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บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิคา้ที่มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน"  ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล กลุ่มตวัอย่าง

ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีเ่คยซือ้เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่า

ท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่เีพศและระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ด้านความถี่โดยประมาณในการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

และ 0.01 ตามลาํดบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทธุรกจิ และประสบการณ์ในการรบัเหมาก่อสรา้ง

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน”

ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัตํ่ามากและคุณค่า

ตราสนิคา้ ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรูด้า้นความผกูพนักบัตราสนิคา้และดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั0.01, 0.05, 0.01 และ0.01 ตามลาํดบั ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัตํ่ามาก 

 

คาํสาํคญั: ตราสนิคา้ พฤตกิรรมการซือ้ เหลก็เสน้ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to studythe marketing mix and brand equity related to purchasing 

behavior on the Tata Tiscon Rebar Brand used by building contractors in the Bangkok metropolitan area. The 

sample included the building contractors who used Tata Tiscon Rebar brand in the Bangkok metropolitan  
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area, with a total of four hundred participants. The questionnaire was constructed and used as the tool for 

collecting data. The data was statistically analyzed using percentage, mean and standard deviation. The 

statistical hypotheses were tested employing a t-test, One-Way analysis of Variance and Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient. 

 The results of the research are as follows:Building contractorswith different genders and levels of 

education demonstrated different purchasing behaviors with regard to the Tata Tiscon rebar brandin terms of 

frequency of purchases at a statistically significant levels of 0.05 and 0.01 levels, respectively.  Building 

contractors with different levels ofmonthly income, type of business andmore experienced contractors 

demonstrateddifferent purchasing behaviors regarding the Tata Tiscon rebar brand in terms of average 

purchase value at a statistically significant level of 0.01 level.The marketing mix on price related to 

purchasing behavior regarding the Tata Tiscon rebar brandin the aspect of frequency to purchaseat a 

statistically significant levelof 0.01 level. The correlation was the same direction and very low level.The 

aspect of brand equity, such as of brand name awareness, perceived quality, brand associations and brand 

loyaltyrelated to purchasing behaviour of Tata Tiscon rebar brand in the aspect of frequency to purchase at a 

statistically significant levelsof 0.01, 0.05, 0.01 and 0.01levels respectively. The correlation wasthe same 

direction and very low level. 

 

Keywords: Brand, Buying Behavior, Steel, Construction Contractors 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมเหลก็และเหล็กกล้าถือได้ว่าเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคญัในการพฒันา

ประเทศ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นจาํนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์เฟอร์นิเจอร์ อาหารกระป๋อง (บรรจุภณัฑ)์ เครื่องจกัรกล และอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

เป็นต้น  และจากภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศทีม่กีารฟ้ืนตวัขึน้ทัง้ธุรกจิภาคก่อสรา้งและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

เช่น ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ยานยนต ์บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ ทาํใหค้วามตอ้งการใชเ้หลก็ในประเทศมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

รวมทัง้ความตอ้งการใชข้องอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศและการสง่ออกทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย สาํหรบัในปี 2558 น้ีคาด

ว่าตลาดธุรกิจก่อสร้างและอสงัหาริมทรพัย์จะขยบัตัว มีการเติบโตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากโครงการของภาครัฐทยอย

ขบัเคลื่อน ทัง้รถไฟฟ้าสายสต่ีางๆ  นอกจากน้ียงัมปีจัจยัสนบัสนุนอย่างการลดลงของอตัราดอกเบีย้นโยบาย มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัยไ์ด้แก่ มาตรการทางการเงนิ  คอื มาตรการผ่อนปรนเรื่องการอนุมตัสินิเชื่อทีอ่ยู่

อาศยั มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมการซือ้ที่อยู่อาศยั  ทีจ่ะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผูบ้รโิภคและ

กระตุ้นให้เกดิตดัสนิใจซือ้ของผู้บรโิภค และการลงทุนของภาครฐักจ็ะทําใหภ้าคเอกชนเกดิความเชื่อมัน่ในการลงทุน

ด้วยเช่นกนั ทางภาครัฐบาล ได้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 กรอบวงเงิน 2.575 ล้านล้านบาท เป็น

งบประมาณขาดดุล 2.5 แสนลา้นบาท  และประมาณการรายไดสุ้ทธทิี ่2.325 ลา้นลา้นบาท  โดยคาดจะช่วยขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิปีหน้าใหข้ยาย  6.3% (Normal GDP ) หรอืเป็นมูลค่า 13.201 ลา้นลา้นบาท เพิม่จากฐานสิน้ปีน้ี  7.7 แสน

ลา้นบาท เงนิเฟ้อเฉลีย่ 2% หรอืเป็นอตัราการเตบิโตเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ (Real GDP) ที ่4% กรอบวงเงนิรายจ่าย 2.575 

ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 19.5 % ของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จดีพี)ี ซึง่เพิม่ขึน้จากปีงบ 2557 วงเงนิ 5 หมื่น

ลา้นบาท หรอื 2%  ประกอบดว้ย 1.รายจ่ายประจาํ 2.027 ลา้นลา้นบาท สดัสว่น 78.7% ต่อวงเงนิงบประมาณ เพิม่จาก

ปีงบ 2557 วงเงนิ 9.599 พนัล้านบาท หรอื 0.5%,  2.รายจ่ายลงทุน 4.501 แสนลา้นบาท สดัส่วน 17.5% ต่อวงเงนิ
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ประมาณ  เพิม่ขึน้ 8.981 พนัลา้นบาท หรอื 2% จากปีงบปี 2557 ทําใหใ้นส่วนของอุตสาหกรรมก่อสรา้งในปี 2558 

คาดว่า จะมมีลูค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสรา้งสงูถงึ 1 ลา้นลา้นบาทเป็นปีแรก ขยายตวัสงูกว่าปี 2557 ประมาณ 

5 - 6% เน่ืองจากมหีลายโครงการทีช่ะลอการลงทุนในช่วงต้นปี 2557 จะกลบัเขา้มาลงทุนในปี 2558 เป็นจํานวนมาก 

รวมทัง้ยงัมโีครงการลงทุนของภาครฐั ทัง้โครงการลงทุนปกตปิระจาํปีงบประมาณ และโครงการลงทุนโครงสรา้งฟ้ืนฐาน

ต่างๆ ทัง้น้ี การลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสรา้งของไทย ภาครฐัจะเป็นตวันําภาคเอกชน ซึง่ในปี 2558 มองว่าการ

ลงทุนก่อสรา้งจะมาจากภาครฐัเป็นหลกั มสีดัส่วนประมาณ 55% และภาคเอกชน 45% สงูกว่าค่าปกตซิึง่อยู่ที ่50:50 

