
 

ปัจจยัที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

FACTORS AFFECTING ON THE DECISION MAKING FOR THE SERVICE OF 

ARCHITECTURE COMPANY IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 

 

ณัฏฐา ปิ' นนพภณัฑ์ 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลบัรามคาํแหง 

ผูร้ับผิดชอบบทความ 

 

NATTHA PINNOPPAN 

E-mail : Nattha.gv@gmail.com 

 

Faculty of Business Administration Program in Marketing Ramkhamhaeng University, Thailand 

Corresponding author 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื' องปัจจัยที'ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทัสถาปนิกของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื'อศึกษา (1) 1 เพื'อศึกษาลกัษณะประชากรที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื'อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร(3) เพื'อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ที'มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครัS ง

นีS เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิ้จัยใช้แนวทางวิจัยเชิงสํารวจและเก็บ รวบรวมแบบสอบถามจาํนวน 400 

ตวัอย่าง ซึ'งผูวิ้จยัไดท้าํการกาํหนดเกณฑ์การสุ่มกลุ่มตวัอย่างประชากร 2 วิธีการ วิธีที'หนึ'ง คือ การสุ่มตาม

ความสะดวก (convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวกในการศึกษา และผูที้'

สนใจใชบ้ริการออกแบบของบริษทัสถาปนิกในอนาคต ภายในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีที'สอง คือ การสุ่ม
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แบบลูกโซ่ ( snow ball Sampling ) โดยการอาศยัการส่งต่อแบบสอบถามจากผูที้'เคยทาํแบบสอบถามแล้ว

ส่งต่อไปยงัคนรู้จกัและส่งต่อไปเรื'อยๆ 

ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51-60 ปี และ 61ปีขึSนไป 

มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉลี'ต่อ

เดือนอยู่ระหว่าง 30,001-60,000 บาท ลักษณะที'อยู่อาศัยเดิมเป็นลักษณะบ้านเดี'ยว ซึ' งส่วนมากไม่มี

ประสบการณ์การในการใชบ้ริการกับบริษทัสถาปนิก ซึ' งมีความต้องการที'สร้างบ้านในที'ดินของตวัเอง 

และมีแนวโน้มที'จะเปลี'ยนที'อยู่อาศยัในอนาคต องค์ประกอบที'เป็นปัจจัยสําคญัในการเลือกใชบ้ริการคือ

สไตลที์'ชื'นชอบเป็นในแนวทางเดียวกบับริษทัสถาปนิกที'ออกแบบ โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 1,000,001-

2,000,000 บาท และงบประมาณในการออกแบบที'ยอมรับไดต้ํ'ากว่า 50,000 บาท 

ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที'ส่งผลต่อปัจจัยที'ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัท

สถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัให้ความสําคญัมากที'สุดเมื'อพิจารณาแต่ละดา้น 

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที'ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั มาก

ที'สุดคือ ดา้นกระบวนการรองลงคือดา้นบุคลากร  ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นสถานที' ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ส่งเสริมการตลาด และดา้นกายภาพ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้

บริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา ที'

แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการบริษัทสถาปนิกของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน แต่ในทางกลบักันปัจจัยด้านอายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือนและ 

ลกัษณะที'อยู่อาศยัเดิมแตกต่างกนัส่งผลพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที'ส่งผล

ต่อการ ตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที'แตกต่างกันส่งผลต่อการให้ความสําคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานที' ดา้นส่งเสริม ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพ ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้าน

สถานภาพ และที'อยู่อาศยัเดิมที'แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจัยในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที' ด้านส่งเสริม ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ

ให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพที'แตกต่างกนั 

 

 



 2 

ABSTRACT 

 The research entitle “Factors Affecting on the decision making for the service of Architecture 

company in Bangkok metropolitan region” was (1) to study the consumer demographics affecting on the 

decision making for the service of Architecture company in Bangkok metropolitan region (2) to study the 

consumer behaviors affecting on the decision making for the service of Architecture company in Bangkok 

metropolitan region (3) to study the Marketing Mix (7Ps) affecting on the decision making for the service 

of Architecture company in Bangkok metropolitan region. The studies were quantitatively collected from 

400 sample populations in which survey methods are conducted by convenience sampling, and snowball 

sampling. 

