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ปัจจัยในการเลอืกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน ทีอ่ยู่ในสมาคมธุรกจิรับสร้างบ้าน  

ปลูกสร้างบ้านระดับราคา 10 ล้านบาท ขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

DECISION FACTORS ON SELECTION OF HOME BUILDER COMPANY   

IN THE HOME BUILDER ASSOCIATION FOR THE CONSTRUCTION 

WITH VALUE OF BAHT 10 MILLION AND OVER IN BANGKOK AND 

PERIMETER AREAS 

ชาตรี  ตระกลูชวลิต1    ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2 

…………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบ้านท่ีอยู่ใน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปลูกสร้างบ้านระดับ 10 ล้านบาทข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 92 ราย 

และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวจิยัพบวา่ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี โดยเป็นเจา้ของ

ธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 500,000 บาทข้ึนไป มีระดบั

การศึกษาท่ีปริญญาตรีและมีสถานภาพสมรส โดยท่ีอายุกบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นแตกต่างกนั  
 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั เร่ือง

ราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ    

โชวรู์ม มีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้ ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

และเม่ือดูความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัรับสร้างบา้น พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจมาก

ท่ีสุด ส่วนดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อ เร่ืองบริษทัรับสร้าง

บา้นต้องเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีเทคโนโลยี่การก่อสร้างบ้านท่ีทนัสมยั 

และมีการรับประกนัผลงานก่อสร้างต่อเน่ืองยาวนาน  เม่ือดูความสัมพนัธ์ของปัจจยั

อ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับสร้างบา้น พบว่า ดา้นกลุ่มอา้งอิงและ

ดา้นประสบการณ์ในอดีต มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินเลือกบริษทัรับสร้างบา้น  

 สรุปได้ว่าจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน ท่ีอยู่ใน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น โดยเฉพาะบริษทัทีมีบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาทข้ึนไป อีก

ทั้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้ง

กบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค พร้อมทั้งนาํความคิดเห็นกลุ่มตวัอย่าง

มาพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของการสร้างบา้นเพื่อใหเ้กิดมาตรฐานท่ีดียิง่ข้ึน 

 

Abstract 

 The purpose of this independent study is to identify the differences of 

demographic characteristics as well as the relationship of marketing mix factors and 

other factors that affects the decision in selecting the home building company in the 

Home Builder Association for the construction of house with value from Baht. 10 

million and over in Bangkok and perimeter areas.  The questionnaire is used for 92 

sample groups and then the data obtained for statistical analysis into the format of 

percentage, mean, standard deviation, one-way Anova test and multiple regression 

analysis.   
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The result of an analysis found that most of sample group is male aged 

between 51-60 years old and their occupations are business owners of 

small/medium/large business enterprises with monthly income of more than Baht 

500,000 and education level is bachelor degree with marital status.  The difference 

in age and income level affects their decision in selecting different home building 

company.  In an aspect of market mix factors, it is found that the sample group 

focuses on the reasonable construction cost compared with quality, cleanliness and 

orderliness of showroom, customer service officer provided for introducing 

company’s service to the client and quality construction portfolio.  When the 

relationship between marketing mix factors and decision in selecting home building 

company is considered, it is found that the product factor has most influence on 

selection decision.  For other factors, the sample group aims on the reputation of the 

home building company, modern construction technology and continuous 

construction warranty for a longer period.  Moreover, when we consider on the 

relationship of other factors that affects the decision in selecting the home building 

company, it is also found that the reference group and past experience is related to 

the selection decision as well. 

 In conclusion, this research study can use the analysis result as a guideline 

for determination of marketing strategies for entrepreneurs in the home building 

business in the Home Builder Association, particularly the company with the house 

valued more than Baht 10 million.  Also, the information obtained from this study 

can be used to revise and adjust their existing marketing strategies to match with the 

consumers’ needs and behaviors as well as take an opinions / suggestions of the 

sample group to develop and improve the construction quality to have a better 

standard. 
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บทนํา 

ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นอีกหน่ึงธุรกิจ ท่ีตอบสนองความต้องการด้านท่ีอยู่

อาศยัของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากเป็นการสร้างบา้นบนท่ีดินของตนเอง และมี

ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง ต่างจากธุรกิจโครงการบา้นจดัสรรใน

ปี 2552 ท่ีอยู่อาศยัประเภทสร้างเอง เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจาํนวน

หน่วยถึง 21,033 หน่วยต่อปี ซ่ึงมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 110,000 ลา้นบาท แต่

กลุ่มบริษทัรับสร้างบา้นท่ีจดทะเบียนและให้บริการในพื้นท่ีกทม.และปริมณฑลใน

ปัจจุบนั กลบัมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 10% ของมูลค่ารวมทั้งหมดซ่ึงคิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 11,000 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือนั้นเป็นผูรั้บเหมารายยอ่ยท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูง

ถึง 90% ซ่ึงจากการขยายตวัของท่ีอยู่อาศยัประเภทสร้างเองท่ีผ่านมา ทาํให้เกิด

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับสร้างบา้นเพิ่มมากข้ึนทาํให้ผูป้ระกอบการบริษทัรับสร้างบา้น 

จากท่ีก่อนหน้าน้ีมีการทาํธุรกิจแบบต่างคนต่างทาํ ได้มีการรวมตวักนัทาํจดัตั้งเป็น

สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น เพื่อเป็นการยกระดบัและมาตรฐานการก่อสร้างรวมถึงการ

ให้บริการหลังการขาย ซ่ึงถือว่าเป็นข้อแตกต่างท่ีชัดเจนท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคหันมา

เลือกใช้บริการบริษทัรับสร้างบา้น แทนการใช้บริการจากผูรั้บเหมาและส่งผลให้มี

มูลค่าการก่อสร้างเพิ่มมากข้ึนทุกปี  

จากการสํารวจผูท่ี้สนใจปลูกสร้างบ้านจากงานรับสร้างบ้าน ของสมาคม

ธุรกิจรับสร้างบา้นตั้งแต่ปี 2550-2554 จะเห็นว่าบา้นในกลุ่มระดบัราคา 2.5-5 ลา้น

บาทน้ี เป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาก ทาํให้เกิดการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง ซ่ึง

บริษทัรับสร้างบ้านหลายรายต้องปรับกลยุทธ์หนีการแข่งขนัราคา ไปจบัตลาด

กลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่นลูกคา้กลุ่มบนท่ีตอ้งการสร้างบา้นระดบัราคา 10-20 ลา้นบาท

ข้ึนไป ท่ียงัไม่มีใครเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งน้ีมากนกั ในขณะท่ีการความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ระดบับน มีจาํนวนหรือสัดส่วนคิดเป็น 2-3% ของตลาดรวมทั้งหมด ดงันั้นดว้ย

วิธีการทาํตลาดท่ีอาจแตกต่างของบริษทัรับสร้างบ้านในกลุ่มน้ี จึงทาํให้ผูว้ิจยัเกิด

ความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับสร้างบา้น

ท่ีอยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น ปลูกสร้างบา้นระดบั 10 ลา้นบาทข้ึนไปในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจรับสร้าง

บา้น ท่ีอาจนาํไปใชใ้นการวางแผนการตลาดในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีจะมีผล

ต่อการตดัสินใจปลูกสร้างบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาทข้ึนไป ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจปลูกสร้างบ้าน ระดับราคา 10 ล้านบาทข้ึนไป ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย อ่ืนๆ ได้แก่  ค่านิยม กลุ่มอ้างอิง 

ประสบการณ์ในอดีต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกสร้างบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาท

ข้ึนไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทั

รับสร้างบา้นแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริษทัรับ

สร้างบา้น 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ค่านิยมในการสร้างบา้น, กลุ่มอา้งอิงและประสบการณ์ใน

อดีต มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อท่ีจะนาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไปปรับปรุงการดาํเนินการของ

บริษทัรับสร้างบา้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด   

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัอ่ืนท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

สําหรับใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดาํเนินการให้สอดคลอ้ง

กบัผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัในการเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ีอยู่ในสมาคมธุรกิจรับ

สร้างบา้นปลูกสร้างบา้นระดบัราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไปในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผูว้ิจยัได้อาศยัหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการศึกษา ซ่ึง

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัที่อยู่อาศัย 

การจดัหาท่ีอยู่อาศยัมีอยู่หลายแนวทางทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่นภาวะ

