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ความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างที่ผลติจากประเทศจีน ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE SATISFACTION IN BRAND OF CONSTRUCTION MATERIALS 
PRODUCTION FROM CHINA WITH CONSUMER IN BANGKOK AND 

METROPOLITAN AREA 
ฐิตาภา ชะโย1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

       ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั
ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อขอวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจาก
ประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิต
มาจากประเทศจีนของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ี
ผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม เป็น เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย  ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลนั้ น ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ประมวลผล โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Anova t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis ใน การวเิคราะห์ 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความพึง
พอใจในตรายี่ห้อของว ัส ดุ ก่อส ร้าง ท่ีผ ลิตมาจากประ เทศ จีนของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไม่แตกต่างกนั 
__________________________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) และ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05  ในทางตรงกนัขา้มปัจจยั ดา้นราคา (Price) และ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วยภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) และความ
ไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust) มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05  ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี ในตรา
สินคา้ (Brand Loyalty) ไม่มีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้าง
ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ : วสัดุก่อสร้าง, ประเทศจีน 

ABSTRACT 
The method of this study using questionnaire as a tool for collecting the primary 

data under non probability sampling method. The number of sample was 400. And the 
method of data analysis and data processing, the program of SPSS for Window was used 
mainly to frequency, percentage, mean, standard deviation Anova t - test F - test and 
Multiple Regression Analysis in the analysis.From the study, the research revealed that 
the following. 
 The different demographic factor is not influenced with satisfaction in brand of 
construction material production from China with consumer in Bangkok and 
Metropolitan. 
 The marketing mix factor were related with satisfaction in brand of construction 
material production from China with consumer in Bangkok and Metropolitan. Except for 
price and promotion factor is not influenced with satisfaction in brand of construction 
material production from China with consumer in Bangkok and Metropolitan. 
 The other factor were related with satisfaction in brand of construction material 
production from China with consumer in Bangkok and Metropolitan. Except for brand 
loyalty  
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factor is not influenced with satisfaction in brand of construction material production 
from China with consumer in Bangkok and Metropolitan. 
KEYWORD : Construction material, China 
บทน า 

เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และบริการหลงัการขาย จึงมีผูท่ี้สนใจ 
เห็นโอกาสทางธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ท่ีจะสามารถท าก าไรไดใ้นอนาคต เขา้มาอยา่งมากมาย 
ไม่วา่จะเป็นร้านคา้รายใหญ่อยา่งกลุ่ม โมเดิร์นเทรดต่างๆ หรือร้านคา้รายยอ่ย ต่างก็ขยาย
สาขา เติบโตอยา่งรวดเร็ว 

จีนเป็นประเทศผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างรายใหญ่ของโลก ขณะเดียวกนั คุณภาพสินคา้
วสัดุก่อสร้างของจีนก็เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง อตัราการใชพ้ลงังานในการผลิตและวตัถุดิบในการ
ผลิตก็ลดลงทุกปี ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆไดรั้บการยกระดบัและออกสู่ตลาดมากข้ึน โดยสินคา้
จากจีนมีจุดเด่นส าคญั คือ ราคาถูก ส่วนในดา้นคุณภาพ ปัจจุบนัจีนก็ไดมี้การพฒันาสินคา้ 
ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นทีจะต้องศึกษาถึงวสัดุก่อสร้างเหล่าน้ี วสัดุก่อสร้างท่ี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ย่อมเป็นท่ีตอ้งการของตลาด แต่ผูบ้ริโภคจ านวนมาก ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้างไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การตดัสินใจ ซ้ือสินคา้ผิดประเภทการใชง้าน หรือไม่ตรงตามความตอ้งการ เน่ืองจากวสัดุ
ประเภทเดียวกนั อาจมีแบ่งออกเป็นหลายเกรด หลายระดบัราคา ตามความเหมาะสมของ
งานนั้นๆ บางการใชง้านมีขอ้จ ากดันอ้ย ไม่จ  าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ราคาแพง แต่บางงานตอ้งใช้
วสัดุท่ีผ่านการรับรองจากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับต่างๆ ในปัจจุบันมีผูน้ าเข้าวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผลิตจากประเทศจีน จ านวนมาก เน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีต ่า แต่ยงัคงมีปัญหาในเร่ือง
คุณภาพสินคา้ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อยูบ่า้ง 

