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 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อหาปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมารบัสรา้งบ้านของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั  

โดยมสีมมตฐิานในการวจิยั คอื ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภค ที่ต่างกนัมผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั ทีแ่ตกต่างกนั สถติทิีใ่ช ้คอื ค่าความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หาความแตกต่างของค่าท ี(t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ดว้ย
การวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปจัจยั
ด้านผลติภณัฑ์ ปจัจยัด้านราคา ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด 
ปจัจยัด้านพนักงาน ปจัจยัดา้นกระบวนการและปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบ้านของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั สถติทิีใ่ช้ คอื การทดสอบความสมัพนัธ ์
ดว้ยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) ประชากรทีใ่ชใ้นการ
วิจยั คือ ผู้ที่เคยก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยในจงัหวัดตรงักับห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทิแซน คอน
สตรคัชัน่ จ านวน 276 ราย  

ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสรา้ง
บ้านของผู้บรโิภคในจงัหวดัตรงั โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน อันดบัแรก คือ 
ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ระดบัมากทีสุ่ด อนัดบัทีส่อง คอื ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ระดบัมากทีสุ่ด 
อนัดบัที่สาม คอื ปจัจยัด้านพนักงาน ระดบั  มากที่สุด อนัดบัที่สี่ สิง่แวดล้อมทางกายภาพ ระดบัมาก
ที่สุด อนัดบัที่ห้า ราคา ระดบัมากที่สุด อนัดบัที่หก การส่งเสรมิการตลาด ระดบัมากที่สุดและล าดบั
สุดทา้ย คอื ช่องทางการจดัจ าหน่ายระดบัมาก นอกจากนี้ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ   ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ศาสนา จ านวนสมาชกิในครอบครวั ฟงัก์ชัน่การ
ใช้สอย ที่ต่างกันมผีลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รบัเหมาสร้างบ้านของผู้บรโิภคในจงัหวดัตรงั โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ผลการวจิยั ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับการ
ตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสร้างบ้านโดยรวมของผู้บรโิภคในจงัหวดัตรงั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.860  

 



2 
 

ค าส าคญั : การตดัสนิใจ, เลอืกผูร้บัเหมา, รบัสรา้งบา้น 
ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to find the factors affecting the decisions on choosing 
house building contractors of the consumers in Trang province 

The research hypothesis was the factors on demographics of consumers such which 
influenced the consumers' different decision in choosing a house building contractor in Trang. 
The statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
finding the difference in the t-test and F-test using the One-Way ANOVA.  The marketing mix 
factors including the factor on products, prices, distributing channels, promotions, staffs, 
processes and physical characteristics, correlated to the consumers’ decisions on choosing 
house building contractors in Trang province. The used statistics was the relationship testing by 
finding the Pearson Correlation Coefficient. The populations used in this research were 276 
people who had ever built residential buildings in Trang with Artisan Construction. 

The result of the research showed that marketing mix factors affecting the consumers' 
decisions on choosing a house building contractor in Trang province in overall was at the 
highest level. From considering by each factor, the research also revealed that: the first, the 
factor on servicing processes was at the highest level. The second, the factor on products 
factor was at the highest level. The third, the factor on employees was at the highest level. The 
forth, the factor on physical environment was at the highest level. The fifth, the factor on prices 
was at the highest level. The sixth, the factor on marketing promotion was at the highest level.  
And the last, the factor on distribution channels was at high level. 

In addition, the factors on demographics of consumers such as gender, age, status, 
education level, occupation, income, religion, number of family members and functional 
functions which had differences affecting the consumers' decision on choosing house building 
contractors in Trang province in overall were different with the statistical significance level of 
0.05 

From the study on the marketing mix factors, it found that the marketing mix factors in 
generality had the same-direction correlation at the moderate level with the consumers’ 
decisions on choosing the house building contractors in Trang province in generality with the 
statistical significance level of 0.05 and a correlation coefficient value at 0.860 

 