เศรษฐกิจ ความจาํเป็นและความตอ้งการ เป็นต้น ซ่ึงสามารถแบ่งแนวทางในการ

จดัหาท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ป็น ดงัน้ี  คือ เช่าอยูอ่าศยั  ซ้ือบา้นมือสอง  บา้นโครงการจดัสรร

และปลูกสร้างเอง 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 1). เพศ 2). อาย ุ3). สถานภาพการสมรส 

         
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 1).ดา้นผลิตภณัฑ์  2).ดา้นราคา 

 3).ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

  

 

 

ปัจจัยในการเลอืกบริษัท 

รับสร้างบ้าน 

 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ  

 1). ค่านิยม   

 2). กลุ่มอา้งอิง 
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จากแนวทางการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัท่ีกล่าวมา หากพิจารณาเฉพาะบา้นโครงการ

กบัปลูกสร้างเอง จะพบวา่การซ้ือบา้นจดัสรรในโครงการจะสะดวกกวา่การปลูกเอง  

ทั้งน้ีเพราะการเลือกแบบบา้นไม่ยุ่งยาก สามารถดูจาก บา้นตวัอย่างได ้แต่มาตรฐาน

ของวสัดุก่อสร้างจะไม่เท่าการปลูกเอง เพราะสร้างหลายๆ หลงัอาจผิดพลาดได ้และ

ความตอ้งการต่างๆ อาจถูกจาํกดัจากรูป แบบบา้นท่ีมีอยู่ สําหรับเจา้ของบา้นท่ีไม่มี

เวลาจะตดัปัญหา ในการหาสถาปนิกกบัผูรั้บเหมาแต่อาจจะไดบ้า้นท่ีไม่ถูกใจทั้งหมด  

ส่วนข้อดีของการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านคือ ประหยัดไม่ต้องเสียค่า

ออกแบบของ สถาปนิกและวิศวกร และไม่ตอ้งเสียเวลาในการทาํแบบลดปัญหาใน

การหาสถาปนิกและผูรั้บเหมาท่ีถูกใจ และได้คุณภาพตามท่ีตอ้งการ รวมถึงการลด

ขั้นตอนในการ ประสานงานของทั้งสองฝ่ายดว้ย และทางบริษทัยงัช่วยดาํเนินการขอ

อนุญาตปลูกสร้างกบัหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งจดัขอระบบสาธารณูป โภค ไม่วา่จะ

เป็น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัทใ์ห้ทั้งหมด ส่วนขอ้เสียก็คือ แมท้างบริษทัจะมีแบบบา้น

ใหเ้ลือก มากมายหลายแบบก็จริง แต่ประโยชน์ใชส้อยของบา้นแต่ละหลงัไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของแต่ละคนได ้อยา่งสมบูรณ์อีกทั้งรูปแบบของบา้น

ก็ดูคลา้ยๆ กนัไม่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่เหมือนกบัสถาปนิกออกแบบให ้

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

Kotlor, Philip.(1997) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) 

หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย  

ผลิตภณัฑ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

จํา เ ป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้ เ กิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ต้อง มี

อรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า  จึงจะมีผลทําให้

ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

ราคา( Price)  หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น 

การส่งเสริมการขาย (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความ

พึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือต่อบุคคล โดยสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
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ตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผู ้

ซ้ือกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย

สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วย

ในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้

คงคลงั 

3. ทฤษฎีและแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจ 

Kotler & Armstrong (1997) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไดมี้

การใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์กับหลักทางการตลาด โดยมีแนวคิดว่า

พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้จะต้องมีสาเหตุหรือมีส่ิงเร้าทําให้เกิด โดยท่ีส่ิงเร้าทาง

การตลาดและส่ิงเร้าอ่ืน จะเข้าสู่กล่องดํา (black box) ของผูบ้ริโภคและจะมี

ผลตอบสนองบางอย่างออกมา โดยท่ีส่ิงเร้าทางการตลาดประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) การจดัจาํหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด 

(promotion) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้ส่วนส่ิงเร้าภายนอกอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัตวัแปรท่ี

ไม่สามารถควบคุมไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มรอบ ตวัผูบ้ริโภคและมีอิทธิพลผลกัดนัต่อการ

ซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และ

วฒันธรรม ส่ิงเร้าทั้งหมดเหล่าน้ีจะเป็นตวันาํเขา้ (input) เขา้สู่กล่องดาํ (สมอง) ผา่น

