
 

บทท่ี 4  
การวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ

เลือกรานคาวสัดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล ผูศึกษานําเสนอผลงานการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 
ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสรางในอําเภอเมือง

จังหวดัสตูล 
สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือก

รานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

3.1 ขอมูลพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
การตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตลู จําแนกตาม  อายุ   

3.2 ขอมูลพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
การตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล จําแนกตามระดับการศึกษา 

3.3 ขอมูลพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
การตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล จําแนกตาม รายได   

สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 156 48.00 
หญิง 169 52.00 
รวม 325 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.00 และ

เพศชาย คิดเปนรอยละ 48.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
            ไมเกิน 30 ป 116 35.69 
           31  -  40 ป 157 48.31 
           41  -  50 ป 40 12.31 

             51 ปข้ึนไป 12 3.69 
รวม 325 100.00 

 
จากตารางท่ี 2  พบวาผูตอบแบบสอบถามอยูในชวงอายุ 31 - 40 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

48.31 รองลงมาอยูในชวงอายุไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 35.69 และชวงอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอย
ละ 12.31  
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา        35 10.77 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช.หรือ เทียบเทา 70 21.54 
อนุปริญญา, ปวส.หรือเทียบเทา       124 38.15 
ปริญญาตรี 90 27.69 
สูงกวาปริญญาตรี 6 1.85 

รวม 325 100.00 
 
จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวส.หรือเทียบเทา

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.15 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 27.69  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช.หรือ เทียบเทา คิดเปนรอยละ 21.54  

 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
 ไมเกิน 15,000 บาท  208 64.00 
15,001 - 30,000 บาท 90 27.69 
30,001 - 45,000 บาท 19 5.85 
ต้ังแต 45,001 บาทข้ึนไป 8 2.46 

รวม 325 100.00 
 

จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 15,000 
บาท  คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาคือ 15,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.69 และ 30,001 -
45,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.85  
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ 40 12.31 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 43 13.23 
อาชีพอิสระ 78 24.00 
พนักงานบริษทั หางฯ ราน เอกชน 82 25.23 
เจาของกิจการ 30 9.23 
เกษตรกร 13 4.00 
ประมง 20 6.15 
อ่ืน ๆ  19 5.85 

รวม 325 100.00 
หมายเหตุ :  อ่ืน ๆ ไดแก นกัศึกษา 8 ราย แมบาน 2 ราย  รับจาง 4 ราย ชางยนต จํานวน 5 ราย 

 
จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท หางฯ ราน 

เอกชน คิดเปนรอยละ 25.23 รองลงมาเปนอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 24.00 และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 13.23  
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สวนท่ี 2 พฤตกิรรมของผูบริโภคในการตดัสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสรางในอําเภอเมืองจังหวัด
สตูล 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการประเภทของสินคาท่ี
เลือกซ้ือในรานคาวัสดุกอสราง 
 
ประเภทของสินคาท่ีเลือกซ้ือ 

ในรานคาวัสดกุอสราง 
จํานวน รอยละ 

อุปกรณและเคร่ืองมือชาง 182 56.00 
อุปกรณไฟฟา   90 27.69 
ผลิตภัณฑสีและเคมีภณัฑ 79 24.31 
เหล็กรูปพรรณ 69 21.23 
อุปกรณประปา 141 43.38 
อุปกรณประมง 100 30.77 
สุขภัณฑ 105 32.31 
อุปกรณกอสราง เชน อิฐ หิน 
ปูน ทราย    49 15.08 
อุปกรณการเกษตร 33 10.15 
ไมแปรรูป/ไมอัด 13 4.00 
อ่ืนๆ 1 0.31 

หมายเหตุ :   ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย 
อ่ืน ๆ ไดแก ของตกแตงบาน จํานวน 1 ราย  

 
 จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาประเภทอุปกรณและเคร่ืองมือ
ชาง คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมาเปนอุปกรณประปา คิดเปนรอยละ 43.38 และสุขภัณฑ คิดเปน
รอยละ 32.31  
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไป
ใช 
 
เหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช จํานวน รอยละ 
กอสรางส่ิงปลูกสรางใหม   38 11.69 
ตอเติมส่ิงปลูกสราง 72 22.15 
ซอมแซมส่ิงปลูกสราง 208 64.00 
อ่ืนๆ                          7 2.15 

รวม 325 100.00 
 

 จากตารางท่ี 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือวัสดุกอสรางไปใชซอมแซมส่ิงปลูก
สราง คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาใชตอเติมส่ิงปลูกสราง คิดเปนรอยละ 22.15 และกอสรางส่ิง
ปลูกสรางใหม คิดเปนรอยละ 11.69  
 
 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวัสดุกอสราง 
 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกราน จํานวน รอยละ 
คนในครอบครัว                               131 40.31 
เพื่อน 67 20.62 
ผูรับเหมา                                          73 22.46 
ตัวเอง         185 56.92 
อ่ืนๆ 8 2.46 

หมายเหตุ :   ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย 
อ่ืน ๆ ไดแก เจาของกิจการ จาํนวน 4 ราย หวัหนาชาง จํานวน 4 ราย  

 
 จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวัสดุ
กอสรางดวยตัวเอง คิดเปนรอยละ 56.92 รองลงมาเปนคนในครอบครัว คิดเปนรอยละ 40.31 และ
ผูรับเหมา คิดเปนรอยละ 22.46  
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเวลาท่ีสะดวกในการใช
บริการรานคาวัสดุกอสราง 
 

เวลาท่ีสะดวกในการใชบริการ จํานวน  รอยละ 

เวลา 7.00-12.00 น.                                   119 36.62 

เวลา 12.00-13.00 น. 101 31.08 

เวลา 13.00-18.00 น.                       91 28.00 

 เวลาอ่ืน ๆ  14 4.31 

            อ่ืน ๆ ไดแก เวลา7.00-18.00 น. จํานวน 2 ราย เวลา17.00 น. เปนตนไป จํานวน 5 ราย เวลา
17.00-20.00 น. จํานวน 3 ราย ตลอดเวลา จํานวน 2 ราย และเวลา7.00-16.00 น. จํานวน 2 ราย 
 
 จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุ
กอสรางเวลา 7.00 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 36.62 รองลงมาเวลา 12.00 – 13.00 น. คิดเปนรอยละ 
31.08 และเวลา 13.00 – 18.00 น. คิดเปนรอยละ 28.00  
 
ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวันท่ีสะดวกในการใช
บริการรานคาวัสดุกอสราง 
 

วันท่ีสะดวกในการใชบริการ จํานวน  รอยละ 

จันทร-ศุกร                                  121 37.23 

 เสาร-อาทิตย 98 30.15 

วันหยุด           82 25.23 

 ตนเดือน-ปลายเดือน    24 7.38 

รวม 325 100.00 

 

 จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการรานคาวัสดุกอสรางในวัน
จันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 37.23 รองลงมาวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 30.15 และวันหยุด คิด
เปนรอยละ 25.23  
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเปรียบเทียบราคาของ
แตละรานคากอนการตัดสินใจซ้ือ 
 

เปรียบเทียบราคาแตละราน 
กอนการตัดสินใจซ้ือ จํานวน  รอยละ 

มีการเปรียบเทียบ 203 62.46 

ไมมีการเปรียบเทียบ 122 37.54 

รวม 325 100.00 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเปรียบเทียบราคาของแตละ
รานคากอนการตัดสินใจซ้ือ คิดเปนรอยละ 62.46 รองลงมาไมมีการเปรียบเทียบราคาของแตละ
รานคากอนการตัดสินใจซ้ือ คิดเปนรอยละ 37.54  
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรานท่ีเคยซ้ือวัสดุกอสราง 
 

รานท่ีเคยซ้ือวัสดุกอสราง จํานวน  รอยละ ลําดับ 

มิตรประมง 275 84.62 1 

เจริญพานิช   119 36.62 4 

สตูลคาวัสดุภณัฑ  124 38.15 2 

ศุภวานิช 72 22.15 10 

สตูลคาสี   109 33.54 5 

ปตตานีเจริญสถาปตย 123 37.85 3 

สยามอะไหล  86 26.46 6 

บรรยงค      85 26.15 7 

บาว  55 16.92 11 

สตูลอะไหลยนต 72 22.15 10 

สตูลพัฒนาการกอสราง  75 23.08 9 

เพื่อนกอสราง 80 24.62 8 

สตูลการยนต      10 3.08 12 

อ่ืนๆ 1 0.31 13 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย 
      อ่ืน ๆ ไดแก รานโลกของไฟฟา จํานวน 1 ราย 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซ้ือวัสดุกอสรางรานมิตรประมง 
คิดเปนรอยละ 84.62   รองลงมารานสตูลคาวัสดุภัณฑ   คิดเปนรอยละ 38.15   และรานปตตานี
เจริญสถาปตย คิดเปนรอยละ 37.85  
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรานท่ีชอบซ้ือวัสดุ
กอสรางมากท่ีสุด 
 

รานท่ีชอบซ้ือวัสดุกอสรางมากท่ีสุด จํานวน  รอยละ ลําดับ 

มิตรประมง 238 73.23 1 

เจริญพานิช   33 10.15 7 

สตูลคาวัสดุภณัฑ  33 10.15 7 

ศุภวานิช 25 7.69 9 

สตูลคาสี   82 25.23 2 

ปตตานีเจริญสถาปตย 65 20.00 4 

สยามอะไหล  71 21.85 3 

บรรยงค      55 16.92 5 

บาว  39 12.00 6 

สตูลอะไหลยนต 29 8.92 8 

สตูลพัฒนาการกอสราง  25 7.69 9 

เพื่อนกอสราง 17 5.23 10 

สตูลการยนต      3 0.92 11 

หมายเหตุ:     ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย 
 

 จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบซื้อวัสดุกอสรางรานมิตรประมง 
คิดเปนรอยละ 73.23 รองลงมารานสตูลคาสี คิดเปนรอยละ 25.23 และรานสยามอะไหล คิดเปน
รอยละ 21.85  
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกใชบริการรานคา
หากมีรานคาวสัดุกอสรางประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตาม
โฆษณาท่ีทานเคยเหน็ผานทาง TV) ทานจะไปใชบริการหรือไม 
 

