
 ซ 

สารบัญ 
 

 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา  

 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคในการศึกษา 3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 3 
 นิยามศัพท 3 

บทท่ี 2 ทฤษฎี แนวคดิและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ   
 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 5 
 แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 6 

 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 8 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 ขอบเขตการศึกษา 10 

 วิธีการศึกษา  11 
 การวิเคราะหขอมูลและคาสถิติท่ีใช 11 
 ระยะเวลาในการศึกษา 12 

บทท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล  
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  14 

 สวนท่ี 2  พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง 
ในอําเภอเมืองสตูล  

17 

 สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

26 



 ฌ

 
 
 

สารบัญ (ตอ)  
 

หนา 

 สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกรานคา
วัสดุกอสราง 

76 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 77 
 อภิปรายผล 81 
 ขอคนพบ 86 
 ขอเสนอแนะ 86 
บรรณานุกรม 90 
ภาคผนวก  
 แบบสอบถามเพื่อการคนควาแบบอิสระ 92 
ประวัติผูเขียน 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 14 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ 14 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ

การศึกษา 
15 

4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

15 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 16 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการประเภท

ของสินคาท่ีเลือกซ้ือในรานคาวัสดุกอสราง 
17 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือ
วัสดุกอสรางไปใช 

18 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวม
ในการตดัสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวสัดุกอสราง 

18 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเวลาท่ีสะดวก
ในการใชบริการรานคาวัสดกุอสราง 

19 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวันท่ีสะดวก
ในการใชบริการรานคาวัสดกุอสราง 

19 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการ
เปรียบเทียบราคาของแตละรานคากอนการตัดสินใจซ้ือ 

20 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรานท่ีเคยซ้ือ
วัสดุกอสราง 

21 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรานท่ีชอบซ้ือ
วัสดุกอสรางมากท่ีสุด 

22 

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกใช
บริการรานคาหากมีรานคาวสัดุกอสรางประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร 
หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตามโฆษณาท่ีทานเคยเหน็ผานทาง TV) 
ทานจะไปใชบริการหรือไม 

23 



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีใช
ในการตัดสินใจเลือกใชรานวัสดุกอสราง 

24 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีชําระเงิน
ในการซ้ือสินคา 

25 

17 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ(Product) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 

26 

18 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานราคา (Price) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดกุอสราง 

27 

19 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานสถานท่ีจดัจําหนาย (Place)ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 

28 

20 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
กอสราง 

29 

21 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานบุคคล (People) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดกุอสราง 

30 

22 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานลักษณะทางกายภาพ(Physical evidence)ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือวัสดุกอสราง 

31 

 
 



 ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

23 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานกระบวนการ (Process)ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 

32 

24 สรุปสวนประสมการตลาด คาเฉล่ียรวมและระดับของการมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ
วัสดุกอสราง 

33 

25 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือ
ในรานคาวัสดกุอสราง จําแนกตามอาย ุ

34 

26 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

35 

27 แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย
สินคาวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

35 

28 แสดงจํานวนและรอยละของเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุ
กอสรางของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

36 

29 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุ
กอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

37 

30 แสดงจํานวนและรอยละของการเปรียบเทียบราคาของแตละรานคากอน
การตัดสินใจซ้ือ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

37 

31 แสดงจํานวนและรอยละของการเลือกใชบริการรานคาหากมีรานคาวัสดุ
กอสรางประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท 
(ตามโฆษณาท่ีทานเคยเห็นผานทาง TV) ทานจะไปใชบริการหรือไม ของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจําแนกตามอายุ 

38 

32 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือกใชรานวัสดุ
กอสรางของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

39 

33 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีชําระเงินในการซ้ือสินคาของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

40 

   



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

34 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามอาย ุ

41 

35 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามอาย ุ

42 

36 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจดั
จําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวสัดุกอสราง จําแนกตามอาย ุ

43 

37 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามอาย ุ

44 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามอาย ุ

45 

39 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 
จําแนกตามอาย ุ

46 

40 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดกุอสราง จําแนกตาม
อายุ 

47 

41 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือ
ในรานคาวัสดกุอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 

48 

42 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 

49 



 ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

43 แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย
สินคาวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 

49 

44 แสดงจํานวนและรอยละของเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุ
กอสรางของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 

50 

45 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุ
กอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ระดับการศึกษา 

51 

46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการ
เปรียบเทียบราคาของแตละรานคากอนการตัดสินใจซ้ือ 

52 

47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกใช
บริการรานคาหากมีรานคาวสัดุกอสรางประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร 
หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตามโฆษณาท่ีทานเคยเหน็ผานทาง TV) 
ทานจะไปใชบริการหรือไม 

52 

48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีใช
ในการตัดสินใจเลือกใชรานวัสดุกอสราง 

53 

49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีชําระเงิน
ในการซ้ือสินคา 

54 

50 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 

55 

51 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 

56 

52 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจดั
จําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวสัดกุอสราง จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

57 
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53 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

58 

54 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 

59 

55 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

60 

56 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดกุอสราง จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

61 

57 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือ
ในรานคาวัสดกุอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

62 

58 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

63 

59 แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย
สินคาวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

63 

60 แสดงจํานวนและรอยละของเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุ
กอสรางของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

64 

61 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุ
กอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

65 
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62 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการ
เปรียบเทียบราคาของแตละรานคากอนการตัดสินใจซ้ือ 

66 

63 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกใช
บริการรานคาหากมีรานคาวสัดุกอสรางประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร 
หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตามโฆษณาท่ีทานเคยเหน็ผานทาง TV) 
ทานจะไปใชบริการหรือไม 

66 

64 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีใช
ในการตัดสินใจเลือกใชรานวัสดุกอสราง 

67 

65 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีชําระเงิน
ในการซ้ือสินคา 

68 

66 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

69 

67 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

70 

68 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจดั
จําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวสัดุกอสราง จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 

71 

69 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 

72 

70 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

73 
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71 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

74 

72 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดกุอสราง จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

75 

73 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาท่ีพบ
มากในการตัดสินใจซ้ือวัสดกุอสราง ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัสตูล       

76 

 


