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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาปั จจัยทําให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสินใจเลือกใช้ บริ การในการติดตังและซ่อมแซมทีอยู่อาศัย
โดยใช้ แบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่าย โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกต์ จากแนวคิดการตัดสินใจโดยการตัดทางเลือก
ตามลําดับ ดําเนินการศึกษาเชิงปริ มาณ เก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ
จากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างทังแบบดังเดิมและแบบสมัยใหม่ จํานวน 400 ตัวอย่าง ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล แล้ วทําการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยแบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่าย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยหลักทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การในการติดตังและซ่อมแซมทีอยู่อาศัย คือ ด้ านความ
หลากหลายของสิ นค้ า ด้ า นคุณภาพ และด้ านของการเป็ นเครื อข่า ยทางธุรกิ จ เป็ นปั จจัยทีส่งผลเชิ งบวกต่อการเลือกซือวัส ดุ
ก่อสร้ างจากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ และในส่วนของการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การในการติดตังและซ่อมแซมในช่องทางต่าง ๆ
โดยใช้ หลอดไฟเป็ นกรณีฐานในการส่งผลถึงการติดตังและซ่อมแซมด้ วยตนเอง พบว่า หากเป็ นวัสดุชินเล็ก การติดตังซ่อมแซม
ไม่ซบั ซ้ อน เช่น ก๊ อกนํา ฝั กบัว ผู้บริ โภคจะทําการติดตังและซ่อมแซมด้ วยตนเอง แต่หากเป็ นวัสดุทีมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้ อนใน
การติดตังและซ่อมแซม ผู้บริ โภคจะทําการจ้ างช่างจากร้ านวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ทําการติดตัง และซ่อมแซม นอกจากนียังพบว่า
เพศชายมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกการจ้ างช่างในการติดตังและซ่อมแซมวัสดุก่อสร้ างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน
คําสําคัญ: การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ การติดตังหรื อซ่อมแซม ร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิม ร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่

Abstract
The objective of this research was to analyze factors affecting consumers’ decision to use installation and
home repair services using Nested Logit Model. Conceptual framework was applied from hierarchical elimination-by1
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aspect decision-making concept. This research was quantitative research, in which the data was collected from
online survey questionnaires of 400 customers who used the service from both traditional and modern construction
materials stores in Bangkok metropolitan area. The data was then analyzed using Nested Logit Model.
The results showed that the main factors affecting the decision to choose the installation and home repair services
are product variety, quality and business networking. These factors positively affect the purchasing decision of construction
materials from a modern construction material store. As for the decision to choose the installation and repair service in
various channels, the researcher uses a light bulb as a base case for self-installation and repair. It was found that, for
small piece of materials which installation and repair are not complicated, such as faucet and shower, the consumer will
install and repair themselves. For large material which is complicated to install and repair, consumers will hire
technicians from modern construction materials store to install and repair. It was also found that, males have an impact
on the decision to hire a technician to install and repair construction materials statistically significant as well.
Keywords: service decisions, installation or repair, traditional construction materials stores, modern construction
materials stores

บทนํา
การประกอบการค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ างในประเทศไทย
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง โดยเริ มต้ นจากร้ านค้ าวัสดุ
ก่อสร้ างแบบดังเดิมทีมีขนาดเล็ก และอยู่ในย่านชุมชน
โดยมีการจําหน่ายสินค้ าไม่กีชนิด การจัดเรี ยงสินค้ า
ไม่เป็ นหมวดหมู่ ไม่มีป้ายแสดงประเภทของสินค้ า
และราคา ทําให้ ลกู ค้ าเกิดความไม่มนใจในคุ
ั
ณภาพ
และราคาของสินค้ า แต่ร้านค้ าประเภทนีมีจุดเด่นคือ
ความสามารถเข้ าถึงลูกค้ า และความยืดหยุ่นของราคา
คือลูกค้ าสามารถต่อรองราคาได้ ซึงเป็ นการวัดความ
เต็มใจหรื อความสามารถในการชําระค่าสินค้ าและบริ การ
ของผู้บริ โภค (Huang, Dawes, Lockshin, & Greenacre,
2017) ต่อมารูปแบบของการค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบครบวงจร
ได้ เริ มเข้ ามาในประเทศไทยเป็ น มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่
ภายในประเทศ เข้ ามาเปิ ดดําเนินการจําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง
เพื อชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดจนกระทังปั จจุ บัน
ผู้ประกอบการรายใหญ่เหล่านีได้ มีการพัฒนาขึนทัง
ในด้ านของสินค้ าทีหลายหลาย และการให้ บริ การใน