จากขอ้มูลขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง ความพึงพอใจในตรายี่ห้อ
ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล ทั้ งน้ี
ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวางแผนการตลาด ปรับกล
ยทุธ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสืบไป 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ตรายี่ห้อขอวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และ
ปริมณฑล 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความพึงพอใจใน
ตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และ
ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อ
ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูบ้ริโภคหรือองค์กรท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถน าผลท่ีได้

จากการศึกษาไปพฒันา วางแผนการตลาดใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ร 
2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทาง เพื่อก าหนดแผนธุรกิจให้สอดคลอ้ง

กับความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของ
ผูบ้ริโภคในก.ท.ม. และปริมณฑล 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
ปัจจยัทางดา้นประชากากรศาสตร์ 

เพศอายสุถานภาพการศึกษา 
อาชีพรายได ้

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา            
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 
ปัจจยัอ่ืน 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ความภกัดีในตราสินคา้  
ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

 

ความพึงพอใจในตรายีห่อ้ ของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตจากประเทศ

จีน 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ,อายุ,สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ,รายได ้ท่ี

แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจาก
ประเทศจีนของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
ตรายี่ ห้ อของว ัส ดุ ก่ อส ร้ า ง ท่ีผ ลิ ตม าจ ากประ เทศ จีนของผู ้บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ , ความภกัดีในตราสินคา้และ 
ความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุ
ก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือหรือก าลงัมองหาวสัดุก่อสร้างตาม
ร้านไทวสัดุ โฮมโปร โฮมมาร์ท หรือ ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง ตามพื้นท่ีส ารวจ และรวมถึง
ผูบ้ริโภคท่ีท างานภายในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิก 

1. ขอบเขตของตวัแปร ท่ีตอ้งการศีกษา (ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา) 
ปัจจยัทางดา้นประชากากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ,อาย,ุสถานภาพ,การศึกษา, อาชีพ และรายได ้
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดได้แก่ดา้นผลิตภณัฑ์,ดา้นราคา,ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นส่งเสริมการตลาด  
ปัจจยัอ่ืนไดแ้ก่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้,ความภกัดีในตราสินคา้, ความไวว้างใจในตราสินคา้ 
ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ซ่ึงระยะเวลาในการวิจยัช้ินน้ียู่ระหว่างเดือน เมษยน – 
มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพศ  หมายถึง  เพศของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร โฮมมาร์ท 
รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกในกรุงเทพและ
ปริมณฑลแบ่งเป็นเพศชาย เพศหญิง 
 อายุ  หมายถึง  อายุของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร โฮมมาร์ท 
รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกในกรุงเทพและ
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ปริมณฑล จ าแนกเป็นช่วงอายุไม่เกิน 21 ปี, 21-30, 31 - 40, 41 - 50, 51 – 60, และมากกวา่ 
60 ปี 
 สถานภาพ หมายถึง  สถานภาพของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร 
โฮมมาร์ท รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกใน
กรุงเทพและปริมณฑล แบ่งเป็น สถานภาพ โสด สมรส หยา่ร้าง/หมา้ย 
 การศึกษา  หมายถึง  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ไทวสัดุ โฮ
มโปร โฮมมาร์ท รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกใน
กรุงเทพและปริมณฑล จ าแนกเป็น ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย, มธัยมศึกษาตอนปลาย/
ป.ว.ช.,อนุปริญญา/ป.ว.ส. ปริญญาตรีปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท 
 อาชีพ  หมายถึง  อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร 
โฮมมาร์ท รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกใน
กรุงเทพและปริมณฑลจ าแนกเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง,วิศวกร,โฟร์แมน/ช่าง, คนงาน, ธุรกิจ
ส่วนตวัและอาชีพอ่ืนๆ 
 รายได้  หมายถึง  รายไดต่้อเดือนของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้าน ไทวสัดุ โฮมโปร 
โฮมมาร์ท รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัสถาปนิกใน
กรุงเทพและปริมณฑล 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง  ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจยั
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย โปรโมชัน่ 
 Brand  Image หมายถึง  การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ของวสัดุก่อสร้างท่ี
ผลิตจากประเทศจีน 
 Brand Royalty หมายถึง  ความน่าเช่ือถือและความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 
 Trust หมายถึง  ความไวว้างใจในวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตจากประเทศจีนของ
ผูบ้ริโภค 
 ความพงึพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมา
จากประเทศจีน 
 ตรายี่ ห้อ   หมาย ถึง   รูปแบบของภาพพจน์และไอเ ดีย ท่ีแสดงถึง