 From the result of consumer demographics, the majority respondents are female, age between 

51-60 years old and 61 years old and older, with bachelor’s degree, single status, self-employed 

occupation, approximated income around 30,001-60,000 baht, and live in a detached house. Most of them 

are inexperienced in the service of Architecture company, who want to build the house in their existing 

property and most likely to move out later in the future. The main factor of the service of architecture 

company is the matching and relevant style between customers’ want and company. The budget of the 

architectural service, in construction should be around 1,000,001-2,000,000 baht and designing should be 

less than 50,000 baht. 

บทนํา 

งานสถาปัตยกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์เพื'อมาสร้างผลงานให้ตอบสนองการใชง้านของผุ ้

ใชง้าน ไม่ว่าจะเป็น บา้นพกัอาศยั อาคารสาธารณะ อาคารเพื'อการพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ หรือสนามกฬีา 

ล้วนต้องศึกษาทัS งกายภาพและพฤติกรรมของผูใ้ช้งานเป็นหลักเพื'อให้สอดคล้องกับกาใช้งานแต่ละ

ประเภท นอกจากความสวยงามแล้วยงัต้องคาํนึงถึงลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ บริบทโดยรอบ 

เพื'อให้งานสถาปัตยกรรมนัSนๆ สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม แข็งแรง ทนทาน และให้

คุณค่าทางสุนทริยาภาพและการใช้สอย โดยเฉพาะที'พักอาศยัยิ'งต้องต้องทําการศึกษาลักษณะ และ

พฤติกรรมของผูใ้ชง้านเป็นอย่างมาก 

ดังนัSนสถานที'อยู่อาศยั หรือ เคหะสถานถือว่าเป็นหนึ'งปัจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย ์และยงัเป็น

รากฐานสําคญัในการดาํรงชีวิต แต่ทว่าการสร้างที'อยู่อาศยันัSนไม่ไดเ้กิดขึSนกนับ่อยครัS งของการดาํรงชีวิต 

ผูค้นส่วนใหญ่จึงอยากที'จะสร้างที'อยู่อาศยัครัS งนีSอย่างดีที'สุด จึงตอ้งอาศยัผูเ้ชี'ยวชาญในการสร้าง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1. เพื'อศึกษาลกัษณะประชากรที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคใน 

เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื'อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทสถาปนิกของผู ้บริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื'อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที'มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของ

ผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยนีS ศึกษาเกี' ยวกับการตัดสินใจใช้บริการบริษัทสถาปนิกของผู ้บริโภคใน  เขต

กรุงเทพมหานคร ผู ้วิจัยจึงกําหนดขอบเขตปัจจัยที'นํามาใช้ในงานวิจัยฉบบันีS  โดยได้นําปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ และปัจจยัทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด (Market mix : 7Ps) รวมถึงแนวคิดและทฤษฎี

เกี'ยวกบัสร้างภาพลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์ มาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาประชากรที'นาํมาใช้ใน

งานวิจยัครัS งนีS  

1. ขอบเขตด้านประชากร คือ  ผู ้ใช้บริการ  หรือผู ้ที' เคยใช้บริการ  บริษัทสถาปนิกในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มตัวอย่างที@ใช้ คือ ผูที้'เคยใช้บริการและไม่เคยใช้บริการ หรือผูที้'สนใจใช้บริการบริษัท

สถาปนิกในเขตกรุงเทพมหานคร ทัSงเพศชาย และเพศหญิง จาํนวน 400 ตวัอย่าง 

3. ขอบเขตเครื@องมือที@ใช้ในการวิจัย การวิจัยครัS งนีS จะใช้เครื'องมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยัคือ 