ด้ านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการบริ การติดตัง ซ่อมแซม
บริ การตรวจเช็ค บริ การหลังการขาย ฯลฯ หรื อทีเรี ยกว่า
พัฒนาตนเป็ นร้ านค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ างแบบจุดเดียวครบ
(one stop shopping) คือลูกค้ ามาทีเดียวจะได้ ครบทัง
สินค้ าและบริ การ เพืออํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า
ในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในด้ านต่าง ๆ
ทีเกี ยวข้ องกับวัสดุภายในบ้ านหรื อทีอยู่อาศัย รวมทัง
การมีบริ การด้ านต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง โดยเริ มตังแต่การให้
คําปรึกษา และข้ อมูลทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เพื อให้ ผู้บ ริ โ ภคสามารถเลื อ กซื อสิ น ค้ า ได้ ตรงกั บ
วัตถุประสงค์การใช้ งานมากทีสุด เพิมความสะดวกสบาย
แก่ผ้ ูบริ โภคในการใช้ บริ ก ารผ่านหลายช่ องทาง ทัง
แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ call center เพือตอบโจทย์
ความต้ องการของผู้บริ โภคทุกกลุม่ มีบริ การจัดหาช่าง
และผู้รับเหมา บริ การเปลียนคืนสินค้ า ฯลฯ และยังมี
บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิน (emergency service) อาทิ
กรณีไฟดับ ไฟช็อต ปัy มนําไม่ทํางาน ท่อนําแตก ตลอด
24 ชัวโมง มีอํานาจต่อรองกับชัพพลายเออร์ (supplier)
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นําไปสูก่ ารเกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale)
ทําให้ ได้ ต้นทุนตําและขายสินค้ าในราคาถูกกว่าร้ าน
วัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิม อีกทังภาวการณ์แพร่ ระบาด
ของโควิด 19 ทําให้ การขายแบบออนไลน์ (internet of
things : IoT) มีความสําคัญอย่างยิง เนืองจากเทคโนโลยี
IoT ทําหน้ าทีเป็ นแพลตฟอร์ มผลิตภัณฑ์เชิงโต้ ตอบ
สามารถมีสว่ นร่วมกับผู้บริ โภคแต่ละรายตามพฤติกรรม
(Ramaswamy, & Ozcan, 2018) และเป็ นการสร้ าง
มูลค่าให้ กบั ลูกค้ า (Verhoef et al., 2017)
ในส่วนของวัสดุก่อสร้ างจะเป็ นวัสดุทีเมือซือ
แล้ วต้ องนําไปทําต่อ ต้ องมีการติดตัง หรื อซ่อมแซม
ก่อนการใช้ งาน ซึงจะแตกต่างกับสินค้ าทัวไปทีเมือซือ
แล้ วสามารถใช้ ง านได้ ทันที มี การตอบสนองความ
ต้ องการทันที เช่น ของใช้ ประจําวัน หรื ออาหาร อีกทัง
วัสดุก่อสร้ างยังเป็ นสินค้ าทีมีความทนทาน (durable)
ซึงในวัสดุบางประเภทผู้บริ โภคสามารถทําการติดตัง
หรื อซ่อมแซมเองได้ แต่ในวัสดุบางประเภทผู้บริ โภค
ไม่สามารถทําเองได้ จึงต้ องหาตัวแทนไม่ว่าจะเป็ น
ช่ า ง หรื อ ผู้รั บ เหมามาดํ า เนิ น การให้ จึ ง เป็ นผลให้
ผู้วิจัยทําการศึกษาในเรื องของการตัดสินใจซือวัสดุ
ก่อสร้ างเริ มตังแต่การเลือกร้ านค้ า ว่าต้ องการซือวัสดุ
ก่อสร้ างจากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิม หรื อแบบ
สมัยใหม่ เพือหาคําตอบว่า ผู้บริ โภคมีตวั แปรใดบ้ าง
สํ า หรั บ การเลื อ กซื อวัส ดุก่ อ สร้ างจากร้ านค้ าวัส ดุ
ก่อสร้ างทีต้ องการ และเมือซือวัสดุก่อสร้ างมาแล้ วมี
วิธีการในการติดตัง หรื อซ่อมแซมอย่างไร ไม่ว่าจะ
เป็ นการติดตังหรื อซ่อมแซมด้ วยตนเอง หรื อการจ้ าง
ช่ า งในการดํ า เนิ น การติ ด ตัง หรื อ ซ่ อ มแซม ซึ งจะ
ประกอบไปด้ ว ยการจ้ า งช่ างทีคุ้นเคยกัน มาทํา การ
ติด ตัง ซ่อ มแซม หากผู้บ ริ โ ภคไม่มี ช่ างที คุ้น เคยกัน
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อาจสอบถามจากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิมใน
การแนะนําช่างทีเคยทําการซือ ขาย วัสดุก่อสร้ างกับ
ทางร้ านในการดํ า เนิน การ และอี กหนึงทางเลือ กที
เกิดขึนในปั จจุบนั ทีมีความนิยมเพิมมากขึน คือ การ
จ้ างช่ า งจากร้ านค้ าวัส ดุ ก่ อ สร้ างสมัย ใหม่ ใ นการ
ดําเนินการติดตัง หรื อซ่อมแซมวัสดุนนั ๆ
ผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ องการทราบถึ ง ตั ว แปรที ทํ า ให้
ผู้บ ริ โ ภคตัด สิ น ใจซื อวัส ดุก่ อ สร้ างจากร้ านค้ า วัส ดุ
ก่ อ สร้ าง และวิ ธี ใ นการติ ด ตั ง หรื อ ซ่ อ มแซมที มี
ให้ เ ลือ ก 3 แบบในการเลือ กร้ านค้ า วัส ดุก่อ สร้ าง
แต่ล ะแบบ ได้ แ ก่ การติด ตังซ่อ มแซมด้ ว ยตนเอง
การใช้ ตัวกลางในการติดตังซ่อมแซม ไม่ว่า จะเป็ น
ผู้รับเหมาทีคุ้นเคยกัน การจ้ างช่า งจากร้ านค้ าวัส ดุ
ก่อ สร้ างแบบดังเดิม แนะนํา หรื อ การจ้ า งช่า งจาก
ร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ ในการติดตังหรื อ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ให้ กบั ทีอยูอ่ าศัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื อศึ ก ษาปั จจั ย ทํ า ให้ ผู้ บริ โ ภค ตั ด สิ น ใจ
เลือกใช้ บริ การในการติดตัง และซ่อมแซมทีอยู่อาศัย
โดยใช้ แบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่าย (nested logit
model)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จัยเรื องปั จจัย ที ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจ
เลื อ กใช้ บริ การร้ านค้ าวั ส ดุ ก่ อ สร้ างแบบดั งเดิ ม
และแบบสมัยใหม่ โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัย
ป ร ะ ยุ ก ต์ จ า ก แ น ว คิ ด ก า ร ตั ด สิ น ใ จ โ ด ย ก า ร
ตัดทางเลือกตามลําดับ (hierarchical eliminationby-aspect: HEBA) โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 ลํา ดับ ขัน
ดัง (Figure 1)
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Figure 1 Decision-making framework by hierarchical elimination-by-aspect: HEBA.
จาก (Figure 1) แสดงถึงทางเลือกของการตัดสินใจ
ในการเลือกซือวัสดุก่อสร้ างจากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง
ซึงผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า จะทําการเลือกทางเลือกในขันที 1
ซึงจะเป็ นการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การจากร้ านค้ าวัสดุ
ก่อสร้ างแบบดังเดิม หรื อแบบสมัยใหม่ โดยมีตวั แปร
ในการเลือก 3 ตัวแปร คือ ปั จจัยด้ านความหลากหลาย
ของสินค้ า ความมีคณ
ุ ภาพของสินค้ า และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การในร้ าน
แต่ละประเภท
ลําดับขันที 2 เป็ นการตัดสินใจด้ านการติดตัง
หรื อซ่อมแซมมีตวั แปรในการเลือกการติดตังซ่อมแซม
2 ตัวแปร และการมองถึงความเหมือนของคุณภาพซึง
จะมีทางเลือกทังหมด 6 รูปแบบ คือ
- ร้ านปลีกค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิม ประกอบด้ วย
การติดตังด้ วยตนเอง การจ้ างช่างจากภายนอกติดตัง
และการจ้ างช่างทีทางร้ านค้ าแนะนํามาติดตัง
- ร้ านค้ าปลี ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ างแบบสมั ย ใหม่
ประกอบด้ วย การติดตังด้ วยตนเอง การจ้ างช่างจาก