สินคา้ ผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแสดงถึงช่ือ โลโก ้สโลแกน และผลงานออกแบบของ
ตวัสินคา้ ตราสินคา้เป็นขอ้มูลในเชิงมโนธรรม ท่ีแสดงออกในทางรูปธรรมของสัญลกัษณ์
ท่ีส่ือถึงบริษทั สินคา้ บริการ หรือกลุ่มผูข้ายท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
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 วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากประเทศจีน  หมายถึง  วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตหรือมีส่วนผสม
ท่ีน าเขา้จากประเทศจีน  
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

การแบ่งตลาดตามคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ ( ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ
,2547 ) การแบ่งตลาดตามประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์
ตวัแปรทางประชากรศาตร์ เป็นตน้ว่า อายุ เพศ รายได ้อาชีพ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ 
สัญชาติ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 
เหตุผลหน่ึงก็คือ ความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค รวมทั้ งอัตราการใช้
ผลิตภณัฑม์กัจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์สูง 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ี
ประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆดงัต่อไปน้ี 

ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
หรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย 

ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ ของลูกค้าผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาของ
ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง 
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงั
ตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้
เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) 
แนวความคิดทางด้านตราสินค้าหรือตรายีห้่อ 
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ตราสินคา้ หรือ แบรนด ์หรือ ยีห่อ้ เป็นรูปแบบของภาพพจน์และไอเดีย ท่ีแสดงถึง
สินคา้ ผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่แสดงถึง ช่ือ โลโก ้สโลแกน และผลงานออกแบบของ
ตวัสินคา้ ตราสินคา้เป็นขอ้มูลในเชิงมโนธรรม ท่ีแสดงออกในทางรูปธรรมของสัญลกัษณ์
ท่ีส่ือถึงบริษทั สินคา้ บริการ หรือกลุ่มผูข้ายท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั การสร้างตราสินคา้ให้
ติดตลาดท าไดจ้ากการโฆษณา การบอกต่อ การออกแบบท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น ในปัจจุบนั
การสร้างตราสินคา้กลายมาเป็นจุดส าคญัของวฒันธรรมและปรัชญาการออกแบบ 
แนวความคิดทางด้านความภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty)  

เป็นความพึงพอใจท่ีสม ่าเสมอหรือการซ้ือตราเดิมในผลิตภณัฑ์ของบริษัทใด
บริษทัหน่ึง ประกอบดว้ย (1) ความภกัดีดา้นทศันคติ (Attitudinal loyalty) คือ มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตรา (2) ความภกัดีดา้นพฤติกรรม (Behavioral loyalty) เป็นการท่ีลูกคา้ยึดมัน่ในตรา
และพยายามแสวงหาตรานั้นเพื่อซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 
แนวความคิดทางด้านความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) 

