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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออะลูมเิ นียมสาเร็จรู ปในจังหวัดจันทบุรี
The Factor That Influence on Consumer’s Decision for Buying Precast Aluminum Product
to Use in Houses in Chanthaburi Province
ภิรมณ์พร หลวงไผ่ชยั กุล

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจของลูกค้าในการเลือกซื้ ออะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป
ติดตั้งในบ้านในจังหวัดโดยผ่านสถานประกอบ การร้านค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ ช้ือสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปในจังหวัดจันทบุรี จานวน 385 คน โดยใช้
เครื่ องมือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบไปด้วย สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิ ติวิเคราะห์เชิ งอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดี ยว ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.กลุ่ม ตัวอย่างทั้งหมด 385 คน กลุ่ม ตัว อย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชายจานวน 206 คน มี อายุระหว่าง 46 ปี ขึ้ นไป มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท
2.จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปพบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มวัย
ทางานมากที่ สุด ซึ่ งส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อประตูหน้าต่างอะลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ปประเภทบานกระทุง้ มากที่สุด และเลื อกซื้ อสิ นค้า
อะลูมิเนียมสาเร็ จที่ โกลบอลเฮ้าส์ มีความต้องการซื้อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป พบว่า ซ่อมแซมบ้านมากที่สุด เหตุผลในการ
เลือกซื้อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปคือมีคุณสมบัติแข็งแรงบุคคลที่อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปคือ
ตัวผูซ้ ้ือและส่วนใหญ่การตัดสินใจเลือกซื้อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป พบว่า ง่ายต่อการติดตั้งมากที่สุด
3.จากการศึกษาการวิเคราะห์ ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ปโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้
แสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนียม ได้ผลลัพธ์วา่ คะแนนเฉลี่ย
การวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป อันดับหนึ่ง คือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ รองลงมาคือด้าน
การแสวงหาข้อมูล การตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือก และอันดับสุดท้ายคือด้านการรับรู ้ถึงความต้องการ
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4.ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของลูกค้าส่ งผลให้เกิดความแตกต่างทางพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อประตูหน้าต่างอะลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ปในร้านค้าอะลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ป มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ และ ปั จจัยด้านพฤติกรรมของลู กค้ามีความแตกต่างกับพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อประตู
หน้าต่างอะลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ป ในร้ านค้าอะลูมิเนียมจังหวัดจันทบุรี มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ABSTRACT
The objective of this research is to study about the factor that influence on consumer’s decision for buying precast
aluminum product to use in houses, in Chanthaburi province, and the field of study is the precast aluminum product store in
Chanthaburi province.
The sample are 385 consumers who buy precast aluminum product in Chanthaburi Province. Questionnaires were
used as the research tool. The statistics used to analyze data were descriptive statistics including frequency, percentage, mean,
and standard deviation; and inferential statistics including Independent Sample t-Test and One-Way ANOVA at the statistically
significant level of 0.05.
1. The total of 385 sample. The majority of sample is male, there are 206 persons, range of age are more than 46
years old, the majority of education is bachelor degree, they have their own business, and the range of average income is
35,001 – 45,000 bath per month.
2. According to the study of consumer behavior on buying precast aluminum product to fix up the door and window,
we found that a majority group of consumers is “working age”, and the type of precast aluminum product that were chosen most
is “Casement window/door”, and usually the consumers would buy products from “Global House”. the reason of buying is to
fix up the house. In addition, the analysis found that, the factor that influence on consumer’s decision for buying precast
aluminum product is “solid and durable”. The person that influence on consumer’s decision is “consumer theirself”, and reason
for choosing precast aluminum product is “convenient for using”.
3. According to an analysis of the factor that influence on consumer’s decision for buying precast aluminum product
in general, through the data that we collected from a sample about consumer focus. results show that, the first is after-buying
behavior of customer; the second is seeking information to compare before buying; and the third is feelings of demand.
4. The results of hypothesis testing shows that a demography factor is effect to consumer’s behavior for buying
casement window/door type of precast aluminum product, and the statistically significant at level of 0.05, that is according with
the hypothesis; and a consumer’s behavior factor indicate that customers have a different behavior on buying casement
window/door type of precast aluminum product at aluminum product store in Chanthaburi province, and the result shows that
the statistically significant at level of 0.05, that is according with the hypothesis.