ภายนอกติดตัง และการจ้ างช่างจากร้ านวัสดุก่อสร้ าง
แบบสมัยใหม่เป็ นผู้ติดตัง
หลังจากนันผู้บริ โภค หรื อลูกค้ าจะทําการตัดสินใจ
เลือกการบริ การต่าง ๆ ซึงเป็ นทางเลือกทีเฉพาะเจาะจง
เนืองจากเป็ นตัวแบ่งว่าผู้บริ โภค หรื อลูกค้ าแต่ละคน
มีความแตกต่างกันในการเลือกใช้ บริ การการติดตัง
โดยจะมีทางเลือกจํานวน 3 ทางเลือก จากการเลือก
ร้ านค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ างทัง 2 แบบ การกําหนดตัวแปร
ในแบบจํ า ลองการวิ เ คราะห์ การประมาณค่า ด้ ว ย
แบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่ายได้ สร้ างตัวแปรขึนมา
ใหม่ด้วยการคูณแต่ละทางเลือก (มี 6 ทางเลือกของแต่ละ
แบบของร้ าน) กับตัวแปรอิสระ จึงกําหนดได้ ดงั ต่อไปนี
แ บ บ จํ า ลอ ง ที เ ห ม า ะ สม ใ น ก ร ณี นี คื อ
แบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่าย โดยแบบจําลองโลจิท
เครื อข่ายทีใช้ ในการศึกษา สามารถแสดงได้ โดยการ
เลื อ กแบบการตั ด สิ น ใจโดยการตั ด ทางเลื อ ก
ต า ม ลํ า ดั บ ขั น อ อ ก ( HEBA) ที เ ริ ม ต้ น จ า ก
อรรถประโยชน์รวม (total utility) ทีจะได้ รับจากการ
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เลือกทางเลือกประเภทของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างที
และทางเลือกในการติดตัง ซ่อมแซมที ดังสมการ (1)
U = UT + U

(1)

|

โดยที U คือ อรรถประโยชน์ รวม (total utility) ที
ได้ รับจากการเลือกทางเลือกประเภทของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างที
และทางเลือกในการติดตัง หรื อซ่อมแซมที
UT คือ อรรถประโยชน์ ทีได้ รั บ จากการเลือ ก
ทางเลือกของประเภทร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างที
=
U | คื อ อรรถประโยชน์ ที ได้ รั บ จากการ
เลือกในการติดตัง หรื อซ่อมแซมที = ภายใต้ เงือนไขว่า
ประเภทของร้ านทีเป็ นทางเลือก คือ
=
คือ ประเภททางเลือกประเภทของร้ านค้ า
ในการศึกษานี มีค่า = 1 คือ ร้ านค้ า วัสดุก่ อสร้ างแบบดังเดิ ม
และ 2 คือ ร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่
คือ การเลือกในการติ ด ตัง ซ่อมแซม ใน
การศึกษานี มีค่า = 1 คือ การติดตังหรื อซ่อมแซมด้ วยตนเอง
หรื อ 2 คือ จ้ างช่างทีคุ้นเคยในการติดตัง ซ่อมแซม หรื อ 3 คือ
จ้ างช่างทีร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิมแนะนําในการติดตัง
ซ่อมแซม สําหรับประเภทของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิม
และ 4 การติ ด ตังซ่อมแซมด้ ว ยตนเอง หรื อ 5 คื อ จ้ า งช่า งที
คุ้นเคยในการติดตัง ซ่อมแซม หรื อ 6 คือ จ้ างช่างจากร้ านค้ า
วัส ดุก่ อ สร้ างแบบสมัย ใหม่ ใ นการติ ด ตัง ซ่ อ มแซม สํ า หรั บ
ประเภทของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่

กํ าหนดให้ ก รอบแนวคิ ดของอรรถประโยชน์
จากการเลื อ กประเภทวิ ธี ก ารในการติ ด ตั ง หรื อ
ซ่อมแซม มีรูปแบบเป็ นไปตามกรอบแนวคิดการเลือก
เพื อให้ ไ ด้ รั บ อรรถประโยชน์ เชิ ง สุ่ม สูง สุด (random
utility maximization: RUM) ดังสมการ (2)
=

+

=

+

+

+

(2)

โดยที คือ อรรถประโยชน์ ร วมที ผู้ บริ โ ภคที
ได้ รั บ จากการเลื อ กประเภทของวิ ธี ก ารในการติ ด ตั ง หรื อ
ซ่อมแซมที
คือ อรรถประโยชน์ รวมที ประเมิ นได้ ข อง
ผู้บริ โภคที ได้ รับจากการเลือกประเภทของทีวิธีการในการ
ติดตัง หรื อซ่อมแซมที
คือ เมตริ กของตัวแปรอิสระของการเลือก
วิธีการในการติดตัง หรื อซ่อมแซมของผู้บริ โภคที ได้ รับจาก
การเลื อ กวิ ธี ก ารในการติ ด ตั ง หรื อ ซ่อ มแซมที โดยใน
การศึกษานี ประกอบด้ วยตัวแปรหุ่นของการมีวิธีในการติดตัง
หรื อซ่อมแซมปั จจัยในด้ านของการรั บรู้ ตัวแปรหุ่นของความ
หลากหลาย ความมีคุณภาพ ความสะดวกสบาย ความเป็ น
เครื อข่ายทางธุรกิจ
คือ เมตริ กของตัวแปรอิสระของการเลือก
ประเภทของร้ านค้ า วัส ดุก่ อ สร้ างของผู้ บ ริ โ ภคที โดยใน
การศึกษานีประกอบด้ วยตัวแปรด้ านมุมมองของผู้บริ โภคต่อ
ผลการะทบในการติ ด ตัง หรื อ ซ่ อ มแซม ตั ว แปรหุ่น ปั จ จั ย
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริ โภค ได้ แก่ เพศชาย
คือ ตัว รบกวนเชิ งสุ่ม ของผู้ บริ โภคที ที
ได้ รับจากการเลือกวิธีการในการติดตัง หรื อซ่อมแซมที ทีมี
การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบ generalized extreme –
value (GEV)

