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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดยุคใหม่และการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวสัดุ
ก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์  กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือคนที่สนใจซื้อวัสดุ
ก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีอายุ 21 ปีขึ้น ไป จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ในภาพรวม และด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า 
ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกท่ีอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านการสร้างประสบการณ์ และด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้าอยู่
ในระดับดี มีความคิดเห็นต่อการยอมรับด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมและด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการ
รับรู้ว่าง่ายต่อการใช้อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวัยท างานที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
การ ตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้าง ประสบการณ์ ด้าน
ช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกท่ีและด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์
ไฟเบอร์ซีเมนต์ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ร้อยละ 26.0 (Adjusted R²) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นการ
ยอมรับทางเทคโนโลยี ด้าน การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 31.4 (Adjusted R²) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผู้ประกอบการ ร้านค้าสามารถน าข้อมูลส่วนประสมการตลาดยุคใหม่ด้านการสร้างประสบการณ์  ด้าน ช่องทางการขายที่
สามารถขายได้ทุกที่และด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า ไปก าหนดแนวทาง กลยุทธ์ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้ง
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปวางแผนขยายฐานลูกค้าท่ีเคยซื้อ และ ยังไม่เคยซื้อสินค้าในระยะยาวต่อไปอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: ไฟเบอร์ซีเมนต์ ส่วนประสมการตลาดยุคใหม่ การยอมรับเทคโนโลยี  
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ABSTRACT 
    
            The objectives of this independent study are to study the modern marketing mix and technology 
acceptance affecting purchase decisions on fiber cement artificial wood via an online applications. The sample 
group used in this research included 400 people, aged 21 or older, and interested in buying construction materials 
made of fiber cement artificial wood and the questionnaires were used as a tool for data collection. The findings 
of this independent study was that most of the samples were male, aged 36, a degree higher than a Bachelor’s 
degree, worked as employees and an average monthly income of over 50,001 Baht. The sample group had an 
overall opinion on the new marketing mix at a very good level, consisting of customer exchanges that create 
value in the minds of customers, can be sold anywhere, creating good opinions among customers and building 
brand evangelism. In terms of technology acceptance, their overall opinions were at the highest level, with both 
perceived usefulness and a high level of opinion on perceived ease of use. The results of the hypotheses testing 
found that their buying decisions were affected at a level of 0.05. The modern marketing mix in the aspects of 
customer experience, sales channels, and building evangelism to buy at 26% (Adjusted R²) with a statistical 
significance of 0.05. Technological acceptance, based on ease of use, and affecting the decision to buy at 31.4% 
(Adjusted R²) with a statistical significance of 0.05. Manufacturers or distributors can use the modern marketing mix 
in creating customer experiences, sales channels and building evangelism to develop their businesses to meet 
customer needs, including applying appropriate technology to expand the customer base to those who have 
made purchases previously or have not made any purchases in the long run. 
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บทน า 
ในยุคนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็คงได้ยินเรื่องของ  E-commerce  การซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป            

ในทุกธุรกิจ  แม้กระทั่งอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ท่ีดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงที่ช้ากว่าสินค้าประเภทอื่น แต่เป็นตลาดที่มี  
การแข่งขันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้านวัสดุก่อสร้างรูปแบบดั้งเดิมและร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่  
รวมไปถึง ผู้รับเหมาและตัวผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเอง การซื้อวัสดุไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ในอดีตถึงปัจจุบัน มีการซื้อขาย ผ่านช่องทาง
หลัก คือ Offline ซึ่งได้แก่ ช่องทาง Traditional Trade ซึ่งหมายถึง ร้านค้าวัสดุแบบดั้งเดิม เป็นร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป ท่ีไม่ใช่ขายตาม
ห้าง และ ช่องทางกลุ่ม Modern Trade ที่เป็นร้านค้าวัสดุสมัยใหม่ มีการบริการแบบครบวงจร เช่น ไทวัสดุ โฮมโปร ดูโฮม และ          
อีกช่องทางนึง ยกตัวอย่างเช่น งานโปรเจคต่างๆ เช่น บ้านจัดสรร อาคารก่อสร้าง โรงแรม เป็นต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยิ่งในช่วงเกิดการ
ระบาดของโรคโควิด ท าให้ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีการซื้อขาย ผ่าน E-commerce เพิ่มมากยิ่งขี้น ผู้ผลิตสินค้าและบริการ             
ควรต้องมีการปรับตัวก้าวจาก Offline สู่ Online เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าท่ีหันมาใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นลูกค้าเริ่มเข้ามาซื้อสินค้า
บนออนไลน์ หาแบบบ้าน หาวัสดุ และ หาช่าง รวมถึงผู้ออกแบบผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

