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บทคัดยอ

construction materials becomes popular and has tendency to
increase continuously. The objective of this research was to
ดวยความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบัน รวมถึงการ
study consumers’ satisfaction and behaviors in purchasing
เผชิญกับโลกระบาดโควิด 19 ทำใหเกิดรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป
construction materials via online communication. The data used
การเลือ กซื้อ วัสดุกอ สรางระบบออนไลนในปจ จุบันกำลังเปนที่นิยมอยาง
for quantitative research were collected from the
แพรหลายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง งานวิจัยนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อ
questionnaires proposed to related sample group of 400 people
ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อวัสดุกอ สราง
in Bangkok Metropolis and surrounding provinces. The
ในระบบออนไลน โดยเก็บ ขอ มู ลจากแบบสอบถามของกลุม ตัว อยางใน
confidence was fixed at 95% level. The SPSS statistics was used
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 400 คนกำหนดระดับความเชื่อมั่น
for data analysis. From the study, the results revealed that most
รอยละ 95 วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS จากผลการศึกษา
of the respondents were female with age range between 30-40
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 30-40 ปมี
years, married status, bachelor degree background. Their
สถานภาพสมรส การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานของ
occupation was employee in the construction industry, having a
บริษัทรับ เหมากอสรางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-30,000บาท สืบคน
monthly income between 15,000-30,000 Baht. They searched
ขอ มูลจาก Google ในการหารานคา หัว หนางานเปนผูมีสวนตัดสินใจซื้อ
for information from Google to find the material stores. Their
เป น หลั ก จำนวนเงิ น สู ง สุ ด ในการซื้ อ แต ล ะครั้ ง ในรอบ1ป อ ยู ร ะหว า ง
supervisors were the main participants in the purchasing
30,000-50,000บาท มีการใชบริการมากกวา 10ครั้งในรอบ 1ป การชำระ
decision. The maximum amount of each purchase in a yearเงิน ส ว นใหญ โอนเข า บั ญ ชี ธนาคาร มีการเปรีย บเทีย บราคากอ นการซื้ อ
round Between 30,000-50,000 Baht. The purchasing service was
ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
more than 10 times a year. Most payments are money
3.607 การทดสอบสมมุติฐานพบวาปจจัยสวนบุคลที่ประกอบดวยเพศ อายุ
transferred into bank accounts. There was price comparison
ระดับการศึกษา อาชีพ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน มีผลตอความ
before the purchasing. The level of satisfaction was found that
พึงพอใจในการเลือ กซื้อวัสดุกอ สรางในระบบออนไลนไมแ ตกตางกัน แต
the respondents had a high level of satisfaction, averagely at
ปจจัยสวนบุคคลที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือ นตางกัน มีความพึงพอใจในการ
3.607 level. The hypothesis test was found that the personal
เลือกซื้อ วัสดุกอสรางในระบบออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทาง
factors of different sex, age, education level, occupation, and
สถิติที่ระดับ 0.05
behaviors in purchasing could insignificantly affect to the
คำสำคัญ: ออนไลน, วัสดุกอ สราง,ความพึงพอใจ
satisfaction of purchasing construction materials via online
communication. Different income decision could differently
Abstract
affect to the satisfaction of online purchasing construction
Presently. with the dynamic advancement of technology materials at 0.05 statistically significant level.
and confrontation with the coronavirus (COVID-19) pandemic,
Keywords: Online, Construction materials, Satisfaction.
people are inevitably forced to adapt themselves to change
lifestyles so called the “new normal”. Online shopping for
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1. คำนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
ดวยความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบัน ปฏิเสธไมได
เลยวาเทคโนโลยีมผี ลตอการดำเนินชีวิตเปนอยางมาก บวกกับสถานการณ
โรคระบาดโควิด 19 ทำใหเกิดรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป หรือที่เรา
เรี ย กวา (new normal) การดำเนิ น ชี วิต ที่ เปลี่ ย นไปในหลายๆดา นนั้ น
หนึ่งดานที่มีผลกระทบตอพฤติก รรมการดำเนินชีวิตก็คือการซื้อสินคาและ
บริก าร ผานชอ งทางออนไลนมากขึ้น [1] สงผลให รูปแบบการซื้อขาย
สินคาและบริการ รวมทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปโดย มีวถิ ี
ชีวิตที่เรงรีบขึ้น ความสะดวกสบายในการซื้อสินคาที่เพิ่มมากขึ้น ดวยชอง
ทางการจำหนายที่ หลากหลาย จากการแขงขั นที่ รุนแรงขึ้นของทุก ภาค
ธุรกิจ จึงทำให ชองทาง ออนไลนสามารถตอบโจทยความตองการของ
ผูบริโภคไดเปนอยางดี ธุรกิจคาวัสดุกอสรางก็เปนอีกหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ
จนทำใหผูประกอบการ ตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของธุรกิจคาวัสดุ
กอสรางแบบดั้งเดิม เห็นไดชัดวาในปจจุบัน รานคา และผูป ระกอบการ
สวนใหญตางมีชองทาง การใหลกู คาเขาถึงการบริการ ผานทางเว็บไซต eCommerce เพ จ Social Commerce (Facebook Instagram LINE)
และแอปพลิเคชัน e-Commerce เนื่องจากการมีหนารา นออฟไลนเพีย ง
อยางเดียว ไมสามารถทำใหกิจการอยูรอดไดในยุคปจจุบัน
[2] จากงานแถลงผลการสำรวจ รายงานผลการสำรวจพฤติกรรม ผูใช
อินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2564 Value of e-commerce Survey in
Thailand 2021 ของ ศูน ยวิเคราะหขอมู ล สำนักงานพั ฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวาขอมูลการเติบโต
ของผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยยอนหลัง 10 ปจะเห็นวา ในป 2563
ที่เกิดการล็อคดาวนเปนตัวเรงอัตราการเติบโตของผูใชงานอินเทอรเน็ตแบบ
กาวกระโดด จากที่เคยโต 6% ในป 2562 กลายเปนโตขึ้นถึง 17.1% ในป
2564 โดยเฉลี่ย แลว จากผลการสำรวจ ป2564 พบวามีการใชอินเตอรเน็ต
โดยเฉลี่ยตอวันอยูที่ 10 ชั่วโมง 36นาที ซึ่งก็สอดคลองกับผลการการสำรวจ
ของ [3] We Are Social ผ า นรายงาน Digital 2021 Global Overview
Report วาคนไทยใชเวลาบนโลกอินเทอรเน็ตวันละ 9.1 ชั่วโมง ถือวาสูงติด
อันดับ สูงสุด10ลำดับ ของโลก โดยคาเฉลี่ยของโลกอยูที่ 6.54 ชั่วโมงตอวัน
[1] และในป 2563 - 2564 มู ล คา e-Commerce สู งสุด ในอุ ต สาหกรรม
การคาปลีกและการคาสง แยกเปนกลุมรานคาเฉพาะ 6 อันดับแรก ซึ่งกลุม
วัสดุกอสรางและเครื่องจักร อยูลำดับที่ 5 มีมูลคาสูงขึ้น จากป 2563 จาก
เดิมมูลคา 48,735 ลานบาท ขึ้นมาเปน 54,583 ลานบาท ในป2564 ซึ่งถือ
วาเปนตัวเลขที่นาสนใจสำหรับธุรกิจคาวัสดุกอสราง ผานชองทางออนไลน
ธุรกิจคาวัสดุกอสราง ที่มีชองทางการจัดจำหนายทางออนไลนน้ัน ไม
ถือ วาเป นเรื่อ งใหม สำหรับ วงการค า วัสดุกอ สรา งในประเทศไทย ซึ่งเป น
ความทาทายของผูประกอบการตางๆ ที่จะสามารถใชชองทางออนไลนใน
การเพิ่มยอดขายวัสดุกอสรางใหไดเต็มประสิทธิภาพ ที่ผานมาในประเทศ
ไทย มีการนำเสนอและเผยแผงานวิจัยในการศึกษาพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผูซื้อวัสดุกอสรางในบริบทตางๆ เชน การซื้อวัสดุกอสรางแบบ
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ดั้งเดิม การซื้อ วัสดุกอสรางแบบใหม (Modern Trend) การศึก ษาราน
วัสดุกอสรางแบบตั้งเดิม หรือการเปลี่ยนผานรานวัสดุกอสรางแบบตั้งเดิม
มาเปนการขายวัสดุกอสรางแบบสมัยใหม แมกระทั่งมีการศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจของผูบริโภคผานชองทางออนไลน แตเปนการศึกษาโดย
ภาพรวม ไมไดเจาะจงการบริโภค สินคากลุมวัสดุกอสราง จึงเปนที่มาของ
งานวิจัย นี้ที่ตองการศึก ษาพฤติกรรมของผูบริโภค และความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่เลือกซื้อวัสดุกอสรางผานทางออนไลน เพื่อที่จะเปนขอมูลในการ
พัฒนาและปรับกลยุทธดานการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายการคาวัสดุกอ สราง
แบบออนไลน สำหรั บ ผู ป ระกอบการที่ ค า วั ส ดุ ก อ สร า งอยู แ ล ว หรื อ
ผูประกอบการรายใหมที่สนใจ ธุรกิจคาวัส ดุกอสรางโดยชอ งทางการจัด
จำหนายทางออนไลนในโอกาสตอไป
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติก รรมและความพึง พอใจของการซื้ อ วัส ดุกอ สรา งใน
ระบบออนไลนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
สามารถเขาใจพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ในระบบออนไลนของตัว อยาง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนำ
ขอมูลที่ไดไปตอยอดเพื่อสรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อพัฒนายอดขายสินคา
วัสดุกอสรางออนไลน ใหตรงกับความตองการของลูกคา สำหรับผูที่สนใจใน
ธุรกิจคาวัสดุกอสรางในโอกาสตอไป
1.4 ขอบเขตของงานวิจยั
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
มุงศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางใน
ชองทางออนไลนโดยจะศึกษาเฉพาะวัสดุกอสรางซึ่งแบงเปน 5 กลุมคือ
กลุมสินคาวัสดุกอสรางหลัก
กลุมเซรามิคสุขภัณฑหอ งน้ำและอุปกรณ
ประกอบ กลุมสินคาเครื่องมือตางๆ กลุมสินคาตกแตงบาน และกลุม
อุปกรณไฟฟาเทานั้น
1.4.2 ขอบเขตดานประชากร
มุงศึกษาเฉพาะผูบริโภคที่ซื้อวัสดุกอ สรางผานทางชองทางออนไลนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.4.3 ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการในชวงระหวาง เดือน มกราคม 2564 ถึง
เดือนเมษายน 2565

2. แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่วของ
2.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(2554 น.577) ใหความหมายของคําวาพึงพอใจวา หมายถึง รัก ชอบใจ
ความพึ ง พอใจของมนุ ษ ย เป น การแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ เ ป น
นามธรรม ไมสามารถมองเห็น เปนรูป รางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมี
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ความพึ ง พอใจหรื อ ไม สามารถสั ง เกตโดยการแสดงออกที่ ค อ นข า ง
สลับซับซอนและตอ งมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทำให
บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิด
ความพึงพอใจในงานนั้น [4]
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กลาวถึงความพึงพอใจวาหมายถึง ความรูสึก
ภายในจิตใจของมนุษยที่ไม เหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวัง
กั บ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอยา งไร ถ า คาดหวั งหรื อ มี ความตั้ งใจมากและได รับ การ
ตอบสนองดวยดีจ ะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกัน ขามอาจผิดหวัง
หรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับ การตอบสนองตามที่คาดหวังไว
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งทีต่ นตั้งใจไววามีมากหรือนอย [5]
คณิ ต ควงหั ส ดี (2538) ได ส รุ ป แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจว า
หมายถึ ง ความรู สึ ก ชอบ หรื อ พอใจของบุ ค คลที่ มี ต อ การทำงานและ
องค ป ระกอบหรือ สิ่ งจู งใจอื่ น ๆ ถา งานที่ ท ำหรื อ องค ป ระกอบเหล า นั้ น
ตอบสนองความตองการของบุคคลได บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงาน
ขึ้นจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ [6]
แนวคิดความพึงพอใจที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ เปน
ทัศนคติที่เปน นามธรรมเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไมสามารถมองเห็นรูปรางได นอกจากนี้ความ พึงพอใจเปนความรูสึก
ดานบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อ สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลได ซึ่ง
ความพึ ง พ อใจที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถเปลี่ ย นแปลงได ต าม ค า นิ ย มและ
ประสบการณของตัวบุคคล
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน
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ทั้งในระดับ องคกรและสวนบุคคล บนพื้นฐานของการประมวลและการสง
ขอมูลดิจิทัลที่มที ั้งขอความ เสียงและภาพ (OECD, 1987) [8]
2.3 วิวัฒนาการการซื้อขายออนไลน
2.3.1 จุดเริ่มตนการซื้อขายออนไลน
การซื้ อ ขายออนไลน ห รื อ อี ค อมเมิ รซ เกิ ด ขึ้ น ในช ว งป 1960 จาก
กระบวนการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย ในกลุมองคกรขนาดใหญที่มีการโอนเงิน
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ Electronic Fords Transfer (EFT) และ การ
แลกเปลี่ยน ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือ Electronic Data Interchange
(EDI) ระหวางกันผ านชองทางอิเล็กทรอนิ กสซึ่งนับ เป นการเปดโอกาสให
ผู ใช ง านสามารถ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ผ า นการทำธุ ร กรรมทาง
อิเล็ ก ทรอนิ กส หรือ Electronic Transaction (e-Transaction) เปน ครั้ง
แรกของโลก ชวงเวลาดังกลา วกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริก า ไดมีการ
พั ฒ นาเครื อ ข า ยคอมพิว เตอรที่ ชื่ อ ว า ARPAnet (Advanced Research
Projects Aeney Network ให ค อมพิ ว เตอร ส ามารถเชื่ อ มต อ และมี
ปฏิสัมพั นธระหวางกัน ได โดยมีวัต ถุ ป ระสงค เพื่อใช ทางการทหารในยุค
สงครามเย็น ซึ่งตอมาในป 1982 ไดมีการพัฒนาระบบเครือขายจนกลายเปน
TCPAP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เ พื่ อ
ตอบสนองเครือขายผูใชงานที่มีขนาดใหญข้นึ โดยการสรางโพรโทคอล ใหม
ที่ ใ ช เป น มาตรฐานการสื่ อ สารระดั บ สากลและให ชื่ อ เครื อ ข า ยนี้ ว า
อินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของระบบอินเทอรเน็ตที่เราใช
กันในปจจุบัน [9]
2.3.2 การกาวไปสูการซื้อขายออนไลนสมัยใหม
เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเปดใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาใชงานได
ทำให เริ่มมีการใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลายจนกอใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ
บนโลกอินเทอรเน็ต เพิ่มมากขึ้น เว็บไซต Amazon.com เปดใหบริการครั้ง
แรกเพื่อขายหนังสือผานชองทางออนไลน โดย Jeff Bezos มองเห็นโอกาส
จากความตองการและไลฟสไตลของคนในยุคนั้นที่ ชื่นชอบการอานหนังสือ
และมักเดินทางเพื่อไปซื้อหนังสือที่รานหนังสือกันเปนประจํา Jeff Bezos จึง
เกิดความคิดที่ตองการจะชวยเพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดคาใชจายและ
เวลา และทำใหชีวติ ของผูคนงายขึ้น โดยการเปดเว็บไซต Amazon เพื่อเปน
แหลงขายหนังสือออนไลนที่จะจัดสงหนังสือทุกเลมใหถึงหนาบานลูกคาทุก
คน ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับเปนอยางดีจนประสบความสำเร็จเปนอยางมาก จน
ภายหลังไดมีการขยายประเภทสินคาที่ขายใหมคี วามหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
ตามความตอ งการของลูก คาและมีก ารดำเนิน การมาจนถึงป จจุบัน สงผล
เชื่อ มโยงให จีน เกิ ดการก อ ตั้ง Alibaba Group โดย Jack Ma และผูรว ม
กอตั้งอีก 18 คน และเกิดแพลตฟอรมอีคอมเมิรซอื่น ๆ ทั่วโลก จนในที่สุด
ธุรกิจการซื้อ ขายออนไลนห รือธุรกิจ อีคอมเมิรซก็กลายเปน คลื่นเศรษฐกิจ
เกิดใหมของโลก