แบบสอบถามเกี'ยวกับปัจจัยที'ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทสถาปนิกของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านเนืCอหาและประเด็นในการศึกษา เพื'อศึกษาลักษณะประชากรที'ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการและ เพื'อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงเพื'อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที'มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

บริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที@ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้และลกัษณะที'อยู่อาศยั 
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2 .  ตวัแปรตาม  ได ้แก ่ พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการบริษัทสถาปนิกของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และ ความคิดเห็นต่อปัจจัยที'ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทสถาปนิกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที@คาดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงเรื'องประชากรที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของกลุ่มลูกคา้ 

2. เขา้ใจถึงพฤติกรรมการที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของกลุ่มลูกคา้ 

3. เขา้ใจถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ ที'ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของกลุ่ม

ลูกคา้ 

4. ขอ้มูลที'ไดจ้ะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางของผูที้'สนใจในการสรา้งบริษทัสถาปนิก อย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต  

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที'เกี'ยวขอ้ง ผูวิ้จัยไดแ้ยกกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการออกเป็น 7 

ขอ้  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้หรือ บริการที'ทางบริษทัได้นําเสนอออกขายสู่ตลาดเพื'อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้เพื'อให้เกิดความพึงพอใจ Armstrong และ Kotler (2009) ซึ'งความพึงพอใจอาจเกิด

ไดจ้าก รูปลกัษณ์ คุณสมบติั ตราสินคา้ สี บรรจุภณัฑ์ ชื'อเสียงของบริษทั แต่สินคา้หรือบริการนัSนจะตอ้งมี

อรรถประโยชน์(Utility) และมีมูลค่า(Value) ต่อผูบ้ริโภคเห็นถึงความตอ้งการสินคา้หรือบริการนัSนเพื'อมา

ตอบสนอง 

ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ราคา หมายถึง จาํนวนเงินที'เรียกเก็บจากผลิตภณัฑ์ หรือ บริการที'ลูกคา้ไดร้บัประโยชนจ์ากสินคา้

และบริการ การตัSงราคาเป็นสิ'งที'ซับซ้อนเนื'องจากการตัSงราคาขึSนอยู่กับหลายปัจจัย ซึ' งการตัSงราคาขึSนอยู่

กับต้นทุนผู ้ขาย ต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือ ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ให้สัมพันธ์กันกับราคาและความ

เหมาะสมโดยผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบราคาก่อนที'จะตัดสินใจซืSอสินค้าหรือบริการ Kotler และ 

Armstrong (2014) ทาํให้ราคาจึงเป็นปัจจัยที'สําคญัต่อผูบ้ริโภค ดังนัSนองค์กรจึงต้องมีกลยุทธ์ในการตัSง

ราคา 
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ปัจจัยด้านสถานที@ (Place) 

สถานที'หรือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ช่องทางที'จะเคลื'อนยา้ยผลิตภณัฑ์ หรือ บริการจาก

องคก์รไปยงัตลาด องคก์รที'นาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัทางการตลาด และมีการกระจาย

ตัวสินค้า โดยผ่านระบบการขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาคลังสินค้า (Etzel, Walker และ 

Stantion 2004) ปัจจยัเหล่านีS จึงเป็นส่วนสําคญัที'ทาํให้ลูกคา้พิจารณาถึงคุณค่าและบริการที'เป็นประโยชน์

ของบริการ ดงันัSน ในดา้นทาํเลที'ตัSงและช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการรับรู้ต่อผูบ้ริโภค 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริมการขายทางการตลาดของธุรกิจหรือการบริการทาํได้

ในหลาย รูปแบบ เช่น การ โฆษณา ประชาสัมพันธ์  และการให้ข่าวสาร เพื'อสร้างแรงจูงใจ เกี'ยวกับ

ผลิตภณัฑ์นัSนๆขององคก์ร โดยหวงัว่าจะชกันาํให้ผูร้ับข่าวสารให้เกิดพฤติกรรมการซืSอ โดยสอดคลอ้งกบั 