กระบวนการตดัสินใจซ้ือและจะปรากฏแสดงผลออกมา (output) อนัเป็นพฤติกรรม

ตอบสนองท่ีมองเห็นได้ คือ การตัดสินใจซ้ือ เลือกผลิตภัณฑ์ เลือกตรา เลือกผู ้

จาํหน่าย เลือกเวลาซ้ือ และจาํนวนสินคา้ท่ีจะซ้ือ  

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าววา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคใดรั้บอิทธิพล

และปรับรูปแบบไดโ้ดยปัจจยัและตวักาํหนดหลายอยา่งท่ีเราสามารถจดักลุ่มไดส่ี้กลุ่ม 

1. ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาด ซ่ึงนกัการตลาดสามารถควบคุมได้

เอง ตวักระตุน้ดงักล่าวก็คือ 4P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการ
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ส่งเสริมการขาย ต่างก็กระทบต่อกระบวนการการซ้ือในขั้นตอนต่าง ๆ ดว้ย ในขณะท่ี

เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

2. อิทธิพลของส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริโภคอาศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีความ

สลบัซับซ้อนกระบวนการตดัสินใจ และพฤติกรรมของเขาไดรั้บจากวฒันธรรม ชั้น

ทางสังคม อิทธิพลจากตวับุคคล เป็นตน้ 

3. ความแตกต่างของบุคคล เป็นปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัท่ีทรัพยากรมนุษยแ์ละความรู้ของผูบ้ริโภค การจูงใจ 

ทศันคติ บุคลิกภาพและแบบของการใชชี้วติ (Lifestyle) เป็นตน้ 

4. กระบวนการทางจิตวิทยา มีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค

นักวิจยัตลาดมีความสนใจในเร่ืองน้ีมาก กระบวนการน้ีประกอบด้วย การดาํเนิน

กรรมวธีิเก่ียวกบัข่าวสาร การเรียนรู้ 

ศิริวรรณ เสรีรักษ์ และคณะ(2541) กล่าวว่าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางด้านต่าง ๆ 

และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม โดยลกัษณะของผูซ้ื้อได้รับ

อิทธิพลจากปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางส่วนบุคคล ปัจจยัทาง

จิตวทิยา 

4. บทความและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ธีระศกัด์ิ  บุญวาสนา (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกบริษทัรับสร้าง

บา้นท่ีสนองต่ออุปสงค์ท่ีอยู่อาศยัของผูท่ี้สร้างบา้นบนท่ีดินตนเอง กรณีศึกษา บา้น

เด่ียวในเขตทวีวฒันาในช่วงปลายปี 2545 จากการศึกษาโดยการแยกผูท่ี้สร้างบา้นบน

ท่ีดินตนเองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใชบ้ริษทัรับสร้างบา้นและไม่ใชบ้ริษทัรับสร้าง

บา้น พบว่ามีเพียง 23.3 เท่านั้น ท่ีสร้างโดยบริษทัรับสร้างบา้น และในทั้ง 2 กลุ่ม มี

ปัจจยัในการเลือกท่ีไม่ค่อยจะแตกต่างกนันกั โดยส่ิงท่ีเป็นปัจจยัในการเลือก ลาํดบั

ตน้ๆ จะเป็นเร่ืองคุณภาพ และความปราณีตในการสร้าง การใชว้สัดุท่ีดี การออกแบบ

และรูปแบบท่ีดีและภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ส่วนปัจจยัในการเลือกท่ีแตกต่างกนั

ทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีไม่ไดส้ร้างกบับริษทัรับสร้างบา้นจะเลือกท่ีราคาถูก ในขณะท่ีผูท่ี้

ใช้บริษทัรับสร้างบ้านจะเลือกท่ีการรับประกันหลังการขาย ส่วนในด้านแหล่งท่ี
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ผูบ้ริโภคจะใช้ในการพิจารณาเลือก บริษทัรับสร้างบา้นนั้นผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม จะ

พิจารณาจากส่ือโฆษณาในนิตยสารและสํานกังานขายของผูป้ระกอบการ เป็นลาํดบั

แรกโดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกสถานประกอบการท่ีอยู่ใกลก้บัสถานท่ีก่อสร้าง