การซื้อขายออนไลน หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิก ซ หมายถึงการทำการ
คาขายและธุรกรรมซื้อขายผานทางระบบ ออนไลน หรือทางอินเตอรเน็ต ซึ่ง
ชวยใหสามารถขายสินคาไดทุกที่ ที่อินเตอรเน็ตสามารถเขาถึง โดยไมตอง
เช า พื้ น ที่ ห นา รา นในแหล งชุม ชนซึ่ งมี ค า ใช จ า ยสู ง และช ว ยให ป ระหยั ด
คาใชจา ยไดมาก อีกทั้งเปดโอกาสใหผูซื้อจากทั่วโลกไดมีโอกาสพบเห็นสินคา
สำหรับผูซื้อชวยใหสะดวกสบายไม ตองเดินทางฝารถติดไปซื้อสินคาจากหนา
รานคา โดยตรง เพีย งเลือกสินคาผานอิ นเตอรเน็ตอยู ที่บาน ชำระเงินผาน
ระบบที่ น า เชื่ อ ถื อ และรอสิ น ค า มาส ง ถึ งที่ บ า น ศู น ย พั ฒ นาพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส (2546) ไดใหคําจํากัดความไววา “พาณิชย อิเล็กทรอนิกส
คือ การดำเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส" องคการการคาโลก (World
Trade Organization: WTO, 1998) ไดก ลาววา “พาณิ ชยอิเล็ก ทรอนิก ส
คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนสงผลิตภัณฑและ
บริการโดยใชส่อื อิเล็กทรอนิกส” [7]
ทวีศัก ดิ์ เทพพิทัก ษ (2551, น. 2-2, 2-3) ไดร วบรวมคำนิ ย ามของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ “พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส คือ การดำเนิน
ธุ ร กิ จ โดยใช ส่ื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ” (ECRC Thailand, ๑๙๙๙) “พาณิ ช ย 2.4 คำจัดกัดความ วัสดุกอสราง
อิเล็กทรอนิกส คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขายหรือการขนสง
วัสดุกอสราง หมายถึง อุปกรณเกี่ยวของกับ ที่อยูอาศัยของมนุษ ย หรือ
ผลิตภัณฑและ บริก ารโดยใชสื่ออิเล็ก ทรอนิกส” (WTO, 1998) “พาณิชย เปนวัสดุที่ใชสำหรับกอสรางสิ่งตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย
อิเล็ก ทรอนิกส คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับกิจ กรรมเชิงพาณิชย เชน อาคาร บาน สำนักงาน ที่รวมไปถึงสถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
CEM18-3