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บทนา
ปัจจุบนั การขยายตัวทางธุรกิจสิ นค้าประเภทสาเร็ จรู ปทาให้ในทุกจังหวัดของแต่ละภูมิภาคมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะการก่อสร้างที่มีลกั ษณะเป็ นโครงการที่เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้เกิดการกระจายตัวของธุรกิจและที่อยูอ่ าศัย ทาให้ธุรกิจ
ประเภทนี้ในทุกจังหวัดของแต่ละภูมิภาคเกิดการขยายตัวเป็ นวงกว้าง มีสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างคล่องตัว เกิดการขยายตัวของ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์โครงการใหญ่หลายโครงการที่เพิม่ มากขึ้น ตามแผนการขยายตัวของเศรษฐกิจของภาครัฐบาลตามไปด้วย
จากขยายตัวของกลุ่มธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ส่งผลทาให้กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกประเภทวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ธุรกิจค้าปลีกประเภทผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป เกิดการแข่งขันการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มี
ความต้องการสูงและมีการขยายตัวทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบวิถีชีวิต (วิทยา
ด่านธารงกุล, 2553) ตัวอย่างเช่น ในอดี ตบ้านเรื อนใช้วสั ดุมาจากไม้เพราะเป็ นสิ่ งที่หาได้ง่าย มีราคาถูก แต่ในปั จจุบนั ไม้ เป็ น
ทางเลือกรองจากอลูมิเนียมสาเร็ จรู ปเพราะไม้มีขอ้ จากัด คือ ไม้เป็ นสิ่ งที่หาได้ยากและมีราคาสูง อายุการใช้งานไม่ยืดยาว มีการผุ
พังไปตามกาลเวลา การยืดหดตัวตามสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง การดูแลรักษายาก และยังมีการผุพงั จากสิ่ งมีชีวิตที่กดั กินไม้
นั้นก็คือปลวก ซึ่ งจากข้อจากัดเหล่านี้ ประกอบกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทาให้อะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปเข้ามาทดแทน
การใช้ไม้ เป็ นวัสดุในการก่อสร้าง เนื่องจากอะลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ปเป็ นวัสดุพิเศษที่มีคุณสมบัติเด่นหลายประเภท คือ แข็งแรง
ทนทาน ความหนาแน่นน้อยน้ าหนักเบา ยืดตัวได้ง่าย มีความเหนี ยวมากทนทานต่อการ เกิ ดสนิ มและการกัดกร่ อนในสภาวะ
อากาศปกติ ได้ดีมาก และกลายเป็ นทางเลือกใหม่สาหรับงานก่อสร้างสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบนั
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคจึ งได้เปลี่ ยนแปลงพร้ อ มๆ กับการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม ทางการตลาด กล่าวคือ การ
จาหน่ายในช่องทางไทวัสดุ ,โกลบอลเฮ้าส์ ร้านขายอะลูมิเนียมในพื้นที่จงั หวัดจันทบุรี ซึ่ง เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าหลากชนิด หลาย
ยีห่ อ้ ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกชื้อสิ นค้าที่ตอ้ งการได้อย่างอิสระพฤติกรรมการซื้ อจึงเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้า
และมีความรู ้ทางการตลาดมากขึ้น ส่ งผลให้ชีวติ ความเป็ นอยูเ่ ป็ นสังคมสมัยใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจค้า
วัสดุก่อสร้างส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ในกลุ่มธุ รกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสาเร็ จรู ปเป็ นอย่างมาก รวมทั้ง
ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ่ มหันมาจัดการตกแต่งและซ่อมแซมบ้านด้วยตนเองมากขึ้น จึงทาให้สินค้าประเภทประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม
สาเร็ จรู ปในจังหวัดจันทบุรีมีความต้องการสูงขึ้น มีการก่อสร้างที่พกั อาศัย คอนโด หอพัก เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ผู ้
จาหน่ายแต่ละบริ ษทั มีความสนใจ และก้าวเข้ามาแข่งขันสิ นค้าด้านประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมเป็ นจานวนมากและมีการปรับกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ในการแข่งขันเพื่อแย่งส่ วนแบ่งการตลาดและจูงใจลูกค้าให้หันกลับมาใช้บริ การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการ
วิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนามาใช้ในการเพิม่ ขีดความสามารถ ในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งมีการศึกษาแต่ยงั ค่อนข้างจากัดปั จจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ ้ื ออย่างละเอียด และการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคโดยตรงจึงทาให้การวิเคราะห์วางกลยุทธ์ของแต่ละ
องค์กรมี ความคลาดเคลื่อนกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคสู ง จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสิ นค้ากระจกอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปในจังหวัดจันทบุรี เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้จากการสารวจวิจยั
ไปปรับใช้ในการพัฒนาปรับเปลี่ยน สินค้า บริ การ และ องค์กรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปติดตั้งในบ้านของลูกค้าในจังหวัด
จันทบุรี
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะลูมิเนียมติดตั้งในบ้านของลูกค้าในจังหวัดจันทบุรี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจในการเลือกชื้อสินค้ า
ฉัตยาพร เสมอใจ ( 2550, หน้า46) ได้อธิ บายว่า การตัดสิ นใจ กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสิ นค้า
หรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Schiffman & Kanuk (1987) ได้ให้คานิยามของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไว้วา่ หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออก
ไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้เป็ น การศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาลังเพื่อ
บริ โภคสิ นค้า และบริ การต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative Research)ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้า
อะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปในจังหวัดจันทบุรี ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 385 คน งานวิจยั นี้มีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยทา
การเลือกแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) ได้แก่ เลือกสถานที่สาหรับการศึกษาโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) ประกอบไปด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analytical Statistics) ได้แก่
การวิเคราะห์ดว้ ย Independent sample t-test การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี One-way ANOVA
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1.ข้ อมูลปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ผูใ้ ช้บริ การทั้งหมด 385 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน
206 คน เนื่องจากสินค้าเป็ นประเภทงานก่อสร้างออกแบบเชิงสถาปนิกซึ่ งเพศชายให้ความสนใจมากกว่าเพศหญิง โดยส่ วนใหญ่
ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสิ นค้ามีอายุระหว่าง 46 ปี ขึ้นไป จานวน 151 คน กลุ่มลูกค้าอยูใ่ นช่วงวัยกลางคนทั้งนี้ เพราะเป็ นกลุ่มลูกค้า
ที่มีความรู ้ความสามารถในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าได้เอง โดยมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มาที่สุด จานวน 245 คน ซึ่ ง
ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 216 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จานวน 99 คน
ผลการวิจัย ยังสอดคล้อ งกับงานวิจัย ของ อรรถพล ฟู ไ ฟ (2560) ซึ่ งได้ร ายงานผลการวิจัย เรื่ อ ง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ ออะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป Lynn ผ่านช่องทางโมเดริ น์เทรดในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ผูใ้ ช้บริ การทั้งหมด 400 คน กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 70.75
เนื่องจากสิ นค้าเป็ นประเภทงานก่อสร้างออกแบบเชิง สถาปนิก ซึ่งเพศชายให้ความสนใจที่มากกว่าเพศหญิง โดยส่ วนใหญ่ลูกค้า
ที่เข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้า มีอายุระหว่าง 36-45 ปี รองลงมา คือ อายุระหว่าง 25-35 ปี กลุ่มลูกค้าอยู่ในช่วงวัยกลางคนทั้งนี้ เพราะ
เป็ นกลุ่มลูกค้าที่สามารถซื้ อสิ นค้าไปติดตั้งเองได้เลย และรวดเร็ วจึงทาให้กลุ่มวัยกลางคนมี ร้อยละทีส่ ู งที่สุด โดยมีการศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญญาตรี มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.25 ซึ่ งส่ ว นใหญ่ มี รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001-40,000 บาท มากที่ สุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 37.5
ผลการวิ จัย ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ กิ่ ง แก้ว ทรั พ ย์พ ระวงศ์ (2546), ดุ ษ ฎี วิชัย เมฆพัต ร (2554) และ
สุนนั ทา จันทโรจนา (2554) และเป็ นไปตามแนวคิดด้านทฤษฎี ของ Koter (1997 และ Torrance (1965) กล่าวคือ กล่าวคือบุคคลที่
มีอายุนอ้ ยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสารต่างกันเมื่อมีอายุมากขึ้นที่จะมีต่อปฏิกิริยาตอบสนองที่มากขึ้นมากกว่า
คนที่มีอายุนอ้ ย เช่นเดียวกับกรณี คนมีครอบครัวหรื อคนโสดในการพิจารณาเลือกซื้ อสิ นค้า อาจพิจารณาจากตัวเองเป็ นหลักและ
ระยะเวลาในการซื้อไม่มากนัก ขณะที่คนที่มีครอบครัวแล้วที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาที่มากขึ้นในการตัดสิ นใจซื้ อที่ต่างๆกันต้องพิจารณา
ถึงครอบครัวเป็ นหลัก ซึ่งต้องได้รับการสื่อสารเพื่อให้เกิดการโน้มน้าวในการตัดสิ นใจ รวมถึงต่อการเลือกปั จจัยทางการตลาดด้าน
อื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่งของส่วนประสมทาง
การตลาดที่สามารถให้ผลลัพธ์จากการใช้ รวมถึงได้รับตามมาตรฐานส่ งผลกระทบกับส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้ามีอิทธิพล เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบ แตกต่างตามส่วนบุคคล
ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนชญาน์ จันทริ วตั รกุล (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีผบู ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับต่าและ
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของประชากร ในด้าน เพศ, อายุ, รายได้ และสถานะ

7

2.ข้ อมูลผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเลือกซื้อประตู/หน้ าต่ างอะลูมิเนียมสาเร็จรู ป
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปผูว้ ิจยั พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่อยูใ่ น
กลุ่มวัยทางานมากที่สุด จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.40 ทั้งนี้เพราะเป็ นกลุ่มลูกค้าที่สามารถซื้ อสิ นค้าไปติดตั้งเองได้เลย
และรวดเร็วต่อการใช้งาน ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จที่โกลบอลเฮ้าส์ จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.30 ส่ วน
ใหญ่มีความต้องการซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป พบว่า ซ่อมแซมบ้านมากที่ สุด จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.20 ซึ่ ง
เหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปคือมีคุณสมบัติแข็งแรงและทนทาน จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ส่ วน
ใหญ่บุคคลที่อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ปคือตัวผูซ้ ้ื อเอง จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.40
ส่วนใหญ่การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป พบว่า ง่ายต่อการติดตั้งมากที่สุด จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00
ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉัตรชัย ประเสริ ฐธนารัตน์ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ การก่อสร้างในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นเจ้าของบ้านเรื อนและ ผูป้ ระกอบการที่อยู่ในเขต
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวน 267 ราย โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อผูบ้ ริ โภคประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับบ้านหรื อวัสดุอุปกรณ์ ภายในบ้าน เกิดการชารุ ดเสี ยหายที่ไม่มากนัก ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั เลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์
และทาการซ่ อ มแซมด้วยตนเองแต่กรณี ที่ปัญหาดังกล่าวเกิ นความสามารถที่จะซ่ อมแซมเองแล้ว จึ งหาช่ างที่ ชานาญงานมา
ซ่อมแซมให้ และการหาช่างซ่อมแซมยังพอหาได้ไม่ถึงกับขาดแคลน ส่ วนแนวโน้มการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างของ
ผูบ้ ริ โภค พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง บ้านเป็ นอันดับแรก โดยเสี ยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท และ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากมักเลื อก ซื้ อจากร้านค้าวัสดุก่อสร้ าง ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลว่ามี สินค้าให้เลื อกหลายชนิ ด อีกทั้งมี พนักงานคอย
แนะนาสิ นค้าอย่างใกล้ชิด ส่วนปัจจัยที่พบว่าผลอย่างมากต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าก็คือ การมีป้ายแสดงราคาสิ นค้า
แต่กระนั้นผูบ้ ริ โภคก็ยงั ต้องการที่จะต่อรองราคาสิ นค้า นอกจากนี้แล้ว ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะ
ไปใช้บริ การของห้างสรรพสิ นค้าที่จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมากขึ้น
3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อสินค้ าอะลูมิเนียมสาเร็จรู ปค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าอะลูมิเนียมสาเร็จรู ปโดยภาพรวม
หากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนียมด้านแสวงหาข้อมูล พบว่า อันดับที่ 1 ท่านได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าได้ ณ จุดขายสินค้า บริ ษทั หรื อร้านค้าที่เป็ นผูจ้ าหน่ายหรื อจากพนักงานขาย ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 และส่ วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.451 อันดับ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้สินค้าหลังจากทดลองใช้หรื อมี
ประสบการณ์ใช้มาก่อน ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และส่ วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.465 อันดับ 3 ท่านได้รับ
ข้อมูล จากสื่ อประชาสัม พันธ์ ผ่านทางโฆษณา สื่ อ ออนไลน์ เฟสบุ๊ค หรื อ ไลน์ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.09 และส่ ว น
เบี่ยงเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.405 อันดับ 4 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และ ส่ วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.422 และอันดับสุดท้าย ท่านสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าจาก
ครอบครัวหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อนซื้ อสิ นค้า ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และ ส่ วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.483
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ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนพร ศรี วิลาศ (2552) กล่าวว่า บุคคลเหล่านั้นจะซื้ อสิ นค้าแล้ว ดังนั้น จึ ง
จาเป็ นจะต้องมีต้ งั แต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงขั้นใช้สินค้า และหลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว ดังนั้น จึงจาเป็ นจะต้องมีการเสาะหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ อาจจะเป็ นศึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งในการตัดสิ นใจซื้อซึ่ งอาจมาพร้อมเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ และเมื่อกระทา
การตัดสิ นใจซื้อบ่อยขึ้นย่อมเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เกิดขึ้น ทาให้เกิดความชานาญในการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น ( Larson & Billeter, 2013,
p.535) และมีจานวนไม่นอ้ ยที่อาจตัดสิ นใจด้วยความรู ้สึกซึ่ งผูบ้ ริ โภคแต่ละคนย่อม มีศกั ยภาพที่ต่างกันอันเนื่ องมาจากระดับ
การศึกษา (Hsee et al., 2015, p.134) ที่ต่างกันย่อมใช้การพิจารณาตัดสิ นใจต่างกัน
หากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนียมด้านการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า อันดับ 1 เว็บไซต์
ของร้านที่สั่งซื้อสิ นค้าสะดวกสบายหรื อไม่ (กรณี ที่สงั่ ซื้ อออนไลน์) ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และส่ วนเบี่ยงเบนเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.499 อันดับ 2 มีโปรโมชัน่ ส่ วนลด หรื อของแถม ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และส่ วนเบี่ยงเบนเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.453 อันดับที่ 3 มีการรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้าชารุ ด ในระดับมาก อันดับที่ 4 สิ นค้าที่ลูกค้าซื้ อมีบริ การส่งสิ นค้าถึง
ร้านหรื อบ้านลูกค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และส่ วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.419
และอันดับสุ ดท้าย การบริ การของฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างกาลังทาการซื้ อ ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และส่ ว น
เบี่ยงเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.477
ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาญชัย ลีวณิ ชย์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้าง ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงรายพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้างของ ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั จจัย
ด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย และปัจจัยด้านบุคคล ตามลาดับ นอกจากนี้ ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ตอ้ งการในอนาคตว่าต้องการให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างมีสินค้าครบวงจรตั้งแต่ฐานราก
จนถึงงานตกแต่ง มี สิ นค้าพร้อมขายเสมอสิ นค้าทันสมัย สวยงาม สามารถต่อรองราคาได้ มีการติดป้ายราคาไว้ชดั เจน รวมทั้งมี
สถานที่จอดรถสะดวกสบาย จัดร้านได้สวยงาม มีการจัดส่งสิ นค้าอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และไม่คิดค่าจัดส่ง ตลอดจนมีพนักงาน
คอยแนะนาสินค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภค และมีการจัดรายการโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจของลูกค้าในการเลือกซื้ออะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปติดตั้งในบ้านในจังหวัด
จันทบุรี” ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอดังนี้
1.ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการ
ผูป้ ระกอบการควรมุ่งเน้นเป้าหมาย สร้างความสนใจไปที่เพศชาย พัฒนาสิ นค้าให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของ
ลูกค้าเพศชายมากยิง่ ขึ้น ทาให้ผซู ้ ้ือรับรู ้ได้วา่ สิ นค้ามีความจาเป็ นต่อการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน มีการป้องกันการโจรกรรม และ
มีการนาสิ นค้าเก่ามาแลกสิ นค้าใหม่ในราคาที่ผซู ้ ้ือพึงพอใจ ในส่วนของเพศหญิงซึ่งอาจจะมีมุมมองความคิดความต้องการที่ต่าง
จากเพศชาย ผูป้ ระกอบอาจจะมีรูปแบบสไตล์ของสิ นค้าที่ตอบโจทย์ของเพศหญิ งมากยิ่งขึ้นจากเดิ ม เช่น จากกรอบอะลูมิเนียม
สาเร็ จรู ปธรรมดา อาจจะปรับเปลี่ยนเป็ นกรอบที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
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2.ด้านการแสวงหาข้อมูล
ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งเนื้อหาข้อมูลที่มีจากเดิมให้ครอบคลุมและทันสมัยในยุคปั จจุบนั และตอบคาถามที่ลูกค้า
ต้องการทราบข้อมูลได้ เนื่องจากก่อนที่ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อสินค้านั้น จะมีการหาข้อมูลจากร้านค้าที่ขายอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ป ณ
จุดขาย และผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งข้อมูล ในสื่ อออนไลน์ให้ทนั สมัยมากยิ่งขึ้น เพราะในปั จจุบนั ช่องทางออนไลน์เป็ น
ช่องทางหนึ่ งที่ลูกค้าให้ความสาคัญและสะดวกสบายในการหาข้อมูล ในส่ วนของเพศหญิ งควรมีขอ้ มูลที่ ดึงดูดความสนใจ
มากกว่าเพศชายและมีขอ้ มูลที่ครบถ้วน
3.ด้านการประเมินผลทางเลือก
ผูป้ ระกอบการควรมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่เพศชายและเจาะกลุ่มลูกค้าผูห้ ญิงมากยิ่งขึ้น โดยการที่มีสินค้าที่มีคุณสมบัติ
โดดเด่น ภาพลักษณ์ของสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าตัวอื่นต้องทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อสินค้าของเราและให้
ประโยชน์กบั ลูกค้ามากที่สุด และเงื่อนไขของร้านควรจะปรับให้เข้ากับความต้องการของผูซ้ ้ื อมากขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขของร้าน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า
4.ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
ผูป้ ระกอบการควรมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่เพศชายและเจาะกลุ่มลูกค้าผูห้ ญิงมากยิ่งขึ้น ปรับปรุ งเว็บไซต์ของร้านที่สั่งซื้ อ
สิ นค้าให้มีระบบที่ได้มาตรฐานและมีความเสถียรมากขึ้น มีการจัดทาโปรโมชัน่ ส่วนลด หรื อของแถมให้กบั ลูกค้า สิ นค้าที่ลูกค้า
ซื้อมีบริ การส่งสิ นค้าถึงร้านหรื อบ้านลูกค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
เพศชายมีการให้ความสนใจและเลือกซื้ อสิ นค้าอะลูมิเนียมสาเร็จรู ปมากกว่าเพศหญิง ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรมุ่งเน้น
เป้ าหมายไปที่เพศชายและเจาะกลุ่มลูกค้าผูห้ ญิ งมากยิ่งขึ้น ผูป้ ระกอบการควรสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้ก ับ
ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ลูกค้า ดูแลลูกค้าเสมือนดัง่ เป็ นคนในครอบครัว เพื่อการกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง
ข้ อจากัดในงานวิจยั และงานวิจัยในอนาคต
1.ผูว้ ิจยั ควรทาการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบหรื อลวดลายของประตู/หน้าต่างอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปที่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคเพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนารู ปแบบของสิ นค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
2.ผูว้ ิจยั ควรทาการศึกษาเรื่ อง ช่องทางในการสื่ อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อประตู/หน้าต่างอลูมิเนี ยม
สาเร็ จรู ป เนื่องจากผลที่ได้จากการศึกษาจะทาให้ทราบว่า ช่องทางใดที่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มากาหนดกลยุทธ์ดา้ นช่องทางในการสื่อสารทางการตลาดให้มีความเหมาะสมตรงกับกลุ่ม เป้าหมายมากยิง่ ขึ้น
3.ผูว้ ิจยั ควรศึกษาเรื่ องกระบวนการจัดการการผลิตของอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปเพื่ อให้ทราบถึงปั ญหาและข้อบกพร่ องต่างๆ และ
นามาปรับปุรงแก้ไขให้ดีกว่าเดิม
4.ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาเรื่ อง การพัฒนาคุณภาพของอะลูมิเนียมสาเร็ จรู ปในอนาคตให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
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