อสงัหารมิทรพัยท์ีข่ยายตวัสงูสดุจะเป็นการก่อสรา้งคอนโดมเินียมทัง้ในกรุงเทพฯทีจ่ะมคีวามสงูตัง้แต่ 30 ชัน้ขึน้ไป และ

คอนโดมเินียมในต่างจงัหวดัทีม่คีวามสงู 7 - 8 ชัน้ 

 ปจัจุบนัมคีวามตอ้งการใชเ้หลก็ภายในประเทศเพิม่ขึน้อยู่ทีร่อ้ยละ 0-3 และในงานก่อสรา้งต่างๆ นัน้ มกีาร

ใชเ้หลก็เป็นสว่นประกอบจาํนวนมาก เช่น เสาคอนกรตีมเีหลก็เสรมิอยู่ดว้ยเพื่อช่วยรบัแรงกดเพราะเหลก็รบัแรงกดได้

มากกว่าคอนกรตี ดงันัน้ผูร้บัเหมาก่อสร้างหากใชเ้หลก็ในโครงสรา้งไม่มคีุณภาพพอ การใชเ้หลก็เบา ในการก่อสรา้ง 

อาจทําให้เกิดผลกระทบตามมาได้ ทัง้ความเสียหายต่อโครงสร้าง เช่น คานร้าว เสาร้าว เป็นต้น ดังนั ้น

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งสว่นใหญ่จงึใหค้วามสาํคญักบัโครงสรา้งพืน้ฐาน ไม่ว่าจะเป็น งานฐานราก เสา คาน พืน้ โครงหลงัคา 

ระบบท่อประปาและไฟฟ้า โดยเฉพาะการใส่ใจองค์ประกอบที่สําคญัทีสุ่ดของงานโครงสร้างพื้นฐานอย่าง “เหลก็เสน้

ก่อสรา้ง” ซึง่เปรยีบเสมอืนหวัใจหลกัทีจ่ําเป็นต้องใชใ้นทุกงานโครงสรา้ง เพื่อเสรมิความแขง็แกร่งและความยดืหยุ่น

ใหก้บับา้น  

 จากปจัจยัต่างๆทีส่นับสนุนการใชเ้หลก็เสน้ในงานก่อสรา้งต่างๆ และอุตสาหกรรมก่อสรา้งทีม่กีารขยายตวั

อย่างต่อเน่ือง ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึความคดิเหน็ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีต่้องซือ้เหลก็เสน้เป็นประจํา ว่า

ในการเลอืกซือ้เหลก็เสน้นัน้ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสนิคา้ของ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ในดา้นต่างๆ มากน้อยเพยีงไร เพื่อทางบรษิทัจะสามารถนําไปปรบัปรุงจุดอ่อนและพฒันาจุด

แขง็ใหด้ยีิง่ขึน้ และนําไปปรบัแกก้ลยุทธก์ารทําการตลาด เพื่อใหลู้กค้ารบัรู้ถึง ตราสนิค้าและสร้างความไว้วางใจต่อ

ผลติภณัฑม์ากขึน้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อเหลก็เสน้ “ทาทาทิส

คอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสนิคา้และพฤตกิรรมการซื้อเหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

 1. ปจัจยัสว่นบุคคล 

  1.1 เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 
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  1.2  อายุ 

   1.2.1 20 - 29 ปี 

   1.2.2 30 - 39 ปี 

   1.2.3 40 - 49 ปี 

   1.2.4 50 ปีขึน้ไป  

  1.3  ระดบัการศกึษา 

   1.3.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.3.2 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

   1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.4.1 ไม่เกนิ 10,000 บาท 

   1.4.2 10,001 – 20,000 บาท 

   1.4.3 20,001 – 30,000 บาท 

   1.4.4 30,001 – 40,000 บาท 

   1.4.5 40,001 บาทขึน้ไป 

  1.5  ประเภทของธุรกจิ 

   1.5.1 บรษิทัมหาชนจาํกดั/บรษิทัจาํกดั 

   1.5.3 หา้งหุน้สว่น 

   1.5.4 บุคคลธรรมดา 

   1.5.5  อื่นๆ ………. 

  1.6  ประสบการณ์ในการรบัเหมาก่อสรา้ง 

   1.6.1 น้อยกว่า 1 ปี 

   1.6.2 มากกว่า 1 ปี – 3 ปี 

   1.6.3 มากกว่า 3 ปี – 6 ปี 

   1.6.4 มากกว่า 6 ปีขึน้ไป 

 2.  สว่นประสมทางการตลาด 

  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

  2.2 ดา้นราคา 

  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 3.  คุณค่าตราสนิคา้ 

  3.1 การรูจ้กัตราสนิคา้ 

   3.2 คุณภาพทีร่บัรู ้

     3.3 ความผกูพนักบัตราสนิคา้ 

     3.4 ความภกัดกีบัตราสนิคา้ 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทของธุรกจิ และประสบการณ์ในการรบัเหมาก่อสรา้ง แตกต่างกนัมพีฤตกิรรม

การซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” แตกต่างกนั 

 2.  ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 3.  คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42) อธบิาย

ว่า ลกัษณะทางประชาการศาสตร์ (Demographic)  ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั 

รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑใ์ชบ้่อยมากในการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะ

ทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรม

ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี

ประสทิธภิาพต่อการกาํหนดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 ความหมายของทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค โซโลมอน (Solomon. 1996: 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

“พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง การศกึษาถึงกระบวนการต่างๆ ที่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเขา้ไปเกี่ยวข้อง เพื่อทําการ

เลอืกสรร การซื้อ การใช้ หรอืการบรโิภค อนัเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร ความคดิ หรอืประสบการณ์ เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการ และความปรารถนาต่างๆ ใหไ้ดร้บัความพอใจ” 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ตวัแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของคอทเลอร ์(Kotler. 2003: 174) ไดค้ดิตวัแบบเพื่อ

อธิบายพฤติกรรมผุ้บริโภค โดยอาศยัทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกบัพฤติกรรมของมนุษย์ที่ว่าพฤติกรรมต่างๆ เกดิขึน้ได ้

จะตอ้งมสีาเหตุ หรอืสิง่เรา้ (Stimuli) หรอืสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทําใหเ้กดิพฤตกิรรมดงักล่าว เป็นตวัป้อน (Input) ผ่าน

เขา้สู่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีเ่ปรยีบเสมอืนกล่องดํา (Black Box) ทีอ่ยู่ภายใต้อทิธพิลของวฒันธรรม 

สงัคม จติวทิยา และปจัจยัสว่นบุคคล จากนัน้จงึแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง (Response) ต่อสิง่เรา้ หรอืสิง่กระตุ้นในรูป

ของการตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้ 

 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 193) ไดก้ล่าวไวว้่า การวเิคราะห์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะ

ความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ และการใชข้องผูบ้รโิภค คาํตอบทีไ่ดจ้ะชว่ยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยุทธท์าง

การตลาดทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ความหมายของตราสินค้า คอทเลอรแ์ละอารม์สตอง (Kotler; & Armstrong. 1996) ไดใ้หค้วามหมายของ

ตราสนิคา้ว่าเป็น ชื่อ (Name) คาํ (Term) สญัลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรอืสว่นประสมของสิง่ดงักล่าว 

เพื่อระบุถึงสนิค้าและบรกิารของผู้ขายรายใดรายหน่ึงหรอืกลุ่มของผู้ขาย เพื่อแสดงถึงลกัษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง  

ส่วนเสร ีวงษ์มณฑา (2540: 41)[6] ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของตราสนิคา้ (Brand) ว่าควรจะต้องม ี(1) บุคลกิทีย่ ัง่ยนื 

(Durable Personality) ประกอบดว้ยการรวมกนัทางดา้นคุณค่าทางกายภาพ (Physical Value) และคุณค่าดา้นการใช้

สอย (Functional Value) ตลอดจนคุณค่าด้านจติวทิยา (Phychological Value) (2) การตดัสนิใจซือ้สนิค้าเกดิขึน้ 

เพราะผู้บรโิภคมคีวามรู้สกึทีถู่กต้อง และมคีวามพงึพอใจต่อตราสนิค้า (3) ผลติภณัฑ์เป็นสิง่ที่สรา้งไดใ้นโรงงาน แต่

คุณค่าของตราสนิคา้เกดิจากการรบัรูภ้าพลกัษณ์ (Perceptual Image) ของผูบ้รโิภค และ (4) คู่แข่งสามารถเลยีนแบบ

คุณลกัษณะของสนิค้าได้ แต่คุณค่าของตราสินค้าคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ เพราะเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ในใจ

http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
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ผู้บรโิภค ซึ่งนัน่หมายความว่าการที่ผู้บรโิภคซื้อสนิค้าใดสนิค้าหน่ึงนัน้เป็นเพราะตราสนิค้าแตกต่างกนั ดงันัน้ ตรา

สนิคา้ทีป่ระสบความสาํเรจ็จงึเป็นตราสนิคา้ทีแ่ตกต่างในใจผูบ้รโิภค 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้รบัเหมาก่อสร้างที่เคยซื้อเหล็กเสน้ “ทาทาทสิคอน” ที่อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ีคือ ผู้รบัเหมาก่อสร้างที่เคยซื้อเหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ที่อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน การกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจงึใชว้ธิกีาร

คํานวณแบบทีไ่ม่ทราบประชากรและกําหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งค่าทีไ่ด้คอื 385 ราย และมกีารเผื่อความ

ผดิพลาดของแบบสอบถามไว ้4% เท่ากบั 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการวจิยั เรื่องส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สามารถสรุป

ผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อ

เดอืน ประเภทธุรกจิ และประสบการณ์ในการรบัเหมาก่อสรา้ง โดยแจกแจงจาํนวน และค่ารอ้ยละ 

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 400 ตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 

295 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.8 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี จาํนวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี

ขึน้ไป จํานวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.2 รายไดต่้อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

31.8 ประเภทธุรกจิบุคคลธรรมดาและอื่นๆ จํานวน 229 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.2  และประสบการณ์ในการรบัเหมา

ก่อสรา้งมากกว่า 1 ปี – 3 ปี จาํนวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.0 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 จากการวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่า ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั ด ีเมื่อพจิารณา

เป็นรายดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมผูร้บัเหมาก่อสรา้งมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

เหลก็เสน้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เหลก็เสน้มคีุณภาพด ีแขง็แกร่ง ทนทาน มาตรฐานการผลติ

ไว้วางใจได้ เช่น มาตรฐาน ISO9001, ISO140000 และเหลก็เสน้มน้ํีาหนักเตม็ มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก ส่วน

เหลก็เสน้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน BIS ของประเทศอนิเดยี และมเีหลก็เสน้ครอบคลุม

ทุกขนาดใหเ้ลอืกซือ้ มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ี

 ด้านราคาโดยรวมผู้รบัเหมาก่อสร้างมีความคดิเหน็อยู่ในระดบัดี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มี

ความคดิเหน็ในระดบัด ีไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ ราคาอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และราคาใกลเ้คยีงกบั

ยีห่อ้อืน่ 
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 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมผูร้บัเหมาก่อสรา้งมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าทุกขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีได้แก่ การวางสนิค้า สามารถหาได้ง่าย เป็นระเบยีบ มคีวามสะอาด  อากาศ

ปลอดโปร่ง ไม่มคีวามชื้น ติดต่อกบัทางร้านค้าได้สะดวกในการสัง่ซื้อ สามารถหาซื้อเหล็กเส้น"ทาทาทิสคอน" ได้

สะดวกตามรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งต่างๆ และบรกิารสง่รวดเรว็ ตรงต่อเวลา  

 ดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมผูร้บัเหมาก่อสรา้งมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า พนกังานขายมกีารใหบ้รกิารทีเ่ป็นมติร ใสใ่จในการบรกิาร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก รองลงมาคอื รา้นคา้

มพีนักงานขายทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัเหลก็สามารถใหค้ําแนะนําเกีย่วกบัลกัษณะสนิคา้ทีต่รงกบัความต้องการใชง้านของ

ลกูคา้ มกีารใหส้ว่นลดเมื่อซือ้ในปรมิาณมาก มกีารโฆษณาสนิคา้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วทิยุ และ วารสาร อยู่เสมอ มกีาร

จดักจิกรรมสมัมนา ใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง และมกีารแจกของสมนาคุณเมื่อซือ้ครบตามกําหนด มคีวามคดิเหน็

อยู่ในระดบัด ี

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพ

ทีร่บัรู ้ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ และด้านความภกัดกีบัตราสนิคา้ โดยการนําเสนอขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 จากการวเิคราะหคุ์ณค่าตราสนิคา้ โดยรวม พบว่า ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั ด ีเมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ด้านความรู้จกัตราสนิค้าโดยรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกข้อมคีวาม

คดิเหน็ในระดบัด ีไดแ้ก่ ตราสนิคา้ของเหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" มชีื่อเสยีง เมื่อพดูถงึเหลก็เสน้ท่านจะนึกถงึ ตราสนิคา้ 

"ทาทาทสิคอน" เท่านัน้ และท่านคดิว่าตราสนิคา้ "ทาทาทสิคอน" เหนือกว่าตราสนิคา้อื่น  

 ดา้นคุณภาพทีร่บัรูโ้ดยรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มคีวามคดิเหน็ใน