Key Words : Decision, Choose contractor, Home builder 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปแลว้ว่าทีอ่ยู่อาศยัหรอืบา้นเป็นหน่ึงในปจัจยัสี ่ทีม่คีวามส าคญัต่อการ
ด ารงชวีติของมนุษย์เป็นอย่างยิง่ และเชื่อว่าในช่วงชวีติหนึ่งนัน้คนทุกคนอยากมบี้านเป็นของตนเอง 
อย่างน้อยหนึ่งหลงั ดงันัน้เมื่อถงึวยัอนัสมควรและมคีวามพรอ้มทางเศรษฐกจิ ทุกคนก็อยากปลูกสรา้ง
บา้นเป็นของตนเองซึง่ส าหรบัคนส่วนใหญ่แลว้การปลูกสรา้งบา้นเป็นการใชเ้งนิทีเ่ก็บออมหรอืหาไดม้า
ในเวลาเกอืบครึง่หนึ่งของชวีติการท างาน การปลกูสรา้งบา้นสกัหลงัหนึ่ง จงึตอ้งพถิพีถินัเป็นพเิศษตัง้แต่
การเลอืกท าเลทีต่ ัง้ การเลอืกแบบบา้นการเลอืกช่างผูร้บัเหมาหรอืบรษิทัรบัสรา้งบา้นเหล่านี้ เป็นตน้ 

โดยงานวจิยับ้านหลงัหนึ่งราคา 3 ล้าน 3 แสนบาท ใช้เวลาสรา้ง 10 เดอืน ราคาทีต่กลงกนั ณ 
วนัเซน็สญัญามรีาคาคงทีจ่นกว่าจะด าเนินการก่อสรา้งบา้นแลว้เสรจ็ โดยมติ้องค านึงว่าในระยะเวลา 10 
เดอืน ทีม่กีารก่อสรา้งนัน้มกีารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิอย่างไร เช่น น ้ามนัขึน้ราคาไปกี่ครัง้ ราคาค่า
วสัดุ ก่อสรา้งและค่าขนส่งจะขึน้ไปอกีกีเ่ปอรเ์ซน็ต์กต็าม แต่ผูร้บัเหมารบัสรา้งบา้นยงัคงสรา้งบา้นให ้ใน
ราคาเท่าเดมิ เจา้ของบา้นจงึไมต่อ้งวติกว่าราคาบา้นจะบานปลายตามสภาพความผนัผวนทาง เศรษฐกจิ
จนไม่สามารถควบคุมได้ในทางตรงกนัขา้ม เจา้ของบ้านที่คดิจะประหยดัค่าใช้จ่าย โดยจา้งค่าแรง กบั
ผูร้บัเหมาแลว้จดัซือ้วสัดุเองอาจไมส่ามารถควบคุมราคาค่าก่อสรา้งได ้เพราะการสัง่ซือ้วสัดุจะสัง่ซื้อตาม
งวดงานไม่ไดส้ัง่ไวท้ัง้หมดตัง้แต่ต้น หากราคาวสัดุก่อสรา้งเพิม่สูงขึน้กต็้องซือ้ใน ราคาทีเ่ป็นปจัจุบนัซึง่
ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้งอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นราคาสงูขึน้ จงึส่งผลใหร้าคาค่าก่อสรา้งเพิม่ขึน้จากที่
ค านวณไวใ้นตอนตน้ได ้นอกจากราคาทีล่งตวัคงทีแ่ลว้ ผูร้บัเหมาอาจยงัมกีารรบัประกนังานก่อสรา้งตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเจ้าของบ้านจะมัน่ใจได้ว่าหากมปีญัหาใดๆ ผู้รบัเหมาก็ยงัให้บรกิารช่วยเหลอื
ดูแลการที่จะสร้างบ้านสกัหลงัหนึ่งนัน้ จงึไม่ควรเปรยีบเทียบ เฉพาะราคาสูง -ต ่าเท่านัน้ แต่ควรจะ
พจิารณาว่าสิง่ทีไ่ดม้านัน้คุม้ค่ากบัเงนิทีต่อ้งเสยีไปหรอืไม ่ตรงเวลาตามสญัญาหรอืไม่ เพราะเมื่อจ่ายเงนิ
ไปแลว้กอ็ยากจะไดเ้หน็บา้นสรา้งเสรจ็ตามก าหนด ซึง่ช่างทีร่บัสรา้งบา้นโดยทัว่ไป กจ็ะสามารถค านวณ
ระยะเวลาในการก่อสรา้งได ้ทัง้นี้ทัง้นัน้การก่อสรา้งจรงิกอ็าจจะผดิไปจากเวลาทีก่ าหนดไวบ้า้ง เลก็น้อย 
ซึง่กถ็อืเป็นเรือ่งปกตขิองการก่อสรา้ง  