หากมีรานคาวัสดุกอสรางประเภทสมัยใหม จํานวน  รอยละ 

ไปใชบริการ     238 73.23 

ไมใชบริการ 87 26.77 

รวม 325 100.00 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกไปใชบริการรานคาวัสดุกอสราง
ประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตามโฆษณาท่ีทานเคยเห็นผาน
ทาง TV) คิดเปนรอยละ 73.23 และมีเหตุผลเพราะมีสินคาครบ มีสินคาใหเลือกมาก มีสินคาใหม 
ราคาถูก เปรียบเทียบราคาสินคา ดูสินคา มีสินคาแปลกและแตกตางจากรานอ่ืนๆ มีบริการที่ดี และ
มีความทันสมัย  รองลงมาไมใชบริการ คิดเปนรอยละ 26.77 และมีเหตุผลเพราะราคาแพง ไมมีเวลา 
ไมสามารถตอรองราคาสินคาได และพนักงานมีความรูในงานบริการนอย 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีใชในการ
ตัดสินใจเลือกใชรานวัสดกุอสราง 
 

เหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือก 
ใชรานวัสดุกอสราง จํานวน  รอยละ 

รูจักเจาของราน 38 11.69 

สะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน 88 27.08 

มีสินคาใหเลือกหลากหลาย              62 19.08 

บริการเปนกันเอง 33 10.15 

ท่ีจอดรถสะดวก 42 12.92 

มีผูใชบริการเปนประจํา 24 7.38 

สินคาราคาถูก  37 11.38 

ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม 1 0.31 

รวม 325 100.00 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือกใช
รานวัสดุกอสรางเนื่องจากสะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน คิดเปนรอยละ 27.08 รองลงมามีสินคาให
เลือกหลากหลาย คิดเปนรอยละ 19.08 และที่จอดรถสะดวก คิดเปนรอยละ 12.92  
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีชําระเงินในการซ้ือ
สินคา 
 

วิธีชําระเงินในการซ้ือสินคา  จํานวน  รอยละ 

ชําระเงินดวยเงินสด   261 80.31 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 7 วัน 6 1.85 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 15 วัน 15 4.62 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 30 วัน 26 8.00 

บัตรเครดิต    35 10.77 

หมายเหตุ:     ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย 
 

 จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชําระเงินในการซ้ือสินคาดวยเงินสด 
คิดเปนรอยละ 80.31 รองลงมาชําระเงินดวยบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 10.77 และชําระเงินดวยเงิน
เช่ือ ภายใน 30 วัน คิดเปนรอยละ 8.00  
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สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุ
กอสราง ในอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ(Product) ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวสัดุกอสราง 
 

 
จากตารางท่ี 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ(Product) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสรางโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉล่ียรวม 3.73) โดยมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยท้ังหมดในระดับมาก  

 ระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

(แปลผล) 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑได
มาตรฐาน 

108 
(33.23) 

87 
(26.77) 

126 
(38.77) 

2 
(0.62) 

2 
(0.62) 

3.91 
(มาก) 

2. รานมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก 24 
(7.38) 

136 
(41.85) 

162 
(49.85) 

2 
(0.62) 

1 
(0.31) 

3.55 
(มาก) 

3. เปดบริการมานานแลว 21 
(6.46) 

141 
(43.38) 

156 
(48.00) 

5 
(1.54) 

2 
(0.62) 

3.54 
(มาก) 

4. รานคามีสินคาใหเลือก
หลากหลาย 58 

(17.85) 
139 

(42.77) 
118 

(36.31) 
9 

(2.77) 
1 

(0.31) 
3.75 

(มาก) 
5. รานคาขนาดและรุนของสินคาให
เลือกหลากหลาย 

57 
(17.54) 

171 
(52.62) 

88 
(27.08) 

5 
(1.54) 

4 
(1.23) 

3.84 
(มาก) 

6. รานคามีปริมาณสินคาเพียงพอ 
ตามความตองการของลูกคา 

57 
(17.54) 

161 
(49.54) 

101 
(31.08) 

6 
(1.85)  

3.83 
(มาก) 

7. เปนสินคายี่หอที่คนรูจัก และเปน
ที่ยอมรับ 

32 
(9.85) 

173 
(53.23) 

114 
(35.08) 

5 
(1.54) 

1 
(0.31) 

3.71 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.73 
(มาก) 
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ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน (คาเฉล่ีย 3.91) 
รองลงมาไดแก รานคาขนาดและรุนของสินคาใหเลือกหลากหลาย (คาเฉล่ีย 3.84) และรานคามี
ปริมาณสินคาเพียงพอ ตามความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 3.83) ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

 
ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวสัดุกอสราง 
 

 

 ระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

ปจจัยดานราคา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

(แปลผล) 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 68 

(20.92) 
130 

(40.00) 
121 

(37.23) 
6 

(1.85)  
3.80 

(มาก) 
2. ระยะเวลาในการชําระคาสินคา 42 

(12.92) 
138 

(42.46) 
135 

(41.54) 
7 

(2.15) 
3 

(0.92) 
3.64 

(มาก) 
3. ราคาสินคาสามารถยืดหยุนไดตาม
ปริมาณการซื้อ 

67 

(20.62) 
130 

(40.00) 
122 

(37.54) 
3 

(0.92) 
3 

(0.92) 
3.78 

(มาก) 
4. ราคาถูกกวารานอื่นๆ 82 

(25.23) 
146 

(44.92) 
88 

(27.08) 
4 

(1.23) 
5 

(1.54) 
3.91 

(มาก) 
5. มีสวนลดพิเศษใหในกรณีที่ซื้อ
สินคาเปนประจํา 

71 

(21.85) 
95 

(29.23) 
151 

(46.46) 
5 

(1.54) 
3 

(0.92) 
3.70 

(มาก) 
6. ระดับราคามีความหลากหลายตาม
คุณภาพสินคา 

62 

(19.08) 
123 

(37.85) 
136 

(41.85) 
2 

(0.62) 
2 

(0.62) 
3.74 

(มาก) 
7. มีราคาที่สามารถตอรองได 65 

(20.00) 
138 

(42.46) 
119 

(36.62) 
2 

(0.62) 
1 

(0.31) 
3.82 

(มาก) 
8. มีสวนลดใหในกรณีที่ซื้อเปนเงิน
สด 

68 

(20.92) 
139 

(42.77) 
112 

(34.46) 
5 

(1.54) 
1 

(0.31) 
3.83 

(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.78 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 18 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานราคา (Price) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสรางโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉล่ียรวม 3.78) ซ่ึงมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยท้ังหมดในระดับมาก 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ (คาเฉล่ีย 3.91) รองลงมาไดแก มี
สวนลดใหในกรณีท่ีซ้ือเปนเงินสด (คาเฉล่ีย 3.83) และมีราคาท่ีสามารถตอรองได(คาเฉล่ีย 3.82) ซ่ึง
ท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจดัจําหนาย (Place)ท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 
 

 

 ระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

ปจจัยดาน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 
สถานที่จัดจําหนาย จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

(แปลผล) 

1.มีทําเลที่ต้ังที่ดีสามารถหาไดงาย 35 
(10.77) 

174 
(53.54) 

109 
(33.54) 

6 
(1.85) 

1 
(0.31) 

3.73 
(มาก) 

2.มีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอ
การใชบริการ 

25 
(7.69) 

191 
(58.77) 

103 
(31.69) 

6 
(1.85)  

3.73 
(มาก) 

3.มีทางเขา-ออกสะดวก 22 
(6.77) 

172 
(52.92) 

121 
(37.23) 

9 
(2.77) 

1 
(0.31) 

3.63 
(มาก) 

4.มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 35 
(10.77) 

147 
(45.23) 

131 
(40.31) 

9 
(2.77) 

3 
(0.92) 

3.62 
(มาก) 

5.มีบริการโทรศัพทสั่งสินคาได 40 
(12.31) 

118 
(36.31) 

154 
(47.38) 

8 
(2.46) 

5 
(1.54) 

3.56 
(มาก) 

6.รานคาต้ังอยูใกลแหลงชุมชน 29 
(8.92) 

149 
(45.85) 

137 
(42.15) 

5 
(1.54) 

5 
(1.54) 

3.59 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.64 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย (Place)ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสรางโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.64) ซ่ึงมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยท้ังหมดในระดับมาก  
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีทําเลที่ต้ังท่ีดีสามารถหาไดงาย และมีเวลาเปด-ปดของ
รานสะดวกตอการใชบริการเทากัน (คาเฉล่ีย 3.73) รองลงมาไดแก มีทางเขา-ออกสะดวก (คาเฉล่ีย 
3.63) และมีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.72) ซ่ึงท้ังหมด มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 
 

 
จากตารางท่ี 20 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.57) โดยสวนใหญมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยในระดับมาก  

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีการสงเสริมการตลาด เชน ลด แลก แจก แถม (คาเฉล่ีย 
3.74) รองลงมาไดแก มีการจัดชิงโชคหรือใหของรางวัลสําหรับผูท่ีมาซ้ือสินคา (คาเฉล่ีย 3.53) ซ่ึง
ท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน สถานีวิทยุชุมชน 
(คาเฉล่ีย 3.46) ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

ปจจัยดาน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

การสงเสริมการตลาด จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

(แปลผล) 

1.มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน 
สถานีวิทยุชุมชน 

29 
(8.92) 

119 
(36.62) 

155 
(47.69) 

14 
(4.31) 

8 
(2.46) 

3.46 
(ปานกลาง) 

2.มีการจัดชิงโชคหรือใหของ
รางวัลสําหรับผูที่มาซื้อสินคา 

28 
(8.62) 

156 
48.00 () 

107 
(32.92) 

26 
(8.00) 

8 
(2.46) 

3.53 
(มาก) 

3. มีการสงเสริมการตลาด เชน ลด 
แลก แจก แถม  

62 
(19.08) 

150 
(46.15) 

85 
(26.15) 

20 
(6.15) 

8 
(2.46) 

3.74 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.57 
(มาก) 
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ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล (People) ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวสัดุกอสราง 
 

 

 ระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

ปจจัยดานบุคคล มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

(แปลผล) 

1.  พนักงานตอนรับมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี 

69 
(21.23) 

121 
(37.23) 

129 
(39.69) 

3 
(0.92) 

3 
(0.92) 

3.77 
(มาก) 

2. พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม มี
ความเปนกันเอง กับลูกคา 

67 
(20.62) 

126 
(38.77) 

126 
(38.77) 

3 
(0.92) 

3 
(0.92) 

3.77 
(มาก) 

3.  พนักงานใหบริการทานอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว 

59 
(18.15) 