เป็นหลัก แต่หากไม่มีสถานประกอบการท่ีมีความน่าเช่ือถืออยู่ใกล้พื้นท่ีก่อสร้าง 

ผูบ้ริโภคก็จะเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ 

ชีพชูวงศ์  สิทธิบุญ 2551 ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทัรับสร้างบา้น ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจมาก ท่ีสุด คือ ปัจจยัทางดา้นการให้บริการของบริษทัรับสร้างบา้น ประกอบ

ไปดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความ น่าเช่ือถือของบริษทัรับสร้างบา้น, ประสบการณ์ของ

บริษทั, ความซ่ือสัตยข์องบริษทั และในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัทางดา้นการออกแบบ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1)การแสดงภาพ 3 

มิติ, 2)การออกแบบระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสม, 3)การออกแบบระบบประปาท่ีเหมาะสม

, 4)การให้คาํแนะนาํดา้นฮวงจุย้, 5)การออกแบบตกแต่งสวน และปัจจยัทางดา้นการ

ก่อสร้าง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1)การใชผู้รั้บเหมาช่วง, 2)การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการ

ก่อสร้าง เพื่อใหบ้ริษทัรับสร้างบา้นไดน้าํไป ปรับปรุงแกไ้ขดา้นการให้บริการให้ตรง

ตามความพึงพอใจของลูกคา้ได ้

สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น, 2551 ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการ

เปิดรับส่ือและความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา งานรับสร้างบา้น 

2008 ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิวนัท่ี 20-24 สิงหาคม 2551 ผลการวิจยัดา้นปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดให้

ความเห็นไปในทศทางเดียวกนัวา่ ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของบริษทันั้น เป็น

ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น นอกจากภาพลกัษณ์ของ

องคก์รแลว้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองคุณภาพงานก่อสร้างอีกดว้ย 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็น

การศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ, วารสาร, วิทยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการ

วจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีใชคื้อผูท่ี้ปลูกสร้างบา้นระดบั 10 ลา้นบาท ข้ึน

ไป ท่ีอยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น โดยกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างเหล่าน้ีมี

จาํนวนไม่มากและกระจายไปทัว่ จากสถิติของสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น ผูท่ี้จองปลูก

สร้างบา้นระดบัราคา ตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ในงานรับสร้างบา้น ตั้งแต่ปี 2550-

2554 มีจาํนวนเพียง 166 ราย ดงันั้นจึงใชต้ารางของ Krejcie & Morgan ในการคาํนวณ

ขนาดตวัอย่าง ซ่ึงค่าของกลุ่มตวัอย่าง (N) ท่ีได้จะเท่ากับ 118 ราย แต่เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัในการให้ขอ้มูลของสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น ทาํให้ผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้ถึง

กลุ่มตวัอยา่งไดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการ จากแบบสอบถามท่ีส่งไปให้กบับริษทัรับสร้าง

บา้นต่างๆ ท่ีมีลูกคา้ปลูกสร้างบา้นระดบัราคา 10 ล้านบาทข้ึนไป ไดรั้บกลบัคืนมา

เพียง 92 ราย   ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งใชก้ลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มเดียวกนั 

(Sampling Universe)   เพื่อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ในการวจิยัคร้ังน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม

(Questionnaire) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และสถานภาพ โดยจะเป็นแบบกาํหนด

คาํถามเพื่อใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ โดยเป็นแบบ

กาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไว้

ท่ี 10 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ค่านิยม  กลุ่มอ้างอิง และ

ประสบการณ์ในอดีต โดยเป็นแบบกาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึง

กาํหนดนํ้าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไวท่ี้ 10 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกบริษทัรับสร้างบา้น  โดยเป็นแบบ

กาํหนดคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนกัตวัเลือกในขอ้คาํถาม ไว้

ท่ี 10 ระดบั จาํนวน 12 ขอ้ 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ ดว้ยกนัคือ 

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยสร้างแบบสอบถามให้

ครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกบัการวิจยัและนาํไปปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อตรวสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของคาํถามหลงัจากนั้น จึงนาํแบบสอบถาม

จาํนวน 32 ชุด ไปทาํการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความเช่ือมัน่ใน

ลาํดบัต่อไป 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามจาํนวน 

32 ชุด นาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาช (Alpha cronbach coefficient) 

ปรากฎวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ในแต่ละกลุ่มตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิ มากกวา่ 0.700 ซ่ึง

