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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้สนิคา้อุปกรณ์ส าหรบั

บานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้ คอื สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  33 – 41  ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชีพสถาปนิก มีประสบการณ์ในการท างาน 3 - 5 ปี และรายได้ต่อเดือน 45,000 บาท ขึ้นไป ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก  ด้านระยะเวลาที่ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์
ส าหรับบานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสร้าง โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 2 เดือน และด้านราคาที่ใช้จ่าย
โดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 129,595 บาทต่อครัง้  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ประสบการณ์
ในการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชส้นิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของ
สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์
ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านระยะเวลา            
ที่ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และ             
มทีศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แรงจูงใจโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ระยะเวลาที่ตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสร้าง (เดือน) โดยมีความสมัพนัธ์              
ระดบัต ่ามาก และมทีศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
   
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการใชส้นิคา้ อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the factors related to the usage behavior of product 
fittings of doors and window hardware among Architects, Builders and Owners in the Bangkok Metropolitan 
Area. The 
sample consisted of four hundred architects, builders and owners. A questionnaire was constructed and used 
as a tool to collect data.  
 The results found that most of the respondents were male, aged between thirty-three to forty-one 
years old, with a Bachelor's degree, who worked as architects with three to five years of work experience and 
a monthly income of over 45,000 Baht. The overall service marketing mix was at a very good level. The overall  
motive was at most level. The average decision time to buy product fitting door and window hardware was two 
months. The average amount of product fitting door and window hardware was 129,595 Baht. 

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: the respondents had different ages, 
educational levels, occupations, work experience, and average income per month had different usage behavior 
on product fitting door and window hardware of architects, builders and owners in the Bangkok metropolitan 
area at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. The overall service marketing mix had a 
negatively low relationship with usage behavior on product fitting door and window hardware among architects, 
builders and owners in the Bangkok metropolitan area in terms of the average decision time to buy product 
fitting door and window hardware per month at a statistically significant levels of 0.01. Overall motive had a 
negative and very low relationship with usage behavior on product fitting door and window hardware among 
architects, builders and owners in the Bangkok metropolitan area in terms of the average decision time to buy 
product fitting door and window hardware per month at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Service Marketing Mix, Usage Behavior, Product Fitting Door and Window Hardware 
 
บทน า 

การก่อสร้างอาคารหรอืทีพ่กัอาศยัทีเ่ราเหน็กนัอยู่ประจ า ไม่ว่าจะเป็นอาคารทีส่รา้งขึน้มาใหม่ หรอืเป็นการ
ปรบัปรุงอาคารให้ดูใหม่ขึ้น ส่วนใหญ่จะต้องประกอบด้วย การปูพื้น ก่อผนัง ท าหลงัคา ฝ้าเพดาน และที่ส าคญัคอื             
งานประตูหน้าต่างซึง่มไิดม้ไีวเ้พื่อเป็นทางเขา้ออกทัว่ไปและระบายอากาศเท่านัน้ ยงัป้องกนั กัน้ไม่ใหส้ิง่แปลกปลอม
เขา้มาในพืน้ทีส่่วนตวัของเจา้ของอาคาร อกีทัง้การมปีระตูหน้าต่างขนาดใหญ่จ านวนมาก กท็ าใหม้องเหน็ทศันียภาพ
โดยรอบบ้านได้อย่างเต็มตา ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างภายนอกและภายในชดัเจน แม้จะอยู่ในบ้านแต่ก็ยงัได้อารมณ์
ความรูส้กึเหมอืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิดว้ยเหตุนี้พืน้ทีป่ระตูหน้าต่างจงึมคีวามส าคญัอย่างมาก เพราะต้องท าใหไ้ด้
บรรยากาศตามทีเ่จา้ของบา้นตอ้งการ ซึง่ประตูหน้าต่างแต่ละบานนัน้จะมอีุปกรณ์เสรมิทีเ่ราเรยีกกนัว่า อุปกรณ์ส าหรบั
บานประตูหน้าต่างทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะของบาน เช่น บานเปิด บานเลื่อน บานกระทุง้ ฯลฯ และยงัแยกตามการใช้
งานของแต่ละประเภท เช่น ประตูห้องนอน ประตูห้องน ้า ฯลฯ  ซึ่งจะใช้อุปกรณ์แตกต่างกนัตามประเภทการใชง้าน 
อุปกรณ์ประตูหน้าต่างทีใ่ชก้นัอยู่ในบา้นเรานัน้ มหีลากหลายตราสนิคา้ หลายวสัดุและหลายเกรด โดยวสัดุและเกรด
มาตราฐานทีน่ิยมใชก้นัโดยทัว่ไปคอื วสัดุสแตนเลสเกรด 304 ซึ่งจะท าใหเ้กดิสนิมได้ยากกว่า ผุกร่อนน้อยกว่าเกรด            
ทีต่ ่าลงไป ท าใหม้อีายุการใชง้านคู่บา้นไดย้าวนาน การเลอืกวสัดุอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพตรงตามมาตราฐานเป็นการเพิม่



3 
 

ประสทิธภิาพการท างานใหก้บัอุปกรณ์นัน้ๆ ดว้ย แต่โดยสว่นใหญ่หากไม่ไดศ้กึษาอย่างถ่องแทห้รอืไมม่ผีู้ทีช่ านาญเรือ่ง
วสัดุอุปกรณ์นัน้ๆ แนะน า อาจท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการใชง้าน ท าใหเ้กดิความเสยีหายในทีส่ดุ 