 



3 
 

ในส่วนของวัสดุก่อสร้างประเภทกลุ่มไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ผู้วิจัยสนใจน ามาศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากกระแสรักษา
สิ่งแวดล้อม ลดการตัดไม้ท าลายป่า ท าให้ไม้เทียมหรือไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก มีคุณสมบัติ              
ไม่บิดตัว, ไม่ผุกร่อน,ปราศจากพวกปลวก มอด แมลงต่างๆ มารบกวน  มีสินค้าให้เลือกหลากหลายสามารถท าสี และเลือกสีให้เหมือน 
ไม้จริงคล้ายธรรมชาติ สามารถตัดแต่ง เจาะสกรูได้เหมือนไม้จริง และสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไป หรือตาม
ห้างสรรพสินค้า ได้อีกด้วย ด้วยความนิยมนี้ การแข่งขันการเป็นเจ้าของตลาดจึงมีสูงด้วยเช่นกัน   

ส าหรับตราสินค้าของไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่พบตามท้องตลาด ได้แก่  ไม้เฌอร่า จากบริษัท  เฌอร่า จ ากัด (มหาชน)  
ไม้เทียมชนิดนี้เป็นที่คุ้นเคยของคนท่ัวๆไปหลายคนมกัจะเรียกไม้เทียมจนติดปากว่าไม้เฌอร่า ไม้คอนวูด จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จ ากัด (มหาชน) หรือเครือปูนนกอินทรี ไม้ตราช้าง สมารท์วูด หรือไม้สังเคราะห์ SCG จากบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ ากัด ไม้ตราเพชร จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) และ ไม้ดูร่าวัน จาก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ ากัด เป็นส่วนหน่ึงในบริษัทในเครือ เอสซีจี Yothahouse (2561)  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “ส่วนประสมการตลาดยุคใหม่และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
วัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์”  ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ที่
สนใจซื้อสินค้า และการตลาดยุคใหม่ ในยุค 4G ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า การซื้อขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา การสร้าง
คุณค่าในใจกับลูกค้า การสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า การยอมรับเทคโนโลยีว่ามีประโยชน์และรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ ที่เป็นตัวแปรในการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่ อองค์กร ร้านค้า ในการปรับปรุง
แนวทาง กลยุทธ์และเพื่อหาความแตกต่างจากการให้สินค้าและบริการ ที่มีอยู่แล้วในตลาดได้  รวมถึงสามารถวางแผนในการขยายฐาน
ลูกค้าท่ีเคยซื้อ และยังไม่เคยซื้อสินค้าในระยะยาวต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ โดยจ าแนก            

ตามลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง  ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  

ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์  
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน  

มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ แตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ประกอบด้วย ด้านการสร้างประสบการณ์ ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ 

ด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า ด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้ามีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์  

3. การยอมรับทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ว่ามีประโยชน์ การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ 
 

http://www.sherasolution.com/
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่กล่าวว่า ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท้ังนี้ผู้วิจัยน ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ 

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ รุ่งโรจน์ สถาปนกุล (2561) ที่กล่าวว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดยุคใหม่เป็นการเจาะให้เข้าถึงประสบการณ์ของลูกค้า และต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าให้ได้          
ซึ่งประกอบไปด้วย Experience หรือ การสร้างประสบการณ์  Exchange หรือ การสร้างคุณค่าในใจลูกค้า  Everyplace หรือ            
ช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ และ Evangelism หรือการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า และผู้วิจัยน ามาประยุกต์เพื่อศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดยุคใหม่ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับทางเทคโนโลยี ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Davis F. D (1989) กล่าวว่า รูปแบบการ
ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นแบบแผนในการท านายการยอมรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย การรับรู้ว่ามีประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) หมายถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี และผู้วิจัยน ามาประยุกต์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยขอใช้แนวคิดของ Kotler Philip (2000) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) เป็นขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่มาจากการประเมินของผู้บริโภค โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคมักจะท าการซื้อตราสินค้าหรือบริการที่ชอบมากที่สุด และผู้วิจัยน ามาประยุกต์เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท 
ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ 

แนวคิดเกี่ยวกับช่องทางชอปปิงออนไลน์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Nipa (2562) กล่าวว่าการตลาดออนไลน์ คือการท าการตลาด
ในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณาFacebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณาInstagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท าให้สินค้า
ของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยใช้วิธีต่างๆในการโฆษณา 
เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด และผู้วิจัยน ามา
ประยุกต์เพื่อเป็นตัวก าหนดการศึกษาในเรื่องการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทาง                  
ชอปปิงออนไลน์ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนที่สนใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยไม่ทราบจ านวนประชากร 