กําหนดให้ ค่า inclusive value สําหรับเครื อข่าย
(nest) หรื อในทีนี คือ ประเภทของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างที
มีค่าคาดหวัง (expected value) ของอรรถประโยชน์
ของผู้บริ โภคที จะได้ รับจากการเลือกวิธีการติดตัง
หรื อซ่อมแซม จากประเภทของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างที
ดังสมการ (3)
= ln ∑

โดยที
ร้ านค้ าวัสดุที

#$% !

"

/'

(3)

คือ ค่า inclusive value ของประเภท
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คือ เซตของวิ ธี ก ารติ ด ตัง หรื อ ซ่ อ มแซม
ของประเภทร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างที
' คือ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิƒ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
(dissimilarity parameter) ของประเภทร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างที
โดยหาก ' มี ค่ า = 0 หมายความว่ า วิ ธี ก ารติ ด ตั ง หรื อ
ซ่อ มแซมที อยู่ใ นประเภทของร้ านค้ า วัส ดุก่ อ สร้ างที
มี
ความสัมพันธ์ กัน (ซึงก็คือข้ อสมมุติ IIA ไม่เป็ นจริ ง แสดงการ
เลือกใช้ แบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่ายมีความเหมาะสมแล้ ว)
แต่หาก ' = 1 หมายความว่า วิธีการติดตัง ซ่อมแซมทีอยู่ใน
ประเภทของร้ านค้ าวัสดุก้อสร้ างที ไม่มีความสัมพันธ์ กัน (ซึง
ก็คือข้ อสมมุติ IIA เป็ นจริ ง แสดงว่าไม่จําเป็ นต้ องการเลือกใช้
แบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่าย)
(

จากค่า inclusive value ทีกํ า หนดข้ า งต้ น
สามารถแสดงความน่าจะเป็ นทีผู้บริ โภคที จะเลือก
วิธีการติดตังซ่อมแซมที เพือให้ ได้ รับอรรถประโยชน์
เชิงสุม่ สูงสุด (RUM) ดังสมการ (4)

X1 คือ การรับรู้ถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
X2 คือ การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้ า
X3 คือ เครื อข่าย
X4 คือ สิงอํานวยความสะดวก
X5 คือ บริ การติดตัง
X6 คือ บริ การติดตังและบํารุงรักษา
X7 คือ การรับรู้เรื องการเปลียนหลอดไฟด้ วยตนเอง
X8 คือ การรับรู้ถึงคุณภาพของหลอดไฟ
X9 คือ การรับรู้การติดตังอุปกรณ์ในห้ องนําด้ วยตนเอง
X10 คือ การรับรู้ถึงคุณภาพของอุปกรณ์ในห้ องนํา
X11 คือ การรับรู้การซ่อมแซมครัวด้ วยตนเอง
X12 คือ การรับรู้ถึงคุณภาพของครัว
X13 คือ การรับรู้การบํารุงรักษาเรื องบ้ านด้ วยตนเอง
X14 คือ การรับรู้ถึงคุณภาพการบํารุ งรักษาเรื องบ้ าน

วิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงคุณภาพทีใช้ ในการศึกษาถึงการ
ตัดสินใจเลือกร้ านค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ าง และการติดตัง
+,-./0 / 1 2 345 61 7/ 2
)* =
(4)
∑% +,- 1% 7/%
345 67/ 2
ซ่อมแซม โดยผู้ศึกษาจะทํ าการออกแบบสอบถาม
โดยที ' คือ ค่าความต่าง (dissimilarity parameter) ซึงไม่ทราบจํานวนประชากรจึงใช้ สตู ร Cochran (1953)
ของประเภทร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างทีมีวิธีการติดตัง หรื อซ่อมแซม ดังสมการ (5) โดยกําหนดระดับความเชื อมันร้ อยละ
95 และระดับค่าความคลาดเคลือนร้ อยละ 5
ที ทีถูกจําแนกไว้
คือ inclusive value ของประเภทของ
ร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างทีมีวิธีในการติดตัง หรื อซ่อมแซมที ถูก
จําแนกไว้
โดย
แบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่ายข้ างต้ น สามารถ
ประมาณค่าได้ ด้วยวิธีการความเป็ นไปได้ สงู สุดแบบ
ข้ อมูลครบถ้ วน (full information maximum likelihood การสุม่ ที 0.50
estimation method) โดยผู้วิจยั จะใช้ วิธีการเก็บข้ อมูล ร้ อยละ 95
แบบออนไลน์ ประกอบไปด้ ว ย ปั จ จัย ทังหมด 14
ตัวประกอบ ได้ แก่

8=
8
)

9 :;9 < =
>=

(5)

แทนขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทนสัด ส่ว นของประชากรที ผู้ วิ จัย ได้ ทํ า
แทนระดับความเชือมันทีผู้วิจยั กําหนดไว้ ที

?