ระดบัด ีไดแ้ก่ เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" มคีวามทนทานใชง้านไดด้ ีเหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" ผลติดว้ยกระบวนการ

ผลติทีม่คีุณภาพ และเหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" มกีารพฒันาคุณสมบตัต่ิางๆ อยู่เสมอ เช่น มเีหลก็เสน้ตา้นแผ่นดนิไหว  

 ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้โดยรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มคีวาม

คดิเห็นในระดบัดี ได้แก่ ความเชื่อมัน่ในคุณภาพของเหล็กเสน้ "ทาทาทิสคอน" โครงการก่อสร้างที่ใช้เหล็กเส้น             

"ทาทาทสิคอน" มคีวามมัน่คง แขง็แรง และรูส้กึว่าเหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" มคีุณภาพเหนือกว่าเหลก็เสน้ยีห่อ้อื่นอย่าง

ชดัเจน  

 ดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้โดยรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มคีวาม

คดิเหน็ในระดบัด ีไดแ้ก่ ความตัง้ใจจะซือ้เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" เท่านัน้ การแนะนําผูอ้ื่นซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิ

คอน” การซือ้เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" เป็นประจาํ จะยงัคงซือ้เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" แมว้่ายีห่อ้อื่นจะลดราคา และ

จะซือ้เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" หากมกีารเพิม่ราคาสงูขึน้ 

 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยแจกแจงจาํนวน และค่ารอ้ยละ 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูต้อบแบบสอบถาม 

400 ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ใช้เมื่อต้องใช้กบังานที่ต้องการความปลอดภัยและความแขง็แรงสูงจํานวน 161 คน             

คดิเป็นรอ้ยละ 40.2 บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” คอื ตวัเอง จํานวน 178 คนคดิเป็นรอ้ยละ 

44.4 และใชว้ธิกีารชาํระเงนิค่าสนิคา้ดว้ยเงนิสด จาํนวน 350 คนคดิเป็นรอ้ยละ 87.5 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จาํนวน 3 ขอ้ ดงัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์

ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทธุรกิจ และประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง              

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้ร ับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน                    

มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” แตกต่างกนั พบว่า   

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทิสคอน” ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อโดยเพศ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05             

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ดา้นมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้ร ับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุแตกต่างกัน                   

มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” แตกต่างกนั พบว่า  

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทิสคอน” ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง

กนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” แตกต่างกนั พบว่า 

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ด้านความถี่โดยประมาณในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่ง

สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้รบัเหมาก่อสร้างที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความถี่ในการซื้อ

โดยประมาณมากกว่าระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” แตกต่างกนั พบว่า  

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้

เหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นมูลค่าการ

ซือ้โดยเฉลีย่ มากทีส่ดุ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ปีระเภทของธุรกจิแตกต่าง

กนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” แตกต่างกนั พบว่า  

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่ปีระเภทของธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
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 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ปีระเภทของธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดย

ผู้รบัเหมาก่อสร้างที่เป็นประเภทของธุรกิจบรษิัทมหาชนจํากดั/บรษิัทจํากดัมพีฤติกรรมการซื้อเหลก็เสน้ “ทาทาทิส

คอน” ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่มากทีส่ดุ  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้ร ับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีประสบการณ์ในการ

รบัเหมาก่อสรา้งแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” แตกต่างกนั พบว่า  

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่ปีระสบการณ์ในการรบัเหมาก่อสรา้งแตกต่าง

กนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ปีระสบการณ์ในการรบัเหมาก่อสรา้งแตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่ปีระสบการณ์ในการรบัเหมาก่อสรา้งมากกว่า 6 ปีขึน้

ไป มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่มากทีส่ดุ  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน”ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า  

 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน”

ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน”

ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการวจิยัพบว่า  

 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน”

ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.169 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก กล่าวคอื ถา้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาดขีึน้ จะ

ทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก  

http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
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 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการวจิยัพบว่า  

 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เสน้           

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทา

ทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2.4 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการวจิยัพบว่า  

 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เส้น          

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เส้น         

“ทาทาทสิคอน” ของผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรู ้ดา้นความผูกพนั

กบัตราสนิค้า และด้านความภกัดกีบัตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 คุณค่าตราสินค้าโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.196 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก กล่าวคอื ถ้าผู้รบัเหมาก่อสร้างมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิค้าโดยรวมมากขึน้ จะทําให้

พฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก  

 คุณค่าตราสินค้าโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.1 คุณค่าตราสินค้า ด้านความรู้จกัตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการวจิยัพบว่า  

 คุณค่าตราสินค้า ด้านความรู้จ ักตราสินค้าโดยรวม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น             

“ทาทาทสิคอน”ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.184 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก กล่าวคอื ถา้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้น

ความรูจ้กัตราสนิคา้โดยรวมมากขึน้ จะทําใหพ้ฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถี่โดยประมาณใน

การซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก  
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 คุณค่าตราสินค้า ด้านความรู้จ ักตราสินค้าโดยรวม ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น          

“ทาทาทสิคอน” ของผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.2 คุณค่าตราสนิค้า ดา้นคุณภาพทีร่บัรู้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการวจิยัพบว่า  

 คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน”

ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.127 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก กล่าวคอื ถา้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู้โดยรวม

มากขึน้ จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก  

 คุณค่าตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่รบัรู้โดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เสน้ “ทาทาทสิ

คอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.3 คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการวจิยัพบว่า  

 คุณค่าตราสนิค้า ด้านความผูกพนักบัตราสนิค้าโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เสน้            

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่าง

มนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.127 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้รบัเหมาก่อสร้างมคีวามคิดเหน็ต่อคุณค่าตราสนิค้า  

ด้านความผูกพันกับตราสินค้าโดยรวมมากขึ้น จะทําให้พฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ด้านความถี่

โดยประมาณในการซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก 

 คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้โดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ของผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.4 คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดกีบัตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการวจิยัพบว่า  

 คุณค่าตราสนิค้า ด้านความภกัดกีบัตราสนิค้าโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ เหล็กเส้น            

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ อย่าง

มนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.127 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก กล่าวคอื ถา้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้น

ความภกัดกีบัตราสนิคา้โดยรวมมากขึน้ จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถี่โดยประมาณ

ในการซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก    

 คุณค่าตราสนิค้า ด้านความภักดกีบัตราสนิค้าโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เส้น  

“ทาทาทสิคอน” ของผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ "ทาทาทสิคอน" ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สามารถนํามาอภปิรายผลได้