162 
(49.85) 

99 
(30.46) 

4 
(1.23) 

1 
(0.31) 

3.84 
(มาก) 

4. พนักงานสามารถแนะนําสินคาได
เปนอยางดี 

62 
(19.08) 

154 
(47.38) 

101 
(31.08) 

6 
(1.85) 

2 
(0.62) 

3.82 
(มาก) 

5. พนักงานมีความรูความสามารถใน
การทํางานเปนอยางดี 

56 
(17.23) 

149 
(45.85) 

114 
(35.08) 

2 
(0.62) 

4 
(1.23) 

3.77 
(มาก) 

6.  พนักงานดูแลเอาใจใสทานเปน
อยางดี มีความ  กระตือรือรน 

58 
(17.85) 

149 
(45.85) 

113 
(34.77) 

4 
(1.23) 

1 
(0.31) 

3.80 
(มาก) 

7.  พนักงานสามารถแกปญหาได 58 
(17.85) 

124 
(38.15) 

132 
(40.62) 

10 
(3.08) 

1 
(0.31) 

3.70 
(มาก) 

8.  พนักงานสามารถรับคําสั่งซื้อได
ถูกตอง 

60 
(18.46) 

137 
(42.15) 

120 
(36.92) 

7 
(2.15) 

1 
(0.31) 

3.76 
(มาก) 

9.  จํานวนพนักงานเพียงพอที่จะ
ใหบริการ 

61 
(18.77) 

129 
(39.69) 

124 
(38.15) 

9 
(2.77) 

2 
(0.62) 

3.73 
(มาก) 

10. มีการใหบริการแกทานอยาง
เสมอภาค 

57 
(17.54) 

133 
(40.92) 

124 
(38.15) 

7 
(2.15) 

4 
(1.23) 

3.71 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.77 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 21 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจยัสวนประสมทาง
การตลาด ดานบุคคล (People) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉล่ียรวม 3.77) โดยมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยท้ังหมดในระดับมาก  

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและรวดเร็ว 
(คาเฉล่ีย 3.84) รองลงมาไดแก พนักงานสามารถแนะนําสินคาไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.82) และ
พนักงานดูแลเอาใจใสทานเปนอยางดี มีความ  กระตือรือรน (คาเฉล่ีย 3.80) ซ่ึงท้ังหมดมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ(Physical 
evidence)ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวสัดุกอสราง 
 

 
จากตารางท่ี 22 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ(Physical evidence)ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.58) โดยสวนใหญมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยในระดับมาก  

 ระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

(แปลผล) 

1. รานคาดูสะอาด 43 
(13.23) 

145 
(44.62) 

129 
(39.69) 

2 
(0.62) 

6 
(1.85) 

3.67 
(มาก) 

2. รานคาเปนตึกใหญหรูหรา  
ดูทันสมัย 

25 
()7.69 

125 
(38.46) 

156 
(48.00) 

12 
(3.69) 

7 
(2.15) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.มีการจัดตกแตงรานที่เปน
ระเบียบ 

28 
(8.62) 

163 
(50.15) 

122 
(37.54) 

6 
(1.85) 

6 
(1.85) 

3.62 
(มาก) 

4. เครื่องแบบของพนักงานดู
สะอาดเรียบรอย 

36 
(11.08) 

134 
(41.23) 

139 
(42.77) 

8 
(2.46) 

8 
(2.46) 

3.56 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.58 
(มาก) 
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ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก รานคาดูสะอาด (คาเฉล่ีย 3.67) รองลงมาไดแก มีการจัด
ตกแตงรานท่ีเปนระเบียบ (คาเฉล่ีย 3.62) และเคร่ืองแบบของพนักงานดูสะอาดเรียบรอย (คาเฉล่ีย 
3.56) ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ (Process)ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 
 

 
จากตารางท่ี 23 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานกระบวนการ (Process)ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสรางโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉล่ียรวม 3.79) โดยมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยท้ังหมดในระดับมาก  

 ระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

ปจจัยดานกระบวนการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

 จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

(แปลผล) 

1.  มีความรวดเร็วในการใหบริการ 82 
(25.23) 

126 
(38.77) 

112 
(34.46) 

2 
(0.62) 

3 
(0.92) 

3.87 
(มาก) 

2.  ขั้นตอนการสั่งสินคาสะดวก 
รวดเร็ว 

65 
(20.00) 

134 
(41.23) 

120 
(36.92) 

5 
(1.54) 

1 
(0.31) 

3.79 
(มาก) 

3.  พนักงานคิดเงินไดถูกตอง 
รวดเร็ว 

63 
(19.38) 

144 
(44.31) 

115 
(35.38) 

2 
(0.62) 

1 
(0.31) 

3.82 
(มาก) 

4. ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และ
ถูกตอง 

62 
(19.08) 

142 
(43.69) 

118 
()36.31 

2 
(0.62) 

1 
(0.31) 

3.81 
(มาก) 

5.มีบริการสงสินคาถึงราน หรือบาน
ลูกคา 

61 
(18.77) 

101 
(31.08) 

152 
(46.77) 

9 
(2.77) 

2 
(0.62) 

3.65 
(มาก) 

6. กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก 61 
(18.77) 

152 
(46.77) 

109 
(33.54) 

2 
(0.62) 

1 
(0.31) 

3.83 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.79 
(มาก) 
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ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีความรวดเร็วในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.87) รองลงมา
ไดแก กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 3.83) และพนักงานคิดเงินไดถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉล่ีย 
3.82) ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 24 สรุปสวนประสมการตลาด คาเฉล่ียรวมและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 
 

 
จากตารางท่ี 24 สรุปสวนประสมการตลาด คาเฉล่ียรวม และระดับของการมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบแบบสอบถามตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง โดยทุกปจจัยมี
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานกระบวนการ (คาเฉล่ียรวม 3.79) ดานราคา 
(คาเฉล่ียรวม 3.78 ) ดานบุคคล(คาเฉล่ียรวม 3.77 ) ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ียรวม 3.73) ดานสถานท่ี
จัดจําหนาย (คาเฉล่ียรวม 3.64) ดานลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ียรวม 3.58) และดานการสงเสริม
การตลาด (คาเฉล่ียรวม 3.57 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนประสมการตลาด คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 
ดานผลิตภัณฑ (Product) 3.73 มาก 4 
ดานราคา (Price) 3.78 มาก 2 
ดานสถานท่ีจดัจําหนาย (Place) 3.64 มาก 5 
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 3.57 มาก 7 
ดานบุคคล (People) 3.77 มาก 3 
ดานลักษณะทางกายภาพ(Physical evidence) 3.58 มาก 6 
ปจจัยดานกระบวนการ (Process) 3.79 มาก 1 
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 3.1 ขอมูลพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล จําแนกตาม  อายุ   
ตารางท่ี 25 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือในรานคา
วัสดุกอสราง จําแนกตามอายุ 
 

ประเภทของสนิคาที่เลือกซ้ือ 
ในรานคาวัสดุกอสราง 

อาย ุ

ไมเกิน 30 ป (n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป (n=52) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อุปกรณและเครื่องมือชาง 66 56.90 89 56.69 27 51.92 
อุปกรณไฟฟา   27 23.28 45 28.66 18 34.62 
ผลิตภัณฑสีและเคมีภัณฑ 29 25.00 35 22.29 15 28.85 
เหล็กรูปพรรณ 25 21.55 40 25.48 4 7.69 
อุปกรณประปา 48 41.38 71 45.22 22 42.31 
อุปกรณประมง 37 31.90 52 33.12 11 21.15 
สุขภัณฑ 32 27.59 59 37.58 14 26.92 
อุปกรณกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน 
ทราย    17 14.66 26 16.56 6 11.54 
อุปกรณการเกษตร 11 9.48 13 8.28 9 17.31 
ไมแปรรูป/ไมอัด 6 5.17 4 2.55 3 5.77 
อื่นๆ 0 0.00 1 0.64 0 0.00 

หมายเหตุ :   ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย อายุ
ไมเกิน 30 ป จาํนวน 116 ราย อายุ 31-40 ป จํานวน 157 ราย และอายุ 41 ปข้ึนไป จํานวน 52 ราย 

อ่ืน ๆ ไดแก ของตกแตงบาน จํานวน 1 ราย  
 
 จากตารางท่ี 25 พบวา ประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเเลือกซ้ือในรานคาวัสดุกอสราง
ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุเลือกซ้ือลําดับแรก ไดแก อุปกรณและเคร่ืองมือชาง รองลงมาไดแก
อุปกรณประปา และลําดับท่ีสาม  ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน40 ป เลือกซ้ือสุขภัณฑ  และอายุ
เกิน 41 ปข้ึนไป เลือกซ้ือผลิตภัณฑสีและเคมีภัณฑ  
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ตารางท่ี 26 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอาย ุ
 

เหตุผลที่ซ้ือวัสดุกอสรางไปใช 

อาย ุ

ไมเกิน 30 ป (n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป  (n=52) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
กอสรางส่ิงปลกูสรางใหม   12 10.34 17 10.83 9 17.31 
ตอเติมส่ิงปลูกสราง 24 20.69 38 24.20 10 19.23 
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง 78 67.24 98 62.42 32 61.54 
อื่นๆ                          2 1.72 4 2.55 1 1.92 

รวม 116 100.00 157 100.00 52 100.00 

 
 จากตารางท่ี 26 พบวาเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมี
เหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ลําดับท่ีแรกไดแก ซอมแซมส่ิงปลูกสราง รองลงมาไดแก ใชตอเติม
ส่ิงปลูกสราง และกอสรางส่ิงปลูกสรางใหม  
 

ตารางท่ี 27 แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวสัดุ
กอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เลือกราน 

อาย ุ

ไมเกิน 30 ป (n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป (n=52) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คนในครอบครัว                         46 39.66 73 46.50 12 23.08 

เพื่อน 25 21.55 25 15.92 17 32.69 

ผูรับเหมา                                    31 26.72 26 16.56 16 30.77 

ตัวเอง         59 50.86 95 60.51 31 59.62 

อ่ืนๆ 4 3.45 3 1.91 1 1.92 

หมายเหตุ :   ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย อายุ
ไมเกิน 30 ป จาํนวน 116 ราย อายุ 31-40 ป จํานวน 157 ราย และอายุ 41 ปข้ึนไป จํานวน 52 ราย 

