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การสื่อสารและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานคาวัสดุกอสรางและรานคาใน E-Marketplace ในการเลือกซื้อ
วัสดุกอสราง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษารูปแบบของสื่อที่ใชในการสื่อสารของรานคาวัสดุกอสรางถึง
ผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการและซื้อวัสดุกอสราง (2) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคาวัสดุกอสราง (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับตัวการสื่อสารของ
ร านคาวัส ดุกอสร างให ตรงตามความตองการและสรางความพึงพอใจให แกลูกคา โดยใชระเบี ยบวิจัยเชิง
คุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับ กลุมประชากรผูที่ซื้อวัสดุกอสรางตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563 มากกวา 3
ครั้ง ไดแกผูรับเหมากอสราง 3 คน, วิศวกร 3 คน, ชางทั่วไป 3 คน และผูใชงานทั่วไป 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
ผลการวิจัยพบวาในกลุมผูรับเหมากอสรางมีการเลือกซื้อวัสดุกอสรางจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
โดยตรงเปนหลัก รองลงมาคือรานประเภทใดก็ไดที่ใกลที่สุด และจะไมเลือกซื้อจาก E-Marketplace ในขณะที่
วิศวกรเลือกใชวัสดุกอสรางจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายที่ซื้อขายกับบริษัทเปนประจําเปนหลัก และเลือกใช
บริการจากรานวัสดุกอสรางสมัยใหมที่พนักงานขายใหขอมูลสินคาไดเปนตัวเลือกถัดมา สวนชางทั่วไปจะเลือก
ซื้อจากรานวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิมที่ใกลแหลงที่อยูหรือที่ทํางานเพื่อความสะดวก และกลุมผูใชงานทั่วไปจะมี
การเลือกซื้อทั้งจากรานวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิม รานวัสดุกอสรางสมัยใหม และรานคาใน E-Marketplace
ตามแตวัตถุประสงค ความสําคัญ ความสะดวก และเวลาที่จําเปนตองใชงานวัสดุกอสรางในขณะนั้น
โดยรูปแบบการเปดรับสื่อและเนื้อหาคอนเทนตพบวาในทุกกลุมมีการเป ดรับสื่อใหมเปนหลัก ทั้ง
รูปแบบภาพนิ่งและวิดีโอ ผานเฟซบุก ไลนและยูทูป เนื้อหาคอนเทนตที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคือ
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เนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมการสงเสริมการขาย การจัดจําหนายสินคาราคาพิเศษ การจัดสงสินคาฟรี ในขณะที่
เนื้อหาเกี่ยวกับการลุนรับของรางวัลจากการใชบริการไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคา
ทั้งนี้ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ บุคลากร สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
กลุมลูกคาทุกกลุมมากที่สุด สวนดานการสงเสริมการขาย ชองทางการจัดจําหนาย กระบวนการมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการ และดานราคามีผลตอการใชบริ การเฉพาะกลุม และดานองคประกอบทางกายภาพไมมีผล
ตอการใชบริการในกลุมผูรับเหมากอสรางและผูใชงานทั่วไป
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The objectives of this study are as follows:
1. To study the types of communication media used by building-material stores to the
consumers which may affect their buying or getting-the-service decisions.
2. To study the Marketing Mix which affect the consumer’s buying decisions of buildingmaterial stores.
3. To study how the media usage of the building-material stores have changed to meet
consumers’ needs and build consumers’ satisfaction
The method of study is qualitative research of interviewing a group of 12 people who have
bought the building materials more than 3 times since July 2020, consisting of 3 building
contractors, 3 engineers, 3 general mechanics and 3 general consumers.
The findings showed that buying the building materials directly from the manufacturer or
the distributor was the priority of the building contractors. The second priority of them was buying
from any kind of the nearest stores. Buying the products from the retailers in E-marketplace was
not chosen by the building contractors. On the other hand, the engineers would like to buy the
building materials from the manufacturers or the distributors whom they have usually done
business with before.
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In addition, the engineers also bought the products from Modern Trade stores as they
could provide product assistance such as product information at the Point of Sales. General
mechanics chose to visit the stores in Traditional Trade Channel where the stores locate nearby
their living or working area for their convenience. General consumers usually decided to buy
products from Traditional Trade, Modern Trade and retailers in E-marketplace, depending on their
objective, priority, convenience and time when they wanted to use the building materials at that
moment.
It is also found that the new media (e.g. Photos and Videos through Facebook, Line and
Youtube) were preferred by the most consumers. The contents which affect their buying decision
the most were Trade Programs, Product Discounts and Free Delivery. While the contents related
to the rewards and lucky draw from product buying did not affect their buying decisions.
Furthermore, the Marketing Mix in terms of Product and People affected the buying
decisions of every interviewee group. While the Marketing Mix in terms of Promotion, Place,
Process and Price affected only some of the interviewee groups. There were no effects from
Physical Evidence to the group of building contractors and general consumers.