สามารถสรุปไดว้า่คาํถามท่ีใชใ้นการสอบถามสําหรับงานวิจยัคร้ังน้ี มีความน่าเช่ือถือ

อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้

การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สถิติแบบร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) ของตวัแปรตน้ ท่ีเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัอธิบาย

ถึงลกัษณะทัว่ไป 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  เป็นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ผลกระทบของตวัแปรต่างๆ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Anova) ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.1 ค่าสถิติ T-Test ใช้ในการทดสอบตวัแปรอิสระท่ีมีคาํตอบ 2 

กลุ่ม ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1  
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2.2 ค่าสถิติ F-Test ใช้ในการทดสอบตัวแปรอิสระท่ีมีคาํตอบ

มากกวา่ 2 กลุ่ม ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณ 2 ตวัท่ีระดบันบั

สาํคญัท่ี 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3   

2. ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05) 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการ

ตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

ค่านยัสาํคญั 

Sig 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

เพศ 0.672  ü  

อาย ุ 0.024 ü   

อาชีพ 0.516  ü  

รายได ้ 0.008 ü   

การศึกษา 0.168  ü  

สถานภาพ 0.567  ü  

 

สรุปผลการวเิคาะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุระหวา่ง 

51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.70 มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่  คิดเป็น

ร้อยละ 59.30   มีรายไดม้ากกวา่ 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 สําเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 53.30 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ78.8 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05) 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

ค่านยัสาํคญั 

Sig 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ราคา 0.977  ü  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.558  ü  

การส่งเสริมการขาย 0.941  ü  

ผลิตภณัฑ์ 0.000 ü   

 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในด้านราคาค่า

ก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.60 รองลงมาเป็นราคาไม่

เกินกาํลงัจะซ้ือได ้โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.37 และ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ราคาถูกกวา่สร้าง

เอง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.78 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัใน

ดา้นความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของโชวรู์ม โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.68 รองลงมา

ไดแ้ก่การท่ีพนกังานขายนาํเสนอแบบบา้นนอกสถานท่ี มีค่าเฉล่ียท่ี 7.53 และจาํนวน

สาขามากสะดวกในการติดต่อมีค่าเฉล่ียท่ี 6.41 เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

  ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัใน

ดา้นการมีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.97 รองลงมาคือมี

การส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดและของแถม  มีค่าเฉล่ียท่ี 7.20 และมีป้ายโฆษณา

ตามท่ีต่างๆ มีค่าเฉล่ียท่ี 6.64 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในดา้นผลงาน

ก่อสร้างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.66 รองลงมาคือสามารถปรับแกไ้ข
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แบบไดต้ามตอ้งการ ค่าเฉล่ียท่ี 8.54 และมีแบบบา้นให้เลือกหลายหลาย มีค่าเฉล่ียท่ี 

8.15 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

  เม่ือดูความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้น 

จะพบวา่ในดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั 0.000 ส่วนดา้นราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย

และการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น 

  เม่ือดูความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาดจะพบวา่ มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณท่ีระดบั (R) 0.749 และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจ

เลือกบริษทัรับสร้างบา้น (R2) ร้อยละ 56.00   

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05) 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือก

บริษทัรับสร้างบา้น 

ค่านยัสาํคญั 

Sig 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ค่านิยม 0.356  ü  

กลุ่มอา้งอิง 0.006 ü   

ประสบการณ์ในอดีต 0.000 ü   

 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ 

ดา้นค่านิยม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบับริษทัรับสร้าง

บา้นตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.40 รองลงมาคือเห็นวา่การ

สร้างบา้นหลงัใหญ่เป็นส่ิงท่ีบอกถึงฐานะของเจา้ของบา้น มีค่าเฉล่ียท่ี 8.10 และ บา้น

หลงัใหญ่ตอ้งเป็นแบบตะวนัตก/แบบยุโรปเท่านั้นถึงจะเหมาะสม มีค่าเฉล่ียท่ี 7.26 

เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ด้านกลุ่มอา้งอิง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองท่ี

บริษทัรับสร้างบ้านมีเทคโนโลยี่การก่อสร้างบ้านท่ีทนัสมยั โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.24 