Etzel, Walker และ Stantion (2004) ไดก้ล่าวถึง การส่งเสริมทางการตลาด ซึ'งเป็นกิจกรรมหนึ'งที'องคก์รณ์

จะแจง้ข่าวสารเพื'อชกัจูง และเตือนความจาํให้ผูร้ับข่าวสารรับรู้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑ์ สรุปไดว่้า การส่งเสริม

การตลาด เป็นการติดต่อระหว่างผูส่้งสารและผูร้ับสารเพื'อก่อนให้เกิดทศันคติต่อการซืSอ ซึ'งก่อให้เกิดการ

ซืSอโดยผ่านเครื'องมือในการติดต่อสื'อสาร หรือ เรียกไดว่้าเกิดพฤติกรรมการซืSอของกลุ่มผูบ้ริโภค 

ด้านบุคลากร(People) 

บุคลากร หมายถึง พนกังานที'องคก์รคดัเลือกเพื'อสนบัสนุนผลิตภณัฑ์และการบริการให้กบัลกูคา้ 

เป็นบุคคลที'ช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยสร้างความความแตกต่างเหนือ

คู่แข่ง สร้างการรับรู้ใหม่ๆ การคิดริเริ'ม มีองค์ความรู้เกี'ยวกับคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และบริการนัSนๆ 

ดงันัSนบุคลากรจึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความมั'นใจของให้แก่ลูกคา้เป็นอย่างมาก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง การสร้างภาพรวมทางกายภาพเพื'อนาํเสนอสินคา้หรือ บริการนัSนๆ

ให้ลูกคา้รับรู้โดยง่าย 

ด้านกระบวนการ (Process) 

ด้านกระบวนการ หมายถึง ขัSนตอนในการปฏิบัติงาน ที'จะต้องนําเสนองานตามขัSนตอนเพื'อ

สามารถตอบสนองผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างแม่นยาํ รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ รูปแบบกระบวนการจึง

ตอ้งมีความชดัเจน และไปในทิศทางเดียวกนั เพื'อไปสู้ผลลพัธ์ของการบริการอย่างมีคุณภาพ Payne(1983)

แนวคิดและทฤษฎีเกี'ยวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

Keller & Kotler, 2006 ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ถูกกล่าวถึงใน

ประกอบไปดว้ยขัSนตอน 5 ประการ (รูปที' 2.3) ดงัต่อไปนีS  
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งานวิจัยที@เกี@ยวข้อง 

โรจ พิหาร (2558) ศึกษาเรื'อง ปัจจยัที'ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสรา้ง

ของประชากรในจงัหวดัสงขลา โดยกลุ่มตวัอย่างที'ใชใ้นงานวิจยัคือ บุคคลที'ผ่านการใชบ้ริการหรือกาํลงั

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจาํนวน 200 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื'องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

ใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ t-test ค่าความแปรปรวนทางเดียวและค่าสัมประสิทธิh สหสัมพนัธ์ ของเพียร์สัน 

ผลงานวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที'มีผลต่อกระบวนการเลือกใชบ้ริษทัรับเหมา

ก่อสร้างโดยรวมแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นเพศ และ ระดบัการศึกษา 

วิธีการดําเนินงานวิจัย  

การศึกษาคน้ควา้อิสระครัS งนีS  มีวตัถุประสงคเ์พื'อศึกษาเกี'ยวกบั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยั

ที'ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัสถาปนิก รวมถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

และปัจจัยด้านอื'นๆ ที'มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ บริษทัสถาปนิกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ราย เพื'อนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

เครื@องมือที@ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามปลายปิด โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามที'เกี'ยวขอ้งกบั 

ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้และลกัษณะที'อยู่อาศยั 

มีจาํนวน 7 ขอ้ 

1.2 ขอ้มูลด้านพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการบริษทัสถาปนิก   

แบบสอบถาม เป็นคาํถามที'เกี'ยวขอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมประชากร ได้แก่ ประสบการณ์การใช้บริการ 

