าจากร้านวัสดุก่อสร้างท่ีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เช่น ทนทาน ใช้งานง่าย สะดวกสบาย เป็นอันดับแรกร้อยละ 

99.18 

 7. ด้านพฤติกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิงให้ความส าคัญกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม

จากการ ด้านการบริการลูกค้า เลือกร้านวัสดุก่อสร้างท่ีสามารถให้ค าปรึกษาวัสดุก่อสร้างและการใช้งานได้เป็นอย่างดี  

เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 100 

 8.  ด้ านพฤติกรรมของ ร้านค้ าปลีกวั สดุก่ อส ร้างสมัยใหม่จ าแนกตามเพศ ด้ านท า เล ท่ีตั้ งพบว่ า  

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ในภาพรวมมีผลในการตัดสินใจ น้อยท่ีสุด ร้อยละ 42.39 ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเพศ

หญิงกลับให้มีผลการตัดสนิใจมาก ร้อยละ 72.29 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม 

 ด้านท่ีต้ังการค้าปลีก ควรมกีารบริหารด้านท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกค้า เพราะลูกค้าส่วนใหญ่

จ าเป็นต้องน ารถยนต์มาซือ้สนิค้าเนื่องจากสินคา้ประเภทวัสดุก่อสร้างสว่นมากเป็นสนิค้าท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสว่นท่ีลูกค้า

ให้ความส าคัญมาก 

 ด้านตัวสินค้า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรมีการเพิ่มสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

นอกจากนั้นควรมกีารวางแผนการสั่งซือ้สนิค้าลว่งหน้าเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าไมพ่อกับความต้องการของลูกค้า 

 ด้านราคา ภายในร้านควรมีการติด ป้ายราคาสินค้าท่ีชัดเจน ให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค นอกจากนั้นผลิตภัณฑค์วรมีสินค้าหลายระดับราคา เพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านราคาท่ีต่างกันดับราคาตอ้ง

เหมาะสมกับคุณคา่ และคุณภาพสนิค้า ควรมีการต้ังราคาท่ีเป็นมาตรฐานเหมอืนกันในทุกๆร้าน  

 ด้านการออกแบบตกแตง่ร้านคา้ การจัดหมวดหมูส่ินค้าในร้านและการจัดหนา้รา้นท่ีเหมาะสมเป็นเร่ืองท่ีผู้บริโภค

ส าคัญท่ีให้ความส าคัญมาก ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควร ให้ความส าคัญในการจัดหมวดหมู่ของ

ผลิตภัณฑ์ภายในร้านและการจัดหน้าร้านท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหาและเป็นท่ี

ดึงดูดให้ผู้บริโภคท่ีเข้ามาเลอืกซือ้สนิค้า  

 ด้านการสื่อสาร ควรมีสินค้าโปรโมชั่นต่างๆ ตามช่วงเทศกาลต่างๆและการโฆษณาสินค้าผ่านทางรถ

ประชาสัมพันธ์ ใบปลิว หรือวิทยุ เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของ

ผู้บริโภคและเป็นการกระตุ้นยอดขาย          

 ด้านการบริการลูกค้า ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองของกิริยามารยาทของพนักงานสุภาพเรียบร้อย 

และพร้อมให้บริการเสมอ โดยอาจมกีารประเมนิจากความพงึพอใจของลูกค้าและประเมนิจากเกณฑ์ของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างนัน้ๆ และมีการอบรมหรือแชร์ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าเพื่อสามารถค าปรึกษาวัสดุก่อสร้างและการใชง้านได้อย่าง

ถูกต้อง 
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 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ 

 ด้านท่ีตั้งการค้าปลีก ปัญหาของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ส่วนใหญ่มาจากการท่ีอยู่ไกลจากบริเวณชุมชน  

ท าให้ลูกค้าเลือกซื้อจากร้านท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ งส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงให้ความส าคัญด้านท าเลท่ีตั้ง

มาก ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่เ ร่ืองการกระจายตามย่านชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน

การแขง่ขัน  

 ด้านตัวสินค้า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ส่วนใหญ่ควรมีการควบคุมเร่ืองคุณภาพของสินค้าท่ีจ าหน่าย  เนื่องจาก 

มกีารจ าหน่ายสินค้า เกรด B หรือสินค้าแบรนดร์อง เป็นหลักเนื่องจากเป็นสนิค้าท่ีมรีาคาถูกกวา่ปกตทิ าให้สามารถขายได้

ง่าย   

 ด้านราคา การให้เครดิตกับลูกค้าของร้านคา้ปลีกสมัยใหม่คอ่นขา้งยาก หากไมใ่ชลู้กค้าส าหรับองคก์รหรือบริษัท

ท่ีมีความน่าเชื่อถือสูง การขอเครดิตเป็นไปได้ยาก ท าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีเป็นพนักงานเอกชน หรือเจ้าของธุรกิจ เปลี่ยนใจ

มาซื้อกับร้านคา้ปลกีแบบดั้งเดิม  

 ด้านการบริการลูกค้า ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองพนักงาน ท่ีพร้อมให้ค าปรึกษา แต่ควรให้อิสระ

กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า เนื่องจาก สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าท่ีค่อนข้างเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะเพศหญิง

อาจมีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างไม่เท่าท่ีควร การมีพนักงานท่ีคอยให้ค าปรึกษาถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญ เพื่อเป็นการสร้างความ

ประทับใจในการบริการ  
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