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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาการ

ตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร     

ผู้วจัิยใช้วธีิการวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) โดยกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ ประชาชนทีอ่าศยั

ในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ .86

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาส�าหรับ

บ้านพกัอาศยั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 2.83 คะแนน เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

ความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.36 คะแนน รองลงมาคือด้านคุณภาพของวัสดุมุงหลังคาบ้านมี        

ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.19 ด้านความสามารถในการให้บรกิารมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 2.60 คะแนน และด้านสนุทรยีภาพ

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 คะแนน ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้

หลงัคาเหลก็เมทลัชทีส�าหรบับ้านพกัอาศยั ประกอบด้วย ตัวแปรด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย สามารถอธิบาย

การแปรผันของการตัดสินใจเลือกบริโภคหลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยได้ดีที่สุด รองลงมาคือ

ตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ระดับการศึกษา และตัวแปรเพศ ตามล�าดับ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ได้แก่ การศึกษาผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาด

ต่อการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชที และการตดัสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชทีในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ของ

ประเทศไทย เป็นต้น

ค�าส�าคัญ: ปัจจัย หลังคาเหล็กเมทัลชีท บ้านพักอาศัย ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ 
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Abstract

 This research aimed to study 1)the demographic characteristics 2) the decision in 

the selection of metal sheet for residential roofing in Bangkok Metropolis, and 3) the        

factors affecting the decision in the selection of metal sheet for residential roofing in Bangkok 

Metropolis. This was a survey research, conducted with 400 respondents. The study tool 

was a questionnaire with a reliability of .86

 The results of the study indicated that the samples gave priority to the metal sheet 

for residential roofing at the moderate level with a mean of 2.83, when considered the 

aspects individually, it was found that the trust was the highest with a mean of 3.36,       

followed by the quality of the roofing materials with a mean of 3.19, the ability to provide 

services with a mean of 2.60 and the aesthetics with a mean of 1.93 respectively. It was 

also found that the stepwise multiple logistic regressions indicated that the variable having 

the most significant relationship with the decision in the selection of the metal sheet for 

residential roofing was the distribution channels, followed by products, prices, level of 

education and gender respectively.

 Suggestions for further study include the effects of the marketing mix to the decision 

in the selection of metal sheet for residential roofing as well as the decision in the selection 

of metal sheet roofing in other areas of Thailand.

Keywords: Factors, Metal Sheet, Residential, Marketing Mix, Decision
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บทน�ำ

  กลุ่มธุรกิจ “หลังคา หรือ Roofs” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีบทบาทต่องานสถาปัตยกรรมและ

การก่อสร้างในด้านต่าง ๆ และจากความเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิทีผ่่านมาส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุมุงหลังคาและการก่อสร้าง จึงท�าให้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณสมบัติ

ของวสัดุมงุหลงัคาให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการในการน�าไปใช้งานอย่างคุ้มค่า 

เช่น ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งานวัสดุมุงหลังคา ราคา และระยะเวลาในการติดต้ัง   

จึงอาจกล่าวได้ว่าวสัดุมงุหลงัคาจ�าเป็นจะต้องมคุีณสมบัติพเิศษเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพการใช้งานของ

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้างในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านความคงทนต่อสภาพอากาศ การป้องกัน

น�้าได้ดี การป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นได้ เป็นต้น และในปัจจุบันวัสดุมุงหลังคาได้มีการ

พฒันารปูแบบท่ีเหมาะสมกับสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างในด้านต่าง ๆ  เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้นวัสดุมุงหลังคาที่ได้รับความนิยมส�าหรับบ้านพักอาศัย ได้แก่ 

หลังคากระเบื้องซีเมนต์ หลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคากระเบื้องคอนกรีต หลังคากระเบื้อง

เซรามิค หลังคากระเบื้องเทอราคอตตา หลังคากระเบื้องโปร่งแสง และวัสดุมุงโลหะ เป็นต้น (กลุ่ม

อุตสาหกรรมหลงัคาและอุปกรณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรศ.สภุาวดี รตันมาศ, 2553)

 “หลังคาเหล็กเมทัลชีท” เป็นวัสดุมุงหลังคาอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรม

โรงงาน โดยเฉพาะการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าและห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งหลังคาเหล็ก

เมทัลชีทยังได้รับความนิยมส�าหรับบ้านพักอาศัยในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศใน

แถบยุโรป รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม 

อินโดนเีซีย เป็นอย่างมาก และส�าหรบัประเทศไทยได้ด�าเนนิการจัดต้ังโรงงานผลติภัณฑ์เมทลัชีทส�าหรบั

ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระเบื้องมุงหลังคาแบบเดิม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเอ็นเอส บูลสโคป 

ไลสาจน์ (ประเทศไทย) และได้ผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์เป็น

อย่างดี จงึท�าให้บรษิทัขยายฐานการผลติและเพิม่จ�านวนส�านักงานขายไปยังภูมภิาคต่าง ๆ จากเดิมทีม่ี

ฐานการผลิตในจังหวัดปทุมธานี เพิ่มฐานขยายการผลิตเป็นจังหวัดระยอง และจังหวัดขอนแก่น และ

เพิม่ส�านกังานขาย 4 แห่ง ได้แก่ จังหวดัปทมุธาน ีจงัหวัดขอนแก่น จังหวดัเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา 

เป็นต้น (Brand buffet, 2559) ในสถานการณ์ปัจจุบันตลาดเหล็กเคลือบภายในประเทศมีมูลค่า

ประมาณ 28,000 ล้านบาท เนื่องมาจากภาครัฐมีการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งขนาดใหญ่และโครงการ

ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จึงท�าให้อัตราการบริโภคเหล็กเคลือบในประเทศไทยมีแนวโน้ม

ขยายตัวตามไปด้วย แม้จะเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ  ภายในประเทศ แต่ยงัมคีวามเช่ือมัน่ในศักยภาพของ

ตลาดเมืองไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ในระยะยาว (Post Up News, 2559) และเมื่อพิจารณาการ

เลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทยนั้น พบว่ากลุ่มลูกค้าให้ความสนใจ

ค่อนข้างน้อย เนือ่งจากผู้บรโิภคอาจจะมคีวามรูแ้ละความเข้าใจเพยีงเลก็น้อย และไม่ทราบรายละเอียด
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีท ส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

ที่แน่ชัดเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของหลังคาเหล็กเมทัลชีท รวมไปถึงผู้บริโภคมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีท จึงเป็นเหตุผลส�าคัญประการหนึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสิน

ใจที่จะไม่เลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย 

 ดังนัน้ ผู้วจัิยจงึได้ให้ความสนใจต่อการศึกษาวิจยัเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจในการเลอืก

ใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการศึกษาการตัดสินใจใน

การเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ

เลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย และผลการวิจัยที่ได้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ประกอบการวางแนวทางในเชิงธุรกิจ เช่น การวางแผนการตลาดในอนาคต การก�าหนดทิศทางและ  

เป้าหมายฐานการผลติ นอกจากนีย้งัเอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุม่ผู้ประกอบการหลงัคาเหลก็เมทลัชีทมโีอกาส

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 2.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร

 3.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้าน

พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ทราบถึงข้อมูลการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยใน

กรงุเทพมหานคร และปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทัลชีทส�าหรบับ้านพกั

อาศัยในกรงุเทพมหานคร รวมทัง้สามารถน�าไปใช้ประกอบการพจิารณาการผลติและจัดจ�าหน่ายให้ตรง

ตามความต้องการของลกูค้า และใช้เป็นฐานข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัการตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคา

เหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยของประเทศไทย ทั้งน้ี ผลการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้และน�าไป

พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด หรือใช้เป็นแนวทางการศึกษาความต้องการและปัญหาของผู้พักอาศัย 

และเป็นการเพิม่ศักยภาพของกลุม่ผู้ประกอบการหลงัคาเหลก็เมทลัชีทให้มโีอกาสในการแข่งขนัทีเ่พิม่

สูงขึ้น

ขอบเขตกำรวิจัย 

  ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับ

บ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล

เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร
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เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชทีส�าหรับบ้านพักอาศยัเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมทัง้ประชากรในกรงุเทพมหานครมอีาชีพทีห่ลากหลาย มฐีานะทางเศรษฐกจิแตกต่างกนั และมรีะดับ

การศึกษาที่แตกต่างกัน จึงน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกและการตัดสินใจเลือกใช้หลังคาเหล็ก  

เมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยอย่างเห็นได้ชัดเจน จึงท�าให้ผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป

ของเจ้าของบ้านพักอาศัย และปัจจัยก�าหนดความสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ  ที่น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจใน

การเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร และน่าจะใช้เป็นต้นแบบ

การศึกษาภาพรวมของประเทศไทยในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาได้อีกด้วย

วิธีกำรวิจัย 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้วิจัย   

คัดเลอืกเฉพาะกลุม่ประชากรทีม่กีารตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบับ้านพกัอาศัย 

โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Taro Yamane 

และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน

 ตัวแปรที่ศึกษำ

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ 

ผลิตภัณฑ์ ราคา สถาปัตยกรรม และช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชีท 

ประกอบด้วย คุณภาพของวัสดุมุงหลังคาบ้าน ความไว้วางใจ ความสามารถในการให้บริการ และ

สุนทรียภาพ

 เครื่องมือกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก

ใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยได้ตรวจสอบค่าความตรงและ

ความน่าเชื่อถือ ด้วยการหาค่า IOC (Index of item objective congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 

ท่าน และน�าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวอย่าง (Pre-Test) จ�านวน 30 ชุด และ

น�ามาหาค่าสมัประสทิธิค์รอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s alpha test) ได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .86 ก่อน

จะน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

 ตอนที ่1 เป็นข้อค�าถามเก่ียวกับคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ตอนที ่2  เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบับ้านพกัอาศัย 

 ตอนที ่3  เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบัการตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบับ้านพกัอาศัย 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีท ส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

 วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ผู้วจัิยติดต่อขอความร่วมมอืจากบณัฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด เพือ่

จัดท�าจดหมายขอความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 2.  ผู้วิจยัเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามและให้กลุม่

ตัวอย่างเป็นผู้ตอบค�าถามทีผู้่สมัภาษณ์ซักถาม หรอืให้กลุม่ตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง

 3.  ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 4.  ผู้วิจัยสร้างคู่มือแบบสอบถามพร้อมกับลงรหัสในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลให้

เรียบร้อยก่อนน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามล�าดับ ดังนี้

 1.  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยท�าการวิเคราะห์ด้วย

การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ

 2.  การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบับ้าน

พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยท�าการวิเคราะห์ด้วยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า    

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทัลชีท

ส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยท�าการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

ผลกำรวิจัย 

 1.  จากการศึกษาคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 75.99 มีอายุอยู่ระหว่าง 42-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.23 ส่วนใหญ่มีระดับการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.79 ส�าหรับการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.11 โดยส่วนใหญ่มรีายได้เท่ากบั 75,001 

บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 48.72 ทั้งนี้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นสมรส คดิเป็นร้อย

ละ 73.66 และนอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้านพักอาศัยแบบสร้างเอง 

คิดเป็นร้อยละ 65.97 

 2.  จากการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 

คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�าถามของแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  2.1 ด้านคุณภาพของวัสดุมุงหลังคาบ้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�าถามพบว่า คุณภาพตามที่        

คาดหวัง มค่ีาเฉลีย่สงูสดุเท่ากับ 3.74 คะแนน รองลงมาคือคุณภาพของวสัดุมงุหลงัคาแต่ละชนดิเป็น

สิ่งส�าคัญก่อนตัดสินใจซ้ือหลังคาส�าหรับบ้านพักอาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 คะแนน ท�าการ       

เปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิดก่อนตัดสินใจซ้ือหลังคาส�าหรับบ้านพักอาศัย มี    

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 คะแนน และท�าให้งานก่อสร้างด�าเนินได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 

คะแนน ตามล�าดับ 

  2.2  ด้านความไว้วางใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.36 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�าถามพบว่า มีการก�าหนดการรับประกันคุณภาพ

วัสดุ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.68 คะแนน และท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงได้เร็วตามเป้าหมายที่ก�าหนด    

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 คะแนน ตามล�าดับ 

  2.3  ด้านความสามารถในการให้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญอยู่ในระดับ

น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�าถามพบว่า บุคลากรทุกระดับในบริษัท

สามารถตอบค�าถามและแก้ข้อสงสัยให้กับลูกค้าได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.93 คะแนน รองลงมา

คือ มศูีนย์ลกูค้าสมัพนัธ์ในการให้บรกิารแก่ลกูค้า มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.57 คะแนน และมบีรกิารติดตาม

ดูแลลูกค้าหลังการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 คะแนน ตามล�าดับ 

