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ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง 

หลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 (CONSUMERS’ TRUST IN CONTRACTORS AFTER  

THE MEGA FLOODS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION) 
 

อนุสรณ์  กาญจนอุปถมัภ ์1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างและศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัด้านตราสินคา้ท่ีมีกบัความ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ช้บริการหรือเป็นผูท่ี้ทาํการตดัสินใจใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง

โดยตรงกบับริษทั โปรแอคทีฟ พลสั จาํกดัและบริษทัพนัธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจภาย

ในช่วงปี 2554-2555 หลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยั รวม 384 ตวัยา่ง 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง

ระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท และมีสถานภาพสมรส โดยกลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้โดยให้ความ

ไวว้างใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํความเขา้ใจและ

ก่อสร้างไดต้ามสัญญา ราคาถูกกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ความสะดวกในดา้นเวลาติดต่อ 

การรับประกนัผลงานและซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหลงัส่งมอบผลงานแล้ว 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญของกลุ่มคนงานในการก่อสร้าง การมีอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรท่ีมีมาตรฐานเช่ือถือได้ไวใ้ช้งาน การวางแผนระบบงาน

ก่อสร้างท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล และผูใ้ห้บริการรับเหมาก่อสร้างมีผลงาน

เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนั เป็นตน้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มี

ผลต่อความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ และ อาชีพ  ส่วนประสมทาง

การตลาดส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงั

วกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ ผลิตภณัฑ์และ

บริการก่อสร้าง แล ช่องทางจัดจาํหน่าย และปัจจัยด้านตราสินค้าทั้ง 2 ด้านมี

ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวิกฤตการณ์มหาอุทกภยั

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 

คําสําคัญ: ผูรั้บเหมาก่อสร้าง, ความไวว้างใจ, วกิฤตการณ์มหาอุทกภยั 
 

ABSTRACT 
 

This study has objectives to study difference of personal factors influencing 

consumers’ trust in contractors and study relationship of marketing mix and brand 

factors with their trust by using questionnaire to collect data from group of either 

customer or decision maker to use the construction services from Proactive Plus 

Co.,Ltd. and its business alliance during 2011-2012 (After Mega Floods), totally 

384 samples. 

 The findings indicate that most of sample are male; have age in range of 

41-50 years; graduated in Bachelor’s degree; are working as a private firm 

employee; can earn monthly income in range of 30,001-50,000 baht in average; and 

got married.  Their comments on marketing mix and brand factors mostly trust in 
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various factors, including understandable and operational capacity, cheaper price 

than other service providers, convenience of contact time, guarantee to repair after 

sale service, knowledge-capacity-expertise of workers, reliable tools and machinery, 

systematic and standardized planning, and  known and acceptable works. 

The results of hypothesis testing indicate that difference of most personal 

factors with exception of gender and career have affected their trust.  Most 

marketing mix with exception of product and place have relationship with their 

trust.  And, both brand image and loyalty have relationship with their trust.  At the 

significant level of .05. 
 

KEY WORDS:  CONTRACTORS, TRUST, MEGA FLOODS 
 

บทนํา 

แนวโน้มของจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยคาดกันว่า

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีรวมกันอยู่ในพื้นท่ีเขตเมืองและพื้นท่ีโดยรอบ  โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศ  ประชากรจาก

หลายจงัหวดัทัว่ประเทศเดินเขา้มาในกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีโดยรอบมีเหตุผลท่ี

หลากหลายแตกต่างกนั ซ่ึงเหตุผลหลกัคือการศึกษาและการทาํงาน ในขณะท่ีการ

ดาํรงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครตอ้งแข่งขนักนัตลอดเวลาและตอ้งการการบริโภค 

ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในปัจจยัส่ีเพิ่มสูงข้ึนตาม โดยเฉพาะความตอ้งการในดา้นท่ีพกั

อาศยัเป็นหลกัแหล่ง   

ในการแสวงหาท่ีพกัพิง ผูบ้ริโภคมกัพิจารณาเลือกโดยคาํนึงถึงปัจจยัพื้นฐาน

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัและการเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตมากที่สุด