ดงัน้ี  

 1. ผู้ร ับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ แตกต่างกนั โดยเพศชายมคีวามถีโ่ดยประมาณในการซือ้

มากกว่าเพศหญงิ เน่ืองจากเพศชายจะอยู่หน้างานก่อสรา้งและรบัผดิชอบการจดัหาวสัดุในการก่อสรา้งต่างๆมากกว่า

เพราะงานก่อสรา้งเป็นงานหนกัทีเ่พศหญงิจะไม่ไดเ้ขา้มารบัผดิชอบหน้างาน และเพศชายจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในตวั

ผลติภณัฑแ์ละการใชง้านมากกว่าเพศหญงิ ดงันัน้ในการซือ้จงึเป็นเพศชายทีต่้องออกไปซือ้บ่อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ อารรีตัน์ สุขพริยิะกุล (2555) ศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่สําคญัในการซื้อวสัดุก่อสร้างของ

รา้นคา้ปลกีจากรา้นคา้สง่วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า รา้นคา้ปลกีทีม่เีพศของฝา่ยจดัซือ้ต่างกนั มปีจัจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่สําคญัในการซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกัน 

เน่ืองจากในปจัจุบนัสภาวะแวดลอ้มทาง เศรษฐกจิ ทางสงัคม มกีารแขง่ขนัสงูในเรื่องการทาํงาน เวลาในแต่ละวนั ทาํให้

ผูช้ายใหค้วามสาํคญัในเรื่องกระบวนการแตกต่างจากผูห้ญงิ  

  ผู้ร ับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นมลูค่าการซือ้โดยเฉลีย่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากมูลค่าการซือ้จะขึน้อยู่กบัลกัษณะการใช้

งาน ขนาดโครงการ ทําใหเ้พศไม่มผีลต่อมูลค่าการซือ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภสวสัดิ ์รอดเจรญิ (2557) ศกึษา

การเปรยีบเทยีบที่มผีลต่อปจัจยัการตดัสนิใจซื้อระหว่างคอนโดมิเนียม IDEO VERVE กบัคอนโดมเินียม THE 

RHYTHM ณ สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสอ่อนนุช พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้คอนมิ

เนียมตดิรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชในดา้นมลูค่าการซือ้ 

 2.  ผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ที่มีอายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ และดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก 

จาํนวนการซือ้และมลูค่าในการซือ้มกัจะขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการก่อสรา้งเป็นหลกั ผูร้บัเหมาจะมอีายุมากหรอืน้อยก็

ไม่มผีลกบัการความถีแ่ละมลูค่าการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารรีตัน์ สุขพริยิะกุล (2555) พบว่า ฝ่ายจดัซือ้ที่

มีอายุแตกต่างกัน มีปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่สําคญัในการซื้อสนิค้าจากร้านค้าส่งวสัดุก่อสร้างในจงัหวัด

สมุทรปราการไม่แตกต่างกนั 

 3.  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้แตกต่างกนั โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่กีารศกึษาระดบั

ตํ่ากว่าปรญิญาตรีมพีฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อมากกว่าระดบั

การศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป เน่ืองจาก ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่รีะดบัตํ่ากว่าปรญิญาตรสีว่นใหญ่เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งงาน

ขนาดเลก็ทีจ่ะไม่ซือ้เหลก็เสน้จาํนวนมากเพื่อไปเกบ็แต่จะซือ้จาํนวนน้อย เมื่อไม่พอจงึออกไปซือ้เพิม่ ทาํใหม้คีวามถี่ใน

การซือ้มากกว่า ในขณะทีผู่ร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป ส่วนใหญ่จะเป็นหวัหน้างานก่อสรา้ง

ขนาดใหญ่ซึ่งซื้อตามจํานวนที่มกีารวางแผนไว้แล้ว ทําให้ความถี่ในการซื้อน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ        

อารีรตัน์ สุขพริยิะกุล (2555) พบว่า ฝ่ายจดัซื้อที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่

สาํคญัในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้สง่วสัดุก่อสรา้งในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั เน่ืองจากการศกึษาต่างกนัทําใหม้ี

ความรูแ้ตกต่างกนัไปในดา้นวชิาการ การเรยีนการสอน ระดบังานทีร่บัผดิชอบ ทาํใหก้ารตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 

  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซื้อเหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก เหล็กเส้นส่วนใหญ่จะเป็น

ส่วนประกอบหลกัของเสาเขม็และคาน ซึง่ปรมิาณการซือ้ในแต่ละโครงการจะไม่แตกต่างกนัมากนัก ดงันัน้ มูลค่าการ

http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
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ซือ้โดยเฉลีย่จงึไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คอทเลอร ์(Kotler. 2003: 174) เรื่องตวัแบบพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค กล่าวว่า สิง่กระตุน้ทีผ่ลกัดนัใหบุ้คคลเกดิการตอบสนอง หรอื ตดัสนิใจ สิง่กระตุ้นถอืเป็นเหตุจูงใจทีท่ําใหเ้กดิ

การซือ้สนิคา้ (Buying Motive) ซึง่สิง่กระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นความต้องการของผูบ้รโิภคทีอ่ยู่

ภายนอกองคก์ร และไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ขนาดงาน ชนิดของงาน เป็นตน้ 

 4.  ผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากความถี่ในการ

ซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน และการวางแผนการใช้งานเป็นหลัก รายได้ต่อเดือนจึงไม่มีผลต่อความถี่

โดยประมาณในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติาภา ชะโย (2557) ทีศ่กึษาความพงึพอใจในตรายีห่อ้ของวสัดุ

ก่อสร้างทีผ่ลติจากประเทศจนีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลพบว่า ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรด์้าน

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ส่งผลต่อจํานวนครัง้ในการซือ้ตรายีห่้อของวสัดุก่อสรา้งทีผ่ลติมาจากประเทศจนี ไม่

แตกต่างกนั 

  ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่แตกต่างกนั โดย ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

40,001 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ยมากที่สุด เน่ืองจาก 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001- 40,000 บาท และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไปจะเป็น

ผูดู้แลงานโครงการขนาดใหญ่ทีม่ปีรมิาณการใชเ้หลก็มาก ส่วนระดบัรายไดข้องผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่มรีายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน 20,001 – 30,000 บาท เป็นผูร้บัเหมาขนาดกลางทีร่บังานตัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึขนาดกลางทาํใหม้ปีรมิาณการใช้

เหลก็น้อยกว่า มูลค่าการซือ้จงึน้อยกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิุตา หว่างจ้อย (2555) ศกึษาพฤตกิรรมและ

แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เน้ือแข็งของผู้บริโภค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปจัจัยทาง

ประชากรศาสตร ์ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลกบัค่าใชจ้่ายในการซือ้เฟอรนิ์เจอรไ์มเ้น้ือแขง็ในแต่ละครัง้ 

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

 5. ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่ปีระเภทของธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากความถีใ่นการซือ้ขึน้อยู่กบั

ความต้องการใชง้าน และการวางแผนการใชง้านเป็นหลกั ประเภทของธุรกจิจงึไม่มผีลต่อความถี่โดยประมาณในการ

ซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติาภา ชะโย (2557) พบว่า ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรด์า้นประเภทรา้นคา้ทีแ่ตกต่าง

กนั สง่ผลต่อจาํนวนครัง้ในการซือ้ตรายีห่อ้ของวสัดุก่อสรา้งทีผ่ลติมาจากประเทศจนี ไม่แตกต่างกนั 

  ผูร้บัเหมาก่อสร้างที่มปีระเภทของธุรกจิบรษิทัมหาชนจํากดั/บรษิัทจํากดัมพีฤติกรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ดา้นมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย มากกว่าผูร้บัเหมาก่อสร้างที่มปีระเภทของธุรกจิบุคคลธรรมดาและอื่นๆ 

เน่ืองจากบรษิทัมหาชนจาํกดั/บรษิทัจาํกดั จะรบังานก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ซึง่มูลค่าการซือ้ในแต่ละครัง้สงู ทําใหมู้ลค่า

การซื้อโดยเฉลี่ย มากกว่าผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีเ่ป็นประเภทของธุรกจิบุคคลธรรมดาและอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541:38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์มคีวามสาํคญัต่อนักการตลาดเพราะมนั

เกีย่วกนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย คอืหากธุรกจิมขีนาดใหญ่อุปสงคก์จ็ะสงูตามเช่นกนั 

 6.  ผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ที่มีประสบการณ์ในการรบัเหมาก่อสร้าง

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก

ความถี่ในการซื้อขึ้นอยู่กบัความต้องการใช้งาน และการวางแผนการใช้งานเป็นหลกั ประสบการณ์ในการรบัเหมา

ก่อสรา้งจงึไม่มผีลต่อความถี่โดยประมาณในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติาภา ชะโย (2557) พบว่า ปจัจยั

ดา้นประชากรศาสตรด์า้นระยะเวลาในการทาํธุรกจิแตกต่างกนั สง่ผลต่อจาํนวนครัง้ในการซือ้ตรายีห่อ้ของวสัดุก่อสรา้ง

ทีผ่ลติมาจากประเทศจนี ไม่แตกต่างกนั 

http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
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  ผู้รบัเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างมากกว่า 6 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อ

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ยมากที่สุด เน่ืองจากผู้รบัเหมาก่อสร้างที่มปีระสบการณ์ในการ

รบัเหมาก่อสร้างมานาน จะมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ค้า มีการใช้งานสินค้ามานานและไว้วางใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เฉลมิพล รุ่งเรอืงสมัฤทธิ ์(2554) ทีศ่กึษาปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีผ่ลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกคา้องค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จิ

เนียริง่ 744 จาํกดั พบว่า ระยะเวลาในการตดิต่อธุรกจิกบับรษิทั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวน เครื่องปรบัอากาศ

ของกลุ่มลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จาํกดั ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นกลุ่มทีม่รีะยะเวลาดาํเนินธุรกจิมากกว่า 

15 ปี เน่ืองจากลกูคา้มคีวามเชื่อใจ รวมถงึมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทั 

 7.  ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน”      

ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้และดา้นมูลค่าการซือ้

โดยเฉลีย่ เน่ืองจาก เหลก็เสน้เป็นสนิคา้ทีม่คีวามจาํเป็นทีต่อ้งใชง้านมากกว่าซือ้จากความรูส้กึพงึพอใจ ดงันัน้ ผูบ้รโิภค

จงึจําเป็นต้องซื้อและผู้บรโิภคไม่ได้ใหค้วามสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดเป็นพเิศษ เพราะสนิค้าในแต่ละตรา

สนิคา้ไม่ไดม้คีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจนมากนัก ผูบ้รโิภคจงึเลอืกซือ้ไดต้ามความสะดวกมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั

แนวคดิของ คอตเลอร ์(2003) กล่าวว่า สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดที่

สามารถควบคุมได้ ซึ่งกจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจ

ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พื่อใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความ

ตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ 

 8.  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิ

คอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้และดา้นมูลค่า

การซือ้โดยเฉลีย่ เน่ืองจาก ผลติภณัฑเ์หลก็เสน้ก่อสรา้งแต่ละตราสนิคา้ไม่มคีวามแตกต่างของผลติภณัฑอ์ย่างชดัเจน

มากพอ ทําให้ผู้บรโิภคคดิว่าสามารถเลอืกตราสนิค้าใดมาใช้กไ็ด้โดยไม่รู้สกึถึงความแตกต่างของผลการใช้งาน ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ (2550: 19-22) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขาย

โดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการของลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ ปจัจยัหน่ึงในการกําหนดกลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์คอื 

การพจิารณาองคป์ระกอบ (คุณสมบตั)ิ ของผลติภณัฑ ์(Product component) ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคพจิารณาแลว้ไม่พบความ

แตกต่างจงึทาํใหผ้ลติภณัฑน์ัน้ไม่โดดเด่นกว่าคู่แขง่ 

 9.  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิ

คอน”ของผู้ร ับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ โดยมี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจาก เหล็กเสน้เป็นสนิค้าที่ถึงแม้ว่าราคาจะขึน้หรอืลงก็ตาม 

ผู้บรโิภคกจ็ําเป็นต้องซื้อไปใช้เพื่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ความถี่ในการซื้อเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคจะประเมนิสถานการณ์ราคาก่อนการซือ้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภชยั ชูสุวรรณ์ และวนัทนีย ์

ภูมภิทัราคม (2553) ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการซือ้เหลก็ลวดคารบ์อนเพื่อใชผ้ลติสลกัภณัฑข์องผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัการซื้อเหล็กลวด

คารบ์อนเพื่อใชผ้ลติสลกัภณัฑข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 

  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” 

ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลีย่ เน่ืองจากราคาของเหลก็เสน้

จะขึน้ลงในปรมิาณไม่มาก แต่เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑท์ีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการสรา้งสาธารณูปโภค ดงันัน้ต่อใหร้าคาจะขึน้

หรอืลง ผูบ้รโิภคกย็งัคงต้องซือ้ ทําให้มูลการซือ้เฉลีย่ไม่เปลีย่นแปลง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คอทเลอร ์(Kotler. 

