
 
4-1 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

 

การศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้า
วัสดุก่อสร้างแบบใหม ่(Modern Trade) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

A Study Decision Making Styles Of Consumer Which Effect to 
Buying Decision the of Modern Trade Construction Material Stores 

in Bangkok and Suburban area 
 

สุธารัตน์ ดอกตาลยงค์ 1 

ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, Ph.D.2 
ทรงพร หาญสันติ, Ph.D.3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ 
(Modern Trade)  2) เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้เป็น
การศึกษาแบบสืบค้น และการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการส ารวจ ด้วยการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่  
วันที่ 20 มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าในร้าน
วัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติ
ไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 
15,000  ขึ้นไป จ านวน 400 คน จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
ส าเร็จรูป  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านวัสดุ
ก่อสร้างแบบใหม่  อยู่ในระดับมาก และระดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่  อยู่
ในระดับมาก 2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ของผู้บริโภค  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 3) การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
รูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน ทั้ง 8 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ค าส าคัญ: รูปแบบการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมของผู้บริโภค 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2
 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3
 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the personal factors affecting the 
consumer’s decision making of Modern Trade Construction Material Stores in Bangkok and 
Suburban area ; 2) to study decision making styles effecting customer toward  Buying 
Decision  of  Modern Trade Construction  Material Stores in Bangkok and Suburban area. 
This qualitative and descriptive research by survey method provided input for the 
questionnaire design. Sample time period were between January 20, 2015 to March 31, 
2015. The samples in the research were 400 men and women who are Thai Nationality,  
25 years old and over, the monthly income is more than 15,000 baht  and live in Bangkok 
and Suburban area. This research used statistical software to analyze the collected  data.  

From The research found that the 1) customer’s decision making styles of buying 
product in the modern trade construction  material stores is high level as same as buying 
decision making level  moreover  the research 2) The sample with  the educations and 
monthly income. Correlated positively with the buying decision making in the modern 
trade construction material stores A statistically significant 3) The decision making to 
purchase in the modern trade construction material stores Correlated positively with  the 
decision making styles in the modern trade stores, all 8 factors. 

Keywords: Decision Making Style, Decision Making, Consumer behavior 

 

บทน า 

ในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรมากกว่า  10 ล้านคนและด้วยจ านวนประชากรที่
หนาแน่นท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและส่งผลให้เสียเวลาในการเดินทาง ประชากรต้องการความ
สะดวกสบายมากขึ้น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นทางเลือกใหม่สามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการเดินทาง มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ มีการจัดวาง
สินค้าที่เป็นหมวดหมู่สามารถหาง่าย บรรยากาศในร้านเย็นสบายเนื่องจากติดแอร์ และมีการจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) อย่างต่อเนื่องเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้าปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่
ท าให้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไปจากเดิม  ผู้
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างจึงต้องมีการปรับตัวมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงไปชอบความทันสมัยความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าที่มีให้เลือกหลายชนิด ในสถานที่
แห่งเดียว (One-Stop Shopping Center) (ยุทธนา ลิมบานเย็น, 2550) ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ
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ตกแต่งบ้านมีศักยภาพเติบโตสูงจากก าลังซื้อของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้นและการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์
แต่ภาวะการแข่งขันท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเนื่องจากผู้ค้ารายใหญ่เร่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก
การเติบโตของยอดค้าปลีกในหมวดดังกล่าวของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เติบโตถึง  ร้อยละ 16 ต่อปีในช่วง
ปี 2009 - 2012 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่สูงกว่ายอดค้าปลีกโดยรวมในหมวด Non-grocery ที่เติบโตเพียง
ราว ร้อยละ 3 ต่อปีโดยปัจจัยสนับสนุนส าคัญมาจากรายได้ของประชากรที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคชอบความสะดวกสบาย 
และมีความต้องการนวัตกรรมการช้อปปิ้งแบบใหม่ๆ โดยร้านค้าแบบใหม่ (Modern Trade) เป็นร้านค้าที่
ตอบโจทย์พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า และรวมถึงมีสินค้าแบบใหม่ๆ มีการท าการสื่อสารทางการตลาด จัด
โปรโมทชั่น โฆษณา  เพื่อดึงดูดลูกค้า  การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  ท าให้ผู้บริโภค
หันมาซื้อสินค้าจากร้านค้าแบบใหม่ ( Modern trade) มากขึ้นอีกทั้งบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หันมาปรับปรุงตกแต่งบ้านด้วยตนเอง (DIY: Do It Yourself) ท าให้สินค้าเกี่ยวกับบ้านเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภครายย่อยมากข้ึน(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2556)   

โดยการศึกษารูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริ โภคเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักการตลาด 
(Marketer) ผู้ค้าปลีก (Retailer) และผู้ประกอบการร้านค้าแบบใหม่ (Modern Trade)  สามารถเข้าถึง
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น โดยรูปแบบการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคนั้นถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผูกติดถาวรอยู่กับลักษณะนิสัยหรือบุคคลิกภาพของผู้บริโภคแต่ละคนไป
ตลอด ซึ่งแนวความคิดนี้ได้คล้ายคลึงกับแนวความคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยของ
มนุษย์ (Sproles & Kendall,1986  จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษารูปแบบของ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านวัสดก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในกรุงเทพมหานคร โดยจะ
ท าการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและใช้
บริการในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ที่แตกต่างกัน และศึกษาความสัมพันธ์ที่มีผลต่อ
รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั้ง 8 รูปแบบ ได้แก่   การให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า 
การให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียง การให้ความส าคัญกับความใหม่และนวัตกรรม
ของสินค้า การให้ความส าคัญกับความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า การให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่
ต่ ากว่า การเลือกซ้ือสินค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน  การเลือกซื้อสินค้าโดยให้ผู้อ่ืนช่วยตัดสินใจ และ
การเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าและร้านค้าที่ชื่นชอบ  กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการใน
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade)  โดยการศึกษาในครั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
แบบใหม่ (Modern Trade) สามารถน าผลการศึกษาไปปรับปรุงตราสินค้าและร้านค้าเพ่ือให้สามารถดึงดูด
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการของผู้บริโภค และยังสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนและ
พัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพ่ือให้ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade)  สามารถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมผลประกอบการและสามารถรับมือกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันได้อีกด้วย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจลือกซื้อสินค้าใน
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้าน ต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักร

ชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต และบุคลิกภาพปัจจัย

ส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยด้านบุคลิกลักษณะมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อ เพราะบุคลิกลักษณะเป็นผลรวมของทัศนคติและนิสัยของบุคคล ผู้บริโภคแต่ละคนจะมี

บุคลิกที่แตกต่างกันไป เช่น เป็นคนละเอียดอ่อน เปิดเผย มีความคิดสร้างสรรค์ หรือเป็นคนมีระเบียบ เป็น

ต้น บุคคลที่มีบุคลิกต่างกันเหล่านี้จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน (อรชร  มณีสงฆ์, 2554) ลักษณะ

ดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะ มันเกี่ยวพันกับอุปสงค์  (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลาย การ

เปลี่ยนแปลงทางปัจจัยส่วนบุคคลชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด

ความส าคัญลง (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2544) 

จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ 

ซึ่งได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการ

ด ารงชีวิต  และบุคลิกภาพ โดยบุคลิกลักษณะของพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ซื้อจะแตกต่างกันไป การ

ตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันท าให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบต้องมีการหาช่องทางและใช้ความแตกต่างในการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมาเป็นช่องทางทางการตลาด  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของรูปแบบการตัดสินใจ 

 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากรูปแบบลักษณะทางจิตใจ (Mental orientation) ของ
มนุษย์แต่ละคน ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดลักษณะนิสัย (Personality traits) และรูปแบบวิธีที่ผู้บริโภคแต่
ละคนใช้ในการตัดสินใจ โดยที่ลักษณะทางจิตใจเหล่านี้จะมีทั้งลักษณะทางด้านความคิด (Cognitive) และ
ลักษณะทางด้านอารมณ์ (Affective) ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของผู้บริโภค (Sproles and 
Kendall ,1986) ในงานวิจัยของ Sproles and Kendall (1986) ได้พัฒนาเครื่องมือที่มีชื่อว่า Consumer 
Style Inventory (CSI) เพ่ือใช้ในการวัดประเมินรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค โดย Consomer Style 
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Inventory (CSI) ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากสมมติฐานที่ว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคสามารถอธิบายได้
โดยแบ่งเป็น 8 รูปแบบได้แก่ การให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า การให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่มี
ราคาแพงและมีชื่อเสียง การให้ความส าคัญกับความใหม่และนวัตกรรมของสินค้า การให้ความส าคัญกับ
ความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า การให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ต่ ากว่า การเลือกซื้อสินค้าโดย
ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน การเลือกซื้อสินค้าโดยให้ผู้อ่ืนช่วยตัดสินใจ และการเลือกซื้อสินค้าจากตรา
สินค้าและร้านค้าที่ชื่นชอบ (วิภาดา พงศ์พุทธิพูน, 2553) 
 จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบการตัดสินใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ด้าน คือ การให้
ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า การให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียง การให้
ความส าคัญกับความใหม่และนวัตกรรมของสินค้า การให้ความส าคัญกับความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อ
สินค้า การให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ต่ ากว่า การเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน การ
เลือกซื้อสินค้าโดยให้ผู้อ่ืนช่วยตัดสินใจ และการเลือกซ้ือสินค้าจากตราสินค้าและร้านค้าที่ชื่นชอบ 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมของผู้บริโภค 

วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2553) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงกระบวนการ

ตัดสินใจ ซึ่งเป็นการปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการ

ต่างๆ นอกจากนี้ Kotler (1997) กล่าวว่า โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็น

การศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น 

(Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black 

box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า ที่ผู้ผลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่จะได้รับ

อิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แม้จะมีการตอบสนองผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือการ ตัดสินใจ

ของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) จะท าให้เข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคถึงตัดสินใจ

ซื้อหรือไม่ซื้อ ผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งและแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1. สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 1).สิ่งกระตุ้นทางการตลาด เป็น

สิ่งกระตุ้นที่สามารถควบคุมและจัดให้มีข้ึน โดยจะเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการ

จ าหน่าย (Place) และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 2).สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ เป็นสิ่งกระตุ้น

ภายนอกองค์กร ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม และ

อ่ืนๆ 



 