ก ่อ น  ซึ่ ง ที ่พ กั อ า ศ ยั ม ีค ว า ม แ ต ก ต ่า ง ก นั ไ ป ต า ม ส ภ า พ ส ัง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 

ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญ

ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ   รวมทั้งประเภท รูปแบบ และลักษณะของท่ีพกัอาศัย  

ถึงแมค้วามตอ้งการท่ีพกัอาศยัมีอตัราเติบโตท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเมือง
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ใหญ่อยา่งเช่นกรุงเทพมหานคร แต่นกัลงทุนและผูป้ระกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยก์็

พยายามแสวงหาช่องทางทางธุรกิจในการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างมาตอบสนองความ

ต้องการให้ได้อย่างเพียงพอต่อปริมาณความต้องการในตลาดและตรงกับความ

ตอ้งการของผูพ้กัอาศยัให้มากท่ีสุด รวมไปถึงการขยายพื้นท่ีความเจริญออกไปชาน

เมืองสู่ปริมณฑล ส่งผลทาํให้สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มี

ความรุนแรงเช่นกนั และทาํให้ผูล้งทุนหรือผูป้ระกอบการต้องหากลยุทธ์ต่างๆ ท่ี

เหมาะสมมาดึงดูดผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของทรัพยสิ์นในดา้น

ต่างๆ  

ธุรกิจรับสร้างบา้นหรือบริษทัรับสร้างบา้นถือกาํเนิดข้ึนมานานเกือบ 50 ปี 

โดยมีผูน้าํแนวคิดการบริหารจดัการในรูปแบบองคก์รธุรกิจมาแทนวธีิการรับจา้งสร้าง

บา้นแบบเดิมๆ หรือท่ีเรียกกนัวา่ผูรั้บเหมาสร้างบา้น  ทั้งน้ีการบริหารจดัการภายใต้

นิยามบริษทัรับสร้างบา้น ซ่ึงมีการว่าจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขา

วชิาชีพมาเป็นผูบ้ริหารงานและปฏิบติังานอยูภ่ายในองคก์ร ถือเป็นการดาํเนินธุรกิจท่ี

สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งและนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจ

รับสร้างบ้านท่ีทาํให้ผู ้บริโภคและประชาชนเร่ิมรู้จักและขยายการรับรู้เร่ือยมา 

โดยเฉพาะพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี ซ่ึงเป็นจุดกาํเนิดแห่งแรก

ของธุรกิจรับสร้างบา้นในประเทศไทย 

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นใชบ้ริการแหล่งทรัพยากรภายนอก

ท่ีมีทั้งในลกัษณะบุคคลธรรมดา ซ่ึงใหบ้ริการรับเหมาค่าแรงอยา่งเดียวและรับเหมาทั้ง

ค่าวสัดุและค่าแรงรวมกนัและในลกัษณะนิติบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่ให้บริการรับเหมา

รวมทั้งค่าวสัดุและค่าแรง การให้บริการรับเหมาก่อสร้างได้รับความนิยมมากข้ึน 

โดยเฉพาะในช่วงหลงัวิกฤตการณ์มหาอุทกภยัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ

เสียหายในทรัพยสิ์นเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาํ

ใหมี้ความตอ้งการใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร

ท่ีพกัอาศยั สถานประกอบการ และโรงงานต่างๆ โดยผูป้ระสบปัญหาจากเหตุการณ์

มหาอุทกภยัอาจมีขวญั กาํลงั และมุมมองในการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียน ส่งผลทาํให้ใช้
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ความพยายามในการเลือกใช้บริการจากผู ้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ซ่ึงสามารถใหบ้ริการและคาํปรึกษาในดา้นการก่อสร้างเพื่อให้ไดผ้ล

งานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยช่วยป้องกนัพิบติัภยัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอี้กในอนาคต 

จึงส่งผลทาํให้การประกอบธุรกิจรับเหมามีการแข่งขนักันสูงข้ึนไปอีก   ผูว้ิจยัใน

ฐานะกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั โปรแอคทีฟ พลัส จาํกัด ผูใ้ห้บริการรับเหมา

ก่อสร้างเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงเลือกทาํการศึกษาความไวว้างใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ ผู ้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ห ลัง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภัย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้มาใช้เป็นแนวทาง