อ่ืน ๆ ไดแก เจาของกิจการ จาํนวน 4 ราย หวัหนาชาง จํานวน 4 ราย  
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 จากตารางท่ี 27 พบวาผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวัสดุกอสราง 
ของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ ลําดับแรกไดแก ตัวเอง รองลงมา ไดแก คนในครอบครัว คือผู
มีสวนรวมในการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 40 ป สวน เพื่อน คือผูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจของ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปข้ึนไป และผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก
รานจําหนายสินคาวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ ลําดับท่ีสาม ไดแก ผูรับเหมา  
 
ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนและรอยละของเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสรางของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

เวลาที่สะดวกในการใชบริการ 

อาย ุ

ไมเกิน 30 ป(n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป (n=52) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เวลา 7.00-12.00 น.                              47 40.52 41 26.11 31 59.62 

เวลา 12.00-13.00 น. 30 25.86 66 42.04 5 9.62 

เวลา 13.00-18.00 น.                       33 28.45 42 26.75 16 30.77 

เวลาอื่น ๆ 6 5.17 8 5.10 0 0.00 

รวม 116 100.00 157 100.00 52 100.00 

หมายเหตุ :    อ่ืน ๆ ไดแก เวลา7.00-18.00 น. จํานวน 2 ราย เวลา17.00 น. เปนตนไป จํานวน 5 
ราย เวลา17.00-20.00 น. จํานวน 3 ราย ตลอดเวลา จํานวน 2 ราย และเวลา7.00-16.00 น. จํานวน 2 
ราย 
 
 จากตารางท่ี 28 พบวาเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสรางของผูตอบ
แบบสอบถามอายุไมเกิน 30 ป  และอายุ 41 ปข้ึนไป ไดแก เวลา 7.00 – 12.00 น. และอายุ 31-40 ป 
ไดแก เวลา 12.00 – 13.00 น.  
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ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสราง ของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

วันท่ีสะดวกในการใชบริการ 

อาย ุ

ไมเกิน 30 ป(n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป (n=52)  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จันทร-ศุกร                                  46 39.66 44 28.03 31 59.62 

 เสาร-อาทิตย 28 24.14 62 39.49 8 15.38 

วันหยุด           36 31.03 35 22.29 11 21.15 

 ตนเดือน-ปลายเดือน    6 5.17 16 10.19 2 3.85 

รวม 116 100.00 157 100.00 52 100.00 

 

 จากตารางท่ี 29 พบวาวันท่ีสะดวกในการใชบริการของผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 30 
ป  และอายุ 41 ปข้ึนไป ไดแก วันจันทร-ศุกร และอายุ 31-40 ป ไดแก วันเสาร-อาทิตย  
 
ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนและรอยละของการเปรียบเทียบราคาของแตละรานคากอนการตัดสินใจ
ซ้ือ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

เปรียบเทียบราคาแตละราน 

กอนการตัดสินใจซื้อ 

อายุ 

ไมเกิน 30 ป (n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป (n=52) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีการเปรียบเทียบ 83 71.55 82 52.23 38 73.08 

ไมมีการเปรียบเทียบ 33 28.45 75 47.77 14 26.92 

รวม 116 100.00 157 100.00 52 100.00 

 จากตารางท่ี 30 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีการเปรียบเทียบราคาของแตละ
รานคากอนการตัดสินใจซ้ือ  
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ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนและรอยละของการเลือกใชบริการรานคาหากมีรานคาวัสดุกอสราง
ประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตามโฆษณาท่ีทานเคยเห็นผาน
ทาง TV) ทานจะไปใชบริการหรือไม ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจําแนกตามอายุ 
 

หากมีรานคาวัสดุกอสรางประเภท
สมัยใหม 

อายุ 

ไมเกิน 30 ป (n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป (n=52) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไปใชบริการ     92 79.31 115 73.25 31 59.62 

ไมใชบริการ 24 20.69 42 26.75 21 40.38 

รวม 116 100.00 157 100.00 52 100.00 

 

 จากตารางท่ี 31 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุเลือกไปใชบริการรานคาวัสดุ
กอสรางประเภทสมัยใหม เชน รานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตามโฆษณาท่ีทานเคย
เห็นผานทาง TV)  
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ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือกใชรานวัสดุกอสรางของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

เหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือก 
ใชรานวัสดุกอสราง 

อายุ 

ไมเกิน 30 ป (n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป (n=52) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รูจักเจาของราน 11 9.48 18 11.46 9 17.31 

สะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน 29 25.00 44 28.03 15 28.85 

มีสินคาใหเลือกหลากหลาย       22 18.97 30 19.11 10 19.23 

บริการเปนกันเอง 7 6.03 17 10.83 9 17.31 

ท่ีจอดรถสะดวก 12 10.34 27 17.20 3 5.77 

มีผูใชบริการเปนประจํา 16 13.79 6 3.82 2 3.85 

สินคาราคาถูก  19 16.38 15 9.55 3 5.77 

ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม 0 0.00 0 0.00 1 1.92 

รวม 116 100.00 157 100.00 52 100.00 

 

 จากตารางท่ี 32 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจ
เลือกใชรานวัสดุกอสรางเนื่องจากสะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน  
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ตารางท่ี 33 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีชําระเงินในการซ้ือสินคาของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอาย ุ

 

วิธีชําระเงินในการซ้ือสินคา 

อายุ 

ไมเกิน 30 ป (n=116) 31 - 40 ป (n=157) 41 ปขึ้นไป (n=52) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชําระเงินดวยเงินสด   93 80.17 131 83.44 37 71.15 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 7 วัน 3 2.59 3 1.91 0 0.00 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 15 วัน 5 4.31 8 5.10 2 3.85 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 30 วัน 12 10.34 7 4.46 7 13.46 

บัตรเครดิต    10 8.62 17 10.83 8 15.38 

หมายเหตุ:     ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย อายุไม
เกิน 30 ป จํานวน 116 ราย อายุ 31-40 ป จํานวน 157 ราย และอายุ 41 ปข้ึนไป จํานวน 52 ราย 
 

 จากตารางท่ี 33 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุชําระเงินในการซ้ือสินคาดวยเงินสด  
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ตารางท่ี 34 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
วัสดุกอสราง จําแนกตามอาย ุ
 

 

จากตารางท่ี 34 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 

 
 

 อาย ุ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมเกิน 30 ป 
(n = 116) 

31 - 40 ป 
(n = 157) 

41 ปขึ้นไป 
(n = 52) 

 คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 
 (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1. คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน 3.86 3.85 4.21 
  (มาก)  (มาก) (มาก) 
2. รานมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก 3.55 3.51 3.69 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
3. เปดบริการมานานแลว 3.52 3.50 3.67 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
4. รานคามีสินคาใหเลือกหลากหลาย 3.78 3.66 3.98 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
5. รานคาขนาดและรุนของสินคาใหเลือก 3.87 3.78 3.92 
หลากหลาย  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
6. รานคามีปริมาณสินคาเพียงพอ ตาม 3.84 3.80 3.90 
ความตองการของลูกคา  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
7. เปนสินคายี่หอท่ีคนรูจัก และเปนท่ี 3.72 3.68 3.75 
ยอมรับ  (มาก)  (มาก)  (มาก) 

คาเฉลีย่รวม 3.73 3.68 3.88 
 (แปลผล)  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
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ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกชวงอายุไดแก คุณภาพของ
ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน  ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุไม
เกิน 30 ป มีความพึงพอใจตอรานคาขนาดและรุนของสินคาใหเลือกหลากหลาย ในคาเฉลี่ยสูงสุด
ระดับมากเชนกัน 
 
ตารางท่ี 35 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
กอสราง จําแนกตามอาย ุ

 อาย ุ

ปจจัยดานราคา ไมเกิน 30 ป 
(n = 116) 

31 - 40 ป 
(n = 157) 

41 ปขึ้นไป 
(n = 52) 

 คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 
 (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.87 3.69 3.96 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
2. ระยะเวลาในการชําระคาสินคา 3.73 3.56 3.69 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
3. ราคาสินคาสามารถยืดหยุนไดตาม 3.87 3.68 3.90 
ปริมาณการซ้ือ  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
4. ราคาถูกกวารานอื่นๆ 3.92 3.84 4.10 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
5. มีสวนลดพิเศษใหในกรณีท่ีซื้อสินคา 3.84 3.54 3.85 
เปนประจํา  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
6. ระดับราคามีความหลากหลายตาม 3.88 3.58 3.94 
คุณภาพสินคา  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
7. มีราคาท่ีสามารถตอรองได 3.96 3.68 3.92 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
8. มีสวนลดใหในกรณีท่ีซื้อเปนเงินสด 3.91 3.69 4.06 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 

คาเฉลีย่รวม 3.87 3.66 3.93 
 (แปลผล)  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
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จากตารางท่ี 35 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา

โดยรวมในระดับมาก 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกชวงอายุไดแก ราคาถูกกวา

รานอ่ืนๆ ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุไมเกิน 30 ป มี
ความพึงพอใจตอมีราคาท่ีสามารถตอรองได ในคาเฉล่ียสูงสุดระดับมากเชนกัน 
 
ตารางท่ี 36 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามอายุ 
 

 

 อาย ุ

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย ไมเกิน 30 ป 
(n = 116) 

31 - 40 ป 
(n = 157) 

41 ปขึ้นไป 
(n = 52) 

 คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 
 (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.มีทําเลท่ีต้ังท่ีดีสามารถหาไดงาย 3.76 3.66 3.88 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
2.มีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใช 3.78 3.65 3.83 
บริการ  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
3.มีทางเขา-ออกสะดวก 3.64 3.61 3.69 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
4.มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.59 3.62 3.69 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
5.มีบริการโทรศัพทสั่งสินคาได 3.52 3.53 3.73 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
6.รานคาต้ังอยูใกลแหลงชุมชน 3.59 3.55 3.73 
  (มาก)  (มาก)  (มาก) 

คาเฉลีย่รวม 3.65 3.60 3.76 
 (แปลผล)  (มาก)  (มาก)  (มาก) 
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จากตารางท่ี 36 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี

จัดจําหนาย โดยรวมในระดับมาก 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกชวงอายุไดแก มีทําเลที่ต้ังท่ีดี

สามารถหาไดงาย ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุไมเกิน 30 ป 
มีความพึงพอใจตอมีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใช  ในคาเฉล่ียสูงสุดระดับมากเชนกัน 
 