จากประสบการณ์ด้านการบริการงานต าแหน่งกรรมการผู้จ ัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
อารท์แิซน คอนสตรคัชัน่ มปีระชาชนในจงัหวดัตรงั สรา้งอาคารบา้นเรอืนมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ทุกปี 2559 
จ านวน 9 ราย ในปี 2560 จ านวน 11 ราย และในปี 2561 จ านวน 15 ราย บางรายสรา้งเพื่ออยู่อาศยัเอง 
บางรายสรา้งเพื่อการธุรกจิขายบ้าน ผู้วจิยัพบว่ามคี าถามมากมายจากประชาชนทีก่ าลงัจะสรา้งที่อาศยั
หรอืท าธุรกจิก่อสร้างอาคารบ้านเรอืน หลายรายไม่มัน่ใจว่าจะเลอืกผู้รบัเหมารบัสร้างบ้านรายใดที่จะ
สนองความต้องการของตนเองได้ นอกจากนี้ยงัมคีวามกังวลใจด้านอื่นๆอีก เช่น ผู้รบัเหมาทิ้งงาน     
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งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและสร้างบ้านไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด       
สรา้งความเดอืดรอ้นต่อเจา้ของบา้น  
 เพื่อเป็นการหาแนวทางลดปญัหาการเลอืกผูร้บัเหมารบัสรา้งบา้นของเจา้ของบา้นทีจ่ะเกดิขึน้ใน 
จงัหวดัตรงั ที่พอจะใช้เป็นประเด็นในการศึกษาถึงการแก้ปญัหา โดยมรีายละเอียด เป็นหวัข้อหลกัๆ 
ดงันี้         

1. ดา้นคุณภาพของงานก่อสรา้ง                                                                            
  2. ดา้นความคุม้ค่าของการลงทุนค่าใชจ้า่ยในการก่อสรา้ง                                             
  3. ดา้นระยะเวลาในการก่อสรา้ง                                                                          

ดงันัน้จากปญัหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจยันี้จงึเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที ่
เกีย่วขอ้งเพื่อหาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมารบัสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงัและ
เพื่อเป็นแนวทางในการแกป้ญัหาใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและเกดิประโยชน์สงูสุดต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั                         
          1. เพื่อศกึษาปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้น
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั             
          2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั   
                                                                                                                                    

ขอบเขตของการวิจยั     

งานวจิยัฉบบันี้ได้ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสร้างบ้านของผู้บรโิภคใน
จงัหวดัตรงั โดยใช้ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ ศาสนา จ านวนสมาชกิในครอบครวั ฟงัก์ชัน่การใช้สอย รวมถงึปจัจยัทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (7 P’s) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ(์Product) ปจัจยัดา้นราคา(Price) ปจัจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย(Place) ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด(Promotion) ปจัจยัดา้นพนักงาน(People) ปจัจยั
ด้านกระบวนการ(Process)และปจัจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ(Physical Environment) ส าหรบั
ประชากรที่ใช้ในการศกึษางานวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่คยก่อสรา้งบา้นกบัผู้รบัเหมาหา้งหุ้นส่วน
จ ากดั อารท์แิซน คอนสตรคัชัน่ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของงานวจิยั
ครัง้นี้ ด าเนินการในวนัที ่20 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที่ 20 ธนัวาคม 2562 โดยด าเนินการเกบ็ขอ้มูล
ตวัอยา่งผ่านแบบสอบถาม   

 

สมมติฐานของการวิจยั 
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1. ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ ศาสนา จ านวนสมาชิกในครอบครวั ฟงัก์ชัน่การใช้สอย ที่ต่างกนัมผีลต่อการตัดสินใจเลือก
ผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงัทีแ่ตกต่างกนั 

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัด้านพนักงาน ปจัจยัด้านกระบวนการและ
ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคใน
จงัหวดัตรงั 
     