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย
วัส ดุ กอ สร างจะถูก ออกแบบมาในลัก ษณะต า งๆทั้ งรูป รา ง ขนาด และ
รูปแบบที่มีความแตกตางกัน การแบงประเภทของวัสดุกอสรางสามารถแบง
ไดหลายแบบ เชนแบงตามประเภทของวัสดุที่นำไปใชงาน หรือ จะแบงตาม
ลัก ษณะการใชงาน ในการศึกษางานวิจัยนี้แ บงประเภทของวัสดุกอ สรา ง
ออกเปน 5 กลุมดังนี้
กลุม สิน คาวัสดุกอ สรา งโครงสรา งหลั ก เชน อิฐ ไม ไมอัด หิ น ทราย
ปูนซีเมนต คอนกรีต แผนพื้นสำเร็จรูป เหล็กเสน เหล็กรูป พรรณ กระเบื้อง
มุงหลังคา แผนฝาเพดาน
กลุมเซรามิค สุขภัณฑ และกอกน้ำ เชน กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง
สุขภัณฑ อางอาบน้ำ อางลาง หนา อุปกรณประกอบหองน้ำ ทอน้ำประปา
กลุมสินคาเครื่อ งมือ ตางๆ เชน เครื่องมือชาง เครื่องมือไฟฟา อุปกรณ
ประตูหนาตาง สี อุปกรณทาสี น้ำยาเคมีภัณฑ
กลุ ม สิ น ค า ตกแต ง บ า น เช น อุ ป กรณ ต กแต ง บ า น วั ส ดุ แ ต ง ผนั ง
เฟอรนิเจอร และเครื่องใชภายในบาน
กลุ ม อุ ป กรณ ไฟฟ า เช น หลอดไฟฟ า โคมไฟฟ า สายไฟฟ า และ
เครื่องใชไฟฟา
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.5.1 ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ วั ส ดุ ก อ สรา ง ใน
ชองทางการจำหนายแนว ใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สุพจน กาญจนางกูรพัน ธุ (2557) [10] งานวิ จัย นี้มีวัตถุป ระสงค เพื่ อ
ศึกษา 1) ป จจั ยส ว นบุ คคลของผู มาซื้อ สินคาวัสดุกอ สรางในชอ งทางการ
จำหน า ยแนวใหม ซ่ึ งเป น ประชากร กลุ ม เป า หมาย 2) พฤติ ก รรมของ
ประชากรในการเลือกซื้อ สิน คา วัส ดุกอสรางฯ 3) ปจ จัย สวนประสม ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาวัสดุ
กอสรางฯ 4) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางฯ 5) เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความสำคัญของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลการวิจัย พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เขารานคาวัสดุ
กอสรางแบบ สมัยใหมมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ
รานไทวัสดุ สว นใหญ เปนเพศชาย อายุ อยูระหวาง 36 - 45 สถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานของบริษัท ประเภทอื่นๆ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 10,001 - 30,000 บาท มีจำนวนผูอยูอาศัยใน
อาคารที่ ซื้อ วั สดุและอุป กรณ กอ สรา งไปใชจำนวนรวม 4 - 6 คน เลือ ก
ประเภทของอาคารที่ซ้อื วัสดุและอุปกรณ กอสรางไปใชบานเดี่ยว บานแฝด
วัตถุประสงคของการซื้อ วัสดุกอสรางซอ มแซมปรับ ปรุงตอเติม ขยาย การ
เปรี ย บเที ย บส ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลตอ การตัด สิ น ใจของ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อ สินคาวัสดุกอสรางฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด แตกตาง
กัน
2.5.2 การศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคา และพฤติกรรมการใช
บริการรานไทวัสดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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มรุวตั หยูมว ง (2562) [11] งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของลูกคา และพฤติกรรมการใชบริการราน ไทวัสดุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดกำหนดขอบเขตของการวิจัย ซึ่งมีตัวแปร
อิสระ คือ ปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการมาใชบริการ และปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด และตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคา
ผลการศึกษาวิจยั พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย อยู
ในชวงอายุระหวาง 20 - 40 ป มี การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีมีอาชีพ
เปนลูกจางบริษัทเอกชน / รัฐบาล และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 20,00140,000 บาท ตอเดือน สวนใหญมาใชบริการรานไทวัสดุ 3 – 4 ครั้งตอเดือน
ใชบริการในชวงเวลา 07.00 – 09.59 น. เลือกซื้อกลุม สินคาวัสดุกอ สราง
และใชระยะเวลาในการเลือกซื้อสินคา และบริการ ประมาณ 30 นาที - 1
ชั่วโมง โดยสวนใหญมี คาใชจา ยโดยเฉลี่ย ไมเกิน 5,000 บาท ตอครั้ง สรุป
ระดับความพึงพอใจโดยรวมพบวาอยูในระดับพอใจมาก โดยมี คาเฉลี่ย
เทากับ 4.140 ความแตกตางทางดานประชากรศาสตรในสวน อายุ เพศ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ที่แตกตางกันไมมผี ลตอระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มาใชบริการรานไทวัสดุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.6 สมมุติฐานงานวิจัย
2.6.1 กลุมตัว อยางที่มีปจจัย สวนบุคคลแตกตางกันมีความพึงพอใจใน
การซื้อวัสดุกอสรางในระบบออนไลนที่แตกตางกัน
2.6.2 กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการซื้อ ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการซื้อวัสดุกอ สรางในระบบออนไลนที่แตกตางกัน

3. ระเบียบการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจยั
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยประกอบดวย 7 ขั้นตอนดังนี้
3.1.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ตามประเด็นที่ตองการศึกษาวิจยั
3.1.2 วางกรอบแนวความคิดของการวิจัยที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรม
3.1.3 กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งการวิจยั นี้
เปนการวิจยั เชิงอนุมาน โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
3.1.4 ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
3.1.5 ทำการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
3.1.6 นำแบบสอบถามที่ผ านการพิจ ารณาและปรับ ปรุงแลว ไปเก็ บ
ตัวอยางกับกลุมตัวอยางที่ไดวางแผนไว
3.1.7 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสำรวจ ดวย ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS และสรุปผล
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ ผูท่อี ยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยซื้อ
วั ส ดุ ก อ สร า งผ า นช อ งทางออนไลน โดยการสุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
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(Purposive Sampling) เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนผูวิจัย ในงานวิจัยนี้ไดไดมีการทดสอบความเที่ยงตรง(Validity)และความเชื่อมั่น
จึ งกำหนดขนาดของกลุ มตัวอย างโดยการคำนวณจากสูตรของคอแครน (Reliability)ดังนี้
(Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) [12]
3.4.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
n=
(1)
ผูศึกษาไดทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยนำไป
ให ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อ หาเพื่อ
ประเมิ น ลั ก ษณะที่ ต อ งการวัด กั บ ประเด็ น คำถามมี ค วามสอดคล อ งกั บ
เมื่อ n คือขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ
จุดมุงหมายของคำถามนั้นหรือไม โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (index of
คือคา z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสำคัญ
z
consistency: IOC)
E คือระดับความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดขึ้นได
3.4.2 ความเชื่อมั่น (Reliability)
กำหนดระดั บ ความเชื่ อ มั่น ที่ 95% ได 3 84.16 ตั ว อย า ง เพื่ อ ความ
ผูศึกษาไดทำการทดสอบความนาเชื่อถือ ของแบบสอบถามกอนการเก็บ
สมบูรณของแบบสอบถามทงผูวิจัยจึงไดทำการเก็บตัวอยางเพิ่มขึ้นเปน 400 ตัวอยางจริงโดยทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช
ตัวอยาง
โปรแกรมสำเร็จ รูป ทางสถิ ติ SPSS ซึ่ งได คา สั มประสิท ธิ์แ อลฟ า ของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) เท า กั บ 0.918 (มากกวา 0.7
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือสามารถนำไปใชงานได)
เครื่อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็บ ข อ มู ล ครั้ งนี้ ผู ศึ ก ษาได ส รา งแบบสอบถามที่ มี
โครงสรางมาจากการรวบรวม และพิจารณาถึงตัวแปร ปจจัยตาง ๆ ที่ไดจาก 3.5 การจัดทำขอมูลวิเคราะหผล
การทบทวนวรรณกรรม โดยถาม ตามประเด็นที่สนใจศึกษาและสอดคลอง
ผู ศึ ก ษานำข อ มู ล ที่ ได จ ากการรวบรวมแบบสอบถามและผ า นการ
กับวัตถุประสงคของการศึกษาตามตัวแปรตาง ๆ โดยกำหนดโครงสรางของ ตรวจสอบความถูกตองแลวแปลงเปนรหัสเพื่อบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร
แบบสอบถาม 3 สวน ดังนี้
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสำรวจ ดวยสถิติพรรณ ไดแก คาความถี่ รอยละ
ส ว นที่ 1 เป น คำถามเกี่ย วกั บ ขอ มูลทั่ วไปดานประชากรศาสตรแ ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประกอบไปดวยขอคำถามปลายปดแบบมีตัวเลือก
ผูศึก ษาใชเกณฑการอภิป รายผลการวิจัยของลัก ษณะแบบสอบถามที่
ปจจัยสว นบุ คคล จำนวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดั บการศึกษา อาชีพ เปนขอ มูลระดับชวง(Interval Scale) ซึ่งเปนมาตรวัดทัศนคติตามวิธีของลิ
สถานภาพการสมรส และปจ จัย สถานภาพทางเศรษฐกิจ จำนวน 1 ขอ เกิรชสเกล (Likert) โดยมีเกณฑในการแปลคาความหมายของระดับความ
ไดแก รายไดเฉลี่ย ตอเดือน และพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามในการ คิดเห็น ดังนี้
เลือกซื้อวัสดุกอ สรางในระบบออนไลนจำนวน 14 ขอ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยสุด
สวนที่ 2 เปนคำถามถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
ออนไลน ซึ่งประกอบไปดวยขอคำถามหลัก ในดานตาง ๆ 8 ดาน ไดแก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ด านผลิ ต ภัณ ฑ ดานราคา ดานบุ คลากรที่ ใหบ ริก าร ดา นชอ งทางการจัด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
จำหนายทางออนไลน ดา นการส งเสริมการตลาด ดานความเชื่อ มั่น ดา น
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สดุ
บริการหลังการขาย ดานบริการจัดสงสินคาในชวงสถารการณโควิด19 และ
สำหรั บ การทดสอบสมมติ ฐ าน ได แ ก การทดสอบความแตกต า ง
ใช ม าตรวั ด แบบมาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ (Rating Scale)ตาม คาเฉลี่ย (t-test) การทดสอบคาความแปรปรวน
ทิศทางเดีย ว (Oneรูปแบบของ Likert Scale ดังนี้
Way ANOVA) ดวยโปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะหขอ มูลเชิงอนุมาน
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระบดับนอยมาก
4. ผลการวิจัย
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามโดยนำขอมูลทั้ง 400 ตัวอยางมาวิเคราะห
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ตารางที่1 เพศของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 3 เปนคำถามปลายเปดเกี่ยวกับการเลือกซื้อวัสดุกอ สราง
เพศ
จำนวน (คน)
รอยละ (%)
ออนไลน ซึ่งผูตอบสามารถตอบคำถามไดอยางอิสระและตรงตามความ
ชาย
177
44.25
คิดเห็น ประกอบไปดวย 1 คำถามยอย คือ ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
หญิง
223
55.75
การซื้อวัสดุกอสรางผานทางชองทางออนไลน
รวม
400
100.00
3.4 การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
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ตารางที่ 2 ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม
อายุ
นอยกวา 30 ป
30-40 ป
40-50 ป
50-60 ป
มากกวา 60 ป
รวม