ตารางท่ี 37 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามอายุ 
 

 
จากตารางท่ี 37 พบวาผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกชวงอายุมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุ 41 ปข้ึนไปมี
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง 
 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุไดแก มีการสงเสริม
การตลาด เชน ลด แลก แจก แถม ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 

 อาย ุ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไมเกิน 30 ป 
(n = 116) 

31 - 40 ป 
(n = 157) 

41 ปขึ้นไป 
(n = 52) 

 คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 
 (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน สถานี 3.48 3.48 3.33 
วิทยุชุมชน (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.มีการจัดชิงโชคหรือใหของรางวัล 3.46 3.59 3.48 
สําหรับผูท่ีมาซ้ือสินคา (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
3. มีการสงเสรมิการตลาด เชน ลด แลก 3.70 3.81 3.60 
แจก แถม (มาก) (มาก) (มาก) 

คาเฉลีย่รวม 3.55 3.63 3.47 
 (แปลผล)  (มาก)  (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 38 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
กอสราง จําแนกตามอายุ 
 

 

 อายุ 

ปจจัยดานบุคคล ไมเกิน 30 ป 
(n = 116) 

31 - 40 ป 
(n = 157) 

41 ปขึ้นไป 
(n = 52) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.  พนักงานตอนรับมีมนุษยสัมพันธที่ดี 3.88 3.64 3.92 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
2. พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม มีความ 3.88 3.68 3.83 
เปนกันเอง กับลูกคา (มาก) (มาก) (มาก) 
3.  พนักงานใหบริการทานอยางถูกตอง 3.89 3.81 3.85 
และรวดเร็ว (มาก) (มาก) (มาก) 
4. พนักงานสามารถแนะนําสินคาไดเปน 3.90 3.75 3.90 
อยางดี (มาก) (มาก) (มาก) 
5. พนักงานมีความรูความสามารถในการ 3.79 3.73 3.87 
ทํางานเปนอยางดี (มาก) (มาก) (มาก) 
6.  พนักงานดูแลเอาใจใสทานเปนอยางดี  3.77 3.80 3.85 
มีความกระตือรือรน (มาก) (มาก) (มาก) 
7.  พนักงานสามารถแกปญหาได 3.71 3.69 3.73 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
8.  พนักงานสามารถรับคําสั่งซื้อไดถูกตอง 3.76 3.73 3.88 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
9.  จํานวนพนักงานเพียงพอที่จะใหบริการ 3.72 3.72 3.81 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
10. มีการใหบริการแกทานอยางเสมอภาค 3.70 3.68 3.85 

 (มาก) (มาก) (มาก) 
คาเฉลี่ยรวม 3.80 3.72 3.85 

 (แปลผล)  (มาก)  (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 38 พบวาผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกชวงอายุมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
บุคคลโดยรวมในระดับมาก  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุไมเกิน 30 ป ไดแก 
พนักงานสามารถแนะนําสินคาไดเปนอยางดี  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม
ชวงอายุ 31 -40 ป ไดแก พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและรวดเร็ว  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 41 ปข้ึนไป ไดแก พนักงานตอนรับมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  
 
ตารางท่ี 39 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามอายุ 
 

 
จากตารางท่ี 39 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีความพึงพอใจตอปจจัยดานลักษณะ

ทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุไดแก รานคาดูสะอาด 
ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก  

 อายุ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ไมเกิน 30 ป 
(n = 116) 

31 - 40 ป 
(n = 157) 

41 ปขึ้นไป 
(n = 52) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1. รานคาดูสะอาด 3.63 3.64 3.85 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
2. รานคาเปนตึกใหญหรูหรา ดูทันสมัย 3.36 3.46 3.65 
 (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
3.มีการจัดตกแตงรานที่เปนระเบียบ 3.59 3.61 3.71 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
4. เครื่องแบบของพนักงานดูสะอาด 3.53 3.57 3.60 
เรียบรอย (มาก) (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.53 3.57 3.70 
 (แปลผล)  (มาก)  (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 40 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามอายุ 
 

 
จากตารางท่ี 40 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

กระบวนการโดยรวมในระดับมาก 
 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุไมเกิน 30 ป

ไดแก พนักงานคิดเงินไดถูกตอง รวดเร็ว  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามชวง
อายุ 31 - 40 ป ไดแก กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบ
แบบสอบถามชวงอายุ 41 ปข้ึนไป ไดแก มีความรวดเร็วในการใหบริการ  

 อายุ 

ปจจัยดานกระบวนการ ไมเกิน 30 ป 
(n = 116) 

31 - 40 ป 
(n = 157) 

41 ปขึ้นไป 
(n = 52) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.  มีความรวดเร็วในการใหบริการ 3.91 3.78 4.06 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
2.  ขั้นตอนการสั่งสินคาสะดวก รวดเร็ว 3.84 3.69 3.96 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
3.  พนักงานคิดเงินไดถูกตอง รวดเร็ว 3.93 3.69 3.96 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
4. ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และถูกตอง 3.90 3.71 3.88 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
5.มีบริการสงสินคาถึงราน หรือบานลูกคา 3.70 3.58 3.73 
 (มาก) (มาก) (มาก) 

6. กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก 3.86 3.80 3.85 
 (มาก) (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.86 3.71 3.91 
 (แปลผล)  (มาก)  (มาก) (มาก) 
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3.2 ขอมูลพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ

ตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 41 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือในรานคา
วัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประเภทของสนิคาที่เลือกซ้ือ 
ในรานคาวัสดุกอสราง 

 ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี
(n=229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป   
(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อุปกรณและเครื่องมือชาง 131 57.21 51 53.13 
อุปกรณไฟฟา   52 22.71 38 39.58 
ผลิตภัณฑสีและเคมีภัณฑ 44 19.21 35 36.46 
เหล็กรูปพรรณ 48 20.96 21 21.88 
อุปกรณประปา 96 41.92 45 46.88 
อุปกรณประมง 79 34.50 21 21.88 
สุขภัณฑ 74 32.31 31 32.29 
อุปกรณกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย    32 13.97 17 17.71 
อุปกรณการเกษตร 26 11.35 7 7.29 
ไมแปรรูป/ไมอัด 7 3.06 6 6.25 
อื่นๆ 0 0.00 1 1.04 

หมายเหตุ :   ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย 
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 229 ราย และ ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป        
จํานวน 96 ราย  
 
 จากตารางท่ี 41 พบวา ประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเเลือกซ้ือในรานคาวัสดุกอสราง
ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษาเลือกซ้ือลําดับแรก ไดแก อุปกรณและเคร่ืองมือชาง 
รองลงมา ไดแก อุปกรณประปา และลําดับท่ีสาม  ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี เลือกซ้ืออุปกรณประมง  และระดับการศึกษาปริญญาตรีปข้ึนไป เลือกซ้ืออุปกรณไฟฟา 
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ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

เหตุผลที่ซ้ือวัสดุกอสรางไปใช 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี

(n=229) 
ปริญญาตรีขึ้นไป   

(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอสรางส่ิงปลกูสรางใหม   20 8.73 18 18.75 
ตอเติมส่ิงปลูกสราง 45 19.65 27 28.13 
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง 158 69.00 50 52.08 
อื่นๆ                          6 2.62 1 1.04 

รวม 229 100.00 96 100.00 
 

 จากตารางท่ี 42 พบวาเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับ
การศึกษามีเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ลําดับแรกไดแก ซอมแซมส่ิงปลูกสราง รองลงมาไดแก 
ใชตอเติมส่ิงปลูกสราง และกอสรางส่ิงปลูกสรางใหม  
 

ตารางท่ี 43 แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวสัดุ
กอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกราน 

 ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี    

(n=229) 
ปริญญาตรีขึ้นไป       

(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คนในครอบครัว                               87 37.99 44 45.83 
เพื่อน 49 21.40 18 18.75 
ผูรับเหมา                                          56 24.45 17 17.71 
ตัวเอง         118 51.53 67 69.79 
อ่ืนๆ 7 3.06 1 1.04 
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หมายเหตุ :   ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย 
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 229 ราย     และ   ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป        
จํานวน 96 ราย  
 
 จากตารางท่ี 43 พบวาผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวัสดุกอสราง 
ของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงระดับการศึกษา ลําดับแรกไดแก ตัวเอง รองลงมา ไดแก คนใน
ครอบครัว ลําดับท่ีสาม ไดแก ผูรับเหมา คือผูมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามที่
มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี สวน เพื่อน คือผูมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  
 
ตารางท่ี 44 แสดงจํานวนและรอยละของเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสรางของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

เวลาที่สะดวกในการใชบริการ 

 ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี       
(n=229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป         
(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เวลา 7.00-12.00 น.                                   95 41.48 24 25.00 

เวลา 12.00-13.00 น. 70 30.57 31 32.29 

เวลา 13.00-18.00 น.                       54 23.58 37 38.54 

เวลาอื่น ๆ 10 4.37 4 4.17 

รวม 229 100.00 96 100.00 

หมายเหตุ :    อ่ืน ๆ ไดแก เวลา7.00-18.00 น. จํานวน 2 ราย เวลา17.00 น. เปนตนไป จํานวน 5 
ราย เวลา17.00-20.00 น. จํานวน 3 ราย ตลอดเวลา จํานวน 2 ราย และเวลา7.00-16.00 น. จํานวน 2 
ราย 
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 จากตารางท่ี 44 พบวาเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสรางของผูตอบ
แบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ไดแก เวลา 7.00 – 12.00 น. และระดับการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป ไดแก เวลาเวลา 13.00-18.00 น. รองลงมาเวลา 12.00 – 13.00 น. ลําดับท่ีสามเวลา 
13.00 – 18.00 น. ของผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และเวลา 7.00-12.00 
น. ของผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป               

                     
ตารางท่ี 45 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสราง ของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ระดับการศึกษา 
 

วันท่ีสะดวกในการใชบริการ 

 ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี         
(n=229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป         
(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จันทร-ศุกร                                  85 37.12 36 37.50 

 เสาร-อาทิตย 69 30.13 29 30.21 

วันหยุด           61 26.64 21 21.88 

 ตนเดือน-ปลายเดือน    14 6.11 10 10.42 

รวม 229 100.00 96 100.00 
 

 จากตารางท่ี 45 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการรานคาวัสดุกอสรางในวัน
จันทร-ศุกร รองลงมาวันเสาร-อาทิตย และวันหยุด 
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ตารางท่ี 46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเปรียบเทียบราคาของ
แตละรานคากอนการตัดสินใจซ้ือ 
 