ลกัษณะที'อยู่อาศยัที'ตอ้งการ แนวโน้มที'จะเปลี'ยนแปลงที'อยู่อาศยั องค์ประกอบที'เป็นปัจจยัสําคญัใน

การเลือกใช้บริการ งบประมาณในการก่อสร้าง และงบประมาณราคาออกแบบที'ยอมรับได้ จาํนวน 6 

ขอ้ 

1.3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ต่อปัจจัยที'ส่งผลต่อการ 

ตดัสินใจใช้บริการบริษทัสถาปนิก เป็นนคถามที'เกี'ยวขอ้งกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ'ง

ประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที' ด้านส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ด้าน

กระบวนการ และด้านทางกายภาพ มีจาํนวนขอ้คาํถามทัSงหมด 22 ขอ้ มีการกาํหนดให้ ระดบัความสําคญั

มากที'สุด = 5 ระดบัความสําคญัมาก = 4 คะแนน ระดบัความสาํคญั ปานกลาง = 3 ระดบัความสําคญัน้อย = 

2 ระดบัความสําคญัน้อยที'สุด = 1 
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1.4 ขอ้เสนอแนะ เป็นคาํถามที'เกี'ยวขอ้งกับแสดงความคิดเห็นเกี'ยวกับ 

การปัจจัยที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนขอ้คาํถาม 1 ขอ้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันีS  

1.1วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา  อาชีพ รายไดต่้อ

เดือน และสถานภาพ โดยใชก้ารแจกแจงความถี' (Frequency Distribution)  และค่าร้อยละ 

(Percentage)  

1.2วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารแจกแจงความถี' (Frequency Distribution) และค่า

ร้อยละ (Percentage)  

1.3วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที'ส่งผลการ

ตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉลี'ย 

(Mean) และส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนีS  

2.1 เพื'อทดสอบสมมุติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ที'แตกต่างกนัส่งผลต่อ 

พฤติกรรมการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที'แตกต่าง

กนัดว้ยสถิติไชสแควร์ 

2.2 เพื'อทดสอบสมมุติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ที'แตกต่างกนัส่งผลต่อ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที'ส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยขอ้มูลสถิติ t-test 

2.3เพื'อทดสอบสมมุติฐานปัจจยัประชากรดา้น เพศ อายุ อาชีพ  

การศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพที'ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที'ส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยการวิเคราะห์ดว้ยขอ้มูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว ( one-way ANOVA ) หากพบความแตกต่างจะ

นาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD หรือ Dunneet T3 
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ผลการวิจัย 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลทั'วไป ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ

รายได้ต่อเ ดือนและลักษณะที'อยู่อาศัย  ของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 อายุ 51-

60 ปี จาํนวน 143 คน คิดเป้นร้อยละ 35.8 และอายุมากกว่า 61 ปี จาํนวน 143 คน คิดเป้นร้อยละ 35.8 ระดบั

การศึกษา ปริญญาตรีจาํวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 สถานภาพโสดจาํนวน 206คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รายได้ต่อเดอน 30,001-60,000บาท จาํนวน 154 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และลกัษณะที'อยุ่อาศยัปัจจุบนัเป็นบา้นเดี'ยว จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ บริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การในการใชบ้ริการ

กับสถาปนิก จาํนวน 249 คน คิดเป้นนร้อยละ 62.3 ลกัษณะที'อยู่อาศยัที'ต้องการเป็น บ้านเดี'ยวที'สร้างใน

ที'ดินตวัเอง จาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 แนวโน้มการเปลี'ยนแปลงที'อยุ่อาศยัในอนาคต คิดที'จะ

เปลี'ยนที'อยู่ จาํนวน 231 คน คิดเป้นร้อยละ 57.8 องคป์ระกอบที'เป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการ เป็น

การเลือกสไตลที์'ชื'นชอบเป็นในแนวทางเดียวกบับริษทัสถาปนิกที'ออกแบบ จาํนวน 109 คน จาํนวน 27.3 