150 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

รองลงมาคือคนรู้จกัมีส่วนในการแนะนาํในการเลือกบริษทัรับสร้างบา้น มีค่าเฉล่ียท่ี 

8.06 และผูท่ี้มีช่ือเสียงนิยมสร้างบา้นกบับริษทัน้ีมีค่าเฉล่ียท่ี 7.35 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

  ดา้นประสบการณ์ในอดีต พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัใน

เร่ืองการรับประกนัผลงานก่อสร้างต่อเน่ืองยาวนาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.64 รองลงมา

เร่ืองสัญญาก่อสร้างเป็นเร่ืองสําคญั มีค่าเฉล่ียท่ี 8.54 และผูรั้บเหมาทัว่ไปมกัทิ้งงาน

มากกวา่บริษทัรับสร้างบา้นมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัคือ 7.59 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

 เม่ือดูความสัมพนัธ์ของตัวแปรด้านปัจจัยอ่ืนๆ จะพบว่ากลุ่มอ้างอิงและ

ประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั 0.006 และ 0.000 ตามลาํดบั 

  เม่ือดูความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้านปัจจยัอ่ืนๆ จะพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ  (R) ท่ีระดบั 0.707 และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือกบริษทั

รับสร้างบา้น (R2) ร้อยละ 49.90   

อภิปรายผล 

ผลงานวจิยัการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับสร้างบา้น ท่ี

อยูใ่นสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น ปลูกสร้างบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาท ข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้าก

แบบสอบถามจาํนวน 92 ชุด ท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ แลว้นาํมาทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีใช้ประมวลผลในงานวิจยั 

เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยได้สรุปผลการวิเคราะห์ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี โดยเป็นเจา้ของ

ธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 500,000 บาทข้ึนไป มีระดบั

การศึกษาท่ีปริญญาตรีและมีสถานภาพสมรส โดยท่ีอายุกบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นแตกต่างกนั จะเห็นวา่คนกลุ่มน้ีจดัเป็นกลุ่มท่ี

อยู่ในระดบัชั้นทางสังคม ในกลุ่มระดบัสูง (Upper Class) ท่ีมีฐานะและประสบ

ความสําเร็จในชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั    ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2538) ท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยั

ด้านชนชั้นทางสังคม กลุ่มระดับสูง ได้แก่ผูดี้เก่า ผูบ้ริหารระดับสูงหรือเศรษฐีท่ี
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ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีจะมีอาํนาจซ้ือสูง ดังนั้น

สินคา้เป้าหมายท่ีคนกลุ่มน้ีสนใจไดแ้ก่สินคา้ราคาแพงเช่น รถยนต์และบา้น รวมทั้ง

สินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงสําหรับการสร้างบา้นท่ีมีระดบัราคาตั้งแต่ 10 ล้าน

บาทข้ึนไป ผูท่ี้จะตดัสินใจจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวยัวุฒิ หนา้ท่ีการงานและรายไดท่ี้มากกวา่

คนท่ีสร้างบา้นระดบัราคาทัว่ไป เพราะการสร้างบา้นระดบัน้ี ไม่สามารถสร้างได้

หลายคร้ัง เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกวา่บา้นโดยทัว่ไป   ดงันั้นบริษทั

รับสร้างบา้นท่ีมีบา้นในระดบัราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาถึง

พฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มน้ี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด 

 ในเร่ืองของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ยราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการขายและผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัต่อปัจจยัด้านราคาในเร่ืองราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่ายในเร่ืองความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของโชวรู์ม ดา้นการ

ส่งเสริมการขายในเร่ืองการมีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้ และดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองผลงานก่อสร้างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และเม่ือดูความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับสร้างบา้น พบว่าดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินเลือก

บริษทัรับสร้างบา้น โดยท่ีดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระศกัด์ิ  บุญวาสนา (2546) ท่ีทาํการศึกษาวิจยั เก่ียวกบั

ปัจจยัในการเลือกบริษทัรับสร้างบา้นท่ีสนองต่ออุปสงคท่ี์อยู่อาศยัของผูท่ี้สร้างบา้น

บนท่ีดินของตนเอง : กรณีศึกษาบา้นเด่ียวในเขตทวีวฒันาในช่วงปลายปี 2545 พบวา่

ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัในการเลือก ลาํดบัตน้ๆ ก็จะเป็นคุณภาพและความปราณีตในการสร้าง 

การใชว้สัดุท่ีดี การออกแบบและรูปแบบท่ีดี ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีบริษทัรับสร้างบา้นท่ีมี

บา้นในระดบัราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป จะตอ้งให้ความสําคญัในเร่ืองของผลงาน

ก่อสร้างมีคุณภาพมากกวา่เร่ืองอ่ืนๆ  

 ส่วนเร่ืองปัจจยัอ่ืนๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อ เร่ืองบริษทัรับ

สร้างบ้านต้องเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก มีเทคโนโลยี่การก่อสร้างบ้านท่ี

ทนัสมยั และมีการรับประกนัผลงานก่อสร้างต่อเน่ืองยาวนาน เม่ือดูความสัมพนัธ์ของ
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ปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับสร้างบา้น พบวา่ดา้นค่านิยม ดา้น

กลุ่มอา้งอิงและดา้นประสบการณ์ในอดีต มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินเลือกบริษทัรับ

สร้างบา้น โดยท่ีดา้นประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น เร่ือง การศึกษาพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคดา้นการเปิดรับส่ือและความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั กรณีศึกษา งานรับสร้างบา้น 

2008 ท่ีกล่าววา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกบริษทัรับสร้าง

บา้นนั้น กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ภาพลกัษณ์และ

ความน่าเช่ือถือของบริษทันั้น เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้าง

บา้น อาจเป็นไปไดว้า่ ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี มีผลให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือต่อสินคา้

และบริการมากข้ึน ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีบริษทัรับสร้างบา้นจะตอ้งหาวิธีในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับต่อกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน อีกทั้งใน

เร่ืองของการรับประกนัผลงานท่ีตอ้งมากกวา่บา้นในระดบัทัว่ไป 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

1. ขอ้เสนอแนะการวิจยัเพื่อการปฏิบติัจริง 

จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน◌ําไปใช้เป็นแนวทาง ในการกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจรับสร้างบา้นท่ีอยู่ในสมาคมธุรกิจรับ

สร้างบา้น อีกทั้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชใ้นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภค และใช้เป็นขอ้มูลสําหรับ

ฝ่ายการตลาดดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่จาํเป็นตอ้งออกแบบบา้นแบบมาตรฐานใหม่เป็นจาํนวน

มาก เพราะจะทาํให้เกิดตน้ทุนงานออกแบบท่ีไม่จาํเป็น แต่ให้เน้นเร่ืองคุณภาพงาน

ก่อสร้างใหม้ากข้ึนรวมถึงเลือกใชว้สัดุก่อสร้างท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้หม้ากข้ึน 

 ดา้นราคา การกาํหนดราคาบา้นระดบัน้ีจาํเป็นตอ้งอธิบายในรายละเอียดของ

คุณภาพงานใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจเพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบเร่ืองของคุณภาพท่ีแตกต่างกนั

ของแต่ละบริษทั  

 ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย การเปิดสาขาให้มากไม่ไดมี้ผลต่อกลุ่มตวัอยา่งระดบั

น้ีมากนัก แต่ควรมีเจ้าหน้าท่ีขายเดินทางเข้าพบนอกสถานท่ีมากข้ึน หรือหาก
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เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอ ก็ควรเนน้การทาํโชวรู์มให้น่าเยี่ยมชม มีการจดัแบบบา้นต่างๆ 

ให้สะดวกในการคน้หา หรือทาํหน่วยงานก่อสร้างให้มีความเรียบร้อย เป็นส่ิงท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งน้ีใชใ้นการตดัสินใจมากกวา่ 

  ดา้นการส่งเสริมการขาย บริษทัรับสร้างบา้นจึงจาํเป็นตอ้งคดัเลือกเจา้หนา้ท่ี

ขาย หรือพนกังานขายท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการก่อสร้างบา้นระดบัสูงมาคอย

เป็นท่ีปรึกษาเจา้ของบา้น เพื่อให้เกิดความมัน่ใจพร้อมทั้งตอ้งมีการเตรียมส่วนลด

พิเศษหรือของแถมสําหรับบา้นในกลุ่มน้ีและควรทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่น

ส่ือต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจไดดี้

ยิง่ข้ึน 
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1. ควรเพิ่มจาํนวนกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึนหรือขยายขอบเขตไปยงั

กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ต่างจงัหวดั เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนและเกิด

ความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด   
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