ที่แน่นอนและมีอายุ 21 ปีขึ้นไป เนื่องด้วยกลุ่มคนวัยนี้เป็นกลุ่มที่มีการศึกษา และมีรายได้ มีความพร้อมทางด้านการเงิน อีกทั้งเป็นกลุ่ม 
ที่ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ต่ า ง  ๆ  มั ก เป็ น ช่ อ งท า งอ อ น ไล น์  แ ล ะ เป็ น ค น ไท ย ก ลุ่ ม ห ลั ก  ที่ ใ ช้ 
e-payment ตามข้อมูลผลการส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ฐิติมา ชูเชิดและคณะ (2562) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ คนที่สนใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ และมีอายุ 21 ปีขึ้น
ไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง
ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2560) และให้ก าหนดค่าความเช่ือมั่น อยู่ที่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้             
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ไม่เกิน 5% ได้กลุ่มขนาดตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง รวมเป็นขนาดตัวอย่างเท่ากับ                
400 ตัวอย่าง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นแบบออนไลน์ (online) โดยเจาะจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย  www.pantip.com, 
www.facebook.com และ ผ่านช่องทางLine Application จ านวน 400 คน ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยนิยมเข้าติด 10 อันดับ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จากการส ารวจข้อมูลของWe Are Social และ Hootsuite Ad Addict TH (2563) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส            

ระดับการศึกษา อาชีพและ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบแบบค าตอบเดียว ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ
ประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale) และเป็นแบบสอบถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple choice) และใช้ระดับการวัดข้อมูล
แบบประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ เพื่อสอบถามความคิดเห็น จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสร้างประสบการณ์ (Experience) , ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ (Everyplace), ด้านการสร้างคุณค่า             
ในใจลูกค้า (Exchange) และด้านการสร้างสาวกในตราสินค้า (Evangelism) โดยลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้นในส่วนที่ 2 นี้                
เป็นค าถาม ท่ีมีลักษณะแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้าน การยอมรับทางเทคโนโลยี เพื่อสอบถามความคิดเห็น จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้
ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และ ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) โดยลักษณะแบบสอบถาม             
ที่สร้างขึ้นในส่วนที่ 3 นี้ เป็นค าถาม ที่มีลักษณะแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale)  
มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นในการตัดสินใจ จ านวน 4 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้นในส่วนที่ 4 นี้ เป็นค าถาม ที่มีลักษณะแบบ Likert Scale  
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจซื้อวัสดุ

ก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ านวน 400 ชุด โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด  
2. ข้อมูลที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัสเพื่อน ามาวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูลทางสถิติต่อไป  
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล จากการค้นคว้า ข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงานรัฐ และ

เอกชน ได้แก่ วารสารต่างๆ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายงานทางวิชาการ บทความ           
ที่เกี่ยวข้อง หนังสือท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   

การจัดท าข้อมูล  
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่าง        

ท าการตอบโดยคัดกรองแยกกลุ่มที่ไม่สมบูรณ์ออก  
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว น ามาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า              

ในแต่ละส่วน  

http://www.pantip.com/
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3. การประมวลผลข้อมูล (Data Entry) โดยน าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for Social Science) เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้  

4. การตรวจสอบข้อมูล (Data Cleaning) น าข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกลงในโปรแกรม ส าเร็จรูปมาตรวจสอบรายข้อ เพื่อแก้ไข
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการลงข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้านประชากรศาสตร์ (Descriptive Research) ในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ การทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test สถิติ One-way ANOVA และ สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression)  

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ แตกต่างกัน สถิติที่ใช้
ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent sample t-test และสถิติ One-way ANOVA 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ประกอบด้วย ด้านการสร้างประสบการณ์ ด้านช่องทางการขายที่สามารถ
ขายได้ทุกที่ ด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า ด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท                   
ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์  สถิติที่ใช้ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรับทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ว่ามีประโยชน์ การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ สถิติที่ใช้ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 อายุ                 

36 ปีขึ้นไป จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 สถานภาพโสด จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง            
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                
50,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25  

2. ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ผลการวิจัยข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ได้แก่ ด้านการสร้าง
ประสบการณ์ (Experience) อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 , ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ (Everyplace) อยู่ใน         
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26, ด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า (Exchange) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 และด้านการสร้าง
สาวกในตราสินค้า (Evangelism) อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ผลการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี  ได้แก่ ด้านการรับรู้                  
ว่ามีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ยอมรับด้านเทคโนโลยีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ ข้อค้นหาวัสดุไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทางออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง รองลงมา ได้แก่ 
ข้อจะซื้อวัสดุไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทางออนไลน์ในครั้งถัดไป และข้อจะตัดสินใจซื้อวัสดุไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทางออนไลน์
ถึงแม้จะมีตัวเลือกอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 3.70 และ 3.56 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า 

   1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์           
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน             
ที่ก าหนดไว ้

   1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทาง             
ชอปปิงออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทาง             
ชอปปิงออนไลน์มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31 - 35 ปี และอายุ 36 ปีขึ้นไป  

   1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์              
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้
สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์มากกว่า 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท   (2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท (3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาทและ (4) รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  50,001 บาท ข้ึนไป  

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ประกอบด้วย ด้านการสร้างประสบการณ์ ด้านช่องทางการขายที่สามารถ
ขายได้ทุกที่ ด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า ด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท            
ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างประสบการณ์ ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ และด้านการสร้าง
ผู้ติดตามในตราสินค้า มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟ เบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ร้อยละ 26.0 (Adjusted R²) 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรับทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ว่ามีประโยชน์ การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีผลต่อ             
การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 

การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ร้อยละ 31.4 (Adjusted R²) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ลักษณะส่วนบุคคล 

  1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์          
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความ
สนใจและต้องการซื้อไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อใช้ในการแตกแต่งซ่อมแซมที่พักอาศัยเหมือนกัน เพราะวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทดแทนไม้จริง ประกอบกับผู้บริโภคทุกเพศสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะ
เป็นผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคช่ันต่างๆ ได้แก่ Line Official, Facebook เป็นต้น ซึ่งค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว จึงท าให้ผู้บริโภค              
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์             
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านชอ่งทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์              
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีการตัดสินใจซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ 21 – 30 ปี เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่เริ่มมีบ้านหรือที่พักอาศัยหลังแรก ต้องการซื้อสินค้าประเภทประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อน าไปใช้ตกแต่งบ้าน 
ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวก็จะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลักเพราะค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และที่ส าคัญ           
มีบริการส่งสินค้าถึงที่หมายปลายทาง ประกอบกับจากข้อมูลจาก Picodi.com (2561)แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการชอปปิงของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยในปี 2561 พบว่าช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุที่มีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
มากที่สุด จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิง
ออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลวิทย์ วรรณโชติผาเวข (2560) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผู้บริโภคที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จมากกว่าผู้บริโภค 
ที่มีอายุ 41 – 50 ปี  