จากที่กล่าวมา ผู้วิจยัเห็นว่าสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการควรให้ความส าคญักบัวสัดุอุปกรณ์            
ที่น ามาใชคู้่กบับานประตูหรอืหน้าต่าง เพราะการใช้วสัดุที่มคีุณภาพและเหมาะสมกบับานต่างๆ จะช่วยใหเ้กดิความ
ปลอดภยักบัชวีติและทรพัยส์นิไดม้ากขึน้ และคนทีจ่ะเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์พวกนี้สว่นใหญ่กค็อื สถาปนิก ผูร้บัเหมา หรอื
เจ้าของโครงการ โดยมีหลักการในการเลือกใช้แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มคน ซึ่งปจัจัยต่างๆ อาจเหมือนหรือ                
แตกต่างกนัได้ ดงันัน้ท าใหก้ารเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน นอกจากจะท าใหอ้าคารหรอื              
ทีอ่ยู่อาศยัมลีกัษณะสวยงามและมคีวามโดดเด่นแลว้ ยงัท าใหย้ดือายุการใชง้านของอาคารโดยไม่ต้องเสยีเงนิค่าซ่อม
บ ารุงได้อีกด้วย และการที่เลือกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนัน้ เพราะสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการ               
ส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพฯ อาจมบีา้งที่ออกแบบก่อสร้างใหก้บัพืน้ที่ต่างๆ นอกเหนือจากกรุงเทพฯ เช่น เชยีงใหม่ ภูเกต็ 
นครราชสมีา เป็นต้น ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเลอืกกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มเป้าหมายในครัง้น้ี และเป็นทีม่า 
ที่ท าให้ผู้วจิยัสนใจศกึษา ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของ
สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของ
โครงการในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย สง่เสรมิการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ กบัพฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบั
บานประตหูน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกีษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจประกอบด้วยด้านอารมณ์และด้านเหตุผลกบัพฤติกรรมการใช้
สนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บริโภคที่มีขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา 
และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตู
หน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. แรงจูงใจมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างของสถาปนิก 
ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์อ้างองิจาก อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2545) โดยผู้วจิยัต้องการทีจ่ะ
ศึกษาเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ วงจรชีวิต ครอบครัว การศึกษา รายได้ 
เนื่องจากมคีวามส าคญัต่อนักการตลาดเพราะเกี่ยวกบัอุปสงค์ในตวัสนิค้า และผู้วจิยัจงึน ามาประยุกต์ใช้หาค าตอบ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ใช่ผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ย 
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แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ 
(2541) โดยผู้วจิยัต้องการทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่เป็นขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซือ้ ผ่านกระบวนการ 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิ
ทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อน ามาศกึษาประยุกต์
กบัพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขต
กรุงเทพมหานครว่ามคีวามสมัพนัธห์รอืไม่อย่างไร 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจ อา้งองิจาก พบิูล ทปีะปาล (2545: 156-159) กล่าวถงึสาเหตุของการ
เกดิแรงจงูใจไว ้โดยผูว้จิยัเลอืกเพื่อทีจ่ะน ามาศกึษา ไดแ้ก่ แรงจงูใจทีเ่กดิจากตวัผลติภณัฑ ์(Product Buying Motives) 
เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้า  แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็น
แรงจูงใจทีเ่กดิจากการใคร่ครวญพนิิจพจิารณาของผู้ซื้อว่าท าไมจงึซื้อสนิค้าชนิดนัน้ และแรงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์ 
(Emotional Buying Motive) เช่น การเอาอย่างแขง่ด ีการจุดเด่นเป็นเอกเทศ การอนุโลมคลอ้ยตามผูอ้ื่น ทัง้นี้ ผูว้จิยัขอ
เลอืกศกึษาแรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล (Rational Buying Motives) และแรงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์ (Emotional Buying 
Motive) เพื่อลดความซ ้าซอ้นเน่ืองจากปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดศ้กึษาในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของ
สนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างไวแ้ลว้ และเพื่อน ามาศกึษาประยุกตก์บัพฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบั
บานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้ร ับเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครว่ามีความสมัพนัธ์หรือ           
ไม่อย่างไร 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค อา้งองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 231) โดย
ผูว้จิยัตอ้งการทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และ
การบรโิภคของผู้บรโิภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การบรโิภค การเลอืกบริ การ 
แนวคดิ หรอืประสบการณ์ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ ซึง่จะใชค้ าถามทเพื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws 
และ 1H และเพื่อน ามาศึกษาประยุกต์กบัพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก 
ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ สถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการ ผู้เลือกใช้สนิค้าอุปกรณ์
ส าหรบับานประตูหน้าต่างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ ผูเ้ลอืกใชส้นิคา้อุปกรณ์
ส าหรบับานประตูหน้าต่างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้  ผู้วจิยั             
จงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรค านวณการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของยามาเน่ 
(Taro Yamane 1973 : 125) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวนเท่ากบั 400 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจากการค านวนประมาณ 
385 คน แต่ทัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้พิม่ตวัอย่างอกี 15 คน จงึเท่ากบั 400 คน โดยมวีธิกีารสุม่ตวัอย่าง ดงันี้  