แทนค่าความผิดพลาดสูงสุดทีเกิดขึน 0.05
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พบว่ า ขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ า งที คํ า นวณได้
จํานวน 384 ตัวอย่าง เพือความสะดวกในการประเมิน
ผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้ กลุ่มตัวอย่างทังหมดจํานวน
400 ตัวอย่าง โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภูมิ (stratified
random sampling) จากกลุม่ ลูกค้ าทีมาใช้ บริ การจาก
ร้ านค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ างทังแบบดังเดิมและแบบสมัยใหม่
จํานวนร้ านละ 200 ตัวอย่าง ซึงเป็ นผู้ใช้ บริ การโดยตรง
จากร้ านค้ าวัสดุก่ อสร้ าง เพื อให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างที มี
ความหลากหลาย และใช้ ร้ านค้ าวัสดุก่ อสร้ างแบบ
ดังเดิมเป็ นกรณีฐานในการวิจยั ครังนี จากนันทําการตัง
คํ าถามจากทฤษฎี ที เกี ยวข้ อง เก็ บข้ อมูลด้ วยวิ ธี การ
สํารวจ โดยใช้ ข้อมูลทีเป็ นตัวเลข แล้ วนํามาวิเคราะห์ผล
การศึกษาเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีทางสถิติ เพือให้ ได้ ข้อสรุ ป
ทีเทียงตรง เกิ ดความคลาดเคลือนน้ อยทีสุด ผู้วิ จัยจะใช้
วิธีการเก็บข้ อมูลแบบออนไลน์ (online questionnaire)
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนัน ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์
ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลด้ วยค่าร้ อยละ และใช้ การ
วิเคราะห์ด้วยแบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่าย เพือตีค่า
ความสัม พัน ธ์ โดยมี เ ครื องมื อ ที ใช้ ใ นการศึก ษา
เชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือศึกษา
ปั จจัยทําให้ ผ้ ูบริ โภค ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การในการ
ติด ตัง และซ่อ มแซมทีอยู่อาศัย โดยใช้ แบบจํ าลอง
โลจิทแบบเครื อข่าย ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎี
ที เกี ยวข้ อ งกับ ร้ านค้ า วัส ดุก่ อ สร้ างทังในเรื องของ
พฤติกรรมการซือวัสดุก่อสร้ าง และการใช้ บริ การใน
การติดตังหรื อซ่อมแซม และนํามาสร้ างเครื องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี
เครื องมือ ทีใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล เป็ น
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด จํานวน 400 ตัวอย่าง
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ใช้ บริ การร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 7(1) : 12-23 (2565)

ทังแบบดังเดิมจํานวน 200 ตัวอย่าง และแบบสมัยใหม่
จํานวน 200 ตัวอย่าง ประกอบด้ วย 4 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ เ ฉลีย ลัก ษณะที อยู่อ าศัย และสภาพ
ความเป็ นเจ้ าของทีอยูอ่ าศัย
ส่วนที 2 ข้ อมูลในการใช้ บริ การร้ านค้ าวัสดุ
ก่อสร้ าง ได้ แก่ ความถีในการใช้ บริ การ การชําระเงิน
ประเภทของวัสดุก่อสร้ างทีซือ
ส่วนที 3 ทัศนคติต่อร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบ
สมัยใหม่ ได้ แก่ ความหลากหลายของสินค้ า การบริ การ
สถานที
ส่วนที 4 การเลือกร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง และ
การติดตังหรื อซ่อมแซม
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื องมื อ ที ใช้ ใน
การศึกษาวิจัย
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ความเทียงตรงของแบบสอบถาม
ด้ วยการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) และความ
น่าเชื อถือของแบบสอบถาม (reliability) ซึงปั จจัยที
สร้ างขึน เกิดจากกรอบแนวคิดของงานวิจยั โดยมีค่า
สูงกว่า 0.70 ทังหมด จึงทําให้ แบบสอบถามสามารถ
ใช้ วดั ตัวแปรได้ อย่างเทียงตรง และมีความน่าเชือถือ
อย่างดีในทุกมิติ ทุกปั จจัยและทุกตัวแปร
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากผู้วิจยั ได้ ทําการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 400 ตัวอย่างจากผู้ใช้ บริ การร้ านค้ าปลีกวัสดุ
ก่อสร้ างทังแบบดังเดิมและแบบสมัยใหม่ ในระหว่าง
วันที 26 พฤษภาคม ถึง 8 มิถนุ ายน 2563 แล้ วทําการ
ตรวจสอบความสมบูร ณ์ ของแบบสอบถาม แล้ วจึ ง
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ตอ่ ไป
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ผลการศึกษา
ปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ร้ านค้ า วัส ดุก่ อ สร้ างแบบดังเดิ ม และแบบสมัยใหม่
โดยใช้ การวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่าย
ดัง (Table 1) ในกลุ่ม ปั จ จัย ด้ า นต่า ง ๆ ที แสดงถึง
ความเป็ นไปได้ ในการเลือกตัวแปร ปั จจัยทีส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกใช้ บริ การติดตัง หรื อซ่อมแซม
จากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างต่อการเลือกทางใดทางหนึง
ในแต่ละลําดับขัน
จาก (Table 1) ผลการประมาณค่าแบบจําลอง
โลจิ ท แบบเครื อ ข่ า ย ในแบบจํ า ลองการเลื อ กใน
ขันตอนที 1 เป็ นการศึก ษาถึ ง ปั จ จัย ทํา ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภค
ตัด สิน ใจเลือ กซื อวัส ดุก่ อ สร้ างระหว่า งร้ านค้ า วัส ดุ
ก่อ สร้ างแบบดังเดิ ม และร้ านค้ า วัส ดุก่ อ สร้ างแบบ
สมัยใหม่ โดยใช้ ร้านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิมเป็ น
พืนฐาน (tradition as base case) พบว่า มุมมองของ
สินค้ าต่อความหลากหลายของวัสดุก่อสร้ าง ความมี
คุณภาพของวัสดุก่อสร้ าง มีต่อร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง
แบบสมัย ใหม่ มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ การเลื อ กซื อวัส ดุ
ก่อสร้ างทีร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนีในเรื องของความสะดวก
ในการใช้ บริ การในส่วนอืนทีมีอยูใ่ นร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง
แบบสมัยใหม่นนั ผู้บริ โภคมีมมุ มองถึงเรื องของเครื อข่าย
ทางธุรกิ จ มีแนวโน้ มทีจะเกิดขึนมากในร้ านค้ าวัสดุ
ก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ในการใช้ บริ การจากร้ านค้ าอืน
ทีอยูภ่ ายในร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ รวมถึง
ความสะดวกสบายในด้ า นกายภาพ เช่ น ทีจอดรถ
ห้ อ งนํ า เป็ นต้ น ที มีอ ยู่ใ นร้ านค้ า วัส ดุก่ อสร้ างแบบ
สมัยใหม่ ทีจะเป็ นส่วนเสริ มในด้ านการไปใช้ บริ การ
จากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่
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ผลการประมาณค่ า แบบจํ า ลองโลจิ ท แบบ
เครื อ ข่ า ย ในแบบจํ า ลองการเลื อ กในขันตอนที 2
ในเรื องของการให้ บริ การติดตัง หรื อซ่อมแซม ภายใต้
ประเภทของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างทีเลือกไว้ จากขันตอนที
1 โดยใช้ การติดตังด้ วยตนเองเป็ นกรณีฐาน (self as base
case) พบว่า ในส่วนของการรับรู้ ถึงการติดตังซ่อมแซม
ด้ วยตนเองนัน หากเป็ นหลอดไฟ ผู้บริ โภคมีแนวโน้ ม
ทีจะติดตังด้ วยตนเองทีระดับ 0.33 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ในส่วนของวัสดุในห้ องนํา ห้ องครัว และการ
ต่อเติมและการซ่อมแซมบ้ านนัน มีแนวโน้ มทีจะซ่อมแซม
ด้ วยตนเองแต่น้อยมาก เมือเทียบกับการติดตัง ซ่อมแซม
หลอดไฟ ในขณะทีการรับรู้ถึงความเหมือนกันของวัสดุ
ก่อสร้ าง หากเป็ นหลอดไฟผู้บริ โภคจะทําการติดตังเอง
ไม่วา่ จะซือจากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิม หรื อการ
ซือจากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ เนืองจากมี
ความสัมพันธ์ เชิ งบวก แต่ในเรื องของวัส ดุในห้ องนํ า
ห้ อ งครั ว และการต่อเติ มและการซ่อมแซมบ้ านนัน
เมือเทียบกับหลอดไฟจะมีความสัมพันธ์เชิงลบ
อภิปรายผล
ผลจากการวิจยั สรุปได้ วา่ ปั จจัยทีทําให้ ผ้ บู ริ โภค
ตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริ ก ารในการติ ดตังและซ่อ มแซม
ทีอยู่อาศัย เป็ นไปตามแนวคิดการตัดสินใจโดยการ
ตัดทางเลือกตามลําดับ (HEBA) ซึงสามารถอธิบายถึง
พฤติกรรม และการเลือกวิธีในการติดตัง หรื อซ่อมแซม
วัส ดุก่ อสร้ างของผู้บริ โภคได้ สอดคล้ อ งกับแนวคิ ด
ของ Tversky (1972) ทีอธิบายถึงการเลือกทางเลือก
ที ซับ ซ้ อ น ผู้เ ลื อ กจะทํ า การแบ่ง การเลือ กออกเป็ น
แต่ ล ะทางเลื อ กก่ อ น แล้ ว จึ ง เลื อ กตัด ทางเลื อ กที
ไม่ต้องการออกทีละทางเลือก
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Table 1 The analysis results of factors affecting the decision to choose installation and repair services
from building materials stores presented by nested logit model.
MnLogit
variable
product variety
product quality
network
facilities
store hire services
self hire services
perception of self repair
male
age
master degree graduate
high income
owner
product (based bulb)
- bath
- kitchen
- home repair
product × Perc. self repair
- bulb
- bath
- kitchen
- home repair
product × Perc. same Qual.
- bulb
- bath
- kitchen
- home repair
male × Perc. self repair
male × Perc. same Qual.
constant
Tradition_tau
Modern_tau
observations
cases
respondents
log-likelihood
chi-square test
IIA test (tau=1)