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ประชากรศาสตร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก    
Demo = People คอื ประชาชน หรอืประชากร Graphy = Writing up, Description หรอื Study คอื การ
ศกึษาศาสตร ์ 
 ฉตัรยาพร เสมอใจ และมทันียา สมม ิ(2548)ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะทาง ประชากรศาสตร ์
โดยกล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปจัจยัที่จะน ามาช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการศกึษาตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร ์ที่น ามาใช้ในการวางเป้าหมาย ทางการตลาดที่
ส าคญั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพ ศาสนา ภมูลิ าเนา และ เชือ้ชาติ 
 Hanna and Wozniak (2001),และ Shiffman and Kanuk (2003) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ไว้ว่าหมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบัตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศกึษา อาชพี รายได ้
ศาสนา และเชื้อชาต ิซึง่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยทัว่ไปแล้วใชเ้ป็นลกัษณะพืน้ฐานทีน่ักการ
ตลาดมกัจะน ามาพจิารณาส าหรบัการแบ่งส่วนตลาด โดยน ามาเชื่อมโยงกบัความต้องการ ความชอบ 
และอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภคลกัษณะทางประชากรศาสตรส์าหรบัศกึษาในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
 1. เพศ (Sex) เพศเป็นสรรีะวทิยาที่สงัเกตเหน็ได ้และเป็นลกัษณะทางประชากรที่บุคคล ได้
รบัมาแต่ก าเนิด ในประชากรกลุ่มใดๆ กต็ามจะประกอบดว้ยประชากรเพศชาย(Male) และประชากรเพศ
หญงิ(Female) ความแตกต่างทางเพศทีเ่กดิจากวฒันธรรมและสงัคมไดก้ าหนดบทบาทและกจิกรรมของ
ทัง้สองเพศไวแ้ตกต่างกนั ท าให้บุคคลมพีฤตกิรรมต่างกนัในเรื่องต่างๆ ทัง้ในด้านความคดิ ความสนใจ 
ความพงึพอใจ ค่านิยม ทศันคต ิรปูแบบการด ารงชวีติและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ แตกต่างกนั 
 2. อาย ุ(Age) หมายถงึ อายเุตม็ปีหรอือายเุมือ่วนัเกดิครัง้หลงัสุด โดยทัว่ไปมกัจะน าเสนอขอ้มลู
อายุของประชากรเป็นรูปแบบช่วงอายุหรอืกลุ่มอายุ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มอายุที่ใกล้เคยีงกนัเขา้ด้วยกนั
ตามกลุ่มหรอืช่วงอายุที่ต้องการ อายุมผีลต่อพฤตกิรรมการแสดงออกพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ ความ
ตอ้งการและความสนใจในผลติภณัฑ ์ซึง่ผนัแปรไปตามอายขุองผูบ้รโิภค  
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 3. ระดบัการศกึษา (Education level) หมายถงึ ระดบัการศกึษาทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการศกึษา 
และไดร้บัจากประสบการณ์ชวีติ ระดบัการศกึษาจะท าใหค้นมคีวามรู ้ความคดิ ตลอดจนความเขา้ใจใน
สิง่ต่างๆ กวา้งขวางลกึซึง้แตกต่างกนัออกไป  
 4. อาชพี (Occupation) หมายถงึ ชนิดของงานทีบุ่คคลท าอนัน ามาซึง่รายไดท้ีเ่ป็นค่าจา้งหรอื
ค่าตอบแทนหรอืผลก าไร ในการเก็บขอ้มูลที่เกี่ยวกบัอาชพี หมายถงึ ชนิดของงานที่บุคคลท าระหว่าง
ช่วงเวลาทีก่ าหนด คนทีม่อีาชพีต่างกนัย่อมมมีุมมองแนวคดิอุดมการณ์และค่านิยมต่อสิง่ต่างๆแตกต่าง
กนัออกไป  