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก 11 ท าเลเด่นในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปี พ.ศ. 2559 (ฐานเศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560) ได้จ านวน 6 ท าเล จากทัง้หมด                  
11 ท าเล โดยเลือกเฉพาะท าเลในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ท าเลที่ 1 สลีม สาทร เพลินจิต สุขุมวิท ท าเลที่ 2 ถนน
รชัดาภิเษก ท าเลที่ 3 พหลโยธนิ หมอชติ บางซื่อ ห้าแยกลาดพร้าว ท าเลที่ 4 ลาดพร้าว เลียบทางด่วน ท าเลที่ 5              
จรญัฯ บางหวา้ เพชรเกษม ท าเลที ่6 มนีบุร ีสขุาภบิาล 3 รามอนิทรา ช่วงปลาย เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการ
เตบิโตเพราะเป็นสถานทีชุ่มชน และมโีครงการ หมู่บา้นจดัสรร และคอนโดมเินียมจ านวนมาก 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลอืกเกบ็ตวัอย่างใน 6 ท าเลทีไ่ดใ้นขัน้ที ่
1 แบ่งเป็นท าเลละ 66 - 67 คน ประกอบดว้ยสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกสุ่มตวัอย่างตามความ
เตม็ใจของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการทีจ่ะใหข้อ้มูล โดยการเกบ็ขอ้มูลเป็นไปตามทีไ่ดเ้ลอืกไวใ้นขัน้ที ่1 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลตามสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ โดยจะสอบถามและแจกแบบสอบถามให้กับ
สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการเท่านัน้ จนครบจ านวน 400 คน 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 สว่นคอื 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยขอ้ค าถามมลีกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด (Close-ended response question) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์             
ในการท างาน และรายไดต่้อเดอืน โดยในแต่ละขอ้ค าถามมรีะดบัการวดัขอ้มูลประเภทต่างๆ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ ต่อสินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้ร ับเหมา และเจ้าของโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวธิใีห้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) จ านวน 28 ขอ้                
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ ที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม 
การใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึง่เป็นแบบสอบถามโดยวธิใีหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) จ านวน 8 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
แบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างของสถาปนิก 
ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิดแบบสอบถาม            
มทีัง้หมด 7 ขอ้ 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานของภาครฐัและเอกชน และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด แรงจูใจ และพฤตกิรรม
ผู้บริโภคเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และหนังสอืทางวิชาการ วิทยานิพนธ์                
ทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
400 คน โดยผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่าง และน าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงจนสมบรูณ์
แลว้ไปขอความร่วมมอืจากกลุ่มตวัอย่าง  

การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและคัดแยก

แบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก โดยคดัเลอืกเฉพาะทีส่มบรูณ์เท่านัน้ 
 2. ท าการลงรหสั (Coding) ขอ้มลู โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตวัแปรทีท่ าการศกึษา และน าขอ้มลูบนัทกึลงในเครื่อง
คอมพวิเตอร ์
 3. วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
 4.  การวเิคราะหข์อ้มลู 
    4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ในด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ ประสบการณ์ท างาน และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
    4.2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับ               
บานประตูหน้าต่างที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตู หน้าต่างของสถาปนิก 
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ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) รวมจ านวน 28 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
    4.3 การวเิคราะห์แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง
ของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale questions) รวมจ านวน 8 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) 
    4.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และ
เจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 7 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) ความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
    4.5 การทดสอบสมมตฐิาน โดยใชส้ถติิ Independent sample t-test, One-way analysis of variance โดยใช้
ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั และใชค้่า Brown-Forsythe (B) กรณีค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัเ และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
สรปุผลการวิจยั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 244 คน อายุ 33 – 41 ปี จ านวน 
241 ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า จ านวน 325 คน อาชพีสถาปนิก จ านวน 184 คน ประสบการณ์
ในการท างาน 3 - 5 ปี จ านวน 231 คน และรายไดต่้อเดอืน 45,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 262 คน  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของสนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้านมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดมีากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านราคา และ              
ดา้นบุคคล  

แรงจงูใจ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นมแีรงจงูใจในระดบัมากที่สดุทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
เหตุผล และดา้นอารมณ์  

พฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่าง ด้านระยะเวลาที่ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบั                
บานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสร้าง (เดือน) โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 2 เดือน และด้านราคาที่ใช้จ่าย
โดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท)  โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 129,595 บาทต่อครัง้  

การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้  
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการ
ก่อสรา้ง (เดอืน) และดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ               
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของ
โครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการ
ก่อสร้าง (เดือน) โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่าและต ่ ามาก และมีทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ทีร่ะดบั 0.01 
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สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้ร ับเหมา และเจ้าของโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ใช้จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท)  โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
อภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างของ

สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ในดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์
ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสร้าง (เดอืน) และด้านราคาที่ใช้จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์
ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) เน่ืองจากสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ ทุกเพศมคีวามตอ้งการซือ้
สนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูส าหรบัการใชง้านไม่ต่างกนั เพราะอุปกรณ์เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นสิง่ทีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิ
และจ าเป็นส าหรบัการใชง้าน สรา้งบา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรนนท ์พงษ์วทิยภานุ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้ประตูหน้าต่างอลูมเินียมส าเรจ็รูป ส าหรบัลูกคา้รายย่อย กรุงเทพมหานครและเขตตะวนัตก
และปรมิณฑล กรณีศกึา รา้นวสัดุก่อนสรา้งสมยัใหม่ (Modern Trade) ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ
แตกต่างกนั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประตูหน้าต่างอลูมเินียมส าเรจ็รูป ส าหรบัลูกคา้รายย่อย กรุงเทพมหานครและเขต
ตะวนัตกและปรมิณฑล ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างของ
สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 

ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) ผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของ
โครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูห น้าต่างต่อแต่ละโครงการ
ก่อสร้าง (เดือน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 33 – 41 ปี มีพฤติกรรม              
การใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นระยะเวลาที่ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) มากทีสุ่ด เนื่องจาก
กลุ่มผูบ้รโิภคช่วงอายุระหว่าง 33 – 41 ปี ทีเ่ป็นสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ เป็นกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์              
ในการท างานและอายุงานยงัไม่มากพอทีจ่ะมคีวามเชีย่วชาญในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้อุปกรณ์ จงึท าใหต้อ้งใชร้ะยะเวลา
ในการตดัสนิใจ ผ่านการศกึษาหาขอ้มูลและเปรยีบเทยีบคุณภาพและประสทิธภิาพการใชง้าน สอดคล้องกบังานวจิยั 
ของ วชิุดา หว่างจอ้ย (2557) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้น้ือแขง็ของผูบ้รโิภค 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอร์
ไม้เนื้อแขง็ของผูบ้รโิภค จงัหวดัพระนครศรอียุธยา แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค            
ทีม่อีายุ 31 – 40 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้นื้อแขง็ ดา้นความถี่ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้นื้อแขง็เฉลีย่ต่อปี 
มากทีส่ดุ  

ดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท)  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ใช้จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคทีม่อีายุ ตัง้แต่ 42 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้
อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีใ่ช้
จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท)  มากที่สุด อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 
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ระดบั 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มที่มีอายุ ตัง้แต่ 42 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการ                
ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์และอายุงานค่อนขา้งเยอะกว่าช่วงอายุอื่นๆ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสนิค้าประเภท
อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งใชง้านอยู่ตลอด เพราะเน่ืองจากมกีารซือ้
และน ามาใช้งานส าหรบัตวับ้านและอาคารมาก่อนหน้า จงึมผีลท าให้มขีอ้มูลของสนิค้าอุปกรณ์ดงักล่าวอยู่แล้ว และ                
เมื่อพบเหน็บานประตูหน้าต่างที่จะถูกน ามาใช้งาน จะท าให้สามารถสัง่ซื้อสนิค้าในปรมิาณที่ตนเองต้องการได้ทนัที
เพราะทราบว่าต้องใช้อุปกรณ์ตวัใด เพื่อที่จะท าให้การใช้งานมปีระสทิธภิาพและมกีารออกแบบร่วมสมยัเขา้ดว้ยกนั 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ นารีรัตน์ ฟกัเฟ่ืองบุญ (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม               
การตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในศูนย์จ าหน่าย เอส บ ีดไีซน์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภค ในศูนย์จ าหน่าย                
เอส บ ีดไีซน์ สแควร ์ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 
46 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ในศนูยจ์ าหน่าย เอส บ ีดไีซน์ สแควร ์ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้
ในแต่ละครัง้มากทีส่ดุ 

1.3 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับ              
บานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 

ดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของ
โครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ 
(บาท) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี                      
มีพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) มากทีส่ดุ 
เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มรีะดบัการศกึษา
ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นอาชีพที่เฉพาะเจาะจงต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจะต้องมีการสอบ  เพื่อขอ
ใบอนุญาตในการประกอบอาชพี เพื่อที่จะสามารถมคีวามรู้ความเข้าใจในการออกแบบตวับา้นหรอือาคารให้มคีวาม
ปลอดภยัไดม้าตรฐาน และสามารถตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้เพื่อการตกแต่งและการใชง้าน โดยเฉพาะบานประตูหน้าต่าง
ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในการสร้างบ้านหรอือาคาร สอดคล้องกบังานวจิยั ของ ทดัศรณัยา กลิน่พนิิจ (2546) 
ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิ เจอร์ยี่ห้อ INDEX ของผู้บริโภคในเขต                   
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
เฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ INDEX ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหนาคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01        
โดยผู้บรโิภคระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เฟอรน์ิเจอร์ยีห่อ้ INDEX ด้านจ านวนครัง้            
ทีซ่ือ้เฟอรน์ิเจอรม์ากทีส่ดุ  
 1.4 อาชพี ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของ
สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 

ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) ผูบ้รโิภคทีม่ี
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และ
เจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละ
โครงการก่อสร้าง (เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพสถาปนิก                 
มีพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสร้าง (เดอืน)    
มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีาชพีสถาปนิกมหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัภาพรวมของบา้นหรอือาคารทัง้หมด และ 
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เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จงึท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีดงักล่าวตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ค่อนขา้งนาน เพราะจะตอ้งคดิถงึหลกัความถูกตอ้งของแผนผงัอาคาร การใชง้าน วสัดุอุปกรณ์ และ
โดยองคร์วมของโครงการอย่างถีถ่ว้นละเอยีดรอบคอบ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วชิุดา หว่างจอ้ย (2557) ศกึษาเรื่อง 
พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้น้ือแขง็ของผูบ้รโิภค จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแขง็ของผู้บริโภค จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั มพีฤตกิรรม
การซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้น้ือแขง็ ดา้นความถี่ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้น้ือแขง็เฉลีย่ต่อปี มากทีส่ดุ  

ดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจ้าของ
โครงการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคทีม่อีาชพีเจา้ของ
โครงการ มพีฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการ              
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ใช้จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) 
มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเจา้ของโครงการ เป็นผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบดา้นค่าใชจ้่ายของโครงการทัง้หมด 
อนัไดแ้ก่ ค่าจา้งผูร้บัเหมา ค่าออกแบบ รวมไปถงึค่าอุปกรณ์ในการก่อสรา้งบา้นหรอือาคารต่างๆ ทัง้หมด สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั ของ นารรีตัน์ ฟกัเฟ่ืองบุญ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้
สินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จ าหน่าย เอส บี ดีไซน์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ในศนูยจ์ าหน่าย เอส บ ีดไีซน์ สแควร ์
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว               
มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ในศนูยจ์ าหน่าย เอส บ ีดไีซน์ สแควร ์ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้
มากทีส่ดุ 

1.5 ประสบการณ์ในการท างาน ผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้
อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
พบว่า  

ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) ผูบ้รโิภคทีม่ี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก 
ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง
ต่อแต่ละโครงการก่อสร้าง (เดือน)  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และ 0.01 ตามล าดับ                      
โดยผู้บรโิภคทีม่ปีระสบการณ์ในการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มพีฤติกรรมการใชส้นิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง
ของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบั                
บานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของ
โครงการทีม่ปีระสบการณ์ในการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี เป็นกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์การท างานยงัไม่มากนัก ท าใหม้คีวามรู้
ความเชีย่วชาญน้อยตามไปดว้ย จงึท าใหม้ชี่วงระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละ
โครงการก่อสรา้งค่อนขา้งนานมากกว่ากลุ่มประสบการณ์ท างานอื่นๆ เพราะต้องอาศยัการท าความเขา้ใจกบัอุปกรณ์
สนิค้า อาศยัการสอบถามจากผู้มคีวามรู้ การประชุมเพื่อหาไอเดยีหรอืขอ้มูลเพื่อให้ได้สนิค้าอุปกรณ์ที่ตรงกบัความ
ต้องการบนพืน้ฐานของงบประมาณค่าใชจ้่ายทีไ่ดร้บั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ  สมยศ พงเจรญิวฒันา (2554) ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของผู้ประกอบการในธุรกิจผ้าม่าน บริษัท นครการม่าน จ ากดั ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ลกัษณะของผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาการด าเนินงานต่างกนัมคีวามพงึพอใจในธุรกจิคา้ส่งผา้ม่าน 
บริษัท นครการม่าน จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั  0.05 และ 0.01 โดยผู้ประกอบการที่มี
ระยะเวลาการด าเนินงานน้อยกว่า 1 ปี มผีลต่อความพงึพอใจในธุรกจิคา้สง่ผา้ม่าน บรษิทั นครการม่าน จ ากดั  
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ด้านราคาที่ใช้จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท)  ผู้บริโภคที่มี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก 
ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 
ตามล าดบั โดยผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์ในการท างาน 3 ปี ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตู
หน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบั
ซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของ
โครงการที่มีประสบการณ์ในการท างาน 3 ปี ขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกบัการซื้อสนิค้า
อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างมากว่ากลุ่มทีม่ปีระสบการณ์ท างานอื่นๆ ท าใหท้ราบและเขา้ใจถงึการใชง้านอุปกรณ์
ต่างๆเป็นอย่างด ีสามารถตดัสนิใจได้ทนัทวี่าชิ้นส่วนใดต้องใชอุ้ปกรณ์สนิค้ารูปแบบใด และสามารถสัง่ซื้อสนิค้าทีม่ี               
การถูกใชง้านบ่อยๆ ไดใ้นปรมิาณทีส่งู เพราะจะท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวจะไดซ้ือ้สนิคา้ในราคาต่อหน่วยทีถู่กลงกว่า
การทีซ่ือ้สนิคา้ในจ านวนน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ณฐัวุฒ ิวเิศษ (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัในการด าเนินธุรกจิ
ของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) จงัหวดันนทบุร ีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปจัจยัดา้นอายุของกจิการของผู้ประกอบการ ทีแ่ตกต่างกนั มกีารด าเนินธุรกจิของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาด
กลางและ ขนาดย่อม (SMEs) จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 โดย
ผูป้ระกอบการทีม่อีายุของกจิการ 6 – 10 ปี มกีารด าเนินธุรกจิของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและ ขนาด
ย่อม (SMEs) จงัหวดันนทบุร ีในดา้นการจดัการ การตลาด และดา้นการเงนิ  
 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์
ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 

ดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และ
เจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 45,000 บาท ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา 
และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ใช้จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตู
หน้าต่างต่อครัง้ (บาท) มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,000 บาท ขึน้ไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
รายไดส้งู ท าใหส้ามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณค่าใชจ้่ายในโครงการ รวมถงึค่าใชจ้่ายการซือ้
สนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นารรีตัน์ ฟกัเฟ่ืองบุญ 
(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภคในศูนยจ์ าหน่าย 
เอส บี ดีไซน์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                  
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ในศูนยจ์ าหน่าย เอส บ ีดไีซน์ สแควร ์ในกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท             
ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ในศนูยจ์ าหน่าย เอส บ ีดไีซน์ สแควร ์ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ในแต่
ละครัง้มากทีส่ดุ 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 2.1 ด้านระยะเวลาที่ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสร้าง (เดือน)                    
ส่วนประสมทางการตลาดบริการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของ
สถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตู
หน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) พบว่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทาง
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้ร ับเหมา และเจ้าของโครงกา รในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) โดย
มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และต ่ามาก และมทีศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากการที่
ผูบ้รโิภคกลุ่มสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ ไดร้บัสนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างทีม่คีวามแขง็แรง 
คงทน ราคามคีวามสมเหตุสมผลกบัการออกแบบลวดลาย และงานดไีซน์ตามความตอ้งการ รวมถงึทางรา้นทีจ่ าหน่าย 
มสีนิคา้ใหเ้ลอืกจ านวนมากและค่อนขา้งหลากหลาย นอกจากนี้รา้นทีจ่ าหน่ายมสี่วนลดของแถมในการซือ้สนิคา้แต่ละ
ครัง้ รวมถึงพนักงานมใีจรกัในการบรกิาร ยิ้มแย้มแจ่มใส ประกอบกบัมรี้านค้าที่จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบับานประตู
หน้าต่างจ านวนมากใหเ้ลอืก มที าเลทีต่ัง้ที่สะดวกต่อการเดนิทาง และภายในรา้นมกีารจดัวางสนิคา้ตวัอย่างสามารถ
เปรยีบเทยีบได ้มพีืน้ทีก่วา้งขวาง อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และสามารถสัง่สนิคา้ผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ต และมบีรกิาร
ดูแลตลอดการขายจนถึงจดัส่งสนิค้า ก็จะท าให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ดงักล่าวน้อยลง เพราะ
อุปกรณ์ต่างๆที่ร้านค้าจ าหน่ายค่อนขา้งมคีุณภาพและมาตรฐาน และรวมถึงทางร้านมกีารบรกิารทีด่ี  ทัง้นี้กจ็ะท าให้
ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อสนิค้าดงักล่าวบ่อยครัง้มากขึน้เพราะใช้เวลาในการตดัสนิใจซื้อลดลง  ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ นารรีตัน์ ฟกัเฟ่ืองบุญ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้
สนิคา้ของผูบ้รโิภคในศูนยจ์ าหน่าย เอส บ ีดไีซน์ สแควร ์ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยั
ทางตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์
กนักบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในศูนยจ์ าหน่าย เอส บ ีดีไซน์ สแควร์ ในดา้นความถี่ในการ 
ไปใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ความสมัพันธ์ระดบั                  
ปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อมรรตัน์ ทบัทมิศร ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทเหล็กดดัของผู้บริโภค พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรป์ระเภทเหลก็ดดัของผูบ้รโิภค อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยความสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงกนัขา้ม ในดา้นความถีท่ีซ่ือ้ ดา้นเหตุผลทีซ่ื้อ 
 2.2 ดา้นราคาทีใ่ชจ้่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท)  ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่างของสถาปนิก 
ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านราคาที่ใช้จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบั            
บานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) พบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคา และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้สนิค้า
อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีใ่ช้
จ่ายโดยประมาณส าหรบัซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อครัง้ (บาท) โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และ               
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากราคาอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างทีส่ถาปนิก 
ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการซื้อนัน้ มคีวามสมเหตุสมผลกบัการออกแบบลวดลาย และงานดไีซน์ สนิค้าอุปกรณ์              
มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ วตัถุดบิทีผ่ลติท าใหคุ้ม้ค่ากบัเงนิทีใ่ชจ้่ายไป ประกอบกบัรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบั
บานประตูหน้าต่าง มีระบบบริการช าระเงินการออกใบเสร็จรับรองภาษีที่รวดเร็ว มีบริการหลังการขายส าหรับ              
ให้ค าปรึกษาและรับเรื่องโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ  ชญาดา สมศักดิ ์(2559) ศึกษาเรื่อง ปจัจัย                  
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ายี่ห้ออิเกยี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ                 
วรนนท ์พงษ์วทิยภานุ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้ประตูหน้าต่างอลูมเินียมส าเรจ็รูป ส าหรบั
ลูกค้ารายย่อย กรุงเทพมหานครและเขตตะวนัตกและปริมณฑล กรณีศึกษา ร้านวสัดุก่อนสร้างสมยัใหม่ (Modern 
Trade) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา และด้านกระบวนการ
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ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อประตูหน้าต่างอลูมิเนียมส าเร็จรูป ส าหรับลูกค้ารายย่อย 
กรุงเทพมหานครและเขตตะวนัตกและปรมิณฑล ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. แรงจงูใจ 
 3.1 ดา้นระยะเวลาทีต่ดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสรา้ง (เดอืน) แรงจงูใจ
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของ
โครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการ
ก่อสรา้ง (เดอืน) พบว่า 