มอร์แกน และฮนัท(์Morgan; & Hunt. 1994) กล่าววา่ ความไวว้างใจมีความส าคญั 
อย่างยิ่งในการก าหนดลกัษณะขอ้ผูกมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหว่างลูกคา้และองค์กร 
ความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจ านวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Integrity) 
โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดท่ีศึกษาเร่ือง
บุคลิกภาพและจิตวทิยา 
ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนั
ได้เพราะค าสองค าน้ีหมายถึงผลท่ีได้จากการท่ีบุคคลได้เขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้นและ
ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น ๆ ส่วนทศันคติดา้นลบจะ
แสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจ 
แนวความคิดเกีย่วกบัวสัดุก่อสร้าง 

ไม่มีวสัดุก่อสร้างใดท่ีเรียกไดว้า่ดีสมบูรณ์แบบ ถึงท่ีสุดแลว้สถานการณ์ของคุณจะเป็น
ตวับอกว่าวสัดุอะไรท่ีเหมาะสมในการน าไปใช้ท่ามกลางปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเราต้องเลือก
นอกเหนือจากความสามารถในการรับน ้ าหนกั และการใชง้านแลว้ ส าหรับโลกทุกวนัน้ียงั
มีเร่ืองท่ีส าคญัให้เราพิจารณาดว้ยเช่นกนัในวฒันธรรมแห่งการพึ่งตนเองนั้นจะมีประเด็น
ส าคญั 3 ขอ้ท่ีเป็นค าจ ากดัความของวสัดุก่อสร้างท่ีดีคือ 

1. หาไดง่้ายหรือไม่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
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2. สามารถใชง้านไดง่้ายหรือไม่ 
3. วสัดุนั้นสามารถใชง้านไดส้มประโยชน์หรือไม่ 

 
แนวความคิดเกีย่วกบัสินค้าจากประเทศจีน 

ตลาดสินคา้จีนมีการแข่งขนัท่ีสูงมีการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจเป็น
ศูนยส่์งออกป้อนสินคา้จีนไปทัว่โลก ในปัจจุบนัถา้ตอ้งการท าธุรกิจตอ้งศึกษาขอ้มูลแหล่ง
สินคา้อยา่งละเอียดก่อนซ้ือ แหล่งผลิตสินคา้ในจีนท่ีราคาถูกและคุณภาพดี  ผูป้ระกอบการ
ชาวไทยนิยมสั่งสินคา้จากประเทศจีนมาขายต่อ เพราะสินคา้จีนราคาถูก และมีให้เลือก
หลากหลายรูปแบบ แต่ก็มีผูป้ระกอบการจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่ประสบความส าเร็จ และตอ้ง
เลิกการน าเขา้ เพราะการจะเขา้ไปคา้ขาย หรือรับสินคา้จีนมาขายให้บรรลุเป้าหมายนั้น
ไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาล มีวฒันธรรม
ท่ีหลากหลาย มีแหล่งผลิตสินคา้อยูจ่  านวนมาก ดงันั้นผูท่ี้จะท าธุรกิจน าเขา้สินคา้จีนมาขาย
นั้น ส่ิงส าคญัต้องศึกษาให้ละเอียดคือ แหล่งขายสินค้าใด คือแหล่งดี เด่น ดัง รวมถึง
หนทาง หรือช่องทางในการติดต่อซ้ือขาย เพราะการท าธุรกิจน าเขา้สินคา้จีนมาขายไม่ใช่
เร่ืองง่าย และเป็นเร่ืองยากท่ีจะท าธุรกิจใหอ้ยูร่อดปลอดภยัในยคุท่ีการแข่งขนัสูงเช่นน้ี 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เพศกบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจยัของ พรนิภา  ทองเหวี่ยง (2549) พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัเห็นว่าปัจจยั
โดยรวมท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกร้านค้าวสัดุก่อสร้างไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โอฬาร ธปะเตมีย ์(2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกค้าร้านจ าหน่ายว ัสดุก่อสร้างในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรดล ชวนพาณิชย ์(2553) ไดท้  าการศึกษากลยุทธ์การจดัการ
ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในเขตเพชรบุรี พบว่า ผูจ้ดัการหรือเจา้ของกิจการ ร้านจ าหน่าย
วสัดุก่อสร้างในเขตเพชรบุรีเพศชายกบัเพศหญิงมีระดบัการปฎิบติักลยุทธ์การจดัการร้าน
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมี
ระดบัการปฎิบติักลยทุธ์การจดัการร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ไม่แตกต่างกนั 

อายุกบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจยัของ วิชยั เกียรติเดชานุภาพ ( 2553) พบวา่ อายุไม่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง จากการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi – Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

สถานภาพกบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
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จากงานวจิยัของ สมพงษ ์ จนัทร์ส่อง( 2550) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีเลือกซ้ือและการตดัสินใจของ
ลูกคา้ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในอ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวดัอุบลราชธานีพบวา่ ลูกคา้ท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การศึกษากบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจยัของ ปฎิวติั  บุญยงค์ (2548) พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือทางดา้นราคาต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนต์ทิพย ์ ท านอง ไดท้  า
การวดัความจงรักภกัดีต่อตรายี่ห้อ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และพิซซ่า ฮทั พบว่าระดับ
การศึกษามีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อตรายีห่อ้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อาชีพกบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจยั ของปฎิวติั  บุญยงค์ (2548) พบวา่อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในเร่ือง
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อเดือน การเปรียบเทียบราคาก่อนซ้ือและวตัถุประสงคใ์นการใช ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพสิฐ รุ่งสีทอง (2552)) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
ต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง ร้านไพศาลสิน อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี พบวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างร้านไพศาลสิน 
ดา้นราคาแตกต่างกนั 
 รายได้กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวจิยัของไพสิฐ รุ่งสีทอง (2552) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ให้
ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างดา้นผลิตภณัฑ์ไม่แตกต่างกนั จากการทดสอบ
โดย One way Anova ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของปิยนุช  เสือคง (2551) ไดท้  าการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างในประเทศไทยพบว่า ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ของประชากร มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณความต้องการใช้วสัดุ
ก่อสร้าง 
 Product กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวิจัยของวิชชุตา  จอมดวง (2550) พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เถินจงัหวดัล าปาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรินทร์  กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ซ่ึงพบว่า
ลูกคา้ไดใ้ห้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัมาก โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความรับผิดชอบต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา ความทนัสมยัของสินคา้ และ
ความใหม่ของสินคา้ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

Price กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากงานวจิยัของนิติวฒิุ  อ่อนละมยั(2550) พบวา่ปัจจยัดา้นราคาลูกคา้ให้ความส าคญัระดบั
มากท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 โดยลูกค้าเห็นว่า ราคาสินคา้สามารถต่อรองได้ มี
ความส าคญัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียความส าคญั 4.59 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วดัดานา สุกบินดิด (2545) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของลูกคา้ในก าแพงนครเวียงจนัทน์ พบว่า 
ราคาสินคา้ท่ีต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป และราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างโดยให้ความส าคญัระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของจากงานวิจยัของ ยุทธนา นฤนาทวงศส์กุล(2551)   พบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วน
จ ากดัยทุธนาฮาร์ดแวร์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นล าดบัมาก(3.80) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีลูกค้าให้ความส าคญั 3 อนัดับแรกได้แก่ จอดรถได้สะดวกและมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
กระบวนการสั่งซ้ือท าไดง่้ายและรวดเร็ว และท่ีตั้งของผูข้ายหาไดง่้าย ตามล าดบั 

Pomotion กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จาการศึกษาของ ชัยวฒัน์ เสรีวิริยะกุล (2550) ได้ท าการศึกษาแผนร้านคา้วสัดุก่อสร้าง 
พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดลูกคา้มีความเห็นว่ามีความส าคญัมาก คือ การให้
ส่วนลดเงินสด และการจดัใหมี้การส่งเสริมการขาย และจดัใหมี้ของช าร่วยตามเทศกาลจาก
ทางร้าน 

Brand Image กับความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากประเทศ
จีน 
จากงานวิจัยของวีรพุฒศรีเพียร (2552) พบว่า ปัจจัยทางด้านคุณค่าของตราสินค้า มี
ความสัมพนัธ์กบัการสร้างความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่านยั
ทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญักบัตราสินคา้ ก่อนท่ี
ลูกคา้จะเลือกซ้ือและเกิดความพึงพอใจ  

Brand Royalty กบัความพงึพอใจในตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากประเทศ
จีน 
จากการศึกษาของ มณีรัตน์  ก่อเกียรติตระกูล (2550)   เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ ท่ี มีตรายี่ห้อของผู ้บ ริโภคใน



408 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความมัน่ใจต่อตรายีห่อ้ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่ของ
ผูบ้ริโภคท่ีอายุแตกต่างกนัไม่แตกต่างกนัโดย 3 อนัดบัแรกคือ ยงัไม่แน่ใจในตรายี่ห้อ 
รองลงมาคือ ซ้ือยีห่อ้เดิม และซ้ือยี่ห้อใหม่ตามล าดบั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั ศุภชาติ เกตุแค 
(2552) ไดท้  าการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภกัดีต่อตราสินคา้
โทรศพัท์มือถือ  จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ไดใ้ห้คะแนนความภกัดีทั้งแบบผ่านความคิด
ไตรตรองไวแ้ล้ว แบบพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า และความภกัดีโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

Trust กบัความพงึพอใจในตรายีห้่อของวสัดุก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจีน 
จากการศึกษาของ พวงพยอม  แกว้มูล ( 2551) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าท่ีใช้ตราของผูจ้  าหน่าย (เฮาส์แบรนด์) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
จ  านวนของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใชสิ้นคา้เฮา้ส์แบรนด์ซ ้ ามีแนวโนม้จะใชต่้อร้อยละ 
37.4 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.5 ใชแ้น่นอนร้อยละ 27.2 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และ 

สถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที ่2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจในตรา

ยีห่อ้ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) 

โดยการใหค้ะแนนระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
  10  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  5  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
  0  หมายถึง  ไม่มีความพึงพอใจ 
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ตอนที ่3 ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีในตราสินคา้
,ความไวว้างใจในตราสินค้าโดยสอบถามเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 10 ระดับ(Rating 
Scale) โดยมีจ านวนค าถาม ทั้งส้ิน 15 ขอ้ ประกอบดว้ย  

ตอนที ่4 ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสอบถามเป็นมาตรฐานส่วนประเมินค่า 10 
ระดบั (Rating Scale)โดยมีค าถามจ าแนกเป็น 5 ขอ้  

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
54และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.00  ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 49.50 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.50 ส่วนใหญ่อาชีพประกอบอาชีพอ่ืนๆ (พนกับริษทัเอกชน) 
คิดเป็นร้อยละ 33.80ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.50 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จาก

