
บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ผูรับเหมากอสรางรายยอยในการซื้อพื้นไมลามิเนตในอําเภอเมืองเชียงใหม ใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  จํานวน 250 ราย ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวได
แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอการซื้อพื้นไม

ลามิเนต
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกล

ยุทธสวนประสมทางดานการตลาด
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4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ จํานวน รอยละ

ชาย 177 70.8
หญิง 73 29.2

รวม 250 100.0

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย  สวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 177 ราย คิดเปนรอยละ 70.8 และเพศหญิง จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 29.2

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ จํานวน รอยละ

อายุตํ่ากวา 30 ป 63 25.2
อายุ 30-34 ป 49 19.6
อายุ 35-49 ป 72 28.8
อายุมากกวา 49 ป 66 26.4

รวม 250 100.0

จาก ตารางที่ 4.2   พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีอายุระหวาง
35-49 ป จํานวน 72 ราย คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาอายุมากกวา 49 ป จํานวน 66 ราย คิดเปน
รอยละ 26.4 อายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 25.2 และอายุระหวาง 30-34 ป
จํานวน 49 ราย  คิดเปนรอยละ 19.6
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ จํานวน รอยละ

สมรส 121 48.4
โสด 101 40.4
หมาย / หยา / แยกกันอยู 28 11.2

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีสถานภาพ
สมรส จํานวน 121  ราย คิดเปนรอยละ 48.4 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 101 ราย คิดเปนรอย
ละ 40.4 และสถานภาพหมาย / หยา / แยกกันอยู จํานวน 28 ราย  คิดเปนรอยละ 11.2

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ

ตํ่ากวาปริญญาตรี 143 57.2
ปริญญาตรี 82 32.8
สูงกวาปริญญาตรี 25 10.0

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย  สวนใหญมีการศึกษา
ระดับตํ่าปริญญาตรีจํานวน 143 ราย คิดเปนรอยละ 57.2 รองลงมา ปริญญาตรี จํานวน 82 ราย คิด
เปนรอยละ 32.8 และสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 10.0
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงานในกิจการ
รับเหมากอสราง

ตําแหนงงานในกิจการรับเหมากอสราง จํานวน รอยละ
เจาของกิจการ/หุนสวน 117 46.8
พนักงานฝายอ่ืน 67 26.8
พนักงานฝายจัดซื้อ 39 15.6
วิศวกร/สถาปนิก 27 10.8

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.5  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญทํางานใน
ตําแหนงเจาของกิจการ/หุนสวน จํานวน 117 ราย คิดเปนรอยละ 46.8 รองลงมาพนักงานฝายอ่ืน
จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 26.8 พนักงานฝายจัดซื้อ 39 ราย คิดเปนรอยละ 15.6 และวิศวกรหรือ
สถาปนิกจํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 10.8

ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลา(ประสบการณ)
ในการเปนผูรับเหมากอสรางรายยอย
ระยะเวลา(ประสบการณ)ในการเปนผูรับเหมากอสรางรายยอย จํานวน รอยละ
ไมเกิน 3 ป 81 32.4
ต้ังแต 3 – 10 ป 86 34.4
ต้ังแต 11 – 20 ป 45 18
มากกวา 20 ป ขึ้นไป 38 15.2

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีระยะเวลา
(ประสบการณ)ในการเปนผูรับเหมากอสรางรายยอยต้ังแต 3 – 10 ป จํานวน 86 ราย คิดเปนรอยละ
34.4 รองลงมา ไมเกิน 3 ป จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 32.4 ต้ังแต 11 – 20 ป จํานวน 45 ราย คิด
เปน รอยละ 18 ม และมากกวา 20 ป ขึ้นไป จํานวน 38 ราย คิดเปน 15.2
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรูปแบบในการจัดตั้งธุรกิจ
รับเหมากอสราง

รูปแบบในการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง จํานวน รอยละ
บุคคลธรรมดา 154 61.6
หางหุนสวนจํากัด 41 16.4
บริษัทจํากัด 55 22.0

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีรูปแบบในการ
จัดต้ังธุรกิจบุคคลธรรมดาจํานวน 154 ราย คิดเปนรอยละ 61.6 รองลงมา บริษัทจํากัด จํานวน 55 ราย
คิดเปนรอยละ 22.0 และหางหุนสวนจํากัด จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 16.4

ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอป
รายไดเฉลี่ยตอป จํานวน รอยละ

ไมเกิน 500,000 บาท 180 72.0
ต้ังแต 500,001 – 1,000,000 บาท 49 19.6
มากกวา 1,000,000 บาท ขึ้นไป 21 8.4

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ
ป ไมเกิด 500,000 บาท จํานวน 180 ราย คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาต้ังแต 500,001 – 1,000,000 บาท
จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 19.6 มากกวา 1,000,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 8.4
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามมูลคางานในการรับเหมา
โดยเฉลี่ยตอคร้ัง

มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง จํานวน รอยละ
ไมเกิน 100,000 บาท 131 52.4
100,000 – 500,000 บาท 80 32.0
มากกวา 500,000 บาทขึ้นไป 39 15.6

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีมูลคางานใน
การรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ไมเกิน 100,000 บาท จํานวน 131 ราย คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมา
100,000 – 500,000 บาท จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 32.0 และมากกวา 500,000 บาท ขึ้นไป
จํานวน 39 ราย คิดเปน 15.6
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตราสินคา
ตราสินคาท่ีใช จํานวน รอยละ

Pergo 123 49.2
Leowood 53 21.2
ตราชาง Scg 19 7.6
Voringer 16 6.4
Kronotex 10 4.0
Kaindle 8 3.2
Hoftex 7 2.8
Robina 7 2.8
Quick step 4 1.6
Hoffen 3 1.2

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.10 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญซื้อไมลามิเนต
Pergo จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมา Leowood จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 21.2
ตราชาง Scg จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 7.6 Voringer จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 6.4 Kronotex
จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 4.0 Kaindle จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 3.2 Hoftex จํานวน 7 ราย คิด
เปนรอยละ 2.8 Robina จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 2.8 Quick step จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 1.6
และHoffen จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.2
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกซื้อไม
ลามิเนต จากรานจําหนาย

สาเหตุท่ีเลือกซื้อไมลามิเนต จากรานจําหนาย จํานวน รอยละ
เปนรานใกลบาน 104 41.6
เปนรานที่ใหเครดิต/ขายเชื่อ 54 21.6
เปนรานที่คุนเคย 34 13.6
เปนรานที่ขายราคาถูก 27 10.8
เปนรานที่จัดแบบโฮมมารท 24 9.6
เปนรานที่ใกลที่กอสราง 7 2.8

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.11 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญสาเหตุที่เลือก
เปนรานใกลบานจํานวน 104 ราย คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมา เปนรานที่ใหเครดิต/ขายเชื่อ จํานวน
54 ราย คิดเปนรอยละ 21.6 เปนรานที่คุนเคย จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 13.6 เปนรานที่ขายราคา
ถูก จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 10.8 เปนรานที่จัดแบบโฮมมารท จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 9.6
เปนรานที่ใกลที่กอสราง จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 2.8
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ตารางท่ี 4.12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามมูลคาในการซื้อพื้นไม
ลามิเนตตอคร้ัง

มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ัง จํานวน รอยละ
ไมเกิน 100,000 บาท 167 66.8
100,000 – 300,000 บาท 58 23.2
มากกวา 300,000 บาท ขึ้นไป 25 10

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.12 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีมูลคาในการ
ซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ัง ไมเกิน 100,000 บาท จํานวน 167 ราย คิดเปนรอยละ 66.8 100,000 –
300,000 บาท จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 23.2 และมากกวา 300,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 25 ราย
คิดเปนรอยละ 10

ตารางท่ี 4.13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนคร้ังในการซื้อ
พื้นไมลามิเนตตอป

จํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอป จํานวน รอยละ
ไมเกิน 5 คร้ัง/ป 188 75.2
6 – 10 คร้ัง/ป 43 17.2
มากกวา 10 คร้ัง/ป 19 7.6

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.13 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีจํานวนคร้ังใน
การซื้อ ไมเกิน 5 คร้ัง/ป จํานวน 188 ราย คิดเปนรอยละ 75.2 รองลงมา 6 – 10 คร้ัง/ป จํานวน 43 ราย
คิดเปน 17.2 มากกวา 10 คร้ัง/ป 19 ราย คิดเปน 7.6
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการได
เครดิตชําระเงินในแตละคร้ัง

ระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ัง จํานวน รอยละ
ชําระเปนเงินสด 127 50.8
ภายใน 15 วัน 8 3.2
ภายใน 30 วัน 71 28.4
มากกวา 30 วัน 44 17.6

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.14 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 25 ราย สวนใหญมีระยะเวลาใน
การไดเครดิตชําระในแตละคร้ัง ชําระเปนเงินสด 127 ราย คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมา ภายใน 30
วัน จํานวน 71 ราย คิดเปน 28.4 มากกวา 30 วัน จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 17.6 ภายใน 15 วัน
จํานวน 8 ราย คิดเปน 3.2

ตารางท่ี 4.15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุในการตัดสินใจ
ซื้อพื้นไมลามิเนต

สาเหตุในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนต จํานวน รอยละ
คุณภาพสินคา (รูปแบบ สีสันสวยงาม ทนทาน อายุการใชงาน) 171 68.4
ราคาสินคา (ราคาถูก หรือสวนลดพิเศษ) 68 27.2
การสงเสริมการตลาด (การจัดโปรโมชั่น การประชาสัมพันธ) 7 2.8
การจัดจําหนาย (ทําเลที่ต้ัง กระบวนการจําหนาย) 4 1.6

รวม 250 100

จากตารางที่ 4.15 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 250 ราย สวนใหญมีสาเหตุในการ
ตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตคือ คุณภาพสินคา (รูปแบบ สีสันสวยงาม ทนทาน อายุการใชงาน) จํานวน
171 ราย คิดเปนรอยละ 68.4 รองลงมา ราคาสินคา (ราคาถูก หรือสวนลดพิเศษ) จํานวน 68 ราย คิด
เปน 27.2 การสงเสริมการตลาด (การจัดโปรโมชั่น การประชาสัมพันธ) จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ
2.8 การจัดจําหนาย (ทําเลที่ต้ัง กระบวนการจําหนาย) จํานวน 4 ราย คิดเปน 1.6
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4.2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต

ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ดานผลิตภัณฑ

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (Product)

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
คาเฉลี่ย

(SD)
แปลผล

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

รูปแบบสวยงาม และทําความสะอาด
งายสรางความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา)

44 141 53 12 3.87
(17.6) (56.4) (21.2) (4.8) (0.75)

มาก
ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดาน
ขนาด ทําใหงายตอการเลือกใช

16 106 112 16 3.49
(6.4) (42.4) (44.8) (6.4) (0.71)

ปานกลาง
ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ ดาน
สีทําใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคา

15
(6.0)

138
(55.2)

77
(30.8)

20
(8.0)

3.59
(0.72)
มาก

ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดาน
รูปแบบ และลายทําใหงายตอการ
เลือกใช

14
(5.6)

123
(49.2)

101
(40.4)

12
(4.8)

3.56
(0.68)
มาก

ความทนทานตอความช้ืน 35
(14.0)

105
(42.0)

65
(26.0)

25
(10.0)

20
(8.0)

3.44
(1.10)

ปานกลาง
ความทนทานตอรอยขีดขวน และ การ
กระแทก

32
(12.8)

92
(36.8)

88
(35.2)

22
(8.8)

16
(6.4)

3.41
(1.03)

ปานกลาง
ความทนทานตอความรอน 27

(10.8)
125

(50.0)
50

(20.0)
28

(11.2)
20

(8.0)
3.44

(1.08)
ปานกลาง

ความทนทานตอ เช้ือรา 28
(11.2)

108
(43.2)

83
(33.2)

7
(2.8)

24
(9.6)

3.44
(1.05)

ปานกลาง
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ดานผลิตภัณฑ (ตอ)

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (Product)

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
คาเฉลี่ย

(SD)
แปลผล

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ความทนทานตอปลวก และแมลงกัด
กินไม

38
(15.2)

110
(44.0)

72
(28.8)

22
(8.8)

8
(3.2)

3.59
(0.96)
มาก

ความทนทานตอสารเคมี 30
(12.0)

90
(36.0)

94
(37.6)

28
(11.2)

8
(3.2)

3.42
(0.95)

ปานกลาง
ลักษณะการใชงานงายและสะดวกใน
การใชเปนวัสดุปูพ้ืน

37
(14.8)

123
(49.2)

70
(28)

12
(4.8)

8
(3.2)

3.68
(0.90)
มาก

อรรถประโยชนในการใชงานสามารถ
ใชงายไดทั้งภายในและภายนอก

40
(16.0)

100
(40.0)

66
(26.4)

25
(10.0)

19
(7.6)

3.47
(1.11)

ปานกลาง
สินคามีอายุการใชงานยาวนาน 33

(13.2)
130

(52.0)
67

(26.8)
8

(3.2)
12

(4.8)
3.66

(0.92)
มาก

สินคาไดรับมาตรฐาน มอก. 45
(18.0)

95
(38.0)

86
(34.4)

8
(3.2)

16
(6.4)

3.58
(1.03)
มาก

สินคามีสภาพใหม 51
(20.4)

111
(44.4)

64
(25.6)

24
(9.6)

3.76
(0.89)
มาก

หาซ้ืองาย 32 91 91 36 3.48
(12.8) (36.4) (36.4) (14.4) (0.89)

ปานกลาง
มีสินคาในสตอกเสมอ 17 111 61 61 3.34

(6.8) (44.4) (24.4) (24.4) (0.92)
ปานกลาง
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ดานผลิตภัณฑ (ตอ)

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (Product)

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
คาเฉลี่ย

(SD)
แปลผล

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ไมตองรอสินคานาน 21
(8.4)

103
(41.2)

65
(26.0)

53
(21.2)

8
(3.2)

3.30
(1.00)