 
4-6 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

2. กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะส่งผลถึงการ

ตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer's responses) ซึ่งผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ การ

เลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ที่จะมาตอบสนองความต้องการ เช่น ผู้บริโภคเลือกซื้อนมสดเป็น

เครื่องดื่มส าหรับมื้อเข้า, การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น หากต้องการดื่มนมตอนเช้าจะต้องดื่ม

นมยี่ห้ออะไร, การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice), เวลาในการซื้อ (Purchase Time) และปริมาณการซื้อ 

(Purchase Amount) 

3. ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer's decision process) จะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้

ซื้อซึ่ง ประกอบด้วยการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การค้นหาข้อมูล (Information search) 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase 

behavior) 

4. ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer's Characteristics) ถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลถึงความรู้สึกนึกคิด

ของผู้ซื้อ ซึ่งลักษณะของผู้ซื้อประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural) ปัจจัยด้านสังคม (Social) 

ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal) และปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological) 

5. ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ จะส่งผลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อ โดยขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ

ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) การ

ค้นหาข้อมูล (Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจ

ซื้อ (Purchase Decision) และ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) 

 จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการ

เลือก ซื้อ และใช้ สินค้าและบริการ ซึ่งก่อนที่จะได้มาต้องมีสิ่งเร้ามากระตุ้น ให้เกิดความรู้สึกนึกคิด เพ่ือ

ตอบสนองและน าไปสู่ผ่านกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่มีผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ 

ทั้งปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา ดังนั้นผู้ที่จะก าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือเป็นการค้นหาให้ทราบถึงลักษณะความ

ต้องการ พฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือให้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ก าหนดขึ้ นสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยอาจอาศัย

เทคนิคและเครื่องมือในรูปแบบของค าถามมาช่วยในการวิเคราะห์ว่า กลุ่มเป้าหมายเราคือใคร อะไรที่ซื้อ 

ท าไมจึงซื้อ ใครมีส่วนในการตัดสินใจซื้อ ซื้ออย่างไร ที่ไหนและเมื่อไร หากเราทราบพฤติกรรมเหล่านี้แล้ว 

จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีน าไปสู่แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
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ได้อย่างเหมาะสมและท าให้เกิดการซื้อซ้ า ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตในด้านยอดขายและการท าก าไรอีก

ด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  

ฐิติพร จาตุรวงศ์ เจาะธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่: ผู้จัดการ (2551) กล่าวไว้ว่า การค้าปลีกสมัยใหม่คือ 
รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจ าหน่ายที่มุ่งเน้นในการน าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบ
การจัดการที่อาศัยความรู้ความช านาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้า  

Modern Trade หรือการค้าขายปลีกสมัยใหม่ นับเป็นแนวโน้มที่ส าคัญของสังคมทั่วโลก เพราะ
เป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีต้นทุนต่ า เนื่องจากมีการประหยัดจากขนาด 
ปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ตั้งแต่
แนวคิดหลัก เงินลงทุน ที่ตั้ง ลักษณะขนาดโครงสร้างของอาคารรวมไปถึงการตกแต่ง ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย
หรือพ้ืนที่ตั้งวางสินค้า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป สินค้าที่วางจ าหน่าย ปริมาณสินค้า และ
ประเภทสินค้าท่ีวางจ าหน่ายตลอดจนบริการต่างๆ ที่จัดให้มีภายในสถานประกอบการ ลักษณะเด่นร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่คือ  

1. ความหลากหลายของสินค้า แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าบริโภค และอุปโภค 
2. มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. การบริหารจัดการ โดยความรู้ ความช านาญ อย่างมืออาชีพ 
4. มีการตกแต่งร้านที่สวยงามสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินค้าหลากหลาย

ชนิดอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือได้เองตามความพอใจ หรือที่รู้จักกันในศัพท์ self service ซ่ึง
เป็นการบริการตนเอง  

5. ตั้งอยู่ในท าเลที่การเดินทางไปมาสะดวก มีการบริการต่างๆ ที่ท าให้สะดวกประหยัดเวลาใน
การจับจ่ายใช้สอย  

6. จัดรายการส่งเสริมการขายที่จู งใจและมีการใช้ระบบการสื่อสารการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประสิทธิผลการท างานที่ดี 
 จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การค้าปลีกสมัยใหม่
คือ รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจ าหน่ายที่มุ่งเน้นในการน าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มี
ระบบการจัดการที่อาศัยความรู้ความช านาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้า นับเป็นแนวโน้มที่ส าคัญของ
สังคมทั่วโลก เพราะเป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีต้นทุนต่ า เนื่องจากมีการ
ประหยัดจากขนาด  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท์ 

วัสดุก่อสร้าง หมายถึง สินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. สินค้าส าหรับงาน
โครงสร้างได้แก่ปูนกระเบื้องมุงหลังคาแผ่นยิปซัมเหล็กเส้นท่อน้ าไม้แปรรูป  และ 2. สินค้าส าหรับงาน
ตกแต่งได้แก่เซรามิคสุขภัณฑ์สีอุปกรณ์ไฟฟ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) หมายถึง ห้างหรือร้านขนาดกลางใหญ่
ออกแบบร้านและจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่เพ่ือความสวยงามและเป็นระเบียบบริการทันสมัยเพ่ือดึงดูด
ลูกค้าใช้บริการมากขึ้นการด าเนินธุรกิจมีทั้งแบบครอบครัวและมืออาชีพลงทุนสูงขึ้นและระบบจัดการ
บริหารงานซับซ้อนมากข้ึน  

รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคแต่ละคนมีรูปแบบการ
ตัดสินใจและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละคน โดยลักษณะนิสัยจะเป็น
ตัวก าหนดรูปแบบวิธีที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 8 รูปแบบ ได้แก่ การให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของสินค้า การให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียง การให้ความส าคัญกับความ
ใหม่และนวัตกรรมของสินค้า การให้ความส าคัญกับความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า การให้
ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ต่ ากว่า การเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน  การเลือกซื้อสินค้า
โดยให้ผู้อ่ืนช่วยตัดสินใจ และการเลือกซ้ือสินค้าจากตราสินค้าและร้านค้าที่ชื่นชอบ 

 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างแบบ ใหม ่(Modern Trade) 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล :2543) 
 

สมมติฐานที่ 1 
t-test,F-test,LSD 

ตัวแปรตาม 
 

รูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริโภค (Sproles 
and Kendall :1986)  
  การให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า  
  การให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่มีราคาแพงและมี              
     ชื่อเสียง  
  การให้ความส าคัญกับความใหมแ่ละนวัตกรรมของ 
     สินค้า  
  การให้ความส าคัญกับความเพลิดเพลินในการเลือก  
     ซ้ือสินค้า  
  การให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ต  ่ากว่า  
  การเลือกซ้ือสินค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนมากอ่น  
  การเลือกซ้ือสินค้าโดยให้ผู้อื่นช่วยตัดสินใจ  

 การเลือกซ้ือสินค้าจากตราสินค้าและร้านค้าที่ชื่นชอบ  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าและใช้บริการในร้านค้าวัสดุ

ก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และเป็นผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ผู้วิจัยจึงท าการหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการสูตรค านวณแบบทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีผล
ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ไปยังกลุ่มผู้เลือกซื้อ
สินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเน้น
เก็บข้อมูบจากบุคคลที่เต็มใจและสะดวกในการให้ข้อมูล จ านวน 400 ชุด 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้า
วัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

 ตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 ตัวแปตาม การตัดสินเลือกซ้ือสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) 
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าใน

ร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 ตัวแปรอิสระ รูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern 

Trade) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการวิจัย 
  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยมีทั้งค าถามแบบปลายเปิด 
(Open-end Question) และค าถามปลายปิด (Close-end Question) จ านวน 1 ชุด 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าและใช้บริการ
ในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่อยู่อาศัย  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) มีทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ การให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า การ
ให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียง การให้ความส าคัญกับความใหม่และนวัตกรรมของ
สินค้า การให้ความส าคัญกับความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า การให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ต่ า
กว่า การเลือกซ้ือสินคา้โดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน การเลือกซื้อสินค้าโดยให้ผู้อ่ืนช่วยตัดสินใจ และการ
เลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าและร้านค้าที่ชื่นชอบ โดยค าถามดัดแปลงมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ 
Lysonski,S and Durvasula,S (1996) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
แบบใหม่ (Modern Trade) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยค าถามดัดแปลงมาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ของ Lysonski,S and Durvasula,S (1996) 
 

ความน่าเชื่อถือของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

 ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการศึกษา ซึ่งต้องตรวจสอบความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่น ดังนี้ 

1. การหาความเที่ยงตรง ( Validity) โดยการตรวจสอบ และพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถามว่า 
ควบคุมปัจจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐานในการศึกษาหรือไม่ ซึ่งเป็นการทดสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construckt Validity) โดยค าถามดัดแปลงมาจาก
การทบทวนวรรณกรรม ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงข้อค าถามแต่ละข้อจากแบบสอบถามของงานวิจัย
ต่างประเทศโดยดัดแปลงเป็นภาษาไทย และปรับเนื้อหาจากข้อค าถามเดิมให้ เข้ากับเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษา   

2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) เพ่ือให้แน่ใจว่าค าถามมีความน่าเชื่อถือ ในเชิงสถิติ 

วิธีการทดสอบ กระท าโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กับประชาการในการท าการศึกษาร้อยละ 10 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด หรือเท่ากับจ านวน 40 ชุด เพ่ือ

ทดสอบว่าค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ 

หลังจากนั้น น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ิอหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ซึ่งได้ผลวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของรูปแบบการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยเลือกซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้าง

แบบใหม่ (Modern Trade) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าแสดงตามตารางที่ 1 ณ ระดับความเชื่อมั่น 5.95  



 
4-11 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

เพ่ือให้มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการวิจัย ถ้าค่า Cornbach's 

Alpha มีค่ามากกว่า 0.6 (Malhotra et al.,2006) แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 

ตารางที่ 1  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าจากการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability)   

ปัจจัยที่ศึกษา 
ค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟ่า 
จ านวนค าถาม 

รูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริโภค 0.906 32 

 -การให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า 0.793 3 

 -การให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียง  0.836 5 

 -การให้ความส าคัญกับความใหม่และนวัตกรรมของสินค้า 0.829 3 

 -การให้ความส าคัญกับความเพลิดเพลินในการเลือกซ้ือสินค้า  0.811 3 

 -การให้ความส าคัญกับราคาสินค้าท่ีต่ ากว่า 0.782 4 

 -การเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน 0.744 5 

 -การเลือกซื้อสินค้าโดยให้ผู้อ่ืนช่วยตัดสินใจ  0.821 5 

 -การเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าและร้านค้าท่ีชื่นชอบ 0.816 4 

การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 0.786 8 

ค่าความน่าเชื่อถือรวมทุกด้าน 0.924 40 

ที่มา: จากการศึกษาจากการศึกษาของผู้วิจัย 

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for WINDOW เพ่ือท าการวิเคราะหางสถิติ จากนั้นจึงน าผล

ค านวณทางสถิติที่ได้มาเขียนการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิจัยต่อไป 

วิเคราะห์ผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัย พบว่าระดับของรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ 
(Modern Trade) ของผู้บริโภครวมมีค่าเฉลี่ยที่ 3.54 หรือในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการให้ความส าคัญกับตรา
สินค้าท่ีมีราคาแพงและมีชื่อเสียง อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.12 ด้านการให้ความส าคัญกับความ
ใหม่และนวัตกรรมของสินค้า อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.51 ด้านการให้ความส าคัญกับความ
เพลิดเพลินในการเลือกซ้ือสินค้า อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.42 ด้านการให้ความส าคัญกับราคาสินค้า
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ที่ต่ ากว่า อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน อยู่ใน
ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านการเลือกซื้อสินค้าโดยให้ผู้อ่ืนช่วยตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.25 และด้านการเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าและร้านค้าที่ชื่นชอบ อยู่ในระดับปานกลาง ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.29 ตามล าดับ 

 ระดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) 

พบว่าโดยรวมด้านการให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.97 หาก

พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ค าถามข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ท่านมักจะ

ตัดสินใจซื้อสินค้าจากสินค้าและบริการมีคุณภาพน่าเชื่อถือและมีความ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.23  และค าถามข้อที่

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมักจะตัดสินใจซื้อของใช้ในบ้านจาก ชื่อตรา

สินค้า ความนิยมและการเห็นผู้อื่นใช้  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.41 

นอกจากนี้ยังสามาถสรุปผลงานวิจัยออกได้เป็นตารางต่างๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบ

ใหม ่(Modern Trade) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

แบบใหม่ (Modern Trade)           

เพศ -           

อายุ -           

ระดับการศึกษา 
           

อาชีพ -           

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
           

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน -           

ลักษณะที่อยู่อาศัย -           

จ านวนผู้อยู่อาศัย -           

หมายเหตุ:  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 2 การวิจัยในครั้งนี้ โดยการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัว

แปร 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า     

F-test (One-Way ANOVA) และการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุ

ก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวนผู้อยู่อาศัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ าในร้านค้าวัสดุ

ก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) 

ตารางท่ี 3  การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) มีผลต่อ

รูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริโภค และทดสอบสมมติฐาน 

รูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรม
ผู้บริโภค   

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade)             

ด้านการให้ความส าคัญกับคุณภาพ
ของสินค้า               

ด้านการให้ความส าคัญกับตราสินค้า
ที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียง               

ด้านการให้ความส าคัญกับความใหม่
และนวัตกรรมของสินค้า               

ด้านการให้ความส าคัญกับความ
เพลิดเพลินในการเลือกซ้ือสินค้า               

ด้านการให้ความส าคัญกับราคาสินค้า
ที่ต่ ากว่า               

ด้านการเลือกซ้ือสินค้าโดยไม่ได้มีการ
วางแผนมาก่อน               

ด้านการเลือกซ้ือสินค้าโดยให้ผู้อื่น
ช่วยตัดสินใจ               

ด้านการเลือกซ้ือสินค้าจากตราสินค้า
และร้านค้าที่ชื่นชอบ               

หมายเหตุ :  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 3 การวิจัยในครั้งนี้ โดยการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัว

แปร 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า     

F-test (One-Way ANOVA) และการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)  พบว่า การตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ทุกด้าน 

การอภิปรายผลการวิจัย 

ตารางที่ 4  สรุปความสอดคล้องของผลการศึกษาเทียบเคียงกับผลการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

 
ผลการศึกษาที่

เกี่ยวข้อง 

ความ

สอดคล้อง 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ 

 

พนิดา ไทยอ่อน 

(2554) 

 

X 

ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยที่

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้า

วัสดุก่อสร้างแบบใหม่  (Modern 

Trade)  

สุคนธา แสงโชติไกร 

(2551) 

+ 

 

 

เพศ อายุ อาชีพ รายจ่ายเฉลี่ย 

ลักษณะที่อยู่อาศัย และจ านวนผู้อยู่

อาศัยที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการ

ร้ า น ค้ า วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง แ บ บ

ใหม ่(Modern Trade)  

รูปแบบการตัดสินใจด้าน

การให้ความส าคัญกับ

คุณภาพของสินค้า 

กฤตย์ เชียงประทุม 

(2549) 
 

คุณภาพของสินค้ามีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าในระดับมาก 
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ผลการศึกษาที่

เกี่ยวข้อง 

ความ

สอดคล้อง 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ 

รูปแบบการตัดสินใจด้าน

การให้ความส าคัญกับตรา

สินค้าท่ีมีราคาแพงและมี

ชื่อเสียง 

พรนิภา ทองเหวียง 

(2549) 

สโรชา นิ่มทวัฒน ์

(2544) 

+ 

 

X 

ตร าสิ น ค้ า ที่ มี ร า ค าแพง และมี

ชื่ อ เ สี ย ง ผู้ บ ริ โ ภ ค มี ผ ล ต่ อ ก า ร

ตัดสินใจซื้อสินค้า 

รูปแบบการตัดสินใจด้าน

การให้ความส าคัญกับ

ความใหม่และนวัตกรรม

ของสินค้า 

จันทนา ปัญญาใจ 

(2552) 

 

+ 

 

 

ความใหม่และนวัตกรรมของสินค้า

พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริโภค

ให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าที่

ออกมาล่าสุดและดูทันสมัย 

รูปแบบการตัดสินใจด้าน

การให้ความส าคัญกับ

รูปแบบการความ

เพลิดเพลินในการเลือกซ้ือ

สินค้า 

Wesley,S.,LeHew,M., 

&Woodside,A.G. (2006) 
+ 

ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ค ว า ม

เพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า

พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ในระดับมาก โดยผู้บริโภตจะเลือก

ซื้อสินค้าเพ่ือความสนุกสนานเป็น

หลัก 

รูปแบบการตัดสินใจด้าน
การให้ความส าคัญกับราคา

สินค้าท่ีต่ ากว่า 

Fan, Jessie X.&  
Xiao,Jing J. (1998) 

 

กฤตย์ เชียงประทุม 

(2549) 

+ 

 

 

X 

การให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่
ต่ ากว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

ระดับมาก 

รูปแบบการตัดสินใจด้าน

การเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้

มีการวางแผนมาก่อน 

Fan, Jessie X.&  

Xiao,Jing J. (1998) 
+ 

การเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้มีการ

วางแผนมาก่อนพบว่ามีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อในระดับมาก 
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ผลการศึกษาที่

เกี่ยวข้อง 

ความ

สอดคล้อง 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ 

รูปแบบการตัดสินใจด้าน
การเลือกซื้อสินค้าโดยให้

ผู้อื่นช่วยตัดสินใจ 

สโรชา นิ่มทวัฒน ์

(2544) 

ณรงค์ฤทธิ์ จวงวาณิชย์ 

(2550) 

+ 

 

X 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยให้
ผู้อ่ืนช่วยตัดสินใจพบว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในระดับมาก 

รูปแบบการตัดสินใจด้าน

การเลือกซื้อสินค้าจากตรา

สินค้าและร้านค้าท่ีชื่นชอบ 

อนันต์ สัมพันธภาพ 

(2550) 

สโรชา นิ่มทวัฒน ์

(2544) 

+ 

 

X 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากตรา

สินค้าและร้านค้าท่ีชื่นชอบพบว่ามี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

หมายเหตุ : + หมายถึง มีความสอดคล้อง 

      X หมายถึง ขัดแย้ง หรือไม่มีความสอดคล้อง 

จากตารางที่ 4 จากผลการวิจัยในครั้งนี้  สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ย  มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ของ
ผู้บริโภคโดยรวมที่แตกต่างกัน และยังพบว่าส่วนระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ 
(Modern Trade) ของผู้บริโภค มีผลต่อ รูปแบบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านวัสดุ
ก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในทุก 8 ด้าน 

ผลการวิจัยพบว่ามีความสอดค้องกับสุคนธา แสงโชติไกร (2551) ที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าและ

บริการตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีมีเพศ  อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัยและจ านวนผู้ที่อยู่อาศัย

ในบ้านต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีระดับ

การศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกัน  และผู้บริโภค 

เหตุผลที่สอดคล้องเนื่องมาจากระดับการศึกษาของผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปจึง

ส่งผลให้สามารถค้นหาข้อมูลและคัดกรองข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และราคาที่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของตนเอง อีกทั้งการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันท าให้ความสามารถในการเลือกซื้อ

สินค้าและใช้บริการก็ย่อมแตกต่างกัน ผู้มีรายได้น้อยมักจะตัดสินใจเลือกซื้อจากสินค้าที่มีราคาต่ ากว่า ส่วน

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูงสามารถเลือกซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาที่สูงกว่าได้ 
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รูปแบบการตัดสินใจด้านการให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าพบว่ามีความสอดคล้องกับก

ฤตย์ เชียงประทุม (2549) โดยสรุปได้ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าให้ความส าคัญกับคุณภาพที่ได้

มาตรฐาน โดยผู้บริโภคเหล่านี้มีการวางมาตรฐานและความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพที่สูงมากในการเลือก

ซื้อสินค้า 

รูปแบบการตัดสินใจด้านการให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียงพบว่ามีความ

สอดคล้องกับ พรนิภา ทองเหวียง (2549) พบว่าปัจจัยด้านราคามีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกร้านค้า

วัสดุก่อสร้าง โดยราคาของสินค้าต้องมีความเหมาะสมให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากผู้บริโภคเหล่านี้เชื่อว่าราคา

เป็นตัวบ่งชื้ถึงคุณภาพของสินค้า  

รูปแบบการตัดสินใจด้านการให้ความส าคัญกับความใหม่และนวัตกรรมของสินค้าพบว่ามีความ

สอดคล้องกับ จันทนา ปัญญาใจ (2552) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยจะเลือกร้านค้าที่มีสินค้าครบถ้วน เป็นสินค้าใหม่  สภาพใช้การได้ มี