จำนวน (คน)
45
241
90
18
6
400

The 27th National Convention on Civil Engineering
August 24-26, 2022, Chiang Rai, THAILAND

ตารางที่ 7 สื่อที่ผตู อบแบบสอบถาม รูจกั รานคาออนไลน
รอยละ (%)
11.25
60.25
22.50
4.50
1.50
100.00

ประเภทสื่อ
โทรศัพท วิทยุ
สิ่งพิมพ นิตยสาร
ปายโฆษณา
สืบคนจาก Google
โฆษณาทางโซเซียลเมียเดีย
อื่นๆ
รวม

จำนวน (คน)
29
17
4
247
69
34
400

รอยละ (%)
7.25
4.25
1.00
61.75
17.25
8.50
100.00

รอยละ (%)
18.00
65.00
17.00
100.00

ตารางที่ 8 วันที่ซื้อวัสดุกอ สรางออนไลนสว นใหญ ของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 3 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จำนวน (คน)
72
260
68
400

ตารางที่ 4 สถาภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพการสมรส
โสด
สมสร
รวม

จำนวน (คน)
114
286
400

รอยละ (%)
28.50
71.50
100.00

ตารางที่ 5 อาชีพของผูต อบแบบสอบถาม
อาชีพ
พนักงานของบริษัทผูรับ
หมา
พนักงานของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
พนักงานของบริษัทที่
ปรึกษาหรือออกแบบ
เจาของกิจการหรือ
ผูบริหารบริษัท
ขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ชางผูรับเหมากอสราง
ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ
รวม

จำนวน (คน)

รอยละ (%)

169

42.25

35

8.75

14

3.50

96

24.00

28

7.00

28
16
14
400

7.00
4.00
3.50
100

ตารางที่ 6 รายไดเฉลีย่ ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับรายได
15,000-30,000
30,001-50,000
50,001-80,000
80,001-100,000
มากกวา 100,000
รวม

จำนวน (คน)
179
151
42
16
12
400

รอยละ (%)
44.75
37.75
10.50
4.00
3.00
100.00

วัน
วันจันทร-วันศุกร
วันเสาร-วันอาทิตยและ
วันหยุดนักขัตฤกษ
รวม

จำนวน (คน)
344

รอยละ (%)
86

56

14

400

100.00

ตารางที่ 9 ผูทมี่ สี วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
บุคคล
ญาติใกลชิดหรือบุคคลใน
ครอบครัว
เจาหนาที่ประจำราน
ตัดสินใจดวยตัวเอง
หัวหนางานหรือ
ผูบังคับบัญชา
เพื่อน
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับสินคา
ลูกคาหรือเจาของอาคารที่
รวม

จำนวน (คน)

รอยละ (%)

70

17.50

28
28

7.00
7.00

204

51.00

14

3.50

42

10.50

14
400

3.50
100.00

ตารางที่ 10 จำนวนเงินสูงสุดในรอบ 1 ปทผี่ านมาในการซือ้ วัสดุกอสรางออนไลน
ของผูตอบแบบสอบถาม
จำนวนเงิน
นอยกวา 10,000บาท
10,000-30,000บาท
30,001-50,000บาท
50,001-80,000บาท
80,001-100,000บาท
100,001 บาทขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
14
97
142
22
48
77
400

รอยละ (%)
3.50
24.25
35.50
5.50
12.00
19.25
100.00

ตารางที่ 11 ความถี่ในการซือ้ วัสดุกอสรางในระบบออนไลนของผูตอบ
แบบสอบถาม
จำนวนครั้ง
ใชบริการครั้งเดียว
ใชบริการ 2 ครั้ง
ใชบริการ3-6 ครั้ง
ใชบริการ7-10 ครั้ง
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จำนวน (คน)
28
70
55
55