แรงจูงใจ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชส้นิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตู
หน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านระยะเวลาที่ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์
ส าหรบับานประตูหน้าต่างต่อแต่ละโครงการก่อสร้าง (เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า และต ่ามาก และมทีศิทาง
ตรงกนัขา้ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั เนื่องจากโดยพืน้ฐานของมนุษยน์ัน้มคีวาม
ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการตนเองอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด ก่อใหเ้กดิการแสวงหาเพื่อใหไ้ดส้ิง่ทีด่ทีีสุ่ด จงึท าใหเ้กดิ
แรงจงูใจเพื่อใหไ้ดส้ิง่ทีต่นต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัสนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง ซึง่ถอืเป็นปจัจยั
ส าคญัส าหรบัการสรา้งบา้น หรอืเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหต้วัอาคารใหส้มบูรณ์ หากผูบ้รโิภคกลุ่มสถาปนิก 
ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ ได้รบัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ โดยเฉพาะดา้นการใชง้าน ความทนทาน การออกแบบทีร่่วม
สมยัสามารถเลอืกเขา้ชุดประตูและหน้าต่างไดซ้ึง่เป็นทีน่่าพอใจตรงกบัความต้องการกจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ทีม่ี
ความคุ้มค่า และท าให้ใช้ระยะเวลาที่ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่าง ต่อแต่ละโครงการน้อยลง                       
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วิชุดา หว่างจ้อย (2557) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแขง็ของผู้บรโิภค จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการซื้อ
เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้น้ือแขง็ ทางดา้นเหตุผล และทางดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ในดา้นการ
ไดร้บัการตอบสนองต่อความคาดหวงัจากการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้น้ือแขง็ความพงึพอใจต่อการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มเ้น้ือแขง็ 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อ าภา สงิหค์ าพูด (2554) ศกึษาเรื่อง การบรหิารลูกคา้สมัพนัธ ์แรงจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกนัภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กบับริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง                
ผลการสทดสอบสมมตฐิาน พบว่า แรงจงูใจดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยั
รถยนตข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง ควรเพิม่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ 
ความทนทานต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์                 
ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะสามารถเชค็จ านวนสนิค้าหรือสัง่สนิค้าได้ทนัท ีสามารถสัง่ล่วงหน้าและให้ทางร้านจดัส่ง
ภายในระยะเวลาทีต่อ้งการได ้ทัง้นี้เพื่อทีจ่ะใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นสถาปนิก ผูร้บัเหมา และเจา้ของโครงการ 
ใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ใหน้้อยลง  
 2. ผูป้ระกอบการรา้นจ าหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง ควรใหค้วามส าคญัและพฒันาเกีย่วกบั
การบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขาย ไดแ้ก่ การใหค้ าปรกึษา แนะน า การรบัเรื่องการสัง่ซือ้สนิคา้ ตลอดจนระบบหรอื
การช าระเงินช่องทางใหม่ๆ และการบริการหลังการขายตัง้แต่การจัดส่ง การรับประกัน เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมคีวามมัน่ใจในสนิคา้และการบรกิารมากขึน้สง่ผลต่อการสัง่ซือ้สนิคา้ในจ านวนปรมิาณสงู  
 3. ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส าหรับบานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดแล                
ะฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์ควรมกีารส ารวจราคาสนิคา้วตัถุดบิอยู่ตลอดเวลา เพราะผู้บรโิภคค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบั
ความเหมาะสมกบัคุณภาพและวตัถุดบิทีผ่ลติ รวมถงึควรมกีารเปรยีบเทียบราคาของสนิคา้ในแต่ละชนิด ซึง่จะมคีวาม
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แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัวตัถุดบิทีใ่ชเ้พื่อใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกสรรและใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้เรว็ขึน้ และควรมกีารสรรหา
สนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายผลติมาจากวตัถุดบิทีแ่ตกต่างกนัเพราะจะท าใหร้าคาแตกต่างกนั มผีลท าใหผู้บ้รโิภคสามารถ
เลือกและเปรียบเทียบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนิค้าที่มกีารออกแบบดีไซน์โดยเฉพาะเป็นเอกลกัษณ์ เพื่อเป็นการ
ตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อที่จะท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อและสามารถใช้จ่ายกบัสนิค้า                 
ไดม้ากขึน้  
 4. ผูป้ระกอบการรา้นจ าหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะผูจ้ดัการรา้นจ าหน่ายในแต่
ละพื้นที่ ควรมกีารวางแผนและจดัการกระบวนการบรกิารงานภายในร้านจ าหน่ายอย่างมรีะบบ โดยเฉพาะกรณีที่มี
ผูใ้ชบ้รกิารจ านวนมาก รวมถงึดา้นระบบการช าระเงนิการออกใบเสรจ็ทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถประมวลผลไดร้วดเรว็ 
และฝ่ายรบัเรื่อง Call Center ควรจดัใหม้กีระบวนการที่รวดเรว็ สามารถแจง้เรื่องและก าหนดระยะเวลาในการตดิต่อ
กลบัอย่างชดัเจน เพื่อที่จะท าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในการใชบ้รกิารและซือ้สนิคา้อุปกรณ์ดงักล่าวจากร้านจ าหน่าย  ท าให้
ผูบ้รโิภคใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สัน้ลง และซือ้สนิคา้ในปรมิาณมากขึน้  
 5. ผูป้ระกอบการรา้นจ าหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะฝ่ายบุคคลหรอืฝ่ายสรรหา
บุคลากร ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาทางดา้นบรกิาร การใส่ใจต่อความตอ้งการลกูคา้ 
การเพิม่ความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ทีข่ายอยู่ตลอดเวลาเพื่อทีจ่ะสามารถแนะน าให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจถึงการใช้งาน
และขอ้แตกต่างของสนิค้าแต่ละสนิค้าได้ รวมไปถึงการส ารวจความเพยีงพอของจ านวนของพนักงานอยู่ตลอดเวลา 
ทัง้นี้กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจน้อยลง  
 6. ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดและฝ่าย
พฒันาผลติภณัฑ ์ควรสง่เสรมิการโฆษณาผ่านช่องทางหนงัสอืพมิพ ์ป้ายโฆษณา ใบปลวิ โบวช์วัรเ์พื่อเป็นขอ้มูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ท าใหเ้มื่อต้องการซือ้สนิคา้สามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ได้ทนัท ีรวมไปถงึการเพิม่รายการ
ส่งเสรมิการขายทัง้การมอบส่วนลดตามเทศกาล หรอืการใหร้าคาพเิศษส าหรบัลูกค้ารายใหญ่ และทีส่ าคญัคอืบรกิาร
จดัสง่สนิคา้เพราะเน่ืองจากลกูคา้เป็นกลุ่มโครงการก่อสรา้งซึง่มกัจะสัง่สนิคา้ในปรมิาณเยอะ  
 7. ผูป้ระกอบการรา้นจ าหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะผูจ้ดัการรา้นจ าหน่ายในแต่
ละพืน้ที ่ควรมกีารจดัสรรพืน้ทีใ่นการจดัวางสนิคา้อยู่ตลอดเวลา และการจดัวางสนิคา้เป็นสดัส่วนใหส้ามารถเหน็ไดช้ดั 
และที่ส าคญัต้องมอีากาศถ่ายเทสะดวก โปร่ง เพื่อที่จะท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายอยากมาใช้บรกิาร และมคีวาม
เพลดิเพลนิในระหว่างการใชบ้รกิารทีร่า้นจ าหน่าย รวมถงึท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้่ายขึน้และเรว็ขึน้ เพราะ
สามารถเหน็สนิคา้ไดช้ดัเจน มรีายละเอยีดขอ้มลูใหเ้ลอืก  
 8. ผูป้ระกอบการรา้นจ าหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดฝ่ายพฒันา
ผลติภณัฑ ์และฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายช่องทางใหม่ๆ โดยเฉพาะเวบ็ไซต์ หรอื 
แอพพลเิคชัน่เพื่อทีจ่ะใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึและสัง่ซือ้ไดง้่ายขึน้ รวมไปถงึการเพิม่ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละรายละเอยีด ขนาด 
ฟงักช์นัการท างาน และการเปรยีบเทยีบสนิคา้ผ่านไอแพด หรอืจุดบรกิารลกูคา้ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจและ
สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ไดท้นัท ี 
 9. ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดและฝ่าย
พฒันาผลติภณัฑ ์ควรสรรหาหรือผลติสนิคา้ทีม่คีวามแขง็แรง คงทน ไม่เป็นสนิม และมคีุณภาพการใชง้านทีค่่อนขา้ง
ยาวนาน มกีารรบัประกนัสนิคา้ทีส่ะทอ้นถงึความมัน่ใจจากการใชส้นิคา้ดงักล่าว เพราะหากผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ทีต่รง
ความตอ้งการกบัการใชง้านกจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ลดลง  
 10. ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดและฝ่าย
พฒันาผลติภณัฑ ์ควรเพิม่และพฒันาสนิคา้ใหม้เีอกลกัษณ์ มกีารออกแบบทีร่่วมสมยัเพื่อทีจ่ะตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ รวมถงึเพิม่สนิคา้ทีม่สีสีนั ลวดลายแปลกใหม่เพื่อจะท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและเกดิ
แรงจงูใจในการซือ้สนิคา้ มผีลท าใหต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้ในปรมิาณมากขึน้  
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 11. ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดและฝ่าย
พฒันาผลติภณัฑ ์ควรเพิม่ราคาใหเ้หน็ไดช้ดัเจนและใหข้อ้มลูรายละเอยีดสนิคา้เกีย่วกบั ขนาด วตัถุดบิ อายุการใชง้าน 
และการรบัประกนัสนิคา้ เพื่อจะท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและเกดิแรงจงูใจในการซือ้สนิคา้มผีลท าใหต้ดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ไดง้่ายขึน้  