2003: 174) กล่าวว่า สิง่กระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นความต้องการของผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ภายนอกองคก์ร 

http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
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และไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกจิ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกจิ หรอืรายได้ของผู้บรโิภค 

ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํรงชวีติ ซึง่ลว้นแต่มอีทิธพิลต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 10. สว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ และ

ดา้นมูลค่าการซือ้โดยเฉลี่ย เน่ืองจากผูบ้รโิภคมองว่า ร้านคา้วสัดุก่อสรา้งทุกรา้นมบีรกิารทีใ่กลเ้คยีงกนั และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้หมอืนกนั ดงันัน้ไม่ว่าจะรา้นใหญ่หรอืเลก็ผูบ้รโิภคกไ็ม่รูส้กึถงึความแตกต่าง 

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ( Place ) เป็นกจิกรรม

ที่เกี่ยวขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดล้อมในการนําเสนอบรกิารให้แก่ลูกค้า ซึ่งมผีลต่อการรบัรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของบรกิารทีนํ่าเสนอ ซึง่จะตอ้งพจิารณาในดา้นทาํเลทีต่ัง้ ( Location ) และช่องทางในการนําเสนอบรกิาร

(Channels )  เมื่อลกูคา้ไม่เหน็ความแตกต่างจงึรบัรูคุ้ณค่าและประโยชน์ไม่แตกต่างกนั 

 11. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ และ

ดา้นมูลค่าการซื้อโดยเฉลี่ย เน่ืองจาก ผลติภณัฑเ์หลก็เสน้ก่อสร้างเป็นสนิคา้ที่ใชเ้ฉพาะกลุ่มและใชเ้ฉพาะงาน ดงันัน้ 

แมม้กีารสง่เสรมิการตลาดแต่ไม่ไดม้โีครงการก่อสรา้งผูบ้รโิภคกจ็ะไม่ซือ้เพราะอยากไดข้องแถมหรอืสว่นลด เพราะการ

ซือ้เหลก็เสน้มาเกบ็ไวน้านๆมโีอกาสเกดิสนิม ซึง่ไม่เป็นผลดต่ีอการนําไปใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ  

เสรรีตัน์ (2550: 19-22) กล่าวว่า การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผูข้าย

กบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ โดยการตดิต่อสื่อสารอาจจะใชพ้นักงานขาย (Personal selling) และ

ไม่ใชค้น (Non-personal selling) โดยเครื่องมอืดา้นการสง่เสรมิการขาย (Sales promotion) เป็นกจิกรรมสง่เสรมิทีช่่วย

กระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าขัน้สุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการส่งเสริมการขาย แต่

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ทีซ่ือ้เหลก็เสน้มคีวามรูแ้ละสามารถใชง้านเป็นอยู่แลว้ และเป็นสนิคา้ทีไ่ม่สามารถนํามาทดลองใหก้บั

ผูบ้รโิภคดไูดว้่าแตกต่างอย่างไร 

 12. คุณค่าตราสนิค้าโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น “ทาทาทิสคอน” ของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซื้อ โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทิศทางเดียวกนั ในระดับตํ่ามาก เน่ืองจาก เมื่อพิจารณาจากรูปลกัษณ์ภายนอกแล้วเหล็กเส้นตราสินค้าต่างๆ มี

รูปลกัษณ์ไม่แตกต่างกนัมากนัก และการนําไปใช้งานนัน้นํามาเปรียบเทียบได้ยากว่าการใช้งานดีหรือไม่ด ีดงันัน้

ผูบ้รโิภคจงึใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกซือ้ตราสนิคา้ทีต่นรูจ้กัและเป็นทีย่อมรบัในแวดวงการก่อสรา้ง เพื่อสามารถนํามา

อา้งองิไดว้่าโครงการทีต่นทาํมมีาตรฐานและไดคุ้ณภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 43) กล่าว

ว่า การสรา้งคุณค่าใหต้ราสนิคา้เกดิในสายตาผู้บรโิภคมหีลกัเกณฑ ์คอื ต้องก่อให้เกดิความรูส้กึว่าสนิคา้นัน้แตกต่าง

จากสนิค้าอื่น และคุณค่าในตราสนิค้าเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกบัตราสนิค้า หรือเกิดความพึงพอใจบาง

ประการซึง่เกดิจากลกัษณะตราสนิคา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และแขง็แกร่งในความทรงจาํของลกูคา้ 

 13. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทา

ทาทสิคอน” ของผู้รบัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านความถี่โดยประมาณในการซือ้ โดยมี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจาก โรงงานเหล็กเส้น “ทาทาทสิคอน” มปีรมิาณการผลิต

เหลก็เสน้มากทีส่ดุในประเทศ ดงันัน้ ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ เพราะ สามารถพบเจอสนิคา้ได้

ทัว่ไป และผูบ้รโิภคทัว่ไปกม็คีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ “ทาทา” จากสนิคา้ประเภทอื่นๆดว้ยเช่นกนั ทําใหเ้กดิความคุน้

หแูละตดิปาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Aaker (1991) กล่าวว่า การรูจ้กัชื่อสนิคา้ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของคุณค่า

ตราสนิคา้ และจดัว่าเป็นความจาํเริม่ตน้ทีจ่ะทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ เพราะการทีต่ราสนิคา้ใดๆ สามารเขา้มาอยู่ใน

ใจของผูบ้รโิภคได้ในขณะที่กําลงันึกถึงสนิคา้ประเภทนัน้ๆอยู่ กย็่อมแสดงว่าตราสนิคา้นัน้มคีวามมัน่คงอยู่ในใจของ

ผูบ้รโิภคว่ามคีุณภาพดแีละเชื่อถอืได ้ดงันัน้ จงึมกัถูกเลอืกซือ้หรอืใชม้ากกว่าตราสนิคา้ทีไ่ม่รูจ้กั  
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 14. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิ

คอน” ของผู้รบัเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ โดยมี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจากผู้รบัเหมาก่อสร้างทีต่้องการใหโ้ครงการก่อสร้างมคีวาม

น่าเชื่อถือ หรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ใช้สนิค้าที่เป็นที่ยอมรบัในตลาด จะนิยมใช้เหล็กเส้นที่ตราสนิค้ามีชื่อเสยีง รบัรู้

คุณภาพว่าดแีน่นอน และเป็นตราทีค่นในแวดวงก่อสรา้งเชื่อถอืและใหก้ารยอมรบั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Aaker 

(1991) กล่าวว่า คุณภาพทีถู่กรบัรู ้หมายถงึ ความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีร่บัรูถ้งึคุณภาพโดยรวม หรอืคุณภาพทีเ่หนือกว่า

