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สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
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สารบาญตาราง

ตาราง หนา
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 16
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 16
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 17
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 17
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 18
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

รายไดสุทธิโดยเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 18
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามหมวดสินคาที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อในรานคาวัสดุกอสราง 19
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ประเภทวัสดุกอสรางที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อ 20
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

รานคาที่เลือกซื้อวัสดุกอสราง 24
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

วัตถุประสงคของการซื้อสินคาประเภทกอสราง 26
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

เหตุผลของการเลือกซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาน้ี 27
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวัสดุกอสราง 27
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

เวลาที่ใชบริการรานคาวัสดุกอสราง 28
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

วันที่ใชบริการรานคาวัสดุกอสราง 28
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

การเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซื้อ 29
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16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ลักษณะสื่อที่ทําใหรูจักรานขายวัสดุกอสราง 29

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อวัสดุกอสรางแตละคร้ัง 30

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
รูปแบบการชําระเงิน 30

19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
บุคคลที่ไปซื้อวัสดุกอสรางดวย 31

20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 31

21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ความถี่ในการซื้อวัสดุกอสราง 32

22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
พฤติกรรมการเลือกรานคา 32

23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
การกลับมาซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาดังกลาว 33

24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
การแนะนําคนอ่ืนมาซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาดังกลาว 33

25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูตอบแบบสอบถาม 34

26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม 36

27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม 38

28 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง
ของผูตอบแบบสอบถาม 39
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29 แสดงคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 41

30 แสดงคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 43

31 แสดงคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 45

32 แสดงคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 47

33 แสดงคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายไดสุทธิโดยเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 50

34 แสดงคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายไดสุทธิโดยเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 52

35 แสดงคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายไดสุทธิโดยเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 55

36 แสดงคาเฉลี่ย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายไดสุทธิโดยเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 58

37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของการซื้อสินคาประเภท
กอสราง จําแนกตามเพศ 62

38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามเหตุผลของการเลือกซื้อ
วัสดุกอสรางจากรานคาน้ี จําแนกตามเพศ 63

39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายสินคาวัสดุกอสราง จําแนกตามเพศ 64
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40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
เวลาที่ใชบริการรานคาวัสดุกอสราง จําแนกตามเพศ 65

41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
วันที่ใชบริการรานคาวัสดุกอสรางจําแนกตามเพศ 66

42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
การเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซื้อ จําแนกตามเพศ 67

43 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
ลักษณะสื่อที่ทําใหรูจักรานขายวัสดุกอสราง จําแนกตามเพศ 68

44 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อวัสดุกอสรางแตละคร้ัง จําแนกตามเพศ 69

45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
รูปแบบการชําระเงิน จําแนกตามเพศ 70

46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
บุคคลที่ไปซื้อวัสดุกอสรางดวยจําแนกตามเพศ 71

47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อจําแนกตามเพศ 72

48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
ความถี่ในการซื้อวัสดุกอสราง จําแนกตามเพศ 73

49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
พฤติกรรมการเลือกรานคาจําแนกตามเพศ 74

50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
การกลับมาซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาดังกลาวจําแนกเพศ 75

51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
การแนะนําคนอ่ืนมาซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาดังกลาวจําแนกตามเพศ 76

52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
วัตถุประสงคของการซื้อสินคาประเภทกอสราง จําแนกตามรายได 77
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53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
เหตุผลของการเลือกซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาน้ี จําแนกตามรายได 78

54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวัสดุกอสราง จําแนกตามรายได 79

55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
เวลาที่ใชบริการรานคาวัสดุกอสราง จําแนกตามรายได 80

56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
วันที่ใชบริการรานคาวัสดุกอสรางจําแนกตามรายได 82

57 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
การเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซื้อ จําแนกตามรายได 83

58 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
ลักษณะสื่อที่ทําใหรูจักรานขายวัสดุกอสราง จําแนกตามรายได 84

59 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อวัสดุกอสรางแตละคร้ัง จําแนกตามรายได 85

60 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
รูปแบบการชําระเงิน จําแนกตามรายได 86

61 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
บุคคลที่ไปซื้อวัสดุกอสรางดวยจําแนกตามรายได 87

62 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อจําแนกตามรายได 88

63 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
ความถี่ในการซื้อวัสดุกอสราง จําแนกตามรายได 89

64 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
พฤติกรรมการเลือกรานคาจําแนกตามรายได 90

65 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
การกลับมาซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาดังกลาวจําแนกตามรายได 91



ฐ

สารบาญตาราง (ตอ)
ตาราง หนา

66 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามตาม
การแนะนําคนอ่ืนมาซื้อวัสดุกอสรางจากรานคาดังกลาวจําแนกตามรายได 92


