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หวัขอ้วทิยานิพนธ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อบริษทัรับเหมาก่อสร้าง:  กรณีศึกษา บริษทั 
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พ.ศ.       2559 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้บริษทั กู๊ด พทัยา บิล

เดอร์ จาํกดั 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้บริษทั กู๊ด พทัยา บิลเดอร์ จาํกดั

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  3) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้บริษทั กู๊ด พทัยา บิล

เดอร์ จาํกดั จาํแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 4) เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพล

ของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้บริษทั กู๊ด พทัยา บิลเดอร์ จาํกดั 

โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ บริษทั กู๊ด 

พทัยา บิลเดอร์ จาํกดั จาํนวน 224 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว และการวเิคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั กู๊ด พทัยา บิล

เดอร์ จาํกดั พบว่า ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทั กู๊ด พทัยา บิลเดอร์ จาํกดั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.29, SD = 0.58) 2) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุและรายไดท่ี้แตกต่าง

กนั มีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31- 50 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจดา้นโดยรวมมากกวา่

กลุ่มท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30ปี รายได ้30,000-70,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจโดยรวมมากกวา่กลุ่มท่ี

มีรายไดน้อ้ยกวา่ 30,000 บาท 3) พฤติกรรมการใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างดา้นประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง ระดบัราคาของการใชบ้ริการ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน

การเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยท่ี

ลูกคา้ท่ีปลูกบา้นเด่ียว 2 ชั้นมีความพึงพอใจโดยรวมมากกวา่บา้นเด่ียวชั้นเดียวและสํานกังาน  ลูกคา้
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ท่ีระดบัราคาท่ีใชบ้ริการ 4,000,001-8,000,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวมมากกวา่ลูกคา้ระดบั

ราคาท่ีใชบ้ริการตํ่ากว่า 2,000,000 บาท ลูกคา้ท่ีรับรู้ข่าวสารจากการแนะนาํจากคนรู้จกัมีความพึง

พอใจโดยรวมมากกว่าเวบ็ไซต์และส่ือส่ิงพิมพ ์และ 4)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตพทัยาจงัหวดัชลบุรี มีจาํนวน 3 ด้าน โดย

เรียงลาํดบันํ้ าหนกัความสําคญัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ด้านสินคา้และบริการ ดา้นขั้นตอนและ

กระบวนการ และดา้นการส่งเสริมการตลาดตามลาํดบั 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the level of customer satisfaction of 

Goode Pattaya Builder company limited, 2) to compare customer satisfaction levels of Goode 

Pattaya Builder company limited by personal factors, 3) to compare customer satisfaction levels 

of  Good Pattaya Builder company limited by usage behavior, and 4) to study the impact level of 

marketing strategies affecting customer satisfaction of a construction company in the Pattaya 

district, Chonburi province. Questionnaire was used to collect data from 300 customers. The 

statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, and standard deviation. The 

hypothesis test used one-way analysis of variance and multiple regression analysis.  

The research findings showed that 1) customer satisfaction of a Goode Pattaya Builder 

company limited was at the highest level ( X = 4.29, SD = 0.58), 2) respondents who had 

different age and income had different.  Satisfaction level of using a construction company with a 

significance level of 0.05. Respondents aged between 31- 50 years were more satisfied than the 

younger groups. Respondents who had income between 30,000-70,001 baht more were satisfied 

than those who earned less than 30,000 baht, 3) the use of service of a construction company in 

the dimension of building type, service charge and information channel respondents had different 

satisfaction level in using a construction company at the significance level of 0.05. Respondents 

who built 2 storey houses were more satisfaction than those who built house and office. 

Respondents who paid 4,000,001-8,000,000 baht were more satisfied than respondents who paid 
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less than 2 million baht respondents who were suggested by acquaintance were more satisfaction 

than those who were exposed to websites and printed media. and 4) marketing mix  factors which 

had impacts on customer satisfaction of using service from a construction company in Pattaya, 

Chonburi province, ranking from the highest to the lowest scores, were product and services, 

procedure and process, and marketing promotion, respectively. 
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