5. รายได้ (Income) คอื เป็นดชันีที่นิยมใช้กนัมากที่สุดในการที่จะวดัฐานะทางเศรษฐกจิของ
ครวัเรอืนและบุคคล รายไดผ้นัแปรตามระดบัการศกึษาและอาชพี มกันิยมพจิารณาจากรายไดข้องบุคคล
หรอืรายไดข้องครวัเรอืนต่อหน่วยเวลา รายไดเ้ป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการบรโิภค เป็นตวัก าหนด
ความตอ้งการความคดิการตดัสนิใจเลอืกซือ้ ตลอดจนถงึพฤตกิรรมต่างๆของบุคคล การตดัสนิใจ ความ
พงึพอใจและพฤตกิรรมในระดบัทีแ่ตกต่างกนั 
 6. รูปแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) ถงึแมบุ้คคลจะมอีายุเท่ากนัอยู่ในวฒันธรรมเดยีวกนั มี
สถานะทางสงัคมเหมอืนกนัและท างานอาชพีเดยีวกนั กอ็าจมรีปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั  
 7. บุคลกิลกัษณะและแนวความคดิของตนเอง (Personality and Self-concept) มัน่ในตนเอง 
เป็นตวัของตวัเองคลอ้ยตามผูอ้ื่น มคีวามเป็นผูน้ า ชอบต่อต้าน หรอืปรบัตวัไดด้ ีส่วนแนวคดิของตนเอง
เป็นวธิทีีบุ่คคลมองตนเองในแงม่มุทีแ่ตกต่างกนั  
 จากแนวคดิและทฤษฎดีงักล่าวขา้งต้นสรุปได้ว่า ปจัจยัส่วนบุคคลเป็นปจัจยัหน่ึงที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค พฤตกิรรมการซือ้ของบุคคลจงึไดร้บัอทิธพิลมาจากปจัจยัเฉพาะของบุคคลโดย
มปีจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในดา้นต่างๆ ซึ่งการศกึษาในครัง้น้ีก าหนดปจัจยัส่วนบุคคลประกอบด้วยค าถามทีใ่ช้
ในการคน้หาลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บรโิภค คอื เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
ส่วนบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืน ศาสนา จ านวนสมาชกิในครอบครวั ฟงักช์ัน่ใชส้อย 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

สว่นประสมทางการตลาดจงึประกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสรมิการตลาด พนกังานใหบ้รกิาร กระบวนการใหบ้รกิารและลกัษณะทางกายภาพ  

1. ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑข์องธุรกจิบรกิาร สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนอง ความต้องการของ
ลกูคา้ใหพ้งึพอใจ  

2. ราคา หมายถงึ คุณค่าของผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้าผู้บรโิภคจะ
เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าผลติภณัฑก์ับราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตดัสนิใจซื้อ 
ดงันัน้ ผูก้ าหนดกลยุทธด์า้นราคาต้องค านึงถงึ 1)คุณค่าที่รบัรูใ้นสายตาผูบ้รโิภคซึง่ต้องพจิารณาว่าการ
ยอมรบัของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ 2)ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้ง 3)ภาวการณ์ แขง่ขนั 4)ปจัจยัอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ นโยบายภาครฐั  

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถงึ สถานทีก่ารใหบ้รกิารและช่องทางการจดัจ าหน่ายในส่วน
ของสถานที่ท าให้บรกิารส่วนแรก คอื การเลอืกท าเลทีต่ ัง้ ทีต่ ัง้ธุรกจินับว่ามคีวามส าคญัมากโดยเฉพาะ
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ธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรบับริการในสถานที่ที่ผู้ให้บริการจดัไว้เพราะท าเลที่ตัง้ที่เลือกเป็น
ตวัก าหนดกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร  

4. การส่งเสรมิการตลาด หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มลูระหว่างผู้ซื้อกบัผูข้ายเพื่อ
สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขายและการตดิต่อสื่อสาร
โดยไม่ใช้คน เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสาร วารสารวชิาการแพรวากาฬสนิธุ์ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์      
ปีที ่3 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม - สงิหาคม 2559 มหีลายประการซึง่อาจจะเลอืกใชห้นึ่งหรอืหลายเครื่องมอื
ตอ้งใชห้ลกัการเลอืกใช ้เครือ่งมอืสื่อสารแบบบรูณาการ  

5. พนกังานใหบ้รกิาร คอื ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรกิารทัง้หมดหมายความ รวมถงึทัง้ลูกคา้ 
และบุคลากรทีค่อยใหบ้รกิารลกูคา้คุณภาพในการใหบ้รกิารต้องอาศยั การคดัเลอืก การฝึกอบรม การจงู
ใจเพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แขง่ขนั พนกังานต้องมคีวามสามารถ 
มทีศันคตทิี่ดสีามารถตอบสนองลูกค้า มคีวามคดิรเิริม่มคีวามสามารถในการแก้ไขปญัหา และสามารถ
สรา้งค่านิยมทีด่ใีหก้บัองคก์ร  