งบประมาณในการก่อสร้าง 1,000,001-2,000,000 บาท จาํนวน 140 ตน คิดเป็นร้อยละ 35 และงบประมาณ

ในการออบบที'ยอมรับได ้ตํ'ากว่า 50,000 บาท จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที'ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั

สถาปนิกของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมของปัจจัยด้าน

ส่วนประกอบทางการตลาดที'ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทสถาปนิกของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากับ 4.35 เมื'อพิจารณาแต่ละดา้นของ

ปัจจยัส่วนประสมของตลาดพบว่า ปัจจยัที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ อยุ่ในระดับให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 

4.62 รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.48 ดา้นราคา อยุ่ใน

ระดับให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.47 ด้านสถานที' อยู่ในระดับให้ความสําคญัมากที'สุด มี

ค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.35 ดา้นผลิตภณัฑ์ อยุ่ในระดบัให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.29 ดา้นส่งเสริม

ทางการตลาดอยุ่ในระดับให้ความสําคัญมาก มีค่าเฉลี'ยเท่ากับ 4.16 และด้านกายภาพอยุ่ในระดับให้

ความสําคญัมาก มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.11 ตามลาํดบั 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยปัจจัยที'ส่งผลพบว่าปัจจัยที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการกับบริษทัสถาปนิกของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลอภิปรายไดด้งันีS  



 9 

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 293 คน คิดเป็น

ร้อยละ 73.3 อายุ 51-60 ปี จาํนวน 143 คน คิดเป้นร้อยละ 35.8 และอายุมากกว่า 61 ปี จาํนวน 143 คน คิด

เป้นร้อยละ 35.8 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีจาํวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 สถานภาพโสดจาํนวน 206

คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 อาชีพ ธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รายไดต่้อเดือน 30,001-

60,000บาท จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และลกัษณะที'อยุ่อาศยัปัจจุบนัเป็นบา้นเดี'ยว จาํนวน 233 

คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ซึ' งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นายโรจ พิหาร (2558) ศึกษาเรื'องปัจจัยที'ส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรจงัหวดัสงขลา  

2. ขอ้มูลเกี'ยวกบัพฤติกรรมการการตดัสินใจใช้บริการกับบริษทัสถาปนิกของผูใ้ช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การในการใชบ้ริการ

บริษทัสถาปนิก จาํนวน 249 คน คิดเป้นนร้อยละ 62.3 ลกัษณะที'อยู่อาศยัที'ตอ้งการเป็น บ้านเดี'ยวที'สร้าง

ในที'ดินตวัเอง จาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 แนวโน้มการเปลี'ยนแปลงที'อยุอ่าศยัในอนาคต คิดที'จะ

เปลี'ยนที'อยู่ จาํนวน 231 คน คิดเป้นร้อยละ 57.8 องคป์ระกอบที'เป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการ เป็น

การเลือกสไตลที์'ชื'นชอบเป็นในแนวทางเดียวกบับริษทัสถาปนิกที'ออกแบบ จาํนวน 109 คน จาํนวน 27.3 

งบประมาณในการก่อสร้าง 1,000,001-2,000,000 บาท จาํนวน 140 ตน คิดเป็นร้อยละ 35 และงบประมาณ

ในการออบบที'ยอมรับได้ ตํ'ากว่า 50,000 บาท จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ซึ' งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ นายโรจ พิหาร (2558) ศึกษาเรื'องปัจจยัที'ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมา

ก่อสร้างของประชากรจงัหวดัสงขลา  

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการกับบริษทัสถาปนิกของ

ผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดบัให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากับ 4.35 เมื'อพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยส่วนประสมของ

ตลาดพบว่า ปัจจยัที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สูงสุด คือ ดา้นกระบวนการ อยุ่ในระดบัให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.62 รองลงมาคือ ดา้น

บุคลากร อยู่ในระดบัให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.48 ดา้นราคา ดา้นสถานที' อยู่ในระดบัให้

ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.35 ดา้นผลิตภณัฑ์ อยุ่ในระดบัให้ความสําคญัมากที'สุด มีค่าเฉลี'ย

เท่ากับ 4.29 ด้านส่งเสริมทางการตลาดอยุ่ในระดับให้ความสําคญัมาก มีค่าเฉลี'ยเท่ากับ 4.16 และด้าน

กายภาพอยุ่ในระดบัให้ความสําคญัมาก มีค่าเฉลี'ยเท่ากบั 4.11 ตามลาํดับ ซึ' งสอดคลอ้งกบัวิจัยของเจษฎา

กร โลหรักษ ์(2559) เรื'องการศึกษาปัจจัยที'มีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูร้ับเหมาสร้างบ้านของผูบ้ริโภคใร

จงัหวดั ตรัง  

4. ผลการวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัสถาปนิกของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยั
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ดา้นประชากรศาสตร์ด้านเพศที'แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัสถาปนิก

ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายได้ และลักษณะที'อยู่ที'แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมใช้บริษัทสถาปนิกของ

ผูใ้ช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สอดคล้องกับวิจัยของ ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) ศึกษา

เรื'องปัจจยัที'มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืSอบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที'ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัสถาปนิกของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือนที'แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจใช้บริการบริษทัสถาปนิกของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้าน 

สถานภาพ อาชีพ และลกัษณะที'อยู่ที'แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริษทัสถาปนิกของ

ผูใ้ชบ้ริการที'แตกต่างกนั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึ'งสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ชาตรี ตระกูลชวลติ 

(2555) เรื'อง ปัจจัยในเลือกใช้บริการบริการบริษทัรับสร้างบ้าน ที'อยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปลูก

สร้างบา้นระดบัราคา 10 ลา้นบาทขึSนไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการนําไปใช้ 

จากการศึกษาปัจจัยที'ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการกบับริษทัสถาปนิกของผูใ้ช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงันีS  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

จากการศึกษาครัS งนีSแสดงให้เห็นว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ โดยแบ่งเป็นเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ ลกัษณะที'อยูอ่าศยั ทาํให้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

กบับริษทัสถาปนิกของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั บริษทัควรให้ความสําคญั เนื'องจาก

ผูบ้ริโภค จะไดมี้แบบแผนในการวางรูปแบบของสถานที'พกัอาศยัให้เหมาะสมกบังบประมาณในการ

ออกแบบ ดงันัSนบริษทัควรวางแผนกาํหนดกลยุทธ์ในการกาํหนดรูปแบบ และราคาให้ เพื'อรักษาลกูคา้ราย

เดิมและเพิ'มลูกคา้รายใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาครัS งนีSพบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นปัจจยัที'ลูกคา้ให้ความสําคญัมากที'สุด บริษทั

ควรกาํหนดผูเ้ชี'ยวชาญในแต่ละดา้นของผลิตภณัฑ์เพื'อให้สอดคลอ้งกบั งบประมาณ ความตอ้งการ 

รูปแบบของลูกคา้ รวมถึงควรให้ขอ้มูลข่าวสาร การนาํเสนอเพื'อให้เขา้ถงึกลุ่ม 
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ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทัSงออนไลน์และออฟไลน์ มีการดูแลงานหลงัการขาย

เป็นสําคญั 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัCงต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอื'นๆ เชน่ ปัจจยัทางทศันคติ ปัจจยัดา้นการรับรู้ของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น

ความพึงพอใจ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เพื'อที'จะไดน้าํมาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ ให้ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดห้ลากหลาย 

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษา เพื'อให้ทราบถึงความแตกต่างของผูที้'สนใจใชบ้ริการในแต่ละ

พืSนที' และควรศกึษาว่าเหตุใดจึงแตกต่างกนั เพื'อนาํขอ้มูลไปกาํหนดกลยุทธแ์ละสร้างผลิตภณัฑ์ให้ตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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