tradition

store hire
5.78***
4.27**
2.73*
1.95
5.38***
3.55***
-2.77**
5.31***
1.54**
0.30
-1.57
0.73

NLogit
modern
(base trad.)
0.30*
2.56***
0.67*
0.03
0.89**
-1.51***
-1.19***
0.46***
0.24
0.01
0.08
0.34**
1.46***
0.97***
0.59***

hire
4.74***
0.82
2.02
-0.04
3.57***
6.53***
-1
4.68***
1.53***
1.21**
-1.42
1.07**

store hire
0.33
1.27
0.41
2.67
9.90***
3.69
0.94
5.19***
-0.61
1.28
-18.30
1.96*

self
0.94
2.98*
1.78
0.74
1.32
0.76
-19.67***
3.38***
1.26**
0.38
-2.73***
1.96***

modern
hire
6.66***
3.78**
1.02
1.78
2.66**
6.17***
-9.75***
4.22***
1.40**
1.13**
-1.47
1.79***

6.23***
3.60**
6.71***

32.63
25.98
32.42

2.95*
-0.77
0.73

6.22***
2.44
4.05**

31.00
27.99
29.15

-7.41***
-10.68***
-8.93***
-12.69***

-13.25
-23.10***
-14.31
-24.36***

-10.30***
-14.27***
-15.79***
-20.34***

-13.43***
-17.40***
-21.42***
-25.90***

-10.15
-22.78***
-22.51***
-34.81***

0.33***
0.05**
0.09**
0.06**

3.55
-2.81
7.11
3.02
7.50***
-2.57
-9.15***

9.15
-25.41
-263.14
-25.30
3.19
-10.82
-35.08

31.19***
31.60***
50.15***
53.84***
4.65**
-1.48
2.63

19.63***
18.69***
39.29***
44.06***
10.03***
-4.75
-8.22***

16.20
7.55*
19.44***
32.65***
11.86***
-1.87
-32.83

0.05**
-0.04*
-0.06**
-0.05**
-0.01**
0.01**

1636
6
409
-777.70
3448.00***

0.02
0.02
9816
24
409
-2175.30
464.60***
128.90***

source: from the calculation
note: *, ** and *** mean the level of statistical significance was at the confidence level of 0.1, 0.05 and 0.01, respectively.
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การตัดสินใจในลําดับแรกมีปัจจัยหลักทีส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซือวัสดุก่อสร้ าง มุมมองต่อพฤติกรรม
การเลือกซือวัสดุก่อสร้ างนัน กลุ่มตัวอย่างเลือกทีจะ
ไปซือวัสดุก่อสร้ างจากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่
เนืองจากมีความหลากหลาย (variety) มีผลสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Hassan, Abaid, & Mohsin (2015); Amit, &
Deepika (2016) ทีพบว่า ปั จจัยกําหนดความน่าดึงดูดใจ
ของห้ างสรรพสินค้ า ได้ แก่ ความหลากหลาย สภาพแวดล้ อม
และสิงอํานวยความสะดวก ความมีคณ
ุ ภาพของสินค้ า
มีผลสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hassan, Abaid, &
Mohsin (2015); Sekhar, Srinivas, & Prasad (2016)
ทีพบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพคือสิงทีผู้บริ โภคต้ องการ
มากทีสุด และความสะดวกสบายทังในเรื องของทีจอดรถ
มีผลสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Norafiziah, & Zairul (2017)
ทีพบว่าความสะดวกในการไปแล้ วมีธุรกิจอืนทีเป็ นการ
เช่าพืนทีในการให้ บริ การเป็ นส่วนอํานวยความสะดวกให้ กบั
ผู้บริ โภค เช่น ธนาคาร ร้ านอาหาร หรื อร้ านหนังสือ เป็ นต้ น
ในลําดับทีสอง ขันตอนการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การติดตัง หรื อซ่อมแซมแบ่งเป็ น การติดตัง หรื อ
ซ่อมแซมด้ วยตนเอง การจ้ างช่างทีคุ้นเคยกัน การจ้ างช่าง
จากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ จากทีผู้วิจยั ใช้
เรื องของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิม ด้ วยการติดตัง
ซ่อมแซมด้ วยตนเองเป็ นปั จจัยฐานในงานวิจัยนี ซึง
ผู้บริ โภคได้ เลือกใช้ บริ การติดตัง ซ่อมแซม จากช่างร้ านค้ า
วัสดุก่ อสร้ างแบบสมัยใหม่ ทํ าการติ ดตัง ในส่วนของ
บริ การการติดตัง ซ่อมแซมของร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบ
สมัยใหม่นีเกิ ดขึนมาเพือรองรับความต้ องการของทัง
ตัวผู้บริ โภค และช่างทีรับงานติดตังซ่อมแซม เนืองจาก
ตัวผู้บริ โภคเองไม่ไว้ ใจช่างในการติดตังให้ แล้ วเสร็ จ
ตามเวลา โดยไม่ทิงงาน หรื อด้ านคุณภาพของงานทีมี
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มาตรฐาน หรื อกระทังการเรี ยกค่าจ้ างเกินจริ ง เนืองจาก