6. ขัน้ตอนและกระบวนการ หมายถงึ ขัน้ตอนในการให้บรกิารเพื่อส่งมอบ คุณภาพในการ
ใหบ้รกิารกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจ ลูกค้าจะพจิารณาใน 2 ดา้น คอื ความซบัซอ้น และความ
หลากหลายในด้านของความซับซ้อนจะต้องพิจารณาถึงขัน้ตอนและความต่อเนื่ องของงานใน
กระบวนการ  

7. ลกัษณะทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ใหบ้รกิารการออกแบบตกแต่งและ
แบ่งส่วนหรอืแผนกของพืน้ทีใ่นอาคารและลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ ทีส่ามารถดงึดูดใจลูกคา้และท า ให้
มองเหน็ภาพลกัษณ์ของการบรกิารไดอ้ย่างชดัเจน รวมไปถงึอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆทีม่ไีว้ใน
การใหบ้รกิารดว้ย  

Vroom (1964 : 99) ไดก้ล่าวว่าความพงึพอใจ หมายถงึ ผลการทีบุ่คคลนัน้ๆเขา้ไปมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมหรอืเขา้ไปรบัรูเ้หน็แลว้พอใจนอกจากนี้ Kotler, Philip (1997 : 33-36) กล่าวว่าความพงึพอใจ 
คอื การท าให้บุคคลรู้สกึพอใจหรอืไม่พอใจ อนัเป็นผลจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จาก
คุณสมบตัิหรอืการท างานของผลติภณัฑ์ตามที่เห็นหรอืเข้าใจกบัความคาดหวงัของลูกค้าซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของผูซ้ือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 ความหมายของการตดัสนิใจ หมายถึง กระบวนการในการเลอืกที่จะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งจาก
ทางเลอืกต่างๆ ทีม่อียู ่ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะต้องตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้หรอืบรกิารอยู่เสมอใน
ชวีติประจ าวนั โดยจะเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มลูและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจจงึเป็น
กระบวนการทีส่ าคญัและอยูภ่ายในจติใจของผูบ้รโิภค (ฉตัยา เสมอใจ, 2556, หน้า 46) 

ความหมายของการตดัสนิใจซือ้ หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคมรีปูแบบและขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้หรอืบรกิารแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนั ส าหรบัสนิคา้บางประเภทผูบ้รโิภคอาจต้องใชเ้วลาในการ
ตดัสนิใจนานและต้องการขอ้มลูมาก เช่น สนิคา้ทีม่รีาคาแพง อายุการใชง้านนานๆ ไม่เปลีย่นบ่อย เป็น
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ต้น โดยเฉพาะถ้าเป็นสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ม่เคยใช้มาก่อน เช่น สถานศกึษา โรงพยาบาล รถยนต์ บา้น 
เป็นต้น แต่ส าหรบัสนิคา้บางประเภทกลบัใชเ้วลาสัน้ ไม่ต้องการขอ้มลูมากในการตดัสนิใจ หรอืบางครัง้
ผูบ้รโิภคอาจจะตดัสนิใจในทนัทโีดยไมต่อ้งพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

   
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอื ผู้ที่เคยก่อสร้างอาคารบ้านพกัอาศยัในจงัหวดัตรงักบัห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั อาร์ทแิซน คอนสตรคัชัน่ โดยอาศยัข้อมูลสถิติสะสมจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาร์ทแิซน 
คอนสตรคัชัน่ โดยมจี านวนเฉลี่ย 300 ราย ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากบางรายไม่
สามารถตดิต่อเพื่อเก็บขอ้มลูสอบถามได ้ผูว้จิยัจะท าการคดัออก เหลอืเพยีง 276 ราย ดงันัน้ ผูว้จิยัจะ
ท าการเกบ็ขอ้มลูจากประชากรทัง้หมด 276 ราย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลพืน้ฐานและลกัษณะทัว่ไปของประชากร 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check Lists) จ านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ
สมรส อาชพีปจัจบุนั รายไดต่้อเดอืน ศาสนา สมาชกิในครอบครวั ฟงัคช์ัน่ใชส้อย 

ตอนที ่2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภค
ในเขตจงัหวดัตรงั เป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบัม ี7 ขอ้ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ
ใหบ้รกิารและดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ  
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัด้านกระบวนการตดัสนิใจที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมา
สรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั เป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบัม ี5 ขอ้ ประกอบดว้ย 
การตระหนักถงึปญัหา ขัน้การหาขอ้มูล ขัน้การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และการประเมนิผล
การซือ้  

การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้เองมขีัน้ตอนในการสรา้งดงันี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้รบัเหมาสรา้งบ้านของผู้บรโิภค จากนัน้น ามาก าหนดกรอบแนวคดิที่ใช้ในการวจิยัก าหนดนิยามและ
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
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 2. สรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภค
ในจงัหวดัตรงัและตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รอืไม่ จากนัน้น าไปให้
อาจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหาและความชดัเจนของค าถามในแบบสอบถามให้
ถูกตอ้งตามแนวทางของการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูเ้หมารบัสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคใน
จงัหวดัตรงั แลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 

3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน        
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) จากนัน้ปรบัปรุงแกไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
 4. น าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปทดลองใช้(Try Out) กบับุคคลทัว่ไปทีไ่ม่ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 
คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ของ
แบบสอบถามผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยวธิหีาสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบคั (Cronbach,s 
Alpha Coefficient) ไดค้่าแอลฟ่า ที่ 0.93 ซึ่งถอืว่าแบบสอบถามนี้ มคีวามน่าเชื่อถอืไดส้ามารถน าไป
เกบ็ขอ้มลูจรงิต่อไป 
 

ผลการวิจยั 
 

ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 276 คน เป็นผู้ที่เคยก่อสรา้งอาคารบ้านพกัอาศยัใน
จงัหวดัตรงักบัห้างหุ้นส่วนจ ากดั อารท์แิซน คอนสตรคัชัน่ โดยอาศยัขอ้มูลสถติสิะสมจากห้างหุ้นส่วน
จ ากดั อารท์แิซน คอนสตรคัชัน่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 59.42 และเพศชาย จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.58 มอีายุ 26-34 ปี มากทีสุ่ด จ านวน 118 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.75 ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.46 ส่วนใหญ่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.78 ส่วนใหญ่มอีาชพีเป็น
พนักงานบรษิทั/หา้งรา้น จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.60 ส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง
15,001- 20,000 บาท จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.17 ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ จ านวน 260 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.20 ส่วนใหญ่มสีมาชกิครวัเรอืน จ านวน 4-5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.60 ส่วนใหญ่มี
ฟงักช์ัน่ของหอ้งใชส้อย 3 หอ้งนอน 2 หอ้งน ้า จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.60 

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าปจัจยัส่วนใหญ่ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสรา้งบ้านของ
ผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัตรงั โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายด้าน อนัดบัแรก คอื ปจัจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ระดบัมากทีสุ่ด อนัดบัทีส่อง คอื ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ระดบัมากทีสุ่ด อนัดบั
ที่สาม คือ ปจัจยัด้านพนักงาน ระดบัมากที่สุด อันดบัที่สี่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระดบัมากที่สุด 
อนัดบัทีห่า้ ราคา ระดบัมากทีสุ่ด อนัดบัทีห่ก การส่งเสรมิการตลาด ระดบัมากทีสุ่ดและล าดบัสุดทา้ย คอื 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก  

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ากระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ร ับเหมา              
สรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายดา้น อนัดบัแรก คอื  
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การประเมนิผลการซือ้ ระดบัมากที่สุด อนัดบัทีส่อง คอื การตดัสนิใจซือ้ ระดบัมากที่สุด อนัดบัทีส่าม  
คอื ขัน้การประเมนิทางเลอืก ระดบัมากทีสุ่ด อนัดบัทีส่ ี ่ข ัน้การหาขอ้มลู ระดบัมากและล าดบัสุดทา้ย คอื 
การตระหนกัถงึปญัหา ระดบัมาก  

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางกบั
การตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นโดยรวมของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.860  