เปรียบเทียบราคาแตละราน 

กอนการตัดสินใจซื้อ 

 ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี      
(n=229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป        
(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีการเปรียบเทียบ 146 63.76 57 59.38 

ไมมีการเปรียบเทียบ 83 36.24 39 40.63 

รวม 229 100.00 96 100.00 

 

 จากตารางท่ี 37 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเปรียบเทียบราคาของแตละ
รานคากอนการตัดสินใจซ้ือ รองลงมาไมมีการเปรียบเทียบราคาของแตละรานคากอนการตัดสินใจ
ซ้ือ  
 
ตารางท่ี 47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกใชบริการรานคา
หากมีรานคาวสัดุกอสรางประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตาม
โฆษณาท่ีทานเคยเหน็ผานทาง TV) ทานจะไปใชบริการหรือไม 
 

หากมีรานคาวัสดุกอสรางประเภทสมัยใหม 

 ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี        
(n=229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป         
(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไปใชบริการ     171 74.67 67 69.79 

ไมใชบริการ 58 25.33 29 30.21 

รวม 229 100.00 96 100.00 
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 จากตารางท่ี 47 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกไปใชบริการรานคาวัสดุกอสราง
ประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตามโฆษณาท่ีทานเคยเห็นผาน
ทาง TV) และมีเหตุผลเพราะมีสินคาครบ มีสินคาใหเลือกมาก มีสินคาใหม ราคาถูก เปรียบเทียบ
ราคาสินคา ดูสินคา มีสินคาแปลกและแตกตางจากรานอ่ืนๆ มีบริการที่ดี และมีความทันสมัย  
รองลงมาไมใชบริการ และมีเหตุผลเพราะราคาแพง ไมมีเวลา ไมสามารถตอรองราคาสินคาได และ
พนักงานมีความรูในงานบริการนอย 
 
ตารางท่ี 48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีใชในการ
ตัดสินใจเลือกใชรานวัสดกุอสราง 
 

เหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือก 
ใชรานวัสดุกอสราง 

 ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี          
(n=229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป          
(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รูจักเจาของราน 25 10.92 13 13.54 

สะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน 62 27.07 26 27.08 

มีสินคาใหเลือกหลากหลาย              47 20.52 15 15.63 

บริการเปนกันเอง 25 10.92 8 8.33 

ท่ีจอดรถสะดวก 30 13.10 12 12.50 

มีผูใชบริการเปนประจํา 16 6.99 8 8.33 

สินคาราคาถูก  23 10.04 14 14.58 

ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม 1 0.44 0 0.00 

รวม 229 100.00 96 100.00 

 

 จากตารางท่ี 48 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือกใช
รานวัสดุกอสรางเนื่องจากสะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน รองลงมามีสินคาใหเลือกหลากหลาย ลําดับท่ี
สาม ท่ีจอดรถสะดวก และสินคาราคาถูก 
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ตารางท่ี 49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีชําระเงินในการซ้ือ
สินคา 
 

วิธีชําระเงินในการซ้ือสินคา 

 ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี         
(n=229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป         
(n=96) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชําระเงินดวยเงินสด   185 80.79 76 79.17 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 7 วัน 6 2.62 0 0.00 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 15 วัน 13 5.68 2 2.08 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 30 วัน 16 6.99 10 10.42 

บัตรเครดิต    19 8.30 16 16.67 

หมายเหตุ:     ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย ระดับ
การศึกษาไมเกิน 30 ป จํานวน 116 ราย ระดับการศึกษา 31-40 ป จํานวน 157 ราย และระดับ
การศึกษา 41 ปข้ึนไป จํานวน 52 ราย 
 

 จากตารางท่ี 49 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชําระเงินในการซ้ือสินคาดวยเงินสด 
รองลงมาชําระเงินดวยบัตรเครดิต และชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 30 วัน  
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ตารางท่ี 50 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
วัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
จากตารางท่ี 50 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก  
โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึง

พอใจในระดับมาก ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน   
 

  ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(n = 229) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

(n = 96) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน 3.84 4.08 
 (มาก) (มาก) 
2. รานมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก 3.55 3.56 
 (มาก) (มาก) 
3. เปดบริการมานานแลว 3.53 3.54 
 (มาก) (มาก) 
4. รานคามีสินคาใหเลือกหลากหลาย 3.71 3.85 
 (มาก) (มาก) 
5. รานคาขนาดและรุนของสินคาใหเลือกหลากหลาย 3.80 3.92 
 (มาก) (มาก) 
6. รานคามีปริมาณสินคาเพียงพอ ตามความตองการ 3.79 3.91 
ของลูกคา (มาก) (มาก) 
7. เปนสินคายี่หอที่คนรูจัก และเปนที่ยอมรับ 3.69 3.76 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.70 3.80 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 51 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
กอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
จากตารางท่ี 51 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก  
โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึง

พอใจในระดับมาก ไดแก ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ  

  ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานราคา 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(n = 229) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

(n = 96) 

  คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 

1. ราคาเหมาะสมกับ 3.76 3.89 
คุณภาพ (มาก) (มาก) 
2. ระยะเวลาในการชําระ 3.62 3.70 
คาสินคา (มาก) (มาก) 
3. ราคาสินคาสามารถ 3.76 3.84 
ยืดหยุนไดตามปริมาณการซื้อ (มาก) (มาก) 
4. ราคาถูกกวารานอื่นๆ 3.86 4.02 
 (มาก) (มาก) 
5. มีสวนลดพิเศษใหใน 3.64 3.83 
กรณีที่ซื้อสินคาเปนประจํา (มาก) (มาก) 
6. ระดับราคามีความ 3.71 3.82 
หลากหลายตามคุณภาพสินคา (มาก) (มาก) 
7. มีราคาที่สามารถ 3.78 3.91 
ตอรองได (มาก) (มาก) 
8. มีสวนลดใหในกรณีที่ 3.79 3.93 
ซื้อเปนเงินสด (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.74 3.87 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 52 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
จากตารางท่ี 52 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

สถานท่ีจัดจําหนาย โดยรวมในระดับมาก  
โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี

ไดแก มีทําเลท่ีต้ังท่ีดีสามารถหาไดงาย และมีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใชบริการมีความ
พึงพอใจในระดับมากเทากนั ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ไดแก มีทําเลที่ต้ังท่ีดีสามารถหาไดงาย  

 

  ระดับการศึกษา 

ปจจัยดาน 
ชองทางการจัดจําหนาย 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
(n = 229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
(n = 96) 

  คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
  (แปลผล) (แปลผล) 

1.มีทําเลที่ต้ังที่ดีสามารถหาไดงาย 3.72 3.76 
 (มาก) (มาก) 
2.มีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใชบริการ 3.72 3.74 
 (มาก) (มาก) 
3.มีทางเขา-ออกสะดวก 3.60 3.71 
 (มาก) (มาก) 
4.มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.58 3.74 
 (มาก) (มาก) 
5.มีบริการโทรศัพทสั่งสินคาได 3.49 3.72 
 (ปานกลาง) (มาก) 
6.รานคาต้ังอยูใกลแหลงชุมชน 3.55 3.71 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.61 3.73 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 53 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

ปจจัยดาน 
การสงเสริมการตลาด 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
(n = 229) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
(n = 96) 

  คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
  (แปลผล) (แปลผล) 

1.มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน สถานีวิทยุชุมชน 3.40 3.58 
 (ปานกลาง) (มาก) 
2.มีการจัดชิงโชคหรือใหของ 3.47 3.66 
รางวัลสําหรับผูที่มาซื้อสินคา (ปานกลาง) (มาก) 
3. มีการสงเสริมการตลาด เชน ลด แลกแจก แถม 3.66 3.92 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.51 3.72 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 53 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก  

โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึง
พอใจในระดับมาก ไดแก มีการสงเสริมการตลาด เชน ลด แลกแจก แถม  
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ตารางท่ี 54 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
กอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานบุคคล 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(n = 229) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

(n = 96) 

  คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
  (แปลผล) (แปลผล) 

1.  พนักงานตอนรับมีมนุษยสัมพันธที่ดี 3.74 3.83 
 (มาก) (มาก) 
2. พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม มีความเปน 3.73 3.86 
กันเอง กับลูกคา (มาก) (มาก) 
3.  พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและ 3.79 3.98 
รวดเร็ว (มาก) (มาก) 
4. พนักงานสามารถแนะนําสินคาไดเปนอยางดี 3.77 3.96 
 (มาก) (มาก) 
5.พนักงานมีความรูความสามารถในการทํางาน 3.71 3.92 
เปนอยางดี (มาก) (มาก) 
6.  พนักงานดูแลเอาใจใสทาน เปนอยางดี มี 3.74 3.93 
ความกระตือรือรน (มาก) (มาก) 
7.  พนักงานสามารถแกปญหาได 3.68 3.75 
 (มาก) (มาก) 
8.  พนักงานสามารถรับคําสั่งซื้อไดถูกตอง 3.74 3.82 
 (มาก) (มาก) 
9.  จํานวนพนักงานเพียงพอที่จะใหบริการ 3.70 3.80 
 (มาก) (มาก) 
10. มีการใหบริการแกทานอยางเสมอภาค 3.66 3.83 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.73 3.87 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 54 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
สถานท่ีจัดจําหนาย โดยรวมในระดับมาก  

โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึง
พอใจในระดับมาก ไดแก พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 
ตารางท่ี 55 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(n = 229) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

(n = 96) 

  คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
  (แปลผล) (แปลผล) 

1. รานคาดูสะอาด 3.65 3.72 
 (มาก) (มาก) 
2. รานคาเปนตึกใหญหรูหรา ดูทันสมัย 3.42 3.54 
 (ปานกลาง) (มาก) 
3.มีการจัดตกแตงรานที่เปนระเบียบ 3.59 3.69 
 (มาก) (มาก) 
4. เครื่องแบบของพนักงานดูสะอาดเรียบรอย 3.54 3.60 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.55 3.64 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 55 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก  ไดแก รานคาดูสะอาด  
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ตารางท่ี 56 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานกระบวนการ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(n = 229) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

(n = 96) 

  คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
  (แปลผล) (แปลผล) 