เปรียบเทียบกบัสถานการณ์ในตลาดก่อนเกิดวิกฤตการณ์มหาอุทกภยัและกาํหนด

แผนการให้บริการและการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัมากข้ึนส่งผลทาํให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจและประทบัใจ ซ่ึงมีส่วนช่วย

เพิ่มความไวว้างใจและภกัดีในบริการ องคก์ร และตราสินคา้ต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ของผู ้บ ริโภคท่ี มี ต่อผู ้รับ เหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านตราสินค้าท่ีมีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ ผู ้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ห ลัง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภัย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

สมมติฐานของการวจัิย 
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1. ปัจจัย ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจท่ี มี ต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจท่ีมีต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.  ปั จ จัย ด้ า น ต ร า สิ น ค้า มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ค ว า ม ไ ว้ว า ง ใ จ ท่ี มี ต่ อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบแนวคิด 

   ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม 

 

 
  

 

 

  

 

   

  

 

   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ไดข้อ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกบัทศันคติและความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อการใช้บริการรับเหมาก่อสร้างในด้านส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้า

หลงัจากประสบภยัจากปัญหาวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัท่ีผา่นมา 

2. ทาํให้ผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในด้านส่วนประสมทาง

การตลาดและตราสินคา้ท่ีมีต่อความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวิกฤตการณ์

ปัจจัยส่วนบุคคล: เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส 

 

ส่วนประสมทางการตลาด: ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ก่อสร้าง     ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง     

ช่องทางจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด   บุคลากร   

ลกัษณะทางกายภาพ   กระบวนการก่อสร้าง 

ความไว้วางใจทีม่ี

ต่อผู้รับเหมา 

ก่อสร้างหลัง

วกิฤตการณ์มหา

อุทกภัยในเขต

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ปัจจัยด้านตราสินค้า: ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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มหาอุทกภยัเพื่อสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมือนและ

ความแตกต่างกบัสถานการณ์ปกติ  ทาํให้เขา้ใจถึงสถานการณ์ในตลาดและสามารถ

การกาํหนดกลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการและการตลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ทาํให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้เป็นโครงการนาํร่องและ

แนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างในอนาคตต่อไป 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองความไวว้างใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ ผู ้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ห ลัง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภัย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

สุชาดา สุขสวสัด์ิ ณ  อยุธยา (อา้งถึงในพชร ชูครุวงศ์, 2549) การใช้แหล่ง

ทรัพยากรภายนอกเป็นการยุทธวิธีการจา้งงานหน่ึงในการจดักระบวนการทางธุรกิจ

เพื่อใหเ้กิดความกระชบัเหมาะสมกบัขนาดและค่าใชจ่้าย 

Palaneeswaran, Ekambaram and Kumaraswamy, Mohan M. (2000) ปัจจยั

เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บเหมา ประกอบดว้ย ประสบการณ์ทั้งหมดใน

การทาํงาน สถานะทางการเงิน องค์กรและการจดัตั้งองค์กร  ประสบการณ์พิเศษใน

การทาํงานลักษณะเฉพาะ ผลงานอ้างอิง ความเข้าใจในข้อกําหนดของโครงการ 

แผนการดาํเนินการเบ้ืองตน้ และราคาและค่าใชจ่้ายต่างๆ 

จินตนา บุญบงการ (2532) การบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตวัตน มองไม่เป็น

ชดัเจน จบัตอ้งไม่ได ้แต่สัมผสัไดด้ว้ยความรู้สึก และสะดวกสบาย และซ้ือขายกนัได ้

ปรีชา สรรพศรี (2551); Kotler, Philip and Armstrong, Gary (1997)   ส่วน

ประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (7P’s) ตอ้งสอดประสานกนัอยา่งดีเพื่อทาํให้เกิด

ประสิทธิผล  

Robinson, Claude and Barlow, Walter (1959) ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ี

เกิดข้ึนในจิตใจบุคคลท่ีมีความรู้สึกนึกคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในใจดงักล่าวของบุคคล

นั้นๆ ซ่ึงอาจจะได้มาจากทั้งประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์ทางออ้มของ

ตวัเอง 

http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
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ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีคุณสมบติั

เป็นผูใ้ชบ้ริการหรือเป็นผูท่ี้ทาํการตดัสินใจใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง

ใหม่และปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารท่ีพกัอาศยัหรือสถานประกอบการ

โดยตรงกบับริษทั โปรแอคทีฟ พลสั จาํกดัและบริษทัพนัธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจภาย

ในช่วงปี 2554 และปี 2555 หลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยั จาํนวน 400 ราย และใชส้ถิติ

ต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – 

Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยสวนบุคคล 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 41-50 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง 30,001-50,000 บาท และมีสถานภาพสมรส  

2. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการก่อสร้างเห็นดว้ยกบัปัจจยัความสามารถในการ

ทาํความเขา้ใจและก่อสร้างไดต้ามสัญญามากท่ีสุด ดา้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเห็น

ดว้ยกบัปัจจยัราคาถูกกว่าผูใ้ห้บริการรายอ่ืนมากท่ีสุด ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายเห็น

ดว้ยกบัปัจจยัความสะดวกในดา้นเวลาติดต่อมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดเห็น

ดว้ยกบัปัจจยัการรับประกนัผลงานและซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหลงัส่งมอบ

ผลงานแลว้  ดา้นบุคลากรเห็นดว้ยกบัปัจจยัความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญของ

กลุ่มคนงานในการก่อสร้าง ดา้นลกัษณะทางกายภาพเห็นดว้ยกบัปัจจยัการมีอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรท่ีมีมาตรฐานเช่ือถือได้ไวใ้ช้งาน และด้านกระบวนการ

ก่อสร้างเห็นด้วยกับปัจจัยการวางแผนระบบงานก่อสร้างท่ี เป็นระบบและมี

มาตรฐานสากล 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านตราสินค้า 
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พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น

ภาพลกัษณ์เห็นดว้ยกบัปัจจยับริษทัผูใ้ห้บริการรับเหมาก่อสร้างมีผลงานเป็นท่ีรู้จกั

และยอมรับกนัมากท่ีสุด และดา้นความภกัดีเห็นดว้ยกบัปัจจยัความพึงพอใจในการ

ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งในการเลือกใชบ้ริการก่อสร้างกบับริษทัผูรั้บเหมามากท่ีสุด  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหลัง

วกิฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

จากผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยให้ความไวว้างใจกบัผลงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ความ

แขง็แรง และความคงทนตามในสัญญามากท่ีสุด 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีผลต่อความไวว้างใจท่ีมีต่อ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวกิฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ และ อาชีพ  ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่มี

ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัวิกฤตการณ์มหาอุทกภยั

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ ผลิตภณัฑ์และบริการก่อสร้าง และ 

ช่องทางจดัจาํหน่าย และปัจจยัด้านตราสินคา้ทั้ง 2 ด้านมีความสัมพนัธ์กบัความ

ไ ว้ว า ง ใ จ ท่ี มี ต่ อ ผู ้ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ห ลัง วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภัย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 
Unstd. 

Coefficients 

Std. 

Coefficients 
t Sig.* 

Collinearity 

Statistics 
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B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 6.51 0.47   13.87 0.00     

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ก่อสร้าง 
-0.53 0.29 -0.63 -1.84 0.07 0.01 74.48 

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 1.29 0.22 1.84 5.77 0.00 0.02 64.53 

ช่องทางจดัจาํหน่าย -0.06 0.18 -0.08 -0.30 0.76 0.02 47.17 

การส่งเสริมการตลาด -0.52 0.21 -0.72 -2.44 0.02 0.02 55.25 

บุคลากร 0.57 0.29 0.65 1.95 0.05 0.01 70.37 

ลกัษณะทางกายภาพ -1.24 0.21 -1.58 -5.94 0.00 0.02 45.33 

กระบวนการก่อสร้าง 0.44 0.17 0.43 2.58 0.01 0.06 18.07 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ -0.6 0.27 -0.75 -2.24 0.03 0.01 71.6 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.76 0.10 1.24 7.84 0.00 0.06 15.92 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

กลุ่มตวัแปร

อิสระ 
สถิติท่ีใช ้

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ยอมรับ ปฏิเสธ 

ปัจจยัส่วน

บุคคล 

t-Test   เพศ 

F-Test 
อาย,ุ ระดบัการศึกษา, รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน, สถานภาพสมรส 
อาชีพ 