ปานกลาง
รวม 3.53

(0.70)
มาก
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จากตารางที่ 4.16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลา
มิเนตดานผลิตภัณฑในระดับมากที่คาเฉลี่ย 3.53 หากพิจารณาในแตละปจจัยยอย จะเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากกับรูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึง
พอใจใหผูใช(ลูกคา)มากที่สุดที่คาเฉลี่ย 3.87 สินคามีสภาพใหมที่คาเฉลี่ย 3.76 ลักษณะการใช
งานงายและสะดวกในการใชเปนวัสดุปูพื้นที่คาเฉลี่ย 3.68 สินคามีอายุการใชงานยาวนานที่คาเฉลี่ย
3.66 ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ ดานสีทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่
คาเฉลี่ย 3.59 ความทนทานตอปลวก และแมลงกัดกินไมที่คาเฉลี่ย 3.59 สินคาไดรับมาตรฐาน
มอก.ที่คาเฉลี่ย 3.58 ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานรูปแบบ และลายทําใหงายตอการ
เลือกใชที่คาเฉลี่ย 3.56 ใหความสําคัญในระดับปานกลางกับความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ
ดานขนาด ทําใหงายตอการเลือกใชที่คาเฉลี่ย 3.49 หาซื้องายที่คาเฉลี่ย 3.48 อรรถประโยชนในการ
ใชงานสามารถใชงายไดทั้งภายในและภายนอกที่คาเฉลี่ย 3.47 ความทนทานตอความชื้นที่คาเฉลี่ย
3.44 ความทนทานตอความรอนที่คาเฉลี่ย 3.44 ความทนทานตอ เชื้อราที่คาเฉลี่ย 3.44 ความ
ทนทานตอสารเคมีที่คาเฉลี่ย 3.42 ความทนทานตอรอยขีดขวน และ การกระแทกที่คาเฉลี่ย 3.41 มี
สินคาในสตอกเสมอที่คาเฉลี่ย 3.34 และไมตองรอสินคานานที่คาเฉลี่ย 3.30
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ดานราคา

ปจจัยทางการตลาด
ดานราคา (Price)

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
คาเฉลี่ย

(SD)
แปลผล

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ราคาถูกกวารานอื่น 23 135 69 20 3 3.62
(9.2) (54.0) (27.6) (8.0) (1.2) (0.81)

มาก
ราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่
ส่ังซ้ือ หากส่ังซ้ือปริมาณมาก ราคาตอ
หนวยจะต่ําลง

21 164 57 8 3.79
(8.4) (65.6) (22.8) (3.2) (0.63)

มาก
ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของ
รานคากับผูรับเหมา

14 128 101 7 3.60
(5.6) (51.2) (40.4) (2.8) (0.64)

มาก
มีนโยบายการใหเครดิตทางการคา 33

(13.2)
112

(44.8)
94

(37.6)
7

(2.8)
4

(1.6)
3.65

(0.80)
มาก

มีนโยบายการใหสวนลดเงินสด
(2/10,n/30)

17
(6.8)

123
(49.2)

95
(38.0)

11
(4.4)

4
(1.6)

3.55
(0.75)
มาก

ราคาสินคาถูกกวาไมจริง 19
(7.6)

122
(48.8)

87
(34.8)

16
(6.4)

6
(2.4)

3.53
(0.82)
มาก

ราคาสินคาพอๆ กับไมจริง 7
(2.8)

84
(33.6)

124
(49.6)

25
(10.0)

10
(4.0)

3.21
(0.82)

ปานกลาง
ราคาสินคาแพงกวาไมจริงแตทนทาน
กวาไมจริง

7 115 101 23 4 3.39
(2.8) (46.0) (40.4) (9.2) (1.6) (0.76)

ปานกลาง

รวม
3.54

(0.49)
มาก
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จากตารางที่ 4.17 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลา
มิเนตดานราคาในระดับมากที่คาเฉลี่ย 3.54 หากพิจารณาในแตละปจจัยยอย จะเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากกับราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ หากสั่งซื้อ
ปริมาณมาก ราคาตอหนวยจะตํ่าลงมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 3.79 มีนโยบายการใหเครดิตทางการคาที่
คาเฉลี่ย 3.65 ราคาถูกกวารานอ่ืนที่คาเฉลี่ย 3.62 ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของรานคากับ
ผูรับเหมาที่คาเฉลี่ย 3.60 มีนโยบายการใหสวนลดเงินสด (2/10,n/30) ที่คาเฉลี่ย 3.55 ราคาสินคา
ถูกกวาไมจริงที่คาเฉลี่ย 3.53 ใหความสําคัญในระดับปานกลางกับราคาสินคาแพงกวาไมจริงแต
ทนทานกวาไมจริงที่คาเฉลี่ย 3.39 และราคาสