ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P)ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
โครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิ สระในภาคใต้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของบริษทั รับสร้างบ้านและผู้รบั เหมา
อิสระในการตัดสินใจซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูป 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
งานโครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษัทรับสร้างบ้านและผู้รบั เหมาอิสระ 3)เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ งานโครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระ
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั คือ บริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ จานวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการทดสอบสมมติฐานด้วย Independent
t-test One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ผล
การทดสอบสมมติฐานลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ โดยสามารถ
สรุปผลการทดสอบได้ว่า เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโครงหลังคาสาเร็ จรูป ที่
แตกต่างกัน 2) ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการซื้อโครง
หลังคาสาเร็จรูปของผู้ซ้ือในภาคใต้ พบว่าปั จจัยที่มผี ลประกอบด้ว ย ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้าน
กระบวนการ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ มีอานาจการพยากรณ์แม่นยาร้อยละ 70.00
จากผลการศึกษาดังกล่าวผูป้ ระกอบการงานโครงหลังคาสาเร็จรูปควรให้ความสาคัญกับการจัดการส่วน
ประสมทางการตลาด(7P)ให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยการปรับ
คุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และจัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่เสมอ
คาสาคัญ : โครงหลังคาสาเร็จรูป,ส่วนประสมทางการตลาด

ABSTRACT
The objectives of this research were : 1) To study the purchasing behavior of home builders
and independent contractors in making a decision to purchase Interlock Roof Truss 2 ) To study
personal factors influencing the purchasing decision of the Interlock Roof Truss company home
builders and independent contractors 3 ) To study the factors of marketing mix that influence the
purchasing decision of Interlock Roof Truss works of home builders and independent contractors.
The sample group for the research was 400 home builders and independent contractors in
the southern region using questionnaires as a data collection tool. Data were analyzed by descriptive
statistics for frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested with
Independent t-test One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis and the hypothesis testing
results found that
1) The results of the hypothesis test on demographic characteristics, i.e. gender, age,
education, and income. It can be concluded that the test results that sex, age, education, and income
affect the purchasing behavior of Interlock Roof Trusses different.
2) The results of the hypothesis testing of marketing mix factors affecting the purchasing
behavior of Interlock Roof Trusses among buyers in the south It was found that the factors affecting
distribution channel Process aspect, price aspect, person or employee aspect Product It has 70.00
percent accuracy forecasting power.
According to the results of the above study, operators of Interlock Roof Trusses should pay
attention to the management of marketing mix (7P) in accordance with the needs of consumers
appropriately. by adjusting the product quality to meet the needs of consumers and always provide
training for employees on product and service information.
Keywords: Interlock Roof Truss, marketing mix

บทนา
ปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าระบบงานรับเหมาก่อสร้างได้มกี ารพัฒนาระบบงานสาเร็จรูปขึน้ มามากมายเพือ่ ช่วย
ลดเรื่องค่าใช้จ่ายและเรื่องระยะเวลาในการทางาน จะเห็นได้จากทีห่ ลายๆบริษทั ทีท่ าธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุงาน

ก่อสร้าง เช่น SCG, Home Pro และ ไทวัสดุ เป็ นต้น ได้ดงึ โครงสร้างสาเร็จรูปมาใช้จานวนมาก เช่น ผนัง
สาเร็จรูป คานสาเร็จรูป โครงสร้างหลังคาสาเร็จรูป เป็ นต้น ซึง่ วัสดุสาเร็จรูปเหล่านี้มาพร้อมบริการติดตัง้ และ
การรับประกัน และสามารถควบคุมเวลาในการติดตัง้ งานแต่ละส่วนได้ ทาให้ตอบโจทย์ทางผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เป็ นอย่างมาก ทาให้งานเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีระบบงานสาเร็จรูปเข้ามาช่วย ซึง่ งานบางอย่าง
สามารถทาพร้อมควบคู่กนั ได้
งานโครงหลังคาสาเร็จจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของผูร้ บั เหมาก่อสร้างในปั จจุบนั เนื่องจากโครงหลังคา
สาเร็จรูปนี้ มีขนั ้ ตอนในการทางานทีช่ ดั เจน คือ ทางบริษทั รับติดตัง้ งานโครงหลังคาสาเร็จรูป จะทาการขอ
แบบแปลนงานโครงหลังคาจากบริษทั รับสร้างบ้านหรือผูร้ บั เหมาเพือ่ มาออกแบบโครงหลังคาเป็ นโครง
หลังคาเหล็กถักสาเร็จรูป(การออกแบบนี้เป็ นเพียงแค่การนาแบบหลังคามาขึน้ รูปเป็ นโครงหลังคาเหล็กถัก
แต่ยงั คงรูปแบบหลังคาเดิมเอาไว้ไม้ได้มกี ารเปลี่ยนแปลง)แล้วทาการเสนอราคางานโครงหลังคาเหล็ก
สาเร็จรูปไปยังบริษทั รับสร้างบ้าน/ผูร้ บั เหมา ทาให้บริษทั รับสร้างบ้าน/ผูร้ บั เหมาเห็นราคางานหลังคาต่อหลัง
ก่อนจึงทาให้สามารถควบคุมงบประมาณในส่วนของงานหลังคาได้ และเมื่อทางผูร้ บั เหมารับในส่วนของราคา
ได้แล้ว ทางบริษทั งานโครงหลังคาก็จะทาการตัดเหล็กจากโรงงานเพือ่ ส่งไปติดตัง้ ทีห่ น้างานของผูร้ บั เหมา
แล้วทาการติดตัง้ ด้วยระบบสกรูแทนการเชื่อม แต่กย็ งั มีกลุ่มของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระ
บางส่วนทีย่ งั เชื่อในคุณภาพและความแข็งแรงของเหล็กรูปพรรณอยู่ เนื่องด้วยโครงหลังคาสาเร็จรูปเป็ น
นวัตกรรมใหม่สาหรับหลังคาบ้านทาให้กลุ่มผูซ้ อ้ื ยังคงมีขอ้ สงสัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของราคา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รูปแบบการติดตัง้ และ การบริการต่างๆ
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด(7P)ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปของ บริษทั รับสร้างบ้านและ
ผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ เพือ่ เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกอบการด้านงานโครงหลังคาสาเร็จรูปในการ
นาไปใช้เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์งานโครงหลังคาสาเร็จรูปและเพือ่ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิม่
ยอดขายให้กบั บริษทั
วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ ของบริษทั รับสร้างบ้าน และผูร้ บั เหมาอิสระ ในการตัดสินใจซือ้ โครง
หลังคาสาเร็จรูป
1.2.2 เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ งานโครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับ
สร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระ

1.2.3 เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ งานโครงหลังคาสาเร็จรูป
ของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระ
ขอบเขตงานวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ผูว้ จิ ยั กาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
1.1 ตัวแปรต้น คือ
1.1.1 ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา กลุ่มอาชีพ
(บริษทั รับสร้างบ้าน และ ผูร้ บั เหมาอิสระ) ภูมลิ าเนา (จังหวัด) และ รายได้
1.1.2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product)
, ด้านราคา (Price) , ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ,
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ,ด้านบุคคล (People), ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ, (Physical Evidence and Presentation) และ ด้านกระบวนการ (Process)
1.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปของ บริษทั รับสร้างบ้าน และ ผูร้ บั เหมา
อิสระ ในภาคใต้
2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษาวิจยั ในครัง้ นี้คอื กลุ่มบริษทั รับสร้างบ้าน และ ผูร้ บั เหมาอิสระ
ในโซนภาคใต้ ซึง่ ระยะเวลาในการดาเนินการสารวจตัง้ แต่ตน้ เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564
กรอบแนวคิ ดในการทาวิ จยั
รายละเอียดกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้อธิบายกรอบในการทาวิจยั โดยมีตวั แปรต้นทีท่ าการศึกษา คือ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P) และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซือ้
โครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ มีกรอบแนวคิดดังรูปต่อไปนนี้

กรอบแนวคิ ด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้ น

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานะภาพ
- การศึกษา
- รายได้

การตัดสิ นใจซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูป
ของ บริ ษทั รับสร้างบ้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P )

และ ผู้รบั เหมาอิ สระในภาคใต้

1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
(Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and
Presentation)
7. ด้านกระบวนการ (Process)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทาวิจยั

นิ ยามคาศัพท์
1. โครงหลังคาสาเร็จรูป (Interlock Roof Truss) หรือทีเ่ รียกอีกชื่อว่า โครงหลังคากัลป์ วาไนซ์/
โครงหลังคาเหล็กอลูซงิ ค์ เป็ นโครงหลังคาทีผ่ ลิตจากเหล็กทีม่ กี าลังแรงดึงสูง (G550) และผ่านการเคลือบผิว
ป้ องกันสนิมด้วยอะลูมเิ นียมซิงค์ หรือ แมกนีเซียม มีการตัดเหล็กเป็ นชิ้นส่วนต่างๆมาจากโรงงานถึงหน้า
งานสามารถนาชิ้นส่วนต่างๆมาติดตัง้ ตามแบบติดตัง้ ได้เลย (โครงหลังคาสาเร็จรูปจะมาพร้อมบริการติดตัง้
และการรับประกันผลงาน)
2. การติ ดตัง้ ด้วยระบบสกรู คือ งานโครงหลังคาเหล็กสาเร็จรูปจะใช้การติดตัง้ ด้วยระบบสกรูแทน
การเชื่อม ทาให้การติดตัง้ ดูแข็งแรงและทนทานกว่า
3. บริ ษทั รับสร้างบ้าน คือ ผูร้ บั เหมาทีท่ าการจัดตัง้ บริษทั และ มีการจดทะเบียนแบบนิตบิ ุคคล
ส่วนใหญ่จะให้บริการครบวงจร คือ มีแบบบ้านทีม่ าตรฐานให้เลือก หรือทาการออกแบบบ้านตามใจลูกค้า
ดาเนินการขออนุญาตปลูกสร้างกับหน่วยงานราชการ และ ทาการก่อสร้างบ้านตามแบบให้กบั ลูกค้า
4. ผู้รบั เหมาอิ สระ คือ ผูร้ บั เหมาทีใ่ ห้บริการหรือรับเหมางานก่อสร้างเอง โดยไม่ได้มกี ารจด
ทะเบียนขึน้ เป็ นผูป้ ระกอบการด้านก่อสร้าง
การทบทวนงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั พบปั จจัยทีน่ ่าจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ ดังนี้
รวมศักดิ ์ แซ่เฮง (2561) ได้ทาการศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อชุดกีฬาในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริโภค จานวน 400 ตัวอย่างผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบซื้อชุ ดกีฬ า
ประเภทชุดฟุตบอล มีความถี่ในการซื้อทุก 5-6 เดือน จานวนเงินในการซื้อเฉลีย่ แต่ละครัง้ 501-1,500 บาท
ส่วนปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พบว่าผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์สงู สุด ลาดับถัดมา คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ธีรเดช สนองทวีพร (2561) ได้ทาการศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั
ครัง้ นี้พบว่า ผูบ้ ริโภคสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ในเขตอาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้

เฉลีย่ เดือนละ 10,001-20,000 บาท ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิต่อพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กในจังหวัดสกลนครอยู่ในระดับมากทุกด้าน อีกทัง้ ปั จจัยด้านความสนใจ ปั จจัย
ด้านความเอาใจใส่ และปั จจัยด้านความปรารถนาซึ่งเป็ นปั จจัยดึงดูดผู้ บริโภคก็มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
เข้ามาใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กในจังหวัดสกลนครอยู่ในระดับมากทุกปั จจัยเช่นเดียวกัน
เกวลินทร์ เส็นยีห ีม และ ปาริชาติ เบ็ญ ฤทธ (2562) ได้ศึกษาส่ว นประสมการตลาด (7Ps) ที่มี
อิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารอีสานฮาลาลในจัง หวัดสงขลาของผูบ้ ริโภคที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 384 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ก าร
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 พบว่า ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านกระบวนการ และปั จจัยด้านการนาเสนอทางกายภาพ
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารอีสานฮาลาล ร้อยละ 28.9 ในขณะทีป่ ั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
พนักงานผูใ้ ห้บริการ ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารอีสาน
ฮาลาล
สุธาร ศรีสุข (2559) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านแฝดของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) เป็ นวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เ ชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่าง จาานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าของบ้านพักอาศัย
ประเภท บ้านแฝด และอยู่อาศัยมาไม่เกิน 1 ปี และ กลุ่มผูท้ ม่ี คี วามต้องการกาลังจะตัดสินใจซือ้ บ้าน กลุ่มละ
4 คน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ
บ้านของ กรณี ศึก ษาเป็ นการแยกครอบครัว /แต่ งงาน และต้อ งการเปลี่ยนที่อ ยู่ใ หม่ ผู้มีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจการซือ้ คือ บุคคลในครอบครัว ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ 12 เดือน ราคาบ้านทีส่ นใจมากทีส่ ุดคือ
3,000,000 บาท – 3,500,000 บาท ขนาดทีด่ นิ ทีเ่ ลือกซื้อมากทีส่ ุด 38-50 ตารางวา พืน้ ทีใ่ ช้สอยทีเ่ ลือกมาก
ที่สุดในส่วนของปั จจัย ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านแฝด ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทัง้ หมด 7 ปั จจัย พบว่า
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย ด้านการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านส่งเสริมการขาย ปั จจัยด้าน
ทาเลที่ตงั ้ ปั จจัยด้านสิง่ อานวย ความสะดวก ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อ
บ้านแฝดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศรัญ ญา ธรรมศิริพ งษ์ (2562) ได้ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญ
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรในระดับมาก จากการวิเคราะห์อยู่ในระดับมากทุกด้าน

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการรับรู้ปัญหา/ความ
ต้องการ ด้านการตัดสินใจซือ้ ด้านการประเมินผล และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ตามลาดับ และผูบ้ ริโภคที่
มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อ และช่ว งเวลาทีซ่ ้อื แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เนื้อสุกรของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครปฐม ส่วนผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ สถานทีซ่ ้อื
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ และวันทีซ่ อ้ื แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ชมพูนุช นรินทรางกูล ณ อยุธยา (2562) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาลของผูบ้ ริโภค ใน
จังหวัดพิษณุ โลก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ที่มีผลต่อ
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านค่านิยมในวัฒนธรรมของผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาลทีอ่ าศัย
อยู่ใ นจัง หวัด พิษ ณุ โ ลก ผู้ว ิจ ัย ใช้ว ิธีก ารสุ่ ม แบบบัง เอิญ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวมรวมข้อ มูล เป็ น
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ทาการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ ซึง่ ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านค่านิยมในวัฒนธรรมมีความสั มพันธ์
กับพฤติกรรมความถีแ่ ละค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารฮาลาลของผูบ้ ริโภคชาวมุสลิมในจังหวัดพิษณุโลก
นพคุณ เลียงประสิทธิ(2559)
์
ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดียวในอาเภอละงู
จังหวัดสตูล โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั 1)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจ ส่วนผสมทางการตลาด และ2)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์และปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
บ้านเดีย่ วของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอละงู จังหวัดสตูล ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 140 ราย สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ การ
แจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-square) และค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส ัน (Pearson Correlation) ผลการศึก ษา
ผู้ตอบ แบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสมีการศึกษาสูงการปริญญาตรี
ส่วนใหญ่ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย มีรายได้มากกว่ า 50,000 บาทต่อเดือน และมีสมาชิกที่พกั อาศัย
ร่ว มกัน 1-3 คน มีค วามต้อ งการปั จจัยส่ว นผสมทางการตลาดอยู่ใ นระดับมาก ในส่ว นของการทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกและปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั กระบวนการ ตัดสินใจซือ้ บ้านเดีย่ วในอาเภอละงู จังหวัดสตูล
อชิระ สัจจธนวัต และ วิลาสินี ยนต์วกิ ยั (2020) ได้ศึกษาเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps)ทีม่ ตี ่อการตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรด้านการประกอบอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)ศึกษาข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (7Ps) ปั จจัยด้านจิตวิทยา และการตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรด้านการประกอบ
อาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2)ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์กบั การตัดสินใจสมัครเรียนสมัครเรียนหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร 3)ศึกษาปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด(7Ps)ที่มตี ่อการตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร และ 4) ศึกษา
ปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มตี ่อการตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร พบว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 ที่ศกึ ษาในหลักสูตรการประกอบอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเพศ
ภู มิล าเนา วุ ฒิก ารศึก ษาที่ใ ช้ ส มัค รเรีย น อาชีพ ของผู้ ป กครอง รา ยได้ ต่ อ เดือ นของครอบครัว และ
ประสบการณ์ ก ารทางานด้านอาหารที่แ ตกต่างกัน มีการตัดสินใจสมัค รเรียนด้านการประกอบอาหารมี
ภาพรวมไม่แ ตกต่างกัน ในขณะที่นัก ศึก ษาที่มีเหตุผ ลในการเลือ กเรียนสาขาวิชาการประกอบอาหารที่
แตกต่างกันมีการตัดสินใจสมัครเรียนภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจสมัครเรียนด้านการประกอบอาหาร ก็พบว่ามี 6 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ แต่ในขณะที่
ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ได้สง่ ผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร โดย
ที่ปัจจัยที่มรี ะดับความสาคัญมากที่สุดคือปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางสถาบันการศึ กษาและผู้ท่เี กี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนด้านการตลาด และยังนาไปปรับปรุงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps)ของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร
ทัก ษกร สิงหรัต นากร และ วอนชนก ไชยสุ นทร (2561) ได้ศึกษาเรื่อ ง ปั จจัยส่ว นประสมทาง
การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
มัวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพติกรรมการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ 2)เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซือ้ ทาวน์เฮ้าส์ 3)เพือ่ ศึกษาระดับการตัดสินใจซือ้ ทาวน์เฮ้าส์ 4)เพือ่
เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ทาวน์เฮ้าส์จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และ 5)เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์
เฮ้าส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ต้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
นราธิป แนวคาดี , ประพัฒสอน เปี ยกสอน , กฤษณ์ ทัพจุฬา และธัญพร เลี้ยงรักษา (2563) ได้
ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจักสรรในเขตจังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์1). เพื่อ
ศึกษาระดับปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือ กซื้อ บ้า น
จัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐม 2). เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดนครปฐมกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ ผูท้ ซ่ี ้อื บ้านจัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐม ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบสะดวกจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตกิ ารทดสอบ t - test แบบสถิตคิ วามแปรปรวนทาง เดียว
และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุวธิ ี ผลการศึกษาพบว่า 1.) ผลการศึกษาระดับปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตจังหวัด นครปฐม พบว่า โดย ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยลาดับ
แรกทีไ่ ด้รบั การประเมิน คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และด้าน กระบวนการ ตามลาดับ ผลการศึกษาระดับ
การตัดสินใจซือ้ ด้านการค้นหาข้อมูลมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก รองลงมา คือด้านการรับรูป้ ั ญหา ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และด้านการประเมิน ทางเลือก เป็ นอันดับสุดท้าย 2.) ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และผลการ
ทดสอบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยด้านการสร้าง การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซือ้ บ้านจัดสรรในเขต จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
วีณา ศรีเจริญ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรรของข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทาเลที่ตงั ้ ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าการออกแบบ เพือ่ บ้าน สิง่ อานวยความสะดวก เครือข่ายสังคมออนไลน์ทส่ี ง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
จัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ คือผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการซือ้ บ้านจัดสรรในเขตจังหวัดนนทบุรี จานวน 280 ราย สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการทดสอบสมติฐ าน ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
บ้านจัดสรร พบว่า ด้านทาเลทีต่ งั ้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า การออกแบบ และสิง่ สิง่ อานวยความสะดวกส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสิน ใจซื้อ
ร้อยละ 85.70
จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P)มีอทิ ธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการในระดับที่มาก จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือนี้เพื่อนาไปปรับใช้กบั การพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์งานโครงหลังคาส าเร็จรูปและเพื่อ นาไปใช้ใ นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้กับบริษัทที่
เกีย่ วข้องกับงานโครงหลังคาสาเร็จรูปต่อไป

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินงานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ(Quantitative Research)มีรูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ
(Survey Research)โดยใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม(Questionnaire)จากกลุ่มเป้ าหมาย
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารกาหนดรูปแบบของวิธกี ารดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มประชากรเป้ าหมาย
ประชากร(Population)ทีอ่ ยู่ในกลุ่มเป้ าหมายในการทาวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มบริษทั รับสร้าง
บ้าน และ ผูร้ บั เหมาอิสระ ในภาคใต้ ทีเ่ คยใช้โครงหลังคาสาเร็จรูป
1.2 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การทาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระใน
ภาคใต้ ซึง่ กลุ่มตัวอย่างนี้มขี นาดใหญ่ และผู้วจิ ยั ไม่สามารถทราบจานวนทีแ่ น่นอนได้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างตามกรณีทไ่ี ม่ทราบประชากร โดยใช้สมมติฐานทีก่ าหนดว่าข้อมูลทีม่ กี ารกระจายตัวแบบปกติ
(Normal Distribution)ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั ได้ใช้สตู รการคานวณขนาดตัวอย่าง โดยได้ทาการกาหนดระดับความ
แปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% หรือ 0.95 และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.05 ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงสามารถคานวณได้จาก
𝑧 2 𝑝𝑞
n= 2
𝑒
โดยที่
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
z = ค่าสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95%(มีค่าเท่ากับ 1.96)
p = โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะทีส่ นใจในกลุ่มตัวอย่าง
q = โอกาสทีจ่ ะไม่เกิดเหตุการณ์เท่ากับ 1-p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง
e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้ในงานวสิจยั นี้

กาหนดความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ 95% และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน(e)ได้ไม่เกิน 0.05 และ
เมื่อแทนค่า จะได้ว่า
(1.96)2 (0.5)(1 − 0.5)
n =
0.052
n = 384.16
จากการคานวณจะพบว่า ในกรณีทไี ่ ม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน ณ ระดับความ
เชือ่ มันที
่ ่ 95% จะได้กลุ่มขนาดของตัวอย่างทีเ่ หมาะสม เท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่เพือ่ เป็นการป้ องกันความ
ผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึ้นได้จากการตอบแบบสอบถามทีไ่ ม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทา
แบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างเพิม่ ขึ้นอีก 5% รวมทัง้ หมดเป็ น 405 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) เรื่อง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับสร้าง
บ้านและผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ(Quantitative Research) ซึง่
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบสอบถาม โดยทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางใน
การออกแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ
การศึกษา จังหวัดทีป่ ระกอบธุรกิจ และ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จานวน 5 ข้อ เป็ นคาถามแบบลักษณะ
เลือกตอบ(Check list)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P)ของโครงหลังคาสาเร็จรูป
ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกานยภาพ และ ด้านกระบวนการ มีจานวน 26 ข้อ เป็ นคาถามแบบปลายปิ ดและมีลกั ษณะ
คาถามแบบเป็ นแบบลิเคิรท์ เกล(Likert Scale)มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับสร้างบ้านและ
ผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ ได้แก่ การรับรูค้ วามต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซือ้ และ พฤติกรรมหลังการซือ้ มีจานวน 12 ข้อ เป็ นคาถามแบบปลายปิ ดและมีลกั ษณะคาถาม
แบบเป็ นแบบลิเคิรท์ เกล(Likert Scale) มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ

3. การตรวจสอบเครื่องมือคุณภาพวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้นาเครื่องมือวิจยั ในลักษณะแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ มาสาหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ไป
เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพือ่ พิจารณาความเทีย่ งเชิงเนื้อหา(Content Validity)
พบว่า ข้อคาถามส่วนใหญ่มคี ่าระหว่าง 0.67-1.0 และภาพรวมค่าดัชนีความสอดคล้องได้คะแนน 0.878
คะแนน จึงได้นาแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเชื่อมัน(Reliability)
่
โดยการนาแบบสอบถามทีไ่ ด้ทา
การแก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มบุคคลทีไ่ ม่ใช้เป้ าหมาย จานวน 40 ราย พบว่า ค่าความเชื่อมันของ
่
แบบสอบถาม Pretest จานวน 40 ชุด ทัง้ หมดรวมกันจะได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
์
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.944 และเมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้านก็พบว่า ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด(7P)ของโครงหลังคาสาเร็จรูปมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.942 และ ด้านการตัดสินใจซือ้ โครง
หลังคาสาเร็จรูป มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.942 ซึง่ การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ในภาพรวมและราย
ด้าน มีค่ามากกว่า 0.70 จึงแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามนัน้ มีค่าสัมประสิทธิความน่
์
าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก
ดังนัน้ จึงสามารถยอมรับแบบสอบถามดังกล่าว เพือ่ นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างได้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาจากแหล่งข้อมมูลปฐมภูม(ิ Primary Data) เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมมูลจากการสุ่มตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ หรือเคยมีสว่ นร่วมในการใช้บริการงานโครงหลังคา
สาเร็จรูป
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลของงานวิจยั ส่วนใหญ่จะใช้สถิตเิ ป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึง่ อาจจะต้องใช้สถิตทิ ถ่ี ูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ใน
การใช้ขอ้ มูลนัน้ ซึง่ จะทาให้ผลการวิจยั มีความถูกต้อง มีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มมูล แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
5.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้อธิบายข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง โดยนาเสนอในรูปแบบของตาราง
แจกแจงความถี(่ Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation)

5.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตใิ นการทดสอบ
สมมติฐาน(Hypothesis testing) โดยมีการใช้เครื่องมือทางสถิตดิ งั นี้
1. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพือ่ ทดสอบความแตกต่าง
ของระดับความเห็นของผูท้ เ่ี คยซือ้ และเคยใช้บริการงานโครงหลังคาสาเร็จรูป ทีม่ ลี กั ษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพือ่ การจัดกลุ่มตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั เข้าไว้
ด้วยกัน และเพือ่ ให้สามารถสือ่ ความหมายตัวแปรได้อย่างครอบคลุมทีส่ ุด
3. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression) เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ก็คอื ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับตัวแปรตาม คือ ระดับความ
สนใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูป ของกลุ่มตัวอย่างทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 95%

สรุปผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึก ษา จังหวัดที่ท่ านประกอบธุ ร กิจ รับเหมาก่อ สร้า ง และรายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่เ ป็ นเพศชายจานวน 348 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 85.9 มีอ ายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.5 มีการศึกษาปริญญาตรีจานวน 348 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 85.9 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.1 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 200,001 - 300,000 บาท จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.2
ส่วนที่ 2 ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P)ของโครงหลังคาสาเร็จรูป ของ บริษทั
รับสร้างบ้าน และ ผูร้ บั เหมาอิสระ ในภาคใต้ พบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาด เป็ น
ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝐱̅ = 4.64) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ
ผลิต ภัณ ฑ์ส ามารถป้ อ งกันสนิ มได้ ( 𝐱̅ = 4.67) อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด รองลงมาคือ ผลิต ภัณฑ์มีค วาม
แข็งแรงทนทาน ( 𝐱̅ = 4.65) อยู่ในระดับมากที่สุด และผลิตภัณฑ์มนี ้ าหนักเบา( 𝐱̅ = 4.59) อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด
ด้า นราคา อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ( 𝐱̅ = 4.38) โดยแยกย่ อ ยแต่ ล ะข้อ ที่มีค่ า เฉลี่ย มากที่สุ ด คือ
สามารถควบคุมต้นทุนงานหลังคาต่อหลังได้ (งบประมาณไม่บานปลาย) ( 𝐱̅ = 4.41) อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ราคาอยู่ใ นเกณฑ์ท่ีรบั ได้ (ไม่สูงเกินไป) ( 𝐱̅ = 4.37) อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด ราคามีค วาม

สอดคล้อง/คุม้ ค่าต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ ( 𝐱̅ = 4.36) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย อยู่ในระดับมาก ( 𝐱̅ = 4.11) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลีย่ มาก
ที่สุด คือ มีโรงงานผลิตเหล็กอยู่ในพื้นที่ภาคใต้(ทาให้ขนส่งงานได้อย่างรวดเร็ว) ( 𝐱̅ = 4.19) อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ มีตวั แทนขาย/จาหน่าย ของบริษทั ให้บริการถึงออฟฟิ ศและพืน้ ทีก่ ่อสร้าง( 𝐱̅ = 4.16) อยู่
ในระดับมาก มีห น้ าร้านและตัว แทนจาหน่ ายทุกจังหวัด ( 𝐱̅ = 4.13) อยู่ใ นระดับมาก และมีการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ถงึ หน้างานของลูกค้าฟรี ( 𝐱̅ = 4.00) อยู่ในระดับมาก
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก ( 𝐱̅ = 4.02) โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มาก
ทีส่ ุด คือ มีตวั แทนขาย/ตัวแทนจาหน่ายเข้าแนะนาสินค้าถึงออฟฟิ ศและหน้างานก่อสร้าง( 𝐱̅ = 4.13) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ต่างๆอย่างเหมาะสมและทัวถึ
่ ง( 𝐱̅ = 4.02)
อยู่ในระดับมาก มีการจัดการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น ส่วนลดพิเศษ ของแถมเมื่อซื้อครบตามที่
กาหนด เป็ นต้น( 𝐱̅ = 3.94) อยู่ในระดับมาก
ด้านบุคคลหรือพนักงาน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝐱̅ = 4.34) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด คือ มีทีม งาน(ทีม ช่ า งติด ตัง้ )ที่ผ่ า นการอบรมและช านาญการ( 𝐱̅ = 4.47) อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด
รองลงมาคือ มีวศิ วกรชานาญการทัง้ ทางด้านการออกแบบและตรวจคุณภาพงานก่อนส่งมอบ( 𝐱̅ = 4.44)
อยู่ในระดับมากที่สุด พนักงานขายมีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและช่วยเหลือได้เป็ นอย่างดี ( 𝐱̅ =
4.27) อยู่ในระดับมากที่สุด และมีพนักงานขายคอยติดต่อประสานงาน อานวยความสะดวก และให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์/บริการ ( 𝐱̅ = 4.21) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝐱̅ = 4.27) โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีสถานที่ตงั ้ ของบริษัท/สานักงานขาย/โรงงาน อย่างชัดเจน( 𝐱̅ = 4.41) อยู่ในระดับมากที่สุ ด
รองลงมาคือ มีแบบโมเดลโครงหลังคา/หลังคาจริง ให้ชมดูก่อนได้ทส่ี านักงานขาย( 𝐱̅ = 4.26) อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีโครงหลังคาสาเร็จรูปตัวอย่างไปทุกครัง้ เมื่อมีการเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ( 𝐱̅ = 4.17) อยู่ใน
ระดับมาก
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝐱̅ = 4.25) โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ
มีวศิ วกรตรวจสอบความเรียบร้อยของงานทุกครัง้ ก่อนส่งมอบงานให้กบั ลูกค้า ( 𝐱̅ = 4.30) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีเอกสารรับประกันผลงานให้กบั ลูกค้าทุกหลัง ( 𝐱̅ = 4.28) อยู่ในระดับมากที่สุด มีการ
ติดตัง้ งานโครงหลังคาสาเร็จรูปที่รวดเร็ว เพราะได้ทาการตัดเหล็กตามแบบหลังคามาแล้วจากโรงงานและ
ติดตัง้ ด้วยระบบสกรู ( 𝐱̅ = 4.27) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ทาการนาแบบแปลนก่อสร้างของลูกค้ามาออกแบบ
ใหม่ให้เป็ นโครงสร้างสาเร็จรูปโดยยังคงรูปแบบเดิมของหลังคาไว้ ( 𝐱̅ = 4.26) อยู่ในระดับมากที่สุด มี
แค็ตตาล็อคสินค้าไปให้ลูกค้าทุกครัง้ ทีม่ กี ารนาเสนอผลิตภัณฑ์ ( 𝐱̅ = 4.24) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และทาใบ
เสนอราคาเพือ่ ให้ลูกค้าได้ตดั สินใจ ( 𝐱̅ = 4.23) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูป ของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระ ใน
ภาคใต้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅ = 4.33) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมี
ความพึงพอใจในผลิต ภัณ ฑ์โครงหลังคาสาเร็จรูปที่ท่านได้ใ ช้บ ริการ( 𝐱̅ = 4.56) อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด
รองลงมาคือ ท่านจะเลือกใช้งานโครงหลังคาสาเร็จรูปทุกครัง้ ที่มกี ารก่อสร้าง( 𝐱̅ = 4.56) อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด ท่านมีงานก่อสร้างทีไ่ ม่ต้องการทางานหลังคาเอง ( 𝐱̅ = 4.55) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ท่านต้องการลด
ระยะเวลาในการทางานหลังคาเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น ( 𝐱̅ = 4.49) อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์งานโครงหลังคาสาเร็จรูปสามารถลดปั ญหาต่างๆได้ เช่ น การทาสีกนั สนิม การเก็บรอย
เชื่อม เป็ นต้น( 𝐱̅ = 4.43) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ท่านตัดสินใจซือ้ เนื่องจากโครงหลังคาสาเร็จรูป สามารถทา
ให้การทางานรวดเร็วขึน้ ( 𝐱̅ = 4.42) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ท่านสามารถประหยัดงบประมาณในการทางาน
ได้ เช่น ประหยัดค่าแรงในการติดตัง้ เพราะงานโครงหลังคาสาเร็จรูปติดตัว้ เร็วด้วยระบบสกรู เป็ นต้น ( 𝐱̅ =
4.24) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ท่านเคยแนะนาโครงหลังคาสาเร็จรูปให้กบั เพื่อนหรือผูร้ บั เหมาท่านอื่นๆ( 𝐱̅ =
4.24) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ก่อนจะซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูปท่านได้สอบถามข้อมูลจากตัวแทนขาย/จาหน่าย
ของบริษทั ( 𝐱̅ = 4.20) อยู่ในระดับมาก ท่านสามารถควบคุมงบประมาณงานหลังคาต่อหลัง ได้ เพราะการ
เสนอราคาจะไปพร้อมบริการติดตัง้ ทาให้สาสมารถเห็นราคางานหลังคาทัง้ หมดก่อน( 𝐱̅ = 4.15) อยู่ใน
ระดับ มาก ท่ า นได้ร ับ ข้อ มูล โครงหลัง คาส าเร็จ รูป จากสื่อ โฆษณา เช่ น Facebook , Website และ ป้ า ย
โฆษณา เป็ นต้น ( 𝐱̅ = 4.10) อยู่ในระดับมาก และก่อนจะซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูปท่านได้รบั ข้อมูลจาก
เพือ่ นหรือบุคคลรอบข้างในวงการรับเหมา ( 𝐱̅ = 4.07) อยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของผูซ้ อ้ื มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูป
ผลการสมมติฐานลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ โดยสามารถ
สรุปผลการทดสอบได้ว่า เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูป ที่
แตกต่างกัน ดังนี้
เพศ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูปที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
0.05
อายุ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูปที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
0.05
การศึกษา ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูปที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05
รายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น ไม่ ส่งผลต่อ พฤติกรรมการซื้อ โครงหลังคาสาเร็จรูปที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูปที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการสมมติฐาน ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูป
ของผู้ซ้ือในภาคใต้ พบว่าปั จจัยที่มผี ลประกอบด้วย ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านกระบวนการ ด้าน
ราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ มีอานาจการพยากรณ์แม่นยาร้อยละ 70.00

อภิ ปรายผล
กลุ่มบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ ทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อโครงหลังคาสาเร็จรูปของผู้ ซ้อื ในภาคใต้ท่แี ตกต่างกัน จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ การศึกษา รายได้ กับ
พฤติกรรมการซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปของผูซ้ อ้ื ในภาคใต้ พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ การศึกษา
รายได้ มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปทีไ่ ม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ญาณิกา จัดเจน (2562) ได้ศกึ ษา
เรื่องปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเ นียมศุภาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ด้านรายได้ ด้าน
อาชี พ และด้ า นสถานภาพ ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มศุ ภ าลั ย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซื้อโครงหลังคาเหล็กสาเร็จรูปของผู้ซ้อื ใน
ภาคใต้ พบว่าปั จจัยที่มผี ลประกอบด้วย ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้าน
บุคคลหรือพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ มีอานาจการพยากรณ์แม่นยาร้อยละ 70.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชญาดา สมศักดิ ์ (2559) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกีย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ายีห่ อ้ อิเกียของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้ายีห่ อ้ อิเกีย พบว่า ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายีห่ อ้ อิ
เกีย โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีทงั ้ หมด 5 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านตราสินค้าและการใช้งานของผลิตภัณ ฑ์ ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
และพนักงาน
การตัดสินใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มปี ระเด็นสาคัญ คือ มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์โครงหลังคา
สาเร็จรูปที่ท่านได้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ
จะเลือกใช้งานโครงหลังคาสาเร็จรูป
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารก่อสร้าง อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีงานก่อสร้างที่ไม่ต้องการทางานหลังคาเอง อยู่ในระดับมาก
ที่สุ ด ท่ า นต้อ งการลดระยะเวลาในการท างานหลังคาเพื่อ ให้ง านเสร็จ เร็ว ขึ้น อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรัญญา ธรรมศิรพิ งษ์ (2562) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริโภค
ให้ความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรในระดับมาก จากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการรับรู้
ปั ญหา/ความต้องการ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผล และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ตามลาดับ
และผู้บ ริโ ภคที่มีพ ฤติก รรมด้า นความถี่ใ นการซื้อ และช่ ว งเวลาที่ซ้ือ แตกต่า งกัน จะมีก ารตัด สิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครปฐม ส่วนผูบ้ ริโภคทีม่ ี พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์
ในการซื้อ สถานที่ซ้อื ค่าใช้จ่ายในการซื้อ และวันที่ซ้อื แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเนื้อสุกรของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P)มีอิทธิพลต่อการซื้องานโครงหลังคาสาเร็จรูป
ของบริษทั รับสร้างบ้านและผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ พบว่า มีปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลอยู่ 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร และ ด้านกระบวนการ ทีม่ อี ทิ ธิพลมากต่อการตัดสินใจ
ซื้องานโครงหลังคาสาเร็จรูป และ อีก 2 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านลักษณธทางกายภาพ
มีอทิ ธิพลน้อยมากต่อการตัดสินใจซื้องานโครงหลังคาสาเร็จรูป ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเพื่อจัดส่ว น
ประสมทางการตลาดดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างเหมาะสมในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับโครงหลังคาที่ป้องกันสนิมได้เป็ นอันดับแรก
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับเหล็กทีน่ ามาทาโครงหลังคาที่ สามารถป้ องกันสนิมได้ดี โดยการ
เลือกใช้วสั ดุทม่ี คี ุณภาพ เช่น ต้องมีการรับรองคุณภาพเหล็กเรื่องการไม่เป็ นสนิม เป็ นต้น
2. ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการควบคุมต้นทุนต่อหลังได้(งบประมาณไม่บาน
ปลาย) ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรมีการทาราคาต่อหลังเสนอผูบ้ ริโภคทุกครัง้ เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้เห็นราคางาน
โครงหลังคาต่อหลังก่อนตัดสินใจซือ้ งานโครงหลังคาสาเร็จรูป
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญ กับการที่มโี รงงานผลิตเหล็กอยู๋ใน
พืน้ ทีภ่ าคใต้(ทาให้การขนส่งงานได้อย่างรวดเร็ว) ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรมีโรงงานผลิตเหล็กไว้ในพืน้ ทีข่ อง
ภาคใต้อย่างน้อ ย 1 จังหวัด เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือในการตัดสินใจซื้องานโครงหลังคาสาเร็จรูป ให้กับ
ผูบ้ ริโภค และควรมีออฟฟิ ศหรือบริษทั ลูกไว้ในพืน้ ทีแ่ ต่ละจังหวัดด้วย
4. ด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการที่มที ีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอมรมและมี
ความชานาญการในด้านงานโครงหลังคาสาเร็จรูปทัง้ ในด้านการออกแบบและติดตัง้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึง
ควรมีการจัดอบรมทีมงานให้มคี วามรูแ้ ละความชานาญการทัง้ ในด้านการออกแบบและการติดตัง้ อยู่เสมอ
5. ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการที่มวี ศิ วกรเข้าไปตรวจสอบงานทุกครัง้
ก่อนมีการส่งมอบงานให้กบั ลูกค้า ดังนัน้ ทางผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นอย่างมากทีจ่ ะต้องมีทมี งานหรือวิศวกร

ทีช่ านาญการ ให้เพียงพอต่อการทางาน
6. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ค วามสาคัญกับการที่ทางบริษัทมีตวั แทนขาย/
ตัวแทนจาหน่ายเข้ามาแนะนาสินค้าถึงออฟฟิ ศหรือหน้างานก่อสร้าง ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องมีพนักง
งานขาย/ตัวแทนจาหน่ายทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในทุกพืน้ ทีข่ องภาคใต้เข้าไปพบผูบ้ ริโภคถึงออฟฟิ ศ/หน้า
งานก่อสร้างเพือ่ แนะนาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
7. ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ พบว่ า ผู้บ ริโ ภคให้ค วามส าคัญ กับ การที่มีส ถานที่ต ัง้ ของบริษัท/
สานักงานขาย/โรงงาน อย่างจัดเจน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องมีทต่ี งั ้ ของบริษทั อย่างจัดเจนแจ้งให้กบั
ผูบ้ ริโภคทราบและสามารถตรวจสอบได้เพือ่ สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจซือ้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1.เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพิม่ เติมเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ โครงหลังคาสาเร็จรูปของบริษทั รับ สร้าง
บ้านและผูร้ บั เหมาอิสระในภาคใต้ จึงควรเพิม่ การทาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากขึน้ โดยผูใ้ ห้บริการจะได้นาไปพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่างแท้จริง
2.ควรทาการศึกษาแบรนด์ผลิตภัณฑ์งานโครงหลังคาสาเร็จรูปแบบระบุ เพือ่ ทีจ่ ะใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคของแบรนด์นนั ้ ๆ
3.ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในภาคอื่นๆด้วยเพราะงานโครงหลังคาสาเร็จรูปมีให้บริการทัวประเทศ
่
ไทย เพือ่ จะได้นาผลการวิจยั มายืนยันกับผลการวิจยั นี้
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