รอยละ (%)
7.00
17.50
13.75
13.75

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย
ใชบริการมากกวา 10 ครั้ง
รวม

192
400

ตารางที่ 17 คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม

48.00
100.00

ความพึงพอใจในดานตางๆ

ตารางที่ 12 รูปแบบการชำระเงินของผูตอบแบบสอบถาม
รูปแบบการชำระเงิน
โอนเขา บัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต
จายเงินปลายทาง
เครดิตกับทางรานคา
รวม

จำนวน (คน)
318
54
14
14
400

รอยละ (%)
79.50
13.50
3.50
3.50
100.00

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบราคากอนตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
การเปรียบเทียบราคา
มีการเปรียบเทียบราคา
ไมมีการเปรียบเทียบราคา
รวม

จำนวน (คน)
372
28
400

รอยละ (%)
93.00
7.00
100.00

ตารางที่ 14 การเปนสมาชิกของรานคาออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม
การเปนสมาชิก
เปนสมาชิกรานคา
ไมเปนเปนสมาชิกรานคา
รวม

จำนวน (คน)
260
140
400

รอยละ (%)
65.00
35.00
100.00

ตารางที่ 15 กลุมสินคาที่มกี ารซื้อผานชองทางออนไลนบอยที่สุดในรอบ 1 ปของ
ผูตอบแบบสอบถาม
กลุมสินคา
กลุมสินคาวัสดุกอสราง
หลัก
กลุมเซรามิค
กลุมสินคาเครื่องมือตางๆ
กลุมอุปกรณระบบไฟฟา
กลุมสินคาตกแตงบาน
รวม

จำนวน (คน)

รอยละ (%)

204

51.00

64
23
60
49
400

16.00
5.75
15.00
12.25
100.00

ตารางที่ 16 เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อวัสดุกอ สรางผานชองทางออนไลน
ของผูตอบแบบสอบถาม
เหตุผลที่ซื้อออนไลน
มีรานคาใหเปรียบเทียบ
ราคามากมาย
สะดวกสบายไมตอง
เดินทาง
มีสินคาใหเลือกที่มากกวา
ลดการสัมผัสซึ่งทำใหเกิด
การระบาดของเชื้อโรคโค
วิด19
ตรวจสอบราคาไดงาย
กอนสั่งซื้อ
รวม
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จำนวน (คน)

รอยละ (%)

28

7.00

201

50.25

68

17.00

99

24.75

4

1

400

100.00

1. ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ
1.1 สภาพความสมบูรณของวัสดุกอสราง
เมื่อถึงสถานที่สงสินคา
1.2 สินคาตรงกับความตองการเชน
รูปแบบ/ สี และขนาดที่เหมาะสม
1.3 สินคามีความหลากหลายใหเลือก
1.4 สินคามีเอกลักษณเฉพาะตัว
1.5 สินคามีมาตรฐานและคุณภาพ รับรอง
จากสถาบันเชื่อถือได
2. ความพึงพอใจทางดานราคา
2.1 ราคาสินคามีความเหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย
2.2 ราคาสินคามีความคุมคาเมื่อ เทียบกับ
สินคาและบริการที่ไดรับ
2.3ราคาเปนมาตรฐานที่อางอิงได เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูจำหนายรายอื่นๆ
2.4ทางรานฯสามารถระบุหนวยสินคาได
อยางชัดเจน
2.5ทางรานฯมีการแสดงราคาเปรียบเทียบ
กับรานอื่น
3. ความพึงพอใจดานบุคลากรที่ใหบริการ
3.1 การแจงรายละเอียดการนัดการจัดสง
สินคาของฝายจัดสงสินคาไดรับขอมูล
ครบถวน
3.2 ความรูความสามารถในการใหบริการ
3.3 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่
เชน ไมของสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไม
หาผลประโยชนในทางมิชอบ
3.4 การใหบริการของพนัก งานขับรถ
3.5 การขนวัสดุกอสรางลงจากรถของ
พนักงานขนสงสินคาเมื่อถึงสถานที่สงสินคา
ตามจุดที่กำหนดไว
4.คว าม พึ งพ อ ใจด า น ช องท างการจั ด
จำหนายวัสดุกอสรางทางออนไลน
4.1การวางผังสินคาหรือการจัดเรียงสินคา
4.2การเขาถึงของลูกคาเมื่อเขาไปชมสินคา
ในเว็ปไซไดงาย ไมสลับซับซอนจนเกินไป
4.3มีชองทางใหลูกคาสอบถามขอมูล
ผลิตภัณฑไดงาน หรือสอบถามขอสงสัยได
งาย
4.4 มีระบบการชำระเงินอัตโนมัติผานบัตร
เครดิตหรือ โอนเงินผานธนาคารแบบ
อัตโนมัติ
4.5 มีการรับรูถึง วิธีการใชงานในเบื้องตน
หรือ ขอดี ขอเสียของผลิตภัณฑ
5. ความพึงพอใจ ดานการสงเสริมการตลาด

CEM18-7

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.78

0.464

3.80

0.411

3.74
3.73
3.74

0.476
0.578
0.480

3.72

0.581

3.73

0.478

3.72

0.477

3.75

0.466

3.78

0.425

3.75

0.466

พอใจมาก

3.78
3.73

0.425
0.578

พอใจมาก
พอใจมาก

3.74
3.72

0.480
0.581

พอใจมาก
พอใจมาก

3.80
3.74

0.411
0.476

พอใจมาก

3.73

0.578

3.74

0.480

3.72

0.581

การแปลคา

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก
พอใจมาก

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย
5.1การจัดทำโปรโมชั่นสวนลดของราคา
สินคาเมื่อลูกคาใชจำนวนมาก
5.2สงเสริมการตลาดทางดานออนไลน
เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงและการคนหา
สินคาไดงายขึ้น
5.3 ใหคำปรึกษาทางดานเทคนิคฟรีสำหรับ
ลูกคาที่ตองการมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ไดอยางถูกตองครบ
5.4 มีบริการฟรีสำหรับกรณีที่ลูกคาตองการ
ใหทางบริษัทเขาไปสาธิตการใชงาน
5.5 มีการบริการออกแบบ ถอดแบบเพื่อหา
ปริมาณวัสดุ หรือประเมินราคาคาวัสดุฟรี
6. ความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือของ
รานคา
6.1 ความนาเชื่อถือในภาพรวมขององคกร
หรือรานคาออนไลนฯ
6.2 ความนาเชื่อถือในการแสดงตัวตนในเว็ป
ไซหรือแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา
ชัดเจน
6.3 ความหนาเชื่อถือ ในการที่จะจัดสง
สินคาไดตรงตามเวลาที่แจง
6.4 ความนาเชื่อถือในการใหขอมูลดาน
เทคนิคของรานคาฯอยางเปนมืออาชีพ
6.5 มีความนาเชื่อถือในการรีวิวสินคหรือมี
การเคลื่อนไหวในเว็ปไซ หรือมีการอัพเดท
ตลอดเวลา
7. ดานบริการหลังการขาย
7.1 มีการติดตามผลหลังการขาย ในการ
ใหบริการของพนักงานขาย
7.2 มีการติดตามผลหลังการขายเรื่องใน
เรื่องคุณภาพของสินคา
7.3 มีการเคลมสินคาให เนื่องจากเกิดความ
เสียหายจากคุณภาพของสินคาหรือการ
จัดสงสินคา
7.4 มีการประกันคุณภาพของสินคา ตาม
เงื่อนไข
7.5 มีการเขาไปตรวจสอบสถานที่จริง เมื่อ
ลูกคา มีปญหาการใชสินคานั้นๆ
8. มาตรการการสั่งซื้อสินคาในสถานการณ
โรคระบาดโควิด 19
8.1 พนักงานสงสินคาใสหนากากอนามัย
ตลอดเวลา
8.2พนักงานไดรับวัคซีน โควิด 19
ครบถวน (พนักงานมีบัตรหรือเอกสารยืนยัน
การฉีดวัคซีน)
8.3 พนักงานสงสินคามีการลางมือดวยเจล
แอลกอฮอร ทุกครั้งเมื่อจับตองสินคา
8.4 พนักงานมีผลการตรวจ ATK ทุก
สัปดาห
8.5 พนักงาน มีการเวนระยะหางจากลูกคา
เมื่อมาสงสินคา