ช่างมีข้อมูลในเรื องของค่าแรงหรื อค่าวัส ดุ ในขณะที
ผู้บริ โภคอาจมีไม่เท่ากับช่าง ผลสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Ceric (2014) ทีอธิบายถึงความไม่สมมาตรของข้ อมูลที
สามารถแก้ ปัญหานีได้ ด้วยทฤษฎีตวั แทน ซึงเป็ นกลยุทธ์
ในการลดความเสียง เช่น การทีตัวแทนเป็ นคนทําสัญญา
กับผู้บริ โภคแทนผู้รับเหมา ซึงสามารถลดความไม่แน่นอน
และความคลุมเครื อลงได้ และงานวิจยั ของ Diallo, DiopSall, Djelassi, & Godefroit-Winkel (2018) ทีกล่าวถึง
มิติด้านคุณภาพการบริ การ ซึงลักษณะทางกายภาพของ
ห้ างสรรพสินค้ าทีมีความน่าเชือถือ รวมทังการรับประกัน
หลังจากทีติดตัง ซ่อมแซมเรี ยบร้ อยแล้ ว สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Sokchan, Rathny, Leaksmy, & Chakriya
(2018) ทีกล่าวถึง คุณภาพการบริ การสะท้ อนการรับรู้ ของ
ลูกค้ าในด้ านความน่าเชือถือ ในเรื องของการรับประกัน
การตอบสนอง การเอาใจใส่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ซึงเป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริ โภค ในทาง
ตรงกันข้ าม ตัวช่างเองก็ไม่ไว้ ใจในตัวผู้บริ โภคในเรื อง
ของการชําระเงินเช่นเดียวกัน ผู้วิจยั จึงได้ ค้นพบถึงทฤษฎี
ความไม่สมมาตรของข้ อมูล (asymmetry of information)
ทางร้ านวัสดุก่อสร้ างแบบสมัยใหม่จึง ได้ ใช้ ความมี
ชือเสียงของตนเข้ ามาเป็ นตัวกลาง (principal agent)
(Michael, & William, 1976) โดยมีฝ่ายหนึงเรี ยกว่า
“ตัวการ” และอีกฝ่ ายหนึงเรี ยกว่า “ตัวแทน” ในงานวิจยั นี
ตัวการจะหมายถึง ผู้บริ โภคในการทีต้ องการบริ การ
การติดตัง ซ่อมแซมทีมีคณ
ุ ภาพ เสร็ จทันเวลา ไม่ทิงงาน
ในด้ านตัว แทน หมายถึง ร้ านค้ าวัส ดุก่อ สร้ างแบบ
สมัยใหม่ ทีนําตัวเองมาทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนของลูกค้ า
ในการรับประกันงานติดตัง ซ่อมแซมให้ ตรงตามความ
ต้ องการของผู้บริ โภค เนืองจากลักษณะการทํางานของ
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ตัวกลางนีคือ การทีผู้บริ โภคต้ องชําระเงินก่อนทีจะให้
ช่างไปทําการติดตัง ซ่อมแซม ดังนันช่างจึงมันใจได้ วา่
ได้ รับค่าจ้ างแน่นอน และเมือผู้บริ โภคชําระเงิ นแล้ ว
หากช่างไม่มา หรื อทํางานไม่มีคณ
ุ ภาพ ก็สามารถโทรศัพท์
ติ ด ต่ อ ไปยัง ร้ านค้ า วัส ดุก่ อ สร้ างแบบสมัย ใหม่ ที มี
ศูนย์บริ การลูกค้ าคอยรับเรื อง ทางร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง
แบบสมัยใหม่จะทําการเปลียนช่างทีมาทําการติดตัง
หรื อซ่อมแซมให้ จนกว่าผู้บริ โภคจะมีความพึงพอใจ
แล้ วจึงลงนามยอมรับการติดตังซ่อมแซมนัน ๆ
สรุ ป
จากการศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิมและ
แบบสมัยใหม่ เพือหาคําตอบว่า ผู้บริ โภคมีปัจจัยอะไรบ้ าง
สําหรับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การจากร้ านค้ าวัสดุ
ก่อสร้ าง และเมือซือวัสดุก่อสร้ างมาแล้ วจะมีวิธีการใน
การติดตัง หรื อซ่อมแซมอย่างไร เนืองจากวัสดุก่อสร้ าง
เป็ นวัสดุทีต้ องมีการติดตัง หรื อซ่อมแซมก่อนการใช้ งาน
ไม่สามารถใช้ งานได้ ทนั ที โดยใช้ วิธีการสํารวจข้ อมูล
จากแบบสอบถามเชิงการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยแบบจําลองโลจิทแบบเครื อข่าย ผลการวิจยั พบว่า
การตัดสินใจในลําดับแรก มีปัจจัยทีส่งผลต่อ
การตัด สินใจเลือ กซือวัส ดุก่ อ สร้ างจากร้ านค้ า วัส ดุ
ก่อสร้ าง คือ ความหลากหลายของวัสดุ ความมีคณ
ุ ภาพ
ของวัสดุ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็ นตัวแปรทีมี
ผลต่อการเลือกซือวัสดุก่อสร้ างจากร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง
แบบสมัยใหม่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในลําดับทีสองเป็ นเรื องของการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การติดตัง หรื อซ่อมแซม ภายใต้ ร้านค้ าวัสดุก่อสร้ าง
ทีเลือกในลําดับแรก พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 7(1) : 12-23 (2565)