 
อภิปรายผล 

 
ปจัจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชพี รายได ้

ศาสนา จ านวนสมาชกิในครอบครวั ฟงัคช์ัน่การใช้สอย ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสรา้งบา้น
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคดิเหน็ว่าปจัจยัส่วนใหญ่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัตรงั อนัดบัแรก คอื ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
อนัดบัที่สอง คอื ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์อนัดบัทีส่าม คอื ปจัจยัด้านพนักงาน อนัดบัทีส่ ี่ สิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ อนัดบัที่ห้า ราคา อนัดบัที่หก การส่งเสรมิการตลาดและล าดบัสุดท้าย คอื ช่องทางการจดั
จ าหน่ายและปจัจยัส่วนใหญ่ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสรา้งบา้นของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดั
ตรงั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แอสเซล (Assael, 1998) ไดแ้บ่งปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภคออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สิง่เรา้ทางการตลาดและลกัษณะของผูบ้รโิภค 
กล่าวว่า ลกัษณะผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรู ้กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัจะรบัรูส้ ิง่เรา้เดยีวกนั
แตกต่างกนั ดงันัน้ นอกจากสิง่เรา้จะมอีทิธพิลต่อการรบัรูแ้ลว้ลกัษณะของผูบ้รโิภคอนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
เชื้อชาต ิระดบัการศกึษา สถานภาพ เป็นต้น ก็มอีทิธพิลต่อการรบัรู้เนื่องจากความแตกต่างของบุคคล
เป็นธรรมชาตอิยา่งหนึ่งของมนุษยแ์ละถอืเป็นตวัการส าคญั ทีท่ าใหก้ารรบัรูร้วมถงึการแปลความรูส้กึนึก
คดิของบุคคลแตกต่างกนั 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั กลุ่มตวัอย่างได้
แสดงความคดิเหน็ว่า อนัดบัแรก คอื การประเมนิผลการซือ้ อนัดบัทีส่อง คอื การตดัสนิใจซือ้ อนัดบัที่
สาม คอื ขัน้การประเมนิทางเลือก อนัดบัที่สี่ ข ัน้การหาข้อมูลและล าดบัสุดท้าย คอื การตระหนักถึง
ปญัหาและกระบวนการตดัสนิใจที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสรา้งบ้านของผู้บรโิภคในจงัหวดั
ตรงั โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชาตร ีตระกูลชวลติ (2555) พบว่า        
ด้านผลติภณัฑม์อีิทธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบรษิทัรบัเหมาสร้างบ้านโดยให้ความส าคญั  ในเรื่อง
ผลงานก่อสรา้งมคีุณภาพได้มาตรฐาน มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจมากที่สุดและให้ความส าคญัต่อ
เรือ่งเรือ่งบรษิทัรบัสรา้งบา้นต้องเป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัมเีทคโนโลยกีารก่อสรา้งบา้นทีท่นัสมยั
และมกีารรบัประกนัผลงานก่อสรา้งต่อเนื่องยาวนาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
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1. การศกึษาในครัง้นี้เป็นการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการตัดสนิใจเลือกผู้รบัเหมารบัสร้างบ้านของผู้บรโิภคในจงัหวดัตรงัและเพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปญัหาให้มปีระสทิธภิาพประสทิธผิลและเกิดประโยชน์สูงสุดมวีตัถุประสงค์ของการวจิยัเพื่อศกึษา
ปจัจยัทางด้านประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมาสรา้งบ้านของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
ตรงัและเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูร้บัเหมาสรา้งบา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั ควรมี
การศกึษาในบรบิททีเ่ป็นพืน้ที่ของเทศบาลหรอืจงัหวดัอื่นๆ ที่มแีนวเขตตดิต่อกบัพื้นทีจ่งัหวดัตรงัเพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบว่ามปีจัจยัทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร สามารถก าหนดแผนในการพฒันาได้
ต่อไปและควรจะต้องมกีารปรบัปรุงหรอืใช้ปจัจยัใดในการตดัสนิใจรบัเหมาก่อสรา้งในแต่ละครัง้เพื่อให ้
เหมาะสมกบัองค์กร การตดัสนิใจรับเหมาก่อสรา้งจะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละผู้รบัเหมาหรืออาจมี
ความแตกต่างกนัในประเภทของการรบัเหมาเช่นผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบบา้นใหม่หรอืผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
แบบต่อเตมิเพื่อเป็นการศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นในการตดัสนิใจและวธิกีารตดัสนิใจของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
บา้น 

2. ควรจะท าการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพในปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผู้รบัเหมารบัสรา้ง
บา้นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงัดว้ยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ เพื่อศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็ที่ยงัไม่ได้
ท าการศกึษา        
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