สินค้ารุ่นใหม่ ทันสมัย ซึ่งผู้บริโภคเหล่านี้มักจะเพ่ิมความตื่นเต้นโดยการเสาะหาสิ่งใหม่ๆ ท าให้ผู้บริโภคใน

กลุ่มนี้มักให้ความส าคัญอย่างมากกับกระแสใหม่ๆ และสินค้าที่ทันสมัย  

รูปแบบการตัดสินใจด้านการให้ความส าคัญกับรูปแบบการความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า

พบว่ามีความสอดคล้องกับ Wesley,S., LeHew, M., & Woodside, A.G. (2006) โดยผลการศึกษาของ

พวกขาสรุปได้ว่า  รูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคและรูปแบบต่างๆของห้างสรรพสินค้า นั่นคือสภาพแวดล้อมของห้างสรรพสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อ

รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้บริโภคที่ไปเลือกซื้อสินค้าเพ่ือความ

สนุกสนาน ไม่ได้ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยรอบข้างมากนัก 

รูปแบบการตัดสินใจด้านการให้ความส าคัญกับราคาสินค้าที่ต่ ากว่าพบว่ามีความสอดคล้องกับ 

Fan, Jessie X.&  Xiao,Jing J. (1998) ที่พบว่าผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่มักจะมีการเปรียบเทียบราคา

สินค้าอย่างน้อย 3 ตราสินค้าก่อนที่จะท าการตัดสินใจซื้อ โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะมีการเปรียบเทียบราคา

สินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อเสมอ  

รูปแบบการตัดสินใจด้านการเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนพบว่ามีความสอดคล้อง

กับ กับ Fan, Jessie X.&  Xiao,Jing J. (1998) พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนแปลงตราสินค้าที่ซื้อ

เป็นประจ า และหากพบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบแบบใหม่ก็จะเปลี่ยนทันที เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่ม
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

นี้มักจะไม่สนใจหรือให้ความส าคัญกับเงินที่ต้องจ่ายออกไป และถ้าพบว่าสินค้าสามารถตอบสนองต่อความ

พึงพอใจได้ก็จะตัดสินใจซื้อในทันที 

รูปแบบการตัดสินใจด้านการเลือกซื้อสินค้าโดยให้ผู้ อ่ืนช่วยตัดสินใจมีความสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ สโรชา นิ่มทวัฒน์ (2544) พบว่าบุคคลที่มีคู่ครองจะให้คู่ครองเป็นผู้แนะน าในการตัดสินใจ

เลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้าง หากไม่มีคู่ครองจะให้ช่างเป็นผู้แนะน า เนื่องจากผู้บริโภคมักมีความรู้สึกว่ามีตรา

สินค้าหรือร้านค้าให้เลือกมากเกินไป และมีความรู้สึกว่าข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจก่อนการซื้อมีมากเกิน ไป 

ส่งผลให้เกิดความสับสนในการเลือกซื้อสินค้า จึงจ าเป็นต้องให้ผู้อื่นช่วยตัดสินใจ  

รูปแบบการตัดสินใจด้านการเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าและร้านค้าที่ชื่นชอบ มีความสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของอนันต์ สัมพันธภาพ (2550) พบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ

ซื้อในด้านผลิตภัณฑ์คือความเชื่อถือในตราสินค้า สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ด้านบริการ คือผู้จัดการ

ร้านหรือเจ้าของร้านมีอัธยาศัยดีเป็นกันเอง มีสภาพแวดล้อมที่มีการตกแต่งภานในและภายนอกอย่าง

สวยงามและทันมัย  ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะเข้าไปเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าเดิมๆ และมักจะซื้อตราสินค้าเดิมๆ 

จนกลายเป็นนิสัย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ควรมีการคัดสรรสินค้าที่มีตราสินค้าที่ได้รับการ
ยอมรับและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มาจ าหน่ายเพ่ือเป็นการดึงดูดลูกค้า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่แล้วเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองคุ้นเคยและได้รับการยอมรับเป็นอันดับแรก  มากกว่าตราสินค้าที่มีแต่
เฉพาะการโฆษณา หรือมียอดการจ าหน่ายสูง กลุ่มตัวอย่างจะให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
ผู้ประกอบการควรเน้นสินค้าที่มีการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเข้ามาจ าหน่าย  เพราะผู้บริโภค
อาจจะไม่กล้าที่จะใช้สินค้าที่ตนเองไม่รู้จัก 

2. ร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ให้ความสนับสนุนสินค้าใหม่และนวัตกรรมของสินค้า 
เพราะกลุ่มตัวอย่าง มีความสนุกสนานและตื่นเต้นเมื่อได้เลือกซื้อของใช้ในบ้านและใช้บริการแบบใหม่ๆ 
รวมถึงชอบทดลองซื้อของใช้ในบ้านที่มีรูปแบบใหม่ๆและดูทันสมัย ท าให้ร้านวัสดุก่อสร้างที่มีการน าสินค้าที่
มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ดี เพราะผู้บริโภคจะมีการเข้าไปใช้บริการ
และทดลองสินค้าแบบใหม่ๆ มาทดลองใช้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการน าสินค้ารูปแบบใหม่ๆ และดู
ทันสมัยเข้ามาจ าหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการน าตลาดก่อนผู้ประกอบการรายอ่ืนจะน ามาจ าหน่าย 