ติด ตังหรื อซ่อ มแซมขึนอยู่กับ ความยากง่า ยในการ
ติดตังหรื อซ่อมแซมวัสดุนนั ๆ หากเป็ นวัสดุทีมีขนาดเล็ก
ไม่มีความซับซ้ อนในการติดตังหรื อซ่อมแซม ผู้บริ โภค
จะเลือกช่องทางการติด ตังด้ วยตนเอง แต่หากเป็ น
วัสดุทีมีขนาดใหญ่ หรื อมีความซับซ้ อนในการติดตัง
ผู้บริ โภคจะเลือกช่องทางการจ้ างช่างจากร้ านค้ าวัสดุ
ก่อสร้ างแบบสมัยใหม่ในการดําเนินการ
ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจยั ทีพบว่าร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบ
สมัยใหม่มีผลต่อการเลือกซือวัสดุใ นเรื องของความ
หลากหลาย ทังในเรื องของความหลากหลายในตัวสินค้ า
ความหลากหลายในเรื องของตราสินค้ า ความหลากหลาย
ในเรื องของคุณภาพ ดังนันการทีร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างจะ
มียอดขายเพิมขึน ควรเพิมความหลากหลายให้ กบั ร้ าน
ของตน เช่น การสังซือ (พรี ออเดอร์ ) การสร้ างเครื อข่าย
ระหว่างร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิมด้ วยกันเอง
ด้ วยการรวมกลุม่ หากร้ านหนึงร้ านใดไม่มีวสั ดุ ก็สามารถ
ส่ง รายละเอี ย ดวัส ดุนันให้ แก่ กลุ่ม ทีอยู่ในเครื อข่า ย
เดียวกัน เพือสามารถหาวัสดุทีผู้บริ โภคต้ องการ อีกทัง
ยัง เป็ นการตอบสนองความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภค
และสามารถรักษากลุม่ ลูกค้ าได้ อีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ในส่วนของการบริ การติดตัง หรื อซ่อมแซมนัน
พบว่า หากเป็ นวัสดุทีมีขนาดใหญ่ มีขนตอนการติ
ั
ดตัง
หรื อซ่อมแซมทีซับซ้ อน ผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับ
การจ้ า งช่ างจากร้ านค้ า วัสดุก่อ สร้ างแบบสมัย ใหม่
ดังนันในร้ านวัสดุก่อสร้ างแบบดังเดิมจึงควรเพิมเติม
การให้ บริ การในส่วนนี ด้ วยการทําทะเบียนช่างหรื อ
ผู้รับเหมาแล้ วติดประกาศให้ ผ้ บู ริ โภคทีเข้ ามาซือวัสดุ
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ก่อสร้ างได้ ทราบ หรื ออาจทําการติดต่อช่างให้ กบั ผู้บริ โภค
เพือความพึงพอใจ และสามารถดึงดูดลูกค้ าไว้ ได้
ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครังต่ อไป
1. การวิจยั ครังนีไม่ได้ มีการแยกหมวดของวัสดุ
ก่อสร้ าง ซึงวัสดุก่อสร้ างแต่ละหมวดอาจมีการติดตัง
หรื อซ่อมแซมทีแตกต่างกัน เช่น วัสดุหมวดโครงสร้ าง
วัสดุปพู ืน วัสดุมงุ หลังคา เป็ นต้ น เพือทีจะนําไปประกอบ
การให้ บริ การติดตัง หรื อซ่อมแซมในอนาคต
2. วัส ดุก่ อ สร้ างในปั จ จุ บัน มี ห ลายประเภท
อีก ประเภทหนึงที ผู้วิ จัย ไม่ได้ ทํา การศึกษาคื อ วัส ดุ
ก่อสร้ างประเภทประหยัดพลังงาน เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
ทีเข้ ามามีบทบาทกับผู้บริ โภคมากขึน และวัสดุก่อสร้ าง
ประเภทประหยัดพลังงานบางชนิดมีขนตอนการติ
ั
ดตัง
ทีซับซ้ อน ไม่สามารถติดตังเองได้ จึงควรมีการเก็บข้ อมูล
ในด้ านนีถึงวิธีการทีผู้บริ โภคจะใช้ ในการติดตัง
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