สนิค้าตราอื่นของตราสนิค้าใดสนิค้าหน่ึง โดยจะมกีารคํานึงถึงวตัถุประสงค์ในการใช้งานหรอืคุณสมบตัินัน้ๆ จดัว่า

องคป์ระกอบอย่างหน่ึงของคุณค่าตราสนิคา้ เพราะเป็นสิง่ทีท่าํใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบถงึความแตกต่างและตําแหน่งของ

สนิค้านัน้ รวมทัง้ทําให้ผูบ้รโิภคมเีหตุผลทีจ่ะซือ้สนิค้านัน้ดว้ย เพราะผู้บรโิภคส่วนใหญ่ต้องการใชก้บังานที่ต้องการ

ความปลอดภยัและความแขง็แรงสงู สามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัโครงการได ้

 15. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจาก เมื่อผูร้บัเหมา ก่อสรา้งนึกถงึตราสนิคา้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิ

คอน”  จะนึกถงึคุณภาพระดบัโลก เพราะเป็นตราสนิคา้จากประเทศอนิเดยี ทีม่โีรงงานผลติกระจายอยู่หลายประเทศ 

และเหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ผลติไดค้รอบคลุมทุกขนาด ทาํใหผู้ร้บัเหมาเมื่อจะซือ้เหลก็เสน้หลากหลายขนาดกจ็ะนึก

ถึงตราสนิค้า “ ทาทาทสิคอน” ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Aaker (1991) กล่าวว่า ความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า 

หมายถงึ ความสมัพนัธซ์ึง่เชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัความทรงจําของผูบ้รโิภค เช่น เมื่อซือ้สนิคา้ไทย กจ็ะนึกถงึความ

ประณีตพถิพีถินั เป็นตน้ ดงันัน้ ตราสนิคา้จงึมสีว่นช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถดงึข่าวเกีย่วกบัตราสนิคา้ออกมาจากความ

ทรงจาํ ทาํใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างจากคู่แขง่ รวมทัง้ทาํใหผู้บ้รโิภคมเีหตุผลในการซือ้สนิคา้ โดยสรา้งทศันคตเิชงิบวก

ใหต้ราสนิค้า คอืเมื่อผูบ้รโิภคต้องการใชเ้หลก็เสน้ทีห่าซื้อไดง้่าย และมัน่ใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอน จะนึกถึงตรา

สนิคา้ “ทาทาทสิคอน”  

 16. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ 

“ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจากผูบ้รโิภคยงัคงเชื่อมัน่ว่าตราสนิคา้ “ทาทาทสิคอน” เป็นตรา

สนิคา้เหลก็เสน้ ทีเ่มื่อใชนํ้าไปใชง้านและไดง้านทีม่คีุณภาพ และเป็นตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก มคีวามน่าเชื่อถอื ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติาภา ชะโย (2557) พบว่า ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจ

ในตรายีห่อ้ของวสัดุก่อสรา้งทีผ่ลติมาจากประเทศจนีของผูบ้รโิภคใน กทม. และปรมิณฑล อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 

 17. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ และดา้น

ความภกัดกีบัตราสนิคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เหลก็เสน้ “ทาทาทสิคอน” ของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านมูลค่าการซื้อโดยเฉลีย่ เน่ืองจาก ราคาเหลก็เสน้ในแต่ละตราสนิคา้ราคาขายไม่

ต่างกนัมากนกั อกีทัง้เหลก็เสน้เป็นสนิคา้พืน้ฐานในการพฒันาประเทศ ดงันัน้ไม่ว่าราคาจะเปลีย่นแปลงอย่างไร ผูใ้ชก้็

ยงัจาํเป็นตอ้งซือ้ไม่ว่าจะเป็นตราสนิคา้ใดกต็าม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิว่า เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 43) กล่าวว่า ตรา

สนิคา้จะมคีวามหมายต่อเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึทีด่แีละอยากมพีฤตกิรรมทีส่นับสนุนตราสนิคา้ในช่วงการตดัสนิใจซือ้

ตราสนิคา้จะมค่ีากต่็อเมื่อเกดิความคดิดา้นด ี(Positive Thinking) ในสถานการณ์การซือ้ (Out of Buying Situation) 

ตราสินค้านัน้จะไม่มีความหมาย หากลูกค้ารู้จ ักตราสินค้า ชื่นชมตราสินค้า แต่ไม่ซื้อสินค้า เพราะผู้บริโภคให้

ความสาํคญักบัความตอ้งการใชส้นิคา้ ณ ขณะนัน้มากกว่า 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ผลจากการวิจัยทําให้ทราบว่า ควรทําการศึกษากลุ่มเป้าหมายแยกกันให้ชัดเจนขึ้น เพราะ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่ขีนาดการก่อสรา้งต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้ควรศกึษากลุ่มเป้าหมายที่

เป็นผูบ้รโิภคปลายทางดว้ย เพราะผูบ้รโิภคปลายทางจะเป็นเสยีงทีส่าํคญัทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิการซือ้ดว้ยเช่นกนั 

 2.  ควรมีการศึกษาถึงปจัจัยอื่นๆ คือ ผู้ที่ทําการวิจัยควรทําการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัว่ไป เช่น สภาพเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม เทคโนโลย ีคู่แข่งขนั     ผูจ้ดัจําหน่าย และ

สภาพแวดลอ้มภายใน เช่น ความรูค้วามสามารถของผูผ้ลติ ระบบบรหิารงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการต่อไป 

  3.  ควรศกึษาถงึผลกระทบของวสัดุสมยัใหม่ทีส่่งผลต่อการใชง้าน และวธิกีารในการรบัมอื เพื่อใหส้ามารถ

แข่งขนัและอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขนัที่รุนแรง ตลอดจนศกึษาเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติใหม่ เพื่อเป็น

แนวทางในการนําไปใชใ้นอนาคต 

 4.  ในการศกึษาครัง้น้ี ใช้วธิกีารเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพยีงอย่างเดียว ดงันัน้ เพื่อให้การวจิยัครัง้

ต่อไปมคีวามครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน้ ควรทําการวจิยัเชงิคุณภาพ หรอืควรใช้เทคนิคของเครื่องมอืในการวจิยัอื่นๆ  

เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีโดยได้รบัความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์

อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ได้เสยีสละเวลาในการใหค้ําแนะนํา ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ  

อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาส         

น้ีดว้ย 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และรองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีใ่ห้

ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการสอบสาร

นิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทาํวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้

ใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสงการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูท้ี่

มสีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และเพื่อนของผู้วิจยัที่ให้การสนับสนุน และให้

กาํลงัใจเสมอมา ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถาม 

และขอขอบคุณผูท้ีม่สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีไ่ม่ไดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ดว้ย 
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