3. ร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ควรให้ความส าคัญกับการให้ความส าคัญกับความ
เพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า ใน เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขมากเมื่อได้
เลือกซื้อของใช้ในบ้าน แต่ในทางกลับกันกิจกรรมการเลือกซื้อของใช้ในบ้านเป็นกิจกรรมที่ผู้บริโภคส่วน
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ใหญ่ไม่ได้เลือกท าเป็นประจ า และไม่ค่อยมีเวลาในการเลือกซื้อของใช้ในบ้านจากร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน จึงเสนอแนะได้ว่า ร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ควรมี
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การจัดกิจกรรมโดยจัดโปรโมทชั่น เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค 

4. ร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ควรมีการส ารวจราคากับแหล่งอ่ืนๆ เพราะผู้บริโภค
จะเน้นที่ความค้มค่ากับสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไป มีการเปรียบเทียบราคาจากหลายๆแหล่ง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
ต้องมีการจัดโปรโมทชั่น การส่งเสริมการตลาดอยู่ตลอด เพราะสังคมการซื้อขายในสมัยนี้ผู้บริโภคมีการ
เลือกซื้อสินค้าจากหลายแหล่ง และมีการเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น  

สรุปโดยภาพรวมได้ดังนี้ ร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ถือว่าเป็นนวัตกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าแบบใหม่อีกทางเลือก ที่ตอบโจทย์ของพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จากการวิจัยพบว่า
รูปแบบการตัดสินใจของพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในทุกด้าน การที่ร้านค้าแบบใหม่มีสินค้า
ที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีชื่อและตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ รวมถึงการมีสินค้าที่หลาย
หลายครบวงจร มีรูปแบบทันสมัย มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายในชีวิตประจ าของผู้บริโภค 
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) มีการน าการบริการออกแบบบ้านมาใช้ในกลุ่มลูกค้าที่เป็น
เจ้าของบ้าน ถือว่าเป็นอีกทางเลือกท่ีกลุ่มของผู้บริโภคท่ีชอบเลือกซ้ือและตกแต่งบ้านด้วยตนเอง (DIY) การ
มีโปรแกรมทดลองตกแต่งบ้านมาเป็นตัวช่วยในการสร้างไอเดีย เป็นการสร้างกิจกรรมภายในครอบครัวและ
สร้างความเพลินเพลิดในการเลือกซื้อสินค้าท าให้เกิดความสนุกสนาน และผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าเอง
สามารถสอบถามความรู้ของสินค้าได้กับพนักงานขายที่มีการอบรมความรู้ และเชี่ยวชาญในสินค้า 

พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินค้าด้วย
ตัวเองมากขึ้น ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะมีความเชื่อถือข้อมูลที่มีการเผยแพร่อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท า
ให้การใช้สื่อสารออนไลน์ เป็นช่องทางการเลือกซื้อสินค้าที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึงถือว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ร้านวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ต้องเจาะกลุ่มลูกค้าและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนไป โดยอาศัยช่องทางเหล่านี้เพ่ือพัฒนาร้านค้าแบบใหม่ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด เช่นการ
โฆษณา ผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบร้านค้าแบบใหม่ ควรมี
การปรับเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนั้น หรือสิ่งที่ผู้บริโภคเปิดรับ 
(Exposure) ทุกรูปแบบ รูปแบบต่างๆของ (Integrated Marketing Communication-IMC) ซึงเป็นที่
นิยมใช้กันมาก ตัวอย่างเช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การสื่อสารทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์และ
การจดจ าของแบรนด์ เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิดการยอมรับ เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. ควรเพ่ิมตัวแปรในส่วนของพฤติกรรมของผู้บริโภคในการท าการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ขอบเขตในการศึกษาให้ครอบคลุมตัวแปรโดยรวมของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) สามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

2.  ผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตควรขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงกลุ่ม

ตัวอย่างในภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศ รวมถึงศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยอ่ืนๆ โดยสามารถน าผลการวิจัย

ที่ได้มาเปรียบเทียบว่ารูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคท่ีอยู่ในภูมิภาคที่ต่างกัน  

3. ผู้ที่สนใจและต้องการที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องอิทธิพลของปัจจัยภายนอก (context) ที่มีผล

ต่อรูปแบบการตัดตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (context-dependency) ในอนาคต ควรมีการทดสอบ

เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าท่ีว่ารูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั่นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก 

4. เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกรูปแบบในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านวัสดุก่อสร้าง

แบบใหม่ (Modern Trade) ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาเพ่ิมเติมใน

อนาคต จึงควรเพ่ิมรูปแบบของการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม มาทดสอบโดยสามารถ

น าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบว่ารูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ระหว่างร้านวัสดุก่อสร้ าง

แบบใหม่ และ แบบดั้งเดิม จะมีผลการทดสอบแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

5. ผู้ที่สนใจจะศึกษาเพ่ิมเติม  ควรเพ่ิมทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดเข้ามา เนื่องจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคทีการเปลี่ยนแปลงไป มีการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึงช่องทางการสื่อสาร
เหล่านี้จะรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
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