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ของผู้บรโิภคหรอืกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นทีอ่ื่นๆ เพราะพื้นที่ที่แตกต่างกนั 

ความต้องการซือ้สนิคา้กจ็ะมคีวามแตกต่างกนัไปดว้ย และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการพฒันาสนิค้าให้
สามารถตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ในอนาคต 

2. ควรท าการศกึษาปจัจยัด้านอื่นๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้สนิค้าอุปกรณ์ส าหรบับานประตู
หน้าต่างของสถาปนิก ผู้รบัเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น รูปแบบการด าเนินชวีติ ความ                 
พงึพอใจของผูบ้รโิภค ความรูแ้ละความเขา้ใจของสนิคา้ เพื่อสามารถน าขอ้มลูทไีดน้ ามาประยุกตใ์ห้ความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดใ้นอนาคต 

3. ควรมีการศึกษาสนิค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เช่น บานประตู หน้าต่าง กระจก               
บานเลื่อน เป็นต้น เพราะข้อมูลที่ได้จะสามารถน ามาพฒันาสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของตลาดและเพื่อเป็น
ประโยชน์กบัเจา้ของโครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ดใ้นอนาคต 

4. ควรท าการศกึษาขอ้มลูวจิยัในเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ จดักลุ่มสนทนา ระหว่างผูใ้ชบ้รกิารในแต่
ละกลุ่มอาชพี เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจงขอ้มลูในเชงิลกึได ้และน าผลไปต่อยอดเป็นการพฒันาผลติภณัฑต่์อไป 
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