  2.4  ด้านสนุทรยีภาพ พบว่ากลุม่ตัวอย่างให้ความส�าคัญอยูใ่นระดับน้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

1.93 คะแนน เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อค�าถามพบว่า การเพิม่ความสวยงามและความทันสมยัให้กบับ้าน 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.07 คะแนน และการท�าให้ท่านดูเป็นคนมีรสนิยมและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.78 คะแนน ตามล�าดับ 

 3.  จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับ

บ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญอยู่ในระดับระดับปานกลาง มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 2.86 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�าถามของแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.40 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�าถามพบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุมุงหลังคาเหล็ก

เมทัลชีทเมื่อตัววัสดุมีความสามารถในการป้องกันน�้ารั่วจากหลังคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.33 

คะแนน รองลงมาคือการตัดสินใจเลือกซ้ือวัสดุมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทเมื่อตัววัสดุสามารถกันเสียง

ฝนภายในบ้านทีเ่กดิขึน้เวลาฝนตก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.20 คะแนน การตัดสนิใจเลอืกซ้ือวัสดุมงุหลงัคา

เหลก็เมทลัชีทเมือ่ตัววสัดุมอีายกุารใช้งานยาวนานซ่ึงแสดงถงึความทนทานของหลงัคาบ้าน มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.97 คะแนน การตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทเมื่อตัววัสดุมีความสามารถ
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีท ส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

ในการปกป้องความร้อนเข้ามาในตัวบ้านพักอาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 คะแนน การตัดสินใจเลือก

ซ้ือวัสดุมงุหลงัคาเหลก็เมทลัชีทเมือ่ตัววสัดุมคีวามสวยงามเมือ่ประกอบเข้ากบัตัวบ้าน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

2.89 คะแนน และการตัดสนิใจเลอืกซ้ือวัสดุมงุหลงัคาเหลก็เมทลัชีทเมือ่ตัววัสดุมนี�า้หนักเบากว่าวสัดุ

มุงหลังคาแบบอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 คะแนน ตามล�าดับ

  3.2  ด้านราคา พบว่ากลุม่ตัวอย่างให้ความส�าคัญอยูใ่นระดับปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

2.69 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�าถามพบว่า ราคามีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือวัสดุ      

มุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 คะแนน และการเปรียบเทียบ

ราคาของวัสดุมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทกับวัสดุมุงหลังคาชนิดอ่ืนก่อนตัดสินใจซ้ือหลังคาส�าหรับบ้าน

พักอาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน ตามล�าดับ 

  3.3 ด้านสถาปัตยกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.48 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�าถามพบว่า ความสวยงามของรูปลอนของวัสดุ          

มงุหลงัคาเหลก็เมทลัชีทมผีลต่อการตัดสนิใจในการเลอืกซ้ือวสัดุมงุหลงัคาบ้านพกัอาศัย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

3.69 คะแนน รองลงมาคือสขีองวสัดุมงุหลงัคาเหลก็เมทลัชีทมผีลต่อการตัดสนิใจในการเลอืกซ้ือวสัดุ

มงุหลงัคาบ้านพกัอาศัย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.45 คะแนน รปูทรงของหลงัคามผีลต่อการตัดสนิใจในการ

เลือกซื้อวัสดุมุงหลังคาบ้านพักอาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 คะแนน และความชันของหลังคามีผล

ต่อการตัดสนิใจในการเลอืกซ้ือวัสดุมงุหลงัคาบ้านพกัอาศัย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.79 คะแนน ตามล�าดับ 

  3.4 ด้านช่องทางการจ�าหน่าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย มีค่า

เฉลีย่เท่ากบั 2.42 คะแนน เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อค�าถามพบว่า การให้ความส�าคัญกบัข้อมลูเกีย่วกบั

ผลิตภัณฑ์วัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิดก่อนตัดสินใจซ้ือวัสดุมุงหลังคาบ้านพักอาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.47 คะแนน และการให้ความส�าคัญกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายของวัสดุมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีท

ส�าหรับบ้านพักอาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 คะแนน ตามล�าดับ 

 4.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคหลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับ

บ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีตัวแปรอิสระ 5 ตัวที่สามารถอธิบายการแปรผันของระดับ

การตัดสนิใจเลอืกบรโิภคหลงัคาเหลก็เมทัลชีทส�าหรบับ้านพกัอาศัยได้อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 โดยร่วมกันอธิบายการแปรผันของระดับการตัดสินใจเลือกบริโภคหลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับ

บ้านพักอาศัยได้ร้อยละ 47.9 (R² = 0.479) โดยการเลือกซื้อหลังคาบ้านพักอาศัย ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายสามารถอธิบายการแปรผันของระดับการตัดสินใจเลือกบริโภคหลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับ

บ้านพักอาศัยได้ดีที่สุดถึงร้อยละ 34.2 (R²Change = 0.343) รองลงมาคือการเลือกซ้ือหลังคาบ้านพัก

อาศัย ด้านผลติภัณฑ์สามารถอธบิายการแปรผันจากด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.7 

(R²Change = 0.087) การเลือกซ้ือหลังคาบ้านพักอาศัย ด้านราคาสามารถอธิบายการแปรผันจากด้าน
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ผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.0 (R²Change = 0.020) ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสามารถ

อธิบายการแปรผันจากด้านราคาได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 (R²Change = 0.016) และเพศชายสามารถอธิบาย

การแปรผันจากตัวแปรระดับการศึกษาได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.3 (R²Change = 0.013) (รายละเอียดตามตาราง

ที่ 1)

ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกบริโภคหลังคาเหล็ก 

 เมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย

ตัวแปรอิสระ
Unstandardized

(b)
SE

Standardized

(  )
t R

2
R

2

Change

ค่ำคงที่

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์

ราคา

ปริญญาตรีขึ้นไป

เพศ

4.876

2.161
1

0.468
2

0.826
3

2.142
4

1.331
5

1.707

0.205

0.087

0.238

0.508

0.413

0.414

0.216

0.140

0.155

0.128

2.856*

10.541*

5.398*

3.470*

4.213*

3.224*

0.343

0.430

0.450

0.466

0.479

0.343

0.087

0.020

0.016

0.013

หมายเหตุ: 1, 2, 3 … 5 = ล�าดับของการเข้าอธิบายความสัมพันธ์ 

  * = มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กำรอภิปรำยผล

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปประเด็นที่น�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลเพื่อที่จะ

เป็นข้อมูลน�าไปสู่การเสนอแนะในการวิจัยต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้

 1.  จากการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย      

พบว่าผู้ทีม่กีารศึกษาระดับปรญิญาตรขีึน้ไปมผีลกระทบกบัระดับการตัดสนิใจใช้หลงัคาส�าหรบับ้านพกั

อาศัย (ทั้งในภาพรวมและทุกด้านย่อย) ในเชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของธนภัทธ์ ทองค�าใส (2554)     

ที่กล่าวว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม Life ผ่านสื่อทางการ

ตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อน

∝
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีท ส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

ถึงศักยภาพ ความคิด และค่านิยมของบุคคล ดังนั้นหากบุคคลได้รับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าย่อม

ท�าให้เกิดความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างและหลากหลาย 

 2.  จากการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย     

พบว่าผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวมีผลกระทบกับระดับการ  

ตัดสนิใจใช้หลงัคาส�าหรบับ้านพกัอาศัย (ด้านคุณภาพของวัสดุมงุหลงัคาบ้าน ด้านความสามารถในการ

ให้บริการ ด้านสุนทรียภาพ และภาพรวมของการตัดสินใจ) ในเชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์กันใน

ลักษณะคล้อยตามกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธนภัทธ์ 

ทองค�าใส (2554) ทีก่ล่าวว่า อาชีพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมเินยีม Life ผ่านสือ่

ทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 อาจเนือ่งจากอาชีพเป็นตัวแปรทีช่่วย

บ่งบอกถงึสถานะและความมัน่คงในชีวิตอย่างหนึง่ทีช่่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล 

หากบุคคลประกอบอาชีพที่อิสระหรือมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูงบุคคลนั้นย่อมจะมีอ�านาจส�าหรับการ

ซ้ือได้เป็นอย่างดีเช่นกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของรกัษ์ มิง่มณีนาคิน (2551) อธบิายว่ารสนิยม

ของผู้บริโภค หรือรสนิยมของแต่ละบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามอาชีพ จึงอาจกล่าวได้ว่าอุปสงค์ของ

สินค้าและบริการก็ขึ้นกับรสนิยมของผู้บริโภคด้วย

 3.  จากการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย     

พบว่าผู้ทีม่รีายได้ 75,001 บาทขึน้ไปมผีลกระทบกบัระดับการตัดสนิใจใช้หลงัคาส�าหรบับ้านพกัอาศัย 

(ด้านคุณภาพของวัสดุมุงหลังคาบ้าน ด้านความไว้วางใจ ด้านสุนทรียภาพ และภาพรวมของการตัดสิน

ใจ) ในเชิงบวก หรอืมคีวามสมัพนัธ์กนัในลกัษณะคล้อยตามกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสงกรานต์ สุวรรณเมฆ (2548) ที่กล่าวว่า รายได้ของผู้บริโภคมีความ

สัมพันธ์กับวัสดุมุงหลังคาที่เลือกซ้ืออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการ

ศึกษาของธนภัทธ์ ทองค�าใส (2554) ที่กล่าวว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ

คอนโดมิเนียม Life ผ่านสื่อทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            

อาจเนื่องจากรายได้เป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึงอ�านาจส�าหรับการซ้ือได้เป็นอย่างดี หากบุคคลมีรายได้ที่

มากกว่าย่อมต้องการแสวงหาสิง่ทีคิ่ดว่าดีท่ีสดุส�าหรบัการด�าเนนิชีวิตของตนเอง และยงัสอดคล้องกบั

แนวคิดของวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2551) อธิบายว่ารายได้ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ 

กล่าวคือสนิค้าปกติอุปสงค์จะมคีวามสมัพนัธ์ทางตรงกับรายได้ของผู้บรโิภค แต่ถ้าเป็นสนิค้าฟุม่เฟือย

อุปสงค์จะมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับรายได้ของผู้บริโภค

 4.  จากการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย     

พบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีผลกระทบกับระดับการตัดสินใจเลือกบริโภคหลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้าน

พักอาศัย (ทั้งในภาพรวมและทุกด้านย่อย) ในเชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตาม
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กนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของภัทรยีา วิรตัตยานนท์ (2552) 

ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อการซื้อกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของปกรณ์ เจริญเวช (2554) ที่กล่าวว่าปัจจัยทางการ

ตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด) มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี ้   

อาจเนื่องจากผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ผู้ขายเสนอขายต่อตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ 

(Attention) อยากได้เป็นเจ้าของ (Acquisition) เพื่อน�ามาใช้ (Using) หรือซื้อมาเพื่ออุปโภคบริโภค 

(Consumption) อันเป็นการตอบสนองความต้องการ และอาจกล่าวรวมไปถงึสิง่ทีม่คุีณค่าทีเ่สนอขาย

หรือผลประโยชน์ที่สนองความต้องการของผู้บริโภคได้นั้นเอง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ        

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) อธิบายว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ด้านผลิตภัณฑ์

เป็นอีกหนึง่เหตุผลในการตัดสนิใจของผู้บรโิภค เนือ่งจากคุณภาพของผลติภัณฑ์และการบรกิารจะช่วย

สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสามารถแข่งกับคู่แข่งขันได้

 5.  จากการศึกษาการตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบับ้านพกัอาศัย พบว่า

ด้านราคามีผลกระทบกับระดับการตัดสินใจเลือกบริโภคหลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย   

(ทั้งในภาพรวมและทุกด้านย่อย) ในเชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปกรณ์ เจริญเวช (2554) ที่กล่าวว่า

ปัจจัยทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด)  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.01 ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากราคา (Price) เป็นมลูค่าของสนิค้าหรอืบรกิารทีแ่สดงออกมาในรปูแบบจ�านวน

เงิน หรือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนในรูปเงินตรา ราคาจึงมีบทบาทและความส�าคัญมากไม่น้อยกว่า

ส่วนประสมการตลาดอื่น ๆ และราคานี้เองที่เป็นปัจจัยทางการตลาดที่สร้างสรรค์ก�าไร และน�ามาซึ่ง

รายรบัของการประกอบกจิการโดยตรง แต่ไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของภัทรยีา วิรตัตยานนท์ (2552) 

ทีก่ล่าวว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มผีลกระทบต่อการซ้ือกระเบ้ืองมงุหลงัคาดินเผาอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ 

Service mix ว่าความเหมาะสมของราคาในตัวสินค้าและบริการกับคุณค่าผู้ใช้บริการหรือลูกค้าจะได้

รับ ควรมีความสัมพันธ์กันหรืออาจเป็นความเหมาะสมของราคากับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเปรียบ

เทียบกับคู่แข่งขันอื่น ๆ

 6.  จากการศึกษาการตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบับ้านพกัอาศัย พบว่า

ด้านสถาปัตยกรรมมผีลกระทบกบัระดับการตัดสนิใจเลอืกบรโิภคหลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบับ้านพกั

อาศยั (ด้านคณุภาพของวสัดมุงุหลังคาบา้น ด้านความไว้วางใจ ด้านสุนทรียภาพ และภาพรวมของการ

ตัดสินใจ) ในเชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ          
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ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสะท้อนถึงความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตัวของผลติภัณฑ์เนือ่งจากสนิค้าออกแบบมาอย่างไรย่อมจะสะท้อนถงึวิธกีารใช้งาน 

ความรู้สึกของสินค้า ความยากง่ายในการประกอบ และสะท้อนถึงความยากง่ายในการน�ากลับมาใช้

ใหม่ด้วย

 7. จากการศึกษาการตัดสนิใจในการเลอืกใช้หลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบับ้านพกัอาศัย พบว่า

ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่ายมผีลกระทบกบัระดับการตัดสนิใจเลอืกบรโิภคหลงัคาเหลก็เมทลัชีทส�าหรบั

บ้านพักอาศัย (ทั้งในภาพรวมและทุกด้านย่อย) ในเชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อย

ตามกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภัทรียา วิรัตตยานนท์ 

(2552) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ�าหน่ายมผีลกระทบต่อการซ้ือกระเบ้ืองมงุหลงัคาดินเผา

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของปกรณ์ เจริญเวช (2554) ที่

กล่าวว่าปัจจัยทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการ

ตลาด) มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือกระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคา อย่างมนัียส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) เป็นกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท�าให้สนิค้าเคลือ่นย้ายจากผู้ผลติไปสูผู้่บรโิภคหรอืเป็นโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบัน

และกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด ซึ่งเป็นไปตามกับแนวคิด

ของ Armstrong, Gary and Kotler, Philip (2007) ดังนั้นสถาบันที่น�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด      

เป้าหมายกคื็อสถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมทีช่่วยในการกระจายสนิค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลงั

สินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ

 1.  ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพัก

อาศัยในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ประกอบการ จึงควรให้ความส�าคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้า

ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ออกแบบ 

รูปแบบกระเบื้องใหม่ ๆ เพิ่มความคงทนให้แก่กระเบื้องมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้

สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดกระเบื้องมุงหลังคา และเพิ่มสัดส่วนการใช้งานกระเบื้องมุงหลังคาเหล็ก

เมทัลชีทให้มากขึ้นอีกด้วย

 2.  ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัย

ในกรงุเทพมหานคร ดังนัน้ผู้ประกอบการอาจมกีารจัดท�าโปรโมช่ันส่งเสรมิทางการตลาด เพือ่เชิญชวน

ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
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◆  ธีรชัย จันทรสกุล  จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง 

 3.  ด้านสถาปัตยกรรมมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชทีส�าหรับบ้าน

พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีความเป็น

เอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงการใช้งานเป็นอย่างดี เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

 4.  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีท

ส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ดังน้ันผู้ประกอบการอาจมีการประชาสัมพันธ์ ด้วยการจัด

พนักงานขายออกไปพบลูกค้าหรือแนะน�าสินค้าตามบริษัทหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ

ก่อสร้างอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถแนะน�าสินค้าและสร้างความนิยมสินค้ากระเบื้องมุงหลังคา

เหล็กเมทัลชีทเพิ่มขึ้น

 5.  ส�าหรบัปัจจัยส่วนบคุคล (เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได้) ล้วนมผีลต่อการตัดสนิใจ

ในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ประกอบการจึง

ควรใส่ใจและสนใจผู้รับบริการ (ลูกค้า) และควรเลือกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิด

ความประทับใจในการใช้บริการ

 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป

 1.  ควรท�าการศึกษาในเชิงลึกส�าหรับผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือ

กระเบือ้งมงุหลงัคาเหลก็เมทลัชีทในแต่ละด้าน เพือ่ให้ได้ข้อมลูท่ีสามารถน�ามาปรบัปรงุคุณภาพในการ

ผลิตและการขายกระเบื้องมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทได้มากขึ้น

 2.  ควรท�าการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ  ของประเทศไทย เพื่อน�ามาพิจารณาว่าในแต่ละพื้นที่มีผล

ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทแตกต่างกันหรือไม่
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