1.3 สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์
ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทุกสถานภาพ เช่น โสด 
สมรส หรือผู้ที่แยกกันอยู่ มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง และมีความต้องการในการซื้อวัสดกุ่อสรา้ง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซเีมนต์
เพื่อใช้ในการตกแต่งบ้านพักอาศัยเหมือนกัน เพราะทราบเป็นอย่างดีว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะอันตรายต่อผู้บริโภค ประกอบกับผู้บริโภคทุกสถานภาพสมรสสามารถซื้อสินค้าผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ได้ เพราะค่อนข้าง
สะดวก รวดเร็ว น่าเช่ือถือ และกรณีมีข้อสงสัยก็จะพูดคุยกับผู้ขายได้โดยตรงและทันทีทุกเวลา ขอรูปสินค้าเพื่อเปรียบเทียบหลายๆ ที่ได้
โดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า มีบริการหลังการขายไม่ต่างจากไปซื้อสินค้าที่ร้านค้า ที่ส าคัญช่องทางชอปปิงออนไลน์เป็นช่องทาง                
ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในปัจจุบัน จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์            
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace)  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1.4 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทุกระดับ
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาโท ต่างมีความต้องการซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อใช้ตกแต่งบ้านหรือสถานท่ีต่างๆ เพราะเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยม มีความคงทน สวยงาม และ
มีสีเลียนแบบธรรมชาติ และผู้บริโภคทุกระดับการศึกษาก็สามารถเข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้ง่าย จึงท าให้ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษา
ตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางดังกล่าว เนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบได้ง่าย สามารถขอข้อมูล 
รูปภาพ ภาพตัวอย่าง วีดีโอสาธิตจากผู้ขายได้โดยตรง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า และสามารถต่อรองเลือกสินค้าได้ไม่ต่างกับไป
ซื้อที่ร้านค้า อีกประการที่ส าคัญคือช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ซื้อขายง่าย ไม่มีความซับซ้อน จึงท าให้ผู้บริโภคที่ มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์             
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญศรี พรหมทา (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ตัดสินใจเลือกใช้วัสดุลามิเนตในงานโครงการต่างๆ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ตัดสินใจเลือกใช้วัสดุลามิเนตในงานโครงการต่างๆ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.5 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์             
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทุกอาชีพมีความต้องการซื้อสินค้า
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการตกแต่ง ซ่อมแซมบ้าน จึงท าให้ผู้บริโภคทุกอาชีพต่างให้ความสนใจกับวัสดุก่อสร้าง 
ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพราะเป็นสินค้าท่ีเสมือนธรรมชาติ มีสี ผิวสัมผัสคล้ายกับไม้จริง รวมถึงเป็นวัสดุที่ปราศจากปลวก 
มอด แมลงต่างๆ จึงท าให้ผู้บริโภคทุกอาชีพตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ไม่ต่างกัน และผู้บริโภคทุก
อาชีพจะใช้ช่องทางชอปปิงออนไลน์ในการซื้อสินค้า เพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ลดการเดินทางไปยังร้านค้า สามารถใช้
เวลาในการตัดสินใจได้เท่าที่ต้องการ และสามารถน าข้อมูลจากหลายร้านค้าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และราคาได้ทันที จึงท าให้ผู้บริโภค
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อสินค้าออนไลน์           
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท            
ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิง
ออนไลน์มากท่ีสุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีรายได้ที่สามารถซื้อบ้านพักหรือที่อยู่
อาศัย รวมถึงเป็นกลุ่มที่เริ่มมีที่พักอาศัยหรือบ้านหลังแรกเป็นของตนเอง ท าให้มีความต้องการในการซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท                  
ไม้สังเคราะห์ไฟเบอรซ์ีเมนต์มากกว่าผูบ้รโิภคกลุม่อื่นเพื่อใช้ในการตกแตง่บ้าน เพราะไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นสินค้าที่ได้รับความ
นิยม คงทน สีสวย และหาซื้อได้ง่าย ท้ังนี้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวยังตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ เพราะเป็นช่องทางที่สะดวก
รวดเร็ว สามารถพูดคุยกับผู้ขายได้โดยตรง รวมถึงสามารถขอข้อมูล รูปภาพ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ง่าย โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไป
ยังร้านค้า จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟ
เบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลวิทย์ วรรณโชติผาเวข (2560) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน                  
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มีความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาท – 45,000 บาท พึงพอใจ           
ในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 

2. ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ 
  2.1 ด้านการสร้างประสบการณ์ ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างประสบการณ์ มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอรซ์ีเมนต ์ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านการรับรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องคุณสมบัติของไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโ ภค
ตัดสินใจซื้อ รวมถึงหากน าเสนอวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยแล้ว การน าเสนอภาพ หรือ
คลิปวีดีโอสินค้าจริง การสาธิตการใช้งาน การน าเสนอคุณสมบัติสินค้าความแข็งแรงทนทานก็จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย
มากขึ้น และหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ค าแนะน าการใช้งานของวัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
ผู้บริโภคเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ จึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างประสบการณ์               
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รุ่งนภา สมสกุล (2562) ศึกษางานวิจัยเรื่อง อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของส่วนประสมการตลาดแบบใหม่ที่มีต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบใหม่ ด้านการมอบประสบการณ์ มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.2 ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านช่องทางการขายที่สามารถ
ขายได้ทุกที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากสินค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นสินค้าที่ต้องใช้ในปริมาณสูงหากใช้ในการ
ตกแต่งหรือซ่อมแซมบ้าน และมีน้ าหนักค่อนข้างมาก การไปซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีส าหรับผู้บริโภค            
ที่ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพราะผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่ผ่านช่องทานออนไลน์ เช่น  
เว็บไซต์ แอพพลิเคช่ันต่างๆ เช่น Line Official, Facebook, Messenger เป็นต้น สามารถผู้คุยกับร้านค้าที่ขายสินค้าหรือผู้ผลิตได้
โดยตรง สามารถติดต่อสอบถาม ขอข้อมูล รายละเอียดรูปภาพสินค้าจริงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งก็จะท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อวัสดุดังกล่าวได้ง่ายมากขึ้น จึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
รุ่งนภา สมสกุล (2562) ศึกษางานวิจัยเรื่อง อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของส่วนประสมการตลาดแบบใหม่ที่มีต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบใหม่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.3 ด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า              
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์นั้น สิ่งที่จะสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ขายอันดับแรกก็คือ ช่ือเสียงของตราสินค้า จ านวนผู้ติดตามในช่องทางออนไลน์ รวมถึงการให้คะแนน หรือค าชม
ต่อผู้ขายเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับ และถ้าหากตราสินค้านั้นมีช่ือเสียง มีผลประกอบการที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดี และมีการโฆษณาที่เป็นที่รู้จัก              
มีนักแสดงหรือบุคคลส าคัญเป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็จะท าให้ผู้บริโภคสนใจและติดตามตราสินค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์
ซีเมนต์มากขึ้น รวมถึงมีผลท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อวัสดุดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการ
สร้างผู้ติดตามในตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์                
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา สมสกุล (2562) ศึกษางานวิจัยเรื่อง อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของส่วนประสมการตลาด             
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แบบใหม่ที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบใหม่ 
ด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
  2.4 ด้านการสร้างคุณค่าในใจลกูค้า ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นสินค้าที่ผู้บริโภครู้จักและทราบเป็นอย่างดีว่าผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงท าให้สินค้าดังกล่าวกลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม และจะตัดสินใจซื้อเมื่อมีความต้องการในการตกแต่งบ้านห รือ
ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งวัสดุดังกล่าวไม่ได้เป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่ต่อผู้บริโภคมากนักที่จะท าให้ผู้บริโภคต้องตัดสินใจซื้อ ประกอบกับ
ช่องทางชอปปิงออนไลน์ เป็นช่องทางหลักท่ีผู้บริโภคใช้เป็นช่องทางซื้อสินค้าอยู่แล้ว เพราะค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว และสามารถพูดคุย
กับผู้ขายได้โดยตรง ท าให้ช่องทางดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์เพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้นจึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท             
ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญศรี พรหมทา (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุลามิเนตในงานโครงการต่างๆ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการสร้างความ
ใส่ใจลูกค้า ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุลามิเนตในงานโครงการต่างๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. การยอมรับทางเทคโนโลยี 
3.1 ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

วัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
ช่องทางชอปปิงออนไลน์เป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการซื้อสินค้าในชีวิตประจ าวัน ดังนั้ นหากช่องทางดังกล่าวมีการใช้งานที่ง่าย            
ไม่ซับซ้อน แยกส่วนรูปภาพและค าอธิบายชัดเจนเป็นสัดส่วน มีเมนูเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหา รวมถึงมีวิธีการรับช าระ
สินค้าที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า หรือการคืนสินค้าได้ ก็ยิ่งจะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากและเร็วขึ้น จึงท าให้
การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์             
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิกร บุญลือ (2562) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันซื้อขายเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันซื้อขายเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
ลูกค้าในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล โคสี (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า แบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.2 ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
วัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
ผู้บริโภคใช้ช่องทางชอปปิงออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการซื้อสินค้าในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึง
สินค้าวัสดุก่อสร้าง เพราะเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สะดวก สามารถซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดในการเดินทางไป               
ที่ร้านค้า รวมถึงผู้บริโภคทราบเป็นอย่างดีว่าเป็นช่องทางที่สามารถหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุดังกล่าวได้ง่าย เพราะในเว็บไซต์ 
หรือช่องทางต่างๆ มักจะให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคไว้ ดั งนั้นการที่ผู้ขายขายวัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์
ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์นั้น ไม่ได้ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากขึ้นหรือถี่ขึ้นกว่าเดิม เพราเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคใช้ เป็น
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ช่องทางหลักในการซื้อสินค้าอยู่แล้ว จึงท าให้การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง ประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรณษา แสนละเอียด (2560) 
ศึกษางานวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่ม              
เบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจ
ในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
1. ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สามารถวางแผนเกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม

ผู้บริโภคที่มีอายุ 21 – 30 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท รวมถึงจัดท าแผนการตลาดเพื่อที่จะพัฒนาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด ตลอดจนเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวมีการตัดสินใจซื้อมากขึ้นในอนาคต  

2. ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างประเภท           
ไม้สังเคราะห์ไฟเบอรซ์ีเมนต์ ควรให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือของร้านค้าในช่องทางชอปปิงออนไลน์ ในเรื่องความมั่นใจในการได้ซื้อ
สินค้าจากผู้ขายโดยตรง เพราะปัจจุบันมีร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างค่อนข้างมากผ่านช่องทางดังกล่าว หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญ             
ก็จะสามารถสร้างความไว้วางใจในการซื้อสินค้าต่อผู้บริโภคได้ และผู้บริโภคจะรับรู้ว่าตนเองได้รับการบริการที่ดีไม่ต่างจากการเดินทาง
ไปซื้อท่ีร้านค้า จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากข้ึน นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับการบริการของพนักงานผู้ให้บริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อที่จะได้แน่ใจว่ามีพนักงานคอยให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง เนื่องจากช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ผู้บริโภค
สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลได้ตลอดเวลา และเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย  

3. ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์            
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ควรร่วมกันท างานกับฝ่ายการตลาดในการเลือกบุคคลที่มีช่ือเสียงหรือบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมน าเสนอสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ เช่น เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า เป็นผู้ใช้งานตัวอย่างเล่าถึง
ประสบการณ์ในการซื้อสินค้า เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจ ติดตาม และตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วมากข้ึน  

4. ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างประสบการณ์ ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์
ซีเมนต์ ควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอเรื่องราว เนื้อหา สาระส าคัญของวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์               
ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ โดยเฉพาะการน าเสนอคลิปวีดีโอการสาธิตการใช้งาน ผ่านการน าเสนอเป็นเรื่องราวโดยมีพิธีกรซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้อธิบายด าเนินรายการและแบ่งเป็นตอนๆ โดยน าเสนอเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันในแต่ละตอน เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ที่ดี             
แก่ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีจากสินค้าวัสดุก่อสร้างต่อผู้บริโภค เช่น การใช้งาน ความคงทน การเลือกซื้อสินค้า
ให้เหมาะกับการใช้งาน การดูแลรักษา และการซ่อมแซม เป็นต้น นอกจากนี้ฝ่ายการตลาดสามารถน าเสนอรายละเอียดสินค้าผ่านการ 
Live ช่องทาง Facebook ได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ซึ่งหากผู้บริโภคได้รับชมก็จะท าให้ผู้บริโภค              
มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างเร็วมากยิ่งขึ้นและอาจจะกลับมาซื้ออีกในครั้งถัดไป  

5. ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์
ซีเมนต์ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าในเรื่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างประเภท                
ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ เช่น การน ายอดซื้อเข้าไปช่วยเหลือสังคมซ่อมแซมที่พักอาศัย 
โดยรณรงค์ให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอันตรายต่อสังคมรอบข้าง ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการเน้นย้ าและ
สร้างความสนใจในเรื่องความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ รวมถึงผู้ประกอบการร่วมกับฝ่ายดูแลลูกค้าในการ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน เรื่องความเป็นมาตรฐานในการบริการช่องทางชอปปิงออนไลน์ให้กับพนักงาน ทั้งการให้ค าแนะน า                 
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จากผู้เช่ียวชาญโดยตรง การบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า การรับส่งสินค้า มาตรฐานเวลาการตอบกลับกรณีมีลูกค้าสอบถาม
ผ่านช่องทางดังกล่าว เพื่อที่จะเป็นมาตรฐานการบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค เพราะจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น ส่วนประสม
ทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้าอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ข้อรู้สึกดี  เมื่อทราบว่าสินค้าผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอันตราย และข้อให้ความส าคัญกับการให้บริการที่มี ผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ 
พร้อมท้ังแจ้งสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับหลังการขาย 

6. การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ควรร่วมกันท างานกับฝ่ายดูแลลูกค้า ในการให้ความส าคัญกับเรื่องการบริการหลังการขาย มีการก าหนดหน่วยงานในการดูแลลูกค้า
โดยเฉพาะ ได้แก่ การส่งหลักฐานการช าระเงินแก่ผู้บริโภค การตรวจสอบสถานะการจัดส่ ง การได้รับแจ้งจากผู้ขนส่งสินค้ากรณีสินค้า
ใกล้ถึงที่หมาย รวมถึงมีการแจ้งเง่ือนไขการรับประกันสินค้าที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการซื้อและตัดสินใจซื้อรวดเร็วมากขึ้ น             
ผ่านช่องทางออนไลน์  

7. การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ควรร่วมกันท างานกับฝ่ายการตลาดในเรื่องการให้ข้อมูลด้านการบริการในการซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์                
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในเรื่องการได้รับบริการที่เหมือนการเดินทางมายังร้านค้า เช่น ความสะดวกสบาย การได้รับบริการที่รวดเร็ว การ
ได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญโดยตรง การตรวจสอบสถานะสินค้า และการบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภค
วางใจในการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์และมั่นใจในการบริการในการซื้อครั้งถัดไป  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษางานวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างประเภท          

ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ และผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ได้ จากงานวิจัยฉบับนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดจนค าแนะน าข้อเสนอแนะ  

2. เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันของตลาดมีการแข่งขันกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง online และ offline อาจส่งผลต่อ
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการการซื้อได้ตลอดเวลา  ควรท าการวิจัยศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้องค์กร ร้านค้า 
ผู้ประกอบการ ควรเพิ่มเติม ปรับปรุงหรือแก้ไข จุดใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน  

3. เลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้เช่น ช่องทาง offline กลุ่ม ลูกค้า Modern Trade เพื่อจะได้
เห็นว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไร มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร  

4. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้งานวิจัยกว้างขวางและ          
สมบูรณ์ มากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษา              

ที่ได้ให้ค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการสอบสาร
นิพนธ์ รวมถึงได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล และอาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญ           
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย เอาใจใส่เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มจนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวอันเป็นที่รักและคุณสุวิชาติ ฉัตรเรืองวิ โรจน์ ส าหรับความรักและก าลังใจ 
รวมถึงเพื่อนนิสิตร่วมรุ่น XMBA18 โดยเฉพาะต้อง นุ กบ นิ้งและเติ้ล ท่ีเป็นก าลังใจที่ดี แบ่งปันความรู้สู้ด้วยกันเสมอมาที่ส าคัญอย่างยิ่ง
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ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยด ีและผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณค่าและประโยชน์ท่ีพึงได้จาก งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางธุรกิจและผู้ที่สนใจ ความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้กับครอบครัวตลอดจนครู อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนช้ีแนะ
แนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดจนส าเร็จการศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  
กรณษา แสนละเอียด. (2560). การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
        ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร. งานวิจัย บธ.ม. นนทบุรี: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.  
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2555). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครั้งท่ี 20). กรุงเทพฯ:  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2560). สถิติส าหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
เจริญศรี พรหมทา. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุลามิเนตในงานโครงการต่างๆ.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
ชลวิทย์ วรรณโชติผาเวข. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ. สารนิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: 
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
ชัชวาล โคสี. (2559). ปัจจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.  
        วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ฐิติมา ชูเชิดและคณะ. (2562). บริการทางการเงินดิจิทัลและนัยต่อการด าเนินนโยบายการเงินของไทย. สืบค้นจาก  
        https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/ 
 รุ่งโรจน์ สถาปนกุล. (2561). หลักการตลาดไม่ใช่แค่ 4P อีกต่อไป. สืบค้นจาก https://3wowthailand.com/ 
รุ่งนภา สมสกุล. (2562). อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของส่วนประสมการตลาดแบบใหม่ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
        แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.   
ลงทุนแมน. (2562). Lazadaแบรนด์ E-Commerceอันดับ 1 ในประเทศไทย. สืบค้นจาก https://www.longtunman.com/17714 
วุฒิกร บุญลือ. (2562). การยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน 
        ซื้อขายเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา.  
สุณิสา ตรงจิตร์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
        (E-Marketplace). วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
 Ad Addict TH. (2563). Digital Thailand 2020: สรุป 30 สถิติดิจิทัลของคนไทย ประจ าปี 2020 ฉบับรวมครบจบในท่ีเดียว.   
        สืบค้นจาก https://adaddictth.com/knowledge/digital-thailand-2020 
Davis F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology.  
        MIS quarterly, 319-340.   
Kotler Philip. (2000). Marketing Management (10th). New Jersey: Prentice Hall.  
Marketing Oops. (2562). การตลาดยุคใหม่ Archives. สบืค้นจาก https://www.marketingoops.com/tag 
Nipa. (2562). ธุรกิจยุคใหม่ ไม่รู้จัก การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ได้แล้ว. สืบค้นจาก https://www.nipa.co.th/ 

https://3wowthailand.com/
https://www.longtunman.com/17714
https://adaddictth.com/knowledge/digital-thailand-2020
https://www.marketingoops.com/tag
https://www.nipa.co.th/


15 
 

Picodi.com. (2561). www.Picodi.com.  สืบค้นจาก www.Picodi.com  
Yothahouse. (2561). มาท าความรู้จักกับไม้เทียม ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber cement) ว่าคืออะไร.  
        สืบค้นจาก https://www.yothahouse.com/article-12-read.html 
 

../../../../../../Tle/XMBA/1PPle/www.Picodi.com
../../../../../../Tle/XMBA/1PPle/www.Picodi.com
https://www.yothahouse.com/article-12-read.html