3.69

0.645

3.76

0.562

3.69

พอใจมาก
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ตารางที่ 18 คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวม

พอใจมาก

ความพึงพอใจในภาพรวม

คาเฉลี่ย

พอใจมาก

1. โดยรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ผานทางออนไลน

3.607

0.605

3.56

0.808

3.6875

0.637

3.74

0.456

พอใจมาก

3.76

0.446

พอใจมาก

พอใจมาก
พอใจมาก

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปลคา

พอใจมาก

0.223

จากตารางที่ 18 โดยเฉลี่ยแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความพึง
พอใจในการซื้อวัสดุกอสรางผานทางชองทางออนไลน อยูในระดับพอใจมาก โดยมี
คาเฉลีย่ เทากับ 3.416
ตารางที่ 19 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผาชองทางออนไลน จำแนกตามเพศ
เพศ

จำนวน

คาเฉลี่ย

ชาย
หญิง

177
223

3.615
3.601

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.201
0.239

t-test

Sig.(2-tailed)

0.630

0.529

3.73

0.460

พอใจมาก

3.74

0.461

พอใจมาก

ตารางที่ 20 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามสถานภาพการสมรส

3.69

0.483

พอใจมาก

สถานภาพ

จำนวน

คาเฉลี่ย

โสด
สมรส

114
286

3.613
3.601

3.80

0.477

3.80

0.448

3.79

0.583

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.237
0.210

t-test

Sig.(2-tailed)

0.546

0.586

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

3.84

0.422

3.40

0.681

พอใจปาน
กลาง

3.04

0.852

2.42

0.538

พอใจปาน
กลาง
พอใจนอย

พอใจมาก

2.43

0.544

พอใจนอย

2.20

0.440

พอใจนอย

3.63

0.588

พอใจมาก

ตารางที่ 21 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามชวงอายุ
อายุ

จำนวน

คาเฉลี่ย

นอยกวา 30
30-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
มากกวา 6 ป

45
241
90
18
6

3.582
3.601
3.632
3.656
3.504

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.266
0.232
0.192
0.122
0.169

F

Sig.

1.009

0.402

ตารางที่ 22 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จำนวน

คาเฉลี่ย

ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

72
260
68

3.565
3.609
3.644

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.241
.203
.269

F

Sig.

2.235

0.108

ตารางที่ 23 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามอาชีพ
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การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย
อาชีพ

จำนวน

คาเฉลี่ย

พนักงานของบริษัท
รับเหมากอสราง
พนังงานของบริษัท ฯ
พัฒนาอสังริมทรัพย
พนังงานของบริษัทที่
ปรึกษาหรือออกแบบ
กอสราง
เจาของกิจการหรือ
ผูบริหารบริษัท
ขาราชการ/พนังงาน
รัฐวิสาหกิจ
ชางผูรับเหมากอสราง
ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ

169

3.615

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.220

35

3.608

0.245

14

3.701

0.123

96

3.604

0.209

28

3.671

0.164

28
16
14

3.560
3.531
3.489

0.179
0.316
0.359

F

Sig.

1.736

0.099

จำนวน

คาเฉลี่ย

15,000-30,000
30,001-50,0000
50,001-80,000
80,001-100,000
100,000 ขึ้นไป

179
151
42
16
12

3.587
3.604
3.703
3.589
3.641

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.228
0.233
0.143
0.242
0.154

จำนวน

คาเฉลี่ย

สื่อ โทรทัศน วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร
สื่อปายโฆษณา
สืบคนจาก Google
ทางโซเซียลเมียเดีย
อื่นๆ

29
17
4
247
69
34

3.593
3.566
3.712
3.595
3.645
3.639

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.177
0.214
0.043
0.222
0.266
0.175

จำนวน

คาเฉลี่ย

ใชบริการครั้งเดียว
ใชบริการ 2 ครั้ง
ใชบริการ3-6 ครั้ง
ใชบริการ 7-10 ครั้ง
ใชบริการมากกวา10
ครั้ง

28
70
55
55
192

3.588
3.649
3.560
3.626
3.603

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.207
0.276
0.265
0.142
0.208

จำนวน

คาเฉลี่ย

โอนเขาบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต
จายเงินปลายทางกับ
พนักงานสงสินคา
เครดิตทางรานคา

318
54
14

3.598
3.628
3.610

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.23078
.18780
.26105

14

3.725

.07783

F

Sig.

1.621

0.184

จำน
วน
372
28

คาเฉลี่ย
3.609
3.584

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.223
0.233

t-test
.559

Sig.(2tailed)
0.577

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 ผลการศึกษา

F

Sig.

2.434

0.047*

F

Sig.

1.002

0.416

ตารางที่ 26 คาสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามจำนวนครั้งในการซือ้ ในรอบ1ป
จำนวนครั้งในการซื้อ

รูปแบบการชำระเงิน

การเปรียบเทียบ
ราคา
เปรียบเทียบราคา
ไมเปรียบเทียบราคา

ตารางที่ 25 คาสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามสือ่ ทีร่ จู กั รานคาออนไลน
สื่อ

ตารางที่ 27 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามรูปแบบการชำระเงิน

ตารางที่ 28 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามการเปรียบเทียบราคากอนซื้อ

ตารางที่ 24 คาสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในซื้อวัสดุ
กอสรางผานชองทางออนไลน จำแนกตามรายไดตอเดือน
รายไดตอเดือน
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F

Sig.