1.  มีความรวดเร็วในการใหบริการ 3.79 4.05 
 (มาก) (มาก) 
2.  ขั้นตอนการสั่งสินคาสะดวก รวดเร็ว 3.74 3.91 
 (มาก) (มาก) 
3.  พนักงานคิดเงินไดถูกตอง รวดเร็ว 3.80 3.85 
 (มาก) (มาก) 
4. ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และถูกตอง 3.80 3.82 
 (มาก) (มาก) 
5.มีบริการสงสินคาถึงราน หรือบานลูกคา 3.62 3.71 
 (มาก) (มาก) 
6. กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก 3.81 3.88 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.76 3.87 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 

 
 

จากตารางท่ี 56 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
กระบวนการ โดยรวมในระดับมาก  

โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี
ไดแก กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก ปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ไดแก มีความรวดเร็วในการใหบริการ ซ่ึงมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
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3.3 ขอมูลพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล จําแนกตาม รายได   
ตารางท่ี 57 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือในรานคา
วัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ประเภทของสนิคาที่เลือกซ้ือ 
ในรานคาวัสดุกอสราง 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000      
(n=208) 

15,001 บาทขึ้นไป 
(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อุปกรณและเครื่องมือชาง 128 61.54 54 46.15 
อุปกรณไฟฟา   47 22.60 43 36.75 
ผลิตภัณฑสีและเคมีภัณฑ 46 22.12 33 28.21 
เหล็กรูปพรรณ 46 22.12 23 19.66 
อุปกรณประปา 93 44.71 48 41.03 
อุปกรณประมง 77 37.02 23 19.66 
สุขภัณฑ 69 33.17 36 30.77 
อุปกรณกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย    29 13.94 20 17.09 
อุปกรณการเกษตร 25 12.02 8 6.84 
ไมแปรรูป/ไมอัด 7 3.37 6 5.13 
อื่นๆ 0 0.00 1 0.85 

หมายเหตุ :   ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย 
รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 30 ป จํานวน 116 ราย รายไดเฉล่ียตอเดือน 31-40 ป จํานวน 157 ราย 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน 41 ปข้ึนไป จํานวน 52 ราย 

อ่ืน ๆ ไดแก ของตกแตงบาน จํานวน 1 ราย  
 
 จากตารางท่ี 57 พบวา ประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเเลือกซ้ือในรานคาวัสดุกอสราง
ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเลือกซ้ือลําดับแรก ไดแก อุปกรณและเคร่ืองมือชาง รองลงมา
ไดแกอุปกรณประปา และลําดับท่ีสาม  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน15,000 บาท 
เลือกซ้ืออุปกรณประมง  และรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป เลือกซ้ืออุปกรณไฟฟา  
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ตารางท่ี 58 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 
 

เหตุผลที่ซ้ือวัสดุกอสรางไปใช 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 15,000      

(n=208)  
15,001 บาทขึ้นไป

(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กอสรางส่ิงปลกูสรางใหม   16 7.69 22 18.80 
ตอเติมส่ิงปลูกสราง 37 17.79 35 29.91 
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง 153 73.56 55 47.01 
อื่นๆ                          2 0.96 5 4.27 

รวม 208 100.00 117 100.00 
 

 จากตารางท่ี 58 พบวาเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายได
เฉล่ียตอเดือนมีเหตุผลท่ีซ้ือวัสดุกอสรางไปใช ลําดับท่ีแรกไดแก ซอมแซมส่ิงปลูกสราง รองลงมา
ไดแก ใชตอเติมส่ิงปลูกสราง และกอสรางส่ิงปลูกสรางใหม  
 

ตารางท่ี 59 แสดงจํานวนและรอยละของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวสัดุ
กอสราง ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกราน 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 15,000          

(n=208)   
15,001 บาทขึ้นไป    

(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คนในครอบครัว                               92 44.23 39 33.33 
เพื่อน 47 22.60 20 17.09 
ผูรับเหมา                                          47 22.60 26 22.22 
ตัวเอง         112 53.85 73 62.39 
อ่ืนๆ 5 2.40 3 2.56 
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หมายเหตุ :   ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย 
รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 30 ป จํานวน 116 ราย รายไดเฉล่ียตอเดือน 31-40 ป จํานวน 157 ราย 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน 41 ปข้ึนไป จํานวน 52 ราย 

อ่ืน ๆ ไดแก เจาของกิจการ จาํนวน 4 ราย หวัหนาชาง จํานวน 4 ราย  
 
 จากตารางท่ี 59 พบวาผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวัสดุกอสราง 
ของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน ลําดับแรกไดแก ตัวเอง รองลงมา ไดแก คนใน
ครอบครัว และผูรับเหมา  
 
ตารางท่ี 60 แสดงจํานวนและรอยละของเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสรางของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

เวลาที่สะดวกในการใชบริการ 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000            
(n=208)   

15,001 บาทขึ้นไป      
(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เวลา 7.00-12.00 น.                                   79 37.98 40 34.19 

เวลา 12.00-13.00 น. 70 33.65 31 26.50 

เวลา 13.00-18.00 น.                       51 24.52 40 34.19 

เวลาอื่น ๆ 8 3.85 6 5.13 

รวม 208 100.00 117 100.00 

หมายเหตุ :    อ่ืน ๆ ไดแก เวลา7.00-18.00 น. จํานวน 2 ราย เวลา17.00 น. เปนตนไป จํานวน 5 
ราย เวลา17.00-20.00 น. จํานวน 3 ราย ตลอดเวลา จํานวน 2 ราย และเวลา7.00-16.00 น. จํานวน 2 
ราย 
 
 จากตารางท่ี 60 พบวาเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสรางของผูตอบ
แบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน15,000 บาท ไดแก เวลา 7.00 – 12.00 น. และรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 15,000 บาท ข้ึนไป ไดแก เวลา 7.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00-18.00 น. เทากัน รองลงมา
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เวลา 12.00 – 13.00 น. และเวลา 13.00 – 18.00 น. ของผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน15,000 บาท และเวลาอื่น ๆ ของผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนรายไดเฉล่ียตอเดือน 
15,000 บาท ข้ึนไป 
 
ตารางท่ี61 แสดงจํานวนและรอยละของวันท่ีสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสราง ของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

วันท่ีสะดวกในการใชบริการ 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000            
(n=208)   

15,001 บาทขึ้นไป        
(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จันทร-ศุกร                                  73 35.10 48 41.03 

 เสาร-อาทิตย 68 32.69 30 25.64 

วันหยุด           62 29.81 20 17.09 

 ตนเดือน-ปลายเดือน    5 2.40 19 16.24 

รวม 208 100.00 117 100.00 

 

 จากตารางท่ี 61 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการรานคาวัสดุกอสรางในวัน
จันทร-ศุกร รองลงมาวันเสาร-อาทิตย และวันหยุด  
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ตารางท่ี 62 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเปรียบเทียบราคาของ
แตละรานคากอนการตัดสินใจซ้ือ 
 

เปรียบเทียบราคาแตละราน 

กอนการตัดสินใจซื้อ 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000           
(n=208)    

15,001 บาทขึ้นไป       
(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีการเปรียบเทียบ 134 64.42 69 58.97 

ไมมีการเปรียบเทียบ 74 35.58 48 41.03 

รวม 208 100.00 117 100.00 
 

 จากตารางท่ี 62 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเปรียบเทียบราคาของแตละ
รานคากอนการตัดสินใจซ้ือ รองลงมาไมมีการเปรียบเทียบราคาของแตละรานคากอนการตัดสินใจ
ซ้ือ  
 
ตารางท่ี63 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกใชบริการรานคา
หากมีรานคาวสัดุกอสรางประเภทสมัยใหมเชนรานโฮมโปร หรือ รานซีเมตไทยโฮมมารท (ตาม
โฆษณาท่ีทานเคยเหน็ผานทาง TV) ทานจะไปใชบริการหรือไม 
 

หากมีรานคาวัสดุกอสรางประเภทสมัยใหม 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000            
(n=208) 

15,001 บาทขึ้นไป         
(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไปใชบริการ     159 76.44 79 67.52 

ไมใชบริการ 49 23.26 38 32.48 

รวม 208 100.00 117 100.00 

 

 จากตารางท่ี63 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกไปใชบริการรานคาวัสดุกอสราง
ประเภทสมัยใหม เชน รานโฮมโปร หรือรานซีเมตไทยโฮมมารท (ตามโฆษณาท่ีทานเคยเหน็ผาน
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ทาง TV) มีเหตุผลเพราะมีสินคาครบ มีสินคาใหเลือกมาก มีสินคาใหม ราคาถูก เปรียบเทียบราคา
สินคา ดูสินคา มีสินคาแปลกและแตกตางจากรานอ่ืนๆ มีบริการที่ดี และมีความทันสมัย  รองลงมา
ไมใชบริการ มีเหตุผลเพราะราคาแพง ไมมีเวลา ไมสามารถตอรองราคาสินคาได และพนักงานมี
ความรูในงานบริการนอย 
 
ตารางท่ี64 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจ
เลือกใชรานวสัดุกอสราง 
 

เหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือก 
ใชรานวัสดุกอสราง 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000            
(n=208) 

15,001 บาทขึ้นไป          
(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รูจักเจาของราน 24 11.54 14 11.97 

สะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน 59 28.37 29 24.79 

มีสินคาใหเลือกหลากหลาย              39 18.75 23 19.66 

บริการเปนกันเอง 19 9.13 14 11.97 

ท่ีจอดรถสะดวก 24 11.54 18 15.38 

มีผูใชบริการเปนประจํา 18 8.65 6 5.13 

สินคาราคาถูก  25 12.02 12 10.26 

ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม 0 0.00 1 0.85 

รวม 208 100.00 117 100.00 
 

 จากตารางท่ี64 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือกใช
รานวัสดุกอสรางเนื่องจากสะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน รองลงมา มีสินคาใหเลือกหลากหลาย และ
สินคาราคาถูก ของผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกนิ15,000 บาท และท่ีจอดรถ
สะดวก ของผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาท ข้ึนไป 
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ตารางท่ี65 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีชําระเงินในการซ้ือ
สินคา 
 

วิธีชําระเงินในการซ้ือสินคา 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 15,000            
(n=208)  

15,001 บาทขึ้นไป        
(n=117) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชําระเงินดวยเงินสด   176 84.62 85 72.65 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 7 วัน 3 1.44 3 2.56 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 15 วัน 6 2.88 9 7.69 

ชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 30 วัน 13 6.25 13 11.11 

บัตรเครดิต    13 6.25 22 18.80 

หมายเหตุ:     ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย ประกอบดวย รายได
เฉล่ียตอเดือนไมเกิน 30 ป จาํนวน 116 ราย รายไดเฉล่ียตอเดือน 31-40 ป จํานวน 157 ราย และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน 41 ปข้ึนไป จํานวน 52 ราย 
 

 จากตารางท่ี65 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชําระเงินในการซ้ือสินคาดวยเงินสด 
รองลงมาชําระเงินดวยบัตรเครดิต และชําระเงินดวยเงินเช่ือ ภายใน 30 วัน  
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ตารางท่ี 66 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
วัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 
 

 
จากตารางท่ี 66 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายได ไดแก คุณภาพของ

ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน  ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมเกิน 15,000   
(n = 208) 

15,001 บาทขึ้นไป 
(n = 117) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 
1. คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน 3.88 3.98 
 (มาก) (มาก) 
2. รานมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก 3.60 3.47 
 (มาก) (ปานกลาง) 
3. เปดบริการมานานแลว 3.58 3.45 
 (มาก) (ปานกลาง) 
4. รานคามีสินคาใหเลือกหลากหลาย 3.78 3.70 
 (มาก) (มาก) 
5. รานคาขนาดและรุนของสินคาใหเลือกหลากหลาย 3.86 3.80 
 (มาก) (มาก) 
6. รานคามีปริมาณสินคาเพียงพอ ตามความตองการ 3.84 3.81 
ของลูกคา (มาก) (มาก) 
7. เปนสินคายี่หอที่คนรูจัก และเปนที่ยอมรับ 3.69 3.74 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.75 3.71 
 (แปลผล) (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 67 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
กอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 
จากตารางท่ี 67 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 
 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายได ไดแก ราคาถูกกวา
รานอ่ืนๆ ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานราคา ไมเกิน 15,000   
(n = 208) 

15,001 บาทขึ้นไป 
(n = 117) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.81 3.78 
 (มาก) (มาก) 
2. ระยะเวลาในการชําระคาสินคา 3.66 3.61 
 (มาก) (มาก) 
3. ราคาสินคาสามารถยืดหยุนไดตามปริมาณการซื้อ 3.80 3.75 
 (มาก) (มาก) 
4. ราคาถูกกวารานอื่นๆ 3.95 3.85 
 (มาก) (มาก) 
5. มีสวนลดพิเศษใหในกรณีที่ซื้อสินคาเปนประจํา 3.73 3.64 
 (มาก) (มาก) 
6. ระดับราคามีความหลากหลายตามคุณภาพสินคา 3.79 3.66 
 (มาก) (มาก) 
7. มีราคาที่สามารถตอรองได 3.84 3.77 
 (มาก) (มาก) 
8. มีสวนลดใหในกรณีที่ซื้อเปนเงินสด 3.83 3.81 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.80 3.73 
 (แปลผล) (มาก) (มาก) 



 71

ตารางท่ี 68 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 
จากตารางท่ี 68 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

สถานท่ีจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก 
 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายได ไดแก มีทําเลที่ต้ังท่ี
ดีสามารถหาไดงาย ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 

 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย ไมเกิน 15,000   
(n = 208) 

15,001 บาทขึ้นไป 
(n = 117) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 
1.มีทําเลที่ต้ังที่ดีสามารถหาไดงาย 3.74 3.70 
 (มาก) (มาก) 
2.มีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใชบริการ 3.76 3.65 
 (มาก) (มาก) 
3.มีทางเขา-ออกสะดวก 3.65 3.60 
 (มาก) (มาก) 
4.มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.61 3.64 
 (มาก) (มาก) 
5.มีบริการโทรศัพทสั่งสินคาได 3.54 3.58 
 (มาก) (มาก) 
6.รานคาต้ังอยูใกลแหลงชุมชน 3.60 3.57 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.65 3.62 
 (แปลผล) (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 69 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 

   จากตารางท่ี 69 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 15,000  บาท มี
ความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม
ในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายได ไดแก มีการสงเสริม
การตลาด เชน ลด แลกแจก แถม  มีความพึงพอใจในระดับมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไมเกิน 15,000   
(n = 208) 

15,001 บาทขึ้นไป 
(n = 117) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 
1.มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน สถานีวิทยุชุมชน 3.51 3.35 
 (มาก) (ปานกลาง) 
2.มีการจัดชิงโชคหรือใหของรางวัลสําหรับผูที่มาซื้อสินคา 3.57 3.44 
 (มาก) (ปานกลาง) 
3. มีการสงเสริมการตลาด เชน ลด แลก แจก แถม 3.81 3.59 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.63 3.46 
 (แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 70 แสดงคาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูตอบ
แบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
กอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานบุคคล ไมเกิน 15,000   
(n = 208) 

15,001 บาทขึ้นไป 
(n = 117) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 
1.  พนักงานตอนรับมีมนุษยสัมพันธที่ดี 3.83 3.66 
 (มาก) (มาก) 
2. พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม มีความเปนกันเอง  3.83 3.68 
กับลูกคา (มาก) (มาก) 
3.  พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและรวดเร็ว 3.88 3.78 
 (มาก) (มาก) 
4. พนักงานสามารถแนะนําสินคาไดเปนอยางดี 3.85 3.79 
 (มาก) (มาก) 
5. พนักงานมีความรูความสามารถในการทํางานเปน 3.80 3.73 
อยางดี (มาก) (มาก) 
6.  พนักงานดูแลเอาใจใสทานเปนอยางดี มีความ 3.83 3.74 
กระตือรือรน (มาก) (มาก) 
7.  พนักงานสามารถแกปญหาได 3.75 3.62 
 (มาก) (มาก) 
8.  พนักงานสามารถรับคําสั่งซื้อไดถูกตอง 3.77 3.74 
 (มาก) (มาก) 
9.  จํานวนพนักงานเพียงพอที่จะใหบริการ 3.75 3.69 
 (มาก) (มาก) 
10. มีการใหบริการแกทานอยางเสมอภาค 3.73 3.68 

 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.80 3.71 
 (แปลผล) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 70 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดมีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคคล 
โดยรวมในระดับมาก 
 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ของผูตอบแบบสอบถามชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 
15,000  บาท ไดแก พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและรวดเร็ว ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ของผูตอบแบบสอบถามชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ไดแก พนักงานสามารถ
แนะนําสินคาไดเปนอยางดี ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 71 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 
จากตารางท่ี 71 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก   
โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายได ไดแก รานคาดู

สะอาด ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก  

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ไมเกิน 15,000   
(n = 208) 

15,001 บาทขึ้นไป 
(n = 117) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 

1. รานคาดูสะอาด 3.73 3.56 
 (มาก) (มาก) 
2. รานคาเปนตึกใหญหรูหรา ดูทันสมัย 3.49 3.40 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.มีการจัดตกแตงรานที่เปนระเบียบ 3.65 3.56 
 (มาก) (มาก) 
4. เครื่องแบบของพนักงานดูสะอาดเรียบรอย 3.60 3.50 
 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.62 3.51 
 (แปลผล) (มาก) (มาก) 
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ตารางท่ี 72 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ียและระดับของการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 
จากตารางท่ี 72 พบวาผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกชวงรายได มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานกระบวนการ โดยรวมในระดับมาก  
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายได มีความรวดเร็ว

ในการใหบริการ ซ่ึงท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
 
 

 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานกระบวนการ ไมเกิน 15,000   
(n = 208) 

15,001 บาทขึ้นไป 
(n = 117) 

 คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
 (แปลผล) (แปลผล) 
1.  มีความรวดเร็วในการใหบริการ 3.88 3.85 
 (มาก) (มาก) 
2.  ขั้นตอนการสั่งสินคาสะดวก รวดเร็ว 3.78 3.81 
 (มาก) (มาก) 
3.  พนักงานคิดเงินไดถูกตอง รวดเร็ว 3.86 3.74 
 (มาก) (มาก) 
4. ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และถูกตอง 3.86 3.71 
 (มาก) (มาก) 
5.มีบริการสงสินคาถึงราน หรือบานลูกคา 3.66 3.62 
 (มาก) (มาก) 
6. กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก 3.86 3.78 

 (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.82 3.75 
 (แปลผล) (มาก) (มาก) 
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สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง 
ตารางท่ี 73 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาท่ีพบมากในการ
ตัดสินใจซ้ือวสัดุกอสราง ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัสตูล       
 
ปญหาท่ีพบมากในการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง  จํานวน รอยละ อันดับ 
คุณภาพของสินคาไมไดมาตรฐาน         73 22.46 7 
มีจํานวนสินคาใหเลือกนอย  116 35.69 1 
พนักงานจัดสินคาไมตรงตามใบส่ังสินคา    97 29.85 3 
พนักงานขายไมมีความเอาใจใสกับลูกคา  95 29.23 4 
พนักงานไมสามารถแนะนําสินคาใหกับลูกคา 84 25.85 6 
พนักงานขายไมสามารถแกปญหาใหแกลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว  109 33.54 2 
ราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพ 92 28.31 5 
ไมใหสวนลดหรือไมลดราคา      53 16.31 10 
รานคามีทําเลที่ต้ังท่ีหาไดลําบาก               31 9.54 12 
สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 61 18.77 8 
บริการจัดสงลาชา ไมสามารถจัดสงสินคาได 54 16.62 9 
ไมมีการสงเสริมการตลาด เชน การลด แลก 
แจก แถม  34 10.46 11 
อ่ืนๆ 3 0.92 13 

หมายเหตุ:      ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 325 ราย 
                      อ่ืน ๆ ไดแก สินคาท่ีส่ังมักขาดตลาด จํานวน 1 ราย ราคาวัสดุกอสรางปรับสูงข้ึน
อยางรวดเร็ว จาํนวน 1 ราย และราคาวัสดุกอสรางปรับสูงข้ึนตามราคาน้ํามัน จํานวน 1 ราย 
  

จากตารางท่ี 73 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหาในการตัดสินใจซ้ือวสัดุ
กอสราง คือ มีจํานวนสินคาใหเลือกนอย คิดเปนรอยละ 35.69 รองลงมา พนักงานขายไมสามารถ
แกปญหาใหแกลูกคาไดอยางรวดเร็วคิดเปนรอยละ 33.54 และพนกังานจัดสินคาไมตรงตามใบส่ัง
สินคา คิดเปนรอยละ 29.85 