ส่วนประสม

ทางการตลาด 
MRA 

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง, การ

ส่งเสริมการตลาด, บุคลากร,  

ลกัษณะทางกายภาพ, กระบวนการ

ก่อสร้าง 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ก่อสร้าง, ช่องทางจดั

จาํหน่าย 

ปัจจยัดา้น

ตราสินคา้ 
MRA 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้, ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ 
  

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรรณิกา  ไชย

วิเศษ (2553) ท่ีพบว่าอายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ราคา การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร เหตุการณ์ทางกายภาพ และกระบวนการและภาพลกัษณ์มีผลต่อความพึง
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พอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิลตนัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดั

ภูเก็ต  แต่มีความไม่สอดคลอ้งในส่วนของเพศ อาชีพ ผลิตภณัฑ์และบริการ และทาํเล

ท่ีตั้ งท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการของโรงแรมฯ รวมถึงการไม่

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของภานุพล มารักษ์ (2552) ท่ีพบว่าเพศและสินค้ามี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์ายทอดตลาดของประชาชนจาก

สาํนกังานบงัคบัคดี อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีบ่งช้ีวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและอาชีพแตกต่างกนัมีมุมมอง

การใช้บริการรับเหมาก่อสร้างไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการก่อสร้างเป็นวิชาชีพและ

ทักษะเฉพาะตัวท่ีไม่สามารถลงมือทําเองได้ จึงจําเป็นต้องไว้วางใจใช้บริการ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างทาํการแทนโดยเฉพาะมีความจาํเป็นต่อการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารบา้นเรือนหลงัช่วงวิกฤตการณ์มหาอุทกภยั อย่างไรก็ตาม ปัจจยัอ่ืนๆ มีความ

ไวว้างใจต่อการใช้บริการจากผูรั้บเหมาก่อสร้างแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ

มากกว่า 50 ปีมีความไวว้างใจต่อการใช้บริการจากผูรั้บเหมาก่อสร้างน้อยกว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 31-40 ปีและระหวา่ง 41-50 ปี และผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาตํ่า

กว่าระดบัปริญญาตรีมีและระดับปริญญาตรีมีความไวว้างใจต่อการใช้บริการจาก

ผูรั้บเหมาก่อสร้างมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก

เหมือนกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ยิง่ผูบ้ริโภคมีความรู้และประสบการณ์ท่ีมากข้ึนตามอายุ

หรือการศึกษา ทําให้พิจารณาและกังวลมากข้ึน สําหรับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ผูป้ระกอบการอาจพิจารณากลุ่มเป้าหมายตามปัจจยัดา้นรายไดโ้ดยเลือกกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-100,000 บาทเป็นเป้าหมายหลักก็ได ้

เน่ืองจากการมีความไวว้างใจต่อการใชบ้ริการจากผูรั้บเหมาก่อสร้างมากกวา่ผูบ้ริโภค

กลุ่มอ่ืนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั 

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=ภานุพล%20มารักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรให้ความสําคญัต่อทุกปัจจยัท่ีจาํเป็น

ในการสร้างความไวว้างของผูบ้ริโภค โดยมุ่งเน้นปัจจยัหลกัมาเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

ดา้นความสามารถในการทาํความเขา้ใจและก่อสร้างไดต้ามสัญญา การกาํหนดราคาท่ี

ถูกกว่าผูใ้ห้บริการรายอ่ืนในสายตาผูบ้ริโภคความสะดวกในด้านเวลาติดต่อ การ

รับประกนัผลงานและซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหลงัส่งมอบผลงาน ความรู้ 

ความสามารถ ความชาํนาญของกลุ่มคนงานในการก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ

เคร่ืองจกัรควรมีมาตรฐานเช่ือถือได้พร้อมไวใ้ช้งาน และการวางแผนระบบงาน

ก่อสร้างท่ีเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 

 นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัควรให้ความสําคญัอย่างมากกับปัจจยัต่างๆ 

ได้แก่ การให้บริการท่ีรวดเร็วและส่งมอบผลงานได้ตรงเวลา ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพของงานและวสัดุท่ีเลือกใชก่้อสร้าง การส่งตวัแทนมาติดต่อเองโดยตรง การ

จดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้การใช้บริการ ทกัษะและประสบการณ์ของ

หวัหนา้งานท่ีสามารถควบคุมและเอาใจใส่หน้างานก่อสร้างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรท่ีจาํเป็นครบทุกประเภทไวใ้ชง้านในการก่อสร้าง 

และการตรวจสอบงานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อยนืยนัถึงความเป็นมาตรฐานความปลอดภยั  

3. ด้านตราสินค้า 

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรให้บริการอย่างมืออาชีพและหา

โอกาสช่องทางในการสร้างผลงานให้เป็นท่ี รู้จักและยอมรับกันเพื่อส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร ตราสินคา้ และบริการ ส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกไวว้างใจ

และตนตดัสินใจถูกตอ้งแลว้ในการเลือกใช้บริการ รวมถึงการแนะนาํให้บุคคลรอบ

ขา้งใชบ้ริการตามเม่ือมีโอกาส  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

1. ในการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้านส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัด้านตราสินคา้กบัความไวว้างใจท่ีมีต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างหลัง

วิกฤตการณ์มหาอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคร้ังน้ี พบว่า ตวั

แปรอิสระส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยมีค่า r มากกวา่ 0.8 ซ่ึงอาจทาํให้ขอ้มูล
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ท่ีได้ขาดความน่าเช่ือถือได้ ยกเวน้ 4 คู่ ได้แก่ ช่องทางจดัจาํหน่ายกับบุคลากร  

กระบวนการก่อสร้างกบัช่องทางจดัจาํหน่าย กระบวนการก่อสร้างกบัการส่งเสริม

การตลาด และกระบวนการก่อสร้างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และปัจจยัดา้นตราสินคา้ทั้งภาพลกัษณ์

และความภกัดี ยกเวน้ 4 คู่ดังกล่าวข้างตน้เพื่อทาํการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์

ดงักล่าวต่อไป 

2. ควรทาํการศึกษากลุ่มลูกคา้ขององค์กรอ่ืนๆ ท่ีให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

โดยเฉพาะในพื้นท่ีอ่ืนอย่างเช่นเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดัเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความ

หลากหลายท่ีสามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบกนัได ้

3. ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ    นอกเหนือจากตวัแปรท่ีเลือกทาํการศึกษา

คร้ังน้ีเพิ่มเติมเพื่อไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ในวงกวา้งมากข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 

กรรณิกา  ไชยวเิศษ. “การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการ

โรงแรมฮิลตันภูเกต็ อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวดัภูเกต็.”  รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

กุลธน ธนาพงศธร. การบริหารงานบุคคล. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2528 

เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 
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จนัทนา ปัญญาใจ. “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกร้านค้าวสัดุก่อสร้างของ

ลูกค้าในเขตอาํเภอพาน จังหวดัเชียงราย.” รายงานการศึกษาอิสระสาขาวชิา

การจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2552 

จินตนา บุญบงการ. “สถานภาพสตรีกบับันไดสู่ตําแหน่งบริหารอุปสรรคและขวาก

หนามทีค่่อยๆ เลอืนราง.” จุฬาลงการณ์วารสาร 1, 3 ประจาํเดือนเมษายนถึง

มิถุนายน 2532 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 

บทความ, วารสารการศึกษาต่อเน่ือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช. “อทิธิพลของภาพลกัษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและ

ความภักดีของลูกค้าบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั.” สาร

นิพนธ์สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินท

รวโิรฒ, 2553 

ธีระพร วรีะถาวร. “บทเรียนจากมหาอุทกภัยปี 2554.” มติชน ประจาํวนัท่ี 6 ธนัวาคม 

2554 

นลินณรัตน์ ปิติธราพงษ.์ “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา โครงการ เอสแอนด์เอส สุขุมวทิ 

กรุงเทพมหานคร.” รายงานภาคนิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

นานาชาติแสตมฟอร์ด, 2551 

นิรันดร ทพัไชย. กลยุทธ์การพึง่พาแหล่งทรัพยากรจากภายนอก. เอกสาร

ประกอบการเรียนวชิาการบริหารเชิงกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2551  

ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ,์ 2538 

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=จันทนา%20ปัญญาใจ%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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