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ผลิตภณัฑ์ (product) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่า
ต ่าสุดเท่ากบั 1 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.01และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.017ราคา (price) มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.86และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.615ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั0 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.840การส่งเสริมการตลาด 
(promotion) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.11 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.794 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.076 ความภกัดีในตราสินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10
ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.88 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.589 ความ
ไวว้างใจในตราสินคา้มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.46 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.973 
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4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตมาจาก
ประเทศจีนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจาก
ประเทศจีนของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 
10.00 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.24 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.938 
สรุปผลการวจัิย 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ,อายุ,สถานภาพ,การศึกษา,
อาชีพ,รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมา
จากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-
test(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไม่
แตกต่างกนั 
  สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, 
ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. 
และปริมณฑล 
  จากการศึกษา มีขอ้คน้พบทางสถิติดงัน้ี   
  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ี
ผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.001) สอดคลอง้กบั งานวิจยัของ  วิชชุตา  จอมดวง (2550) พบว่า 
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างของผูบ้ริโภคในอ าเภอเถินจงัหวดัล าปาง 
  ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิต
มาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  อย่างมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (Sig. = 0.344) ไม่สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ วดัดานา สุกบินดิด (2545) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือวสัดุ
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ก่อสร้างของลูกคา้ในก าแพงนครเวียงจนัทน์ พบว่า ราคาสินคา้ท่ีต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป และ
ราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผู ้บริโภคในกทม. และปริมณฑล  อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.004) สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ  ยุทธนา นฤ
นาทวงศ์สกุล (2551)   พบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจ ากดัยุทธนาฮาร์ดแวร์ จงัหวดั
เชียงใหม่   
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของ
วสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผู ้บริโภคในกทม. และปริมณฑล  อย่างมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.639) ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ องอาจ 
ประโยค (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือสีน ้าพลาสติกทาอาคารจากร้านคา้วสัดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  สมมุติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ตราสินคา้,ความจงรักภกัดี
ในตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในตรายี่ห้อ
ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล 
จากการศึกษามีขอ้คน้พบทางสถิติดงัน้ี    
  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจในตรา
ยีห่อ้ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรพุฒ ศรี
เพียร (2552) พบว่า ปัจจยัทางดา้นคุณค่าของตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างความ
พึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจ
ในตรายีห่อ้ของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  
อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.388)  
  ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust)  มีความสัมพนัธ์ต่อ ความพึงพอใจใน
ตรายี่ห้อของวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตมาจากประเทศจีนของผูบ้ริโภคในกทม. และปริมณฑล  
อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พวง
พยอม  แก้วมูล ( 2551) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีใช้ตราของผู ้
จ  าหน่าย (เฮาส์แบรนด)์ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
สมมุตฐิาน 

สมมุตฐิานที ่1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ T-Test 0.095 ปฏิเสธ 
อาย ุ F- Test 0.493 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F- Test 0.356 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F- Test 0.312 ปฏิเสธ 
อาชีพ F- Test 0.155 ปฏิเสธ 
รายได ้ F- Test 0.091 ปฏิเสธ 
สมมุตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
Product MRA 0.001 ยอมรับ 
Price MRA 0.344 ปฏิเสธ 
Place MRA 0.004 ยอมรับ 
Pomotion MRA 0.639 ปฏิเสธ 
สมมุตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 
Brand Image MRA 0.000 ยอมรับ 
Brand Royalty MRA 0.388 ปฏิเสธ 
Trust MRA 0.000 ยอมรับ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ีอาศยอัยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น  ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการขยายขอบเขตการ
ศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่มตวัอยา่งต่างจงัหวดั เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมาก
ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดใน
อนาคต    

2. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวสัดุ
ก่อสร้าง อาจท าการศึกษาต่อในดา้น “อิทธิพลของตรายี่ห้อท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ”  เพื่อประโยชน์ในวงกวา้งต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
ทุกๆดา้นท่ีมีอิทธิพล 

3. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ใช้ตวัแปรอิสระคือ ส่วนประสมทางการตลาด 
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ และความไว้วางใจในตรา
สินคา้ ควรท าการศึกษาเจาะลึกไปยังปัจจยัด้านความภาพลักษณ์ตราสินคา้ และ
ความไวว้างใจในตราสินคา้ตามกรอบแนวความคิดใหม่ท่ีไดเ้สนอในบทท่ี4 เพื่อ
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ประโยชน์ในแง่ของการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ โดยการศึกษาในเร่ือง 
CEM (Customer Experience Management ),CRM (Customer Relationship 
Management)  หรือ IMC (Integrated marketing communications) เป็นตน้ 

บรรณานุกรม 
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 เศรษฐศาสตร์,บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542. 
ชยัวฒัน์ เสรีวิริยะกุล. “ แผนธุรกิจ ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ,
 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวิทยาลยั
 รังสิต, 2550. 
ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ.การบริหารการตลาด.กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ์เปอร์เน็ท
 ,2547 
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 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551 
มณีรัตน์  ก่อเกียรติตระกูล. “ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
 ซ้ือคอมพิวเตอร์ ท่ีมีตรายี่ห้อของผบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร.รายงานการศึกษา
 คน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550 
มนตทิ์พย ์ ท านอง. “การวดัความจงรักภกัดีต่อตรายี่ห้อ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และพิซซ่า 
 ฮั ท .”วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต ,ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ , 
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