1.379

0.214

จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอยู
ในช วงอายุ 3 0-40ป มีส ถานภาพสมรส การศึ กษาอยูในระดับ ปริญ ญาตรี
อาชีพเปนพนัก งานของบริษัทรับเหมากอสราง รายไดตอเดือนอยูระหวาง
15,000-30,000บาท สวนใหญสืบคนขอมูลจาก Google ในการหารานคา
หัวหนา งานเปนผูมีสวนตัดสินใจซื้อเปนหลัก จำนวนเงินสูงสุดในการซื้อ แต
ละครั้งในรอบ 1ปอยูระหวาง 30,000-50,000บาท มีการใชบริการมากกวา
10ครั้ง ในรอบ 1ป การชำระเงิ น ส ว นใหญ โ อนเข า บั ญ ชี ธ นาคาร มี ก าร
เปรีย บเทียบราคากอนการซื้อ ระดับความพึงพอใจในการซื้อวัสดุกอสราง
ระบบออนไลนของกลุมตัวอยางโดยรวม อยูในระดับพอใจมาก โดยมีคา เฉลี่ย
เทากับ 3.607 เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเลือกที่จะซื้อวัสดุกอสรางในระบบ
ออนไลนคื อ ความสะดวกสบายไม ตอ งเดิ น ทาง และรองลงมาคื อ การ
หลีก เลี่ยงการพบปะผูคนหรือ ลดการสัมผัสเพื่อ ปองกันโรคระบาดโควิด19
การทดสอบสมมุติฐานพบวาปจจัยสวนบุคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึก ษา อาชีพ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน มีผลตอ ความพึง
พอใจในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางในระบบออนไลนไมแตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคลที่มีรายไดเฉลี่ย ตอ เดือนตางกัน มีความพึงพอใจการ
เลือกซื้อ วัสดุกอสรางในระบบออนไลนแตกตางกันอยางมีนัย สำคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงทำการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย เปนรายคู
ด ว ยวิ ธี LSD พบว า ผู มี ร ายได เฉลี่ ย ต อ เดื อ น 15,000-30,000บาท และ
30,001-50,000บาทมีความพึงพอใจในการซื้อวัสดุกอสรางออนไลนแตกตาง
กันกับผูมีรายได 50,001-80,000บาท อยางมีนัยสำคัญคำทางสถิติท่ีระดับ
0.05
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 งานวิจัยนี้ไดศึกษาในชวงสถานการณโรคระบาดโควิด19 จากผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจโดยรวมถึงแมวาจะอยูในระดับความพึงพอใจ

CEM18-9

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย
มาก แตความพึงพอใจในดานมาตรการการสงสินคาในชวงสถานการณโควิด
19 อยูในระดับพอใจนอ ย เปนขอ สังเกตุวาผูบริโภคยังใหความสำคัญ และ
ตระหนักถึงการปองกันโรคระบาดโควิด19 หากผูประกอบการสามารถที่จะ
ควบคุมและมีมาตราการที่เขมงวดก็จะสามารถสรางความมั่นใจใหกับลูกคา
และสรางแรงจูงใจในการที่จะกลับมาใชบริการอีกครั้งในอนาคต
5.2.2 จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในการศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อ
วัสดุกอสรางในระบบออนไลน ในประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามรูจักรานคา
วัส ดุ ก อ สรา งออนไลน จ ากสื่ อ ไหนเป นส ว นใหญ นั้ น จะเห็ น ได วา ผู ต อบ
แบบสอบถามสื บ ค น ข อ มู ล ในการหาร า นค า วั ส ดุ ก อ สร า งออนไลน จ าก
Google คิดเปนรอยละ 61.75 ถือ วาสูงมากถาเทียบกับสื่ออื่นๆ ซึ่งมีความ
แตกตางกับ ผลการสำรวจการของ ETDA [2] วาผูบริโภคเขาถึงขอมูลและ
เลือกซื้ อ สิน คาจาก แพลทฟอรม Shopee Lazada Facebook มากที่สุ ด
ตามลำดับ ซึ่งมีขอสังเกตวา จากผลการสำรวจของ ETDA นั้น ทำการสำรวจ
ผู บริ โภคสิน ค าทุ กกลุม ไมเจาะจงกลุม ใดกลุม หนึ่ง แตก ารศึกษาวิ จัย นี้ได
สำรวจผูบริโภคเฉพาะกลุมสินคาวัสดุกอสรางจึงทำใหผลที่ไดแตกตางกัน
การสื บ ค น โดยใช Google ในการหาข อ มู ล รา นค า นั้ น เป น สว น
สำคัญ และมีอิทธิพลอยาสูง ในการเขาถึงขอมูลหรือรานคาวัสดุกอสรางทาง
ชองทางออนไลนเปนอยางมาก การทำใหลูกคาเขาถึงการบริการของตัวเอง
โดยผานสื่อ กลางโดยGoogle นั้นผูป ระกอบการสามารถนำไปเป นข อมู ล
ประกอบ ในการทำการกลยุทธการตลาด เพื่อการแขงขัน และเพิ่มยอดขาย
สินคาในโอกาสตอไป
5.2.3 จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในการศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อ
วัสดุกอสรางในระบบออนไลน ในประเด็นเรื่องเหตุผลที่สำคัญ ที่สุดในการ
เลือกที่จะซื้อวัสดุกอ สรางในระบบออนไลน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือก เลือกซื้อวัสดุกอ สรางออนไลน เพราะสะดวกสบายไมตองเดินทางมา
ซื้อดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 50.25 เหตุผลขอนี้จะเห็นไดวาในยุคปจจุบัน
การใชชีวิตในทุก ๆดาน แมแตการจะซื้อสินคาวัสดุกอสรางก็ยังคงตองการ
ความสะดวกสบายมาเปนลำดับแรก การที่ผูประกอบการจะตอบโจทยหรือ
สรางความพึงพอใจใหลูกคา ตองเนนหรือตระถึงการรับรูจากลูก คาวาตอง
ไดรับความสะดวกสบายเปนสำคัญ แตจะตองควบคูกับการรับรูดานอื่นๆดวย
5.2.4 มีขอเสนอแนะที่ไดจ ากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 3 ซึ่งนาสนใจ ในประเด็นเรื่อ งการขนสงสินคา โดยปกติทั่ว ไปการ
สั่งซื้อวัสดุกอสรางตอ งมีการวางแผนและสั่งสินคาเผื่อเวลาลวงหนา แตก็มี
จำนวนไมนอ ยที่ไมคอ ยเตรีย มความพรอมในการสั่งสินคาและตอ งการใช
สินคาดวน จึงเปนจุดหรือชองทางในการเพิ่มยอดขายของของผูประกอบการ
วาใครที่ จะสามารถบริห ารจัดการเรื่อ งการจัดสงสินคาในเวลาเรงดว นใน
สถานการณดังกลาวไดก็จะเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคาเพิ่มมากขึ้น
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สังคมศาสตร.อุบลราชธานี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
นันท ที่คอยใหคำปรึก ษาและคำแนะนำเปนอยางดี ผูที่เสียสละเวลาตอบ
แบบสอบถามในงานวิจั ย นี้ และรวมถึ งผู ที่ เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยที่ มี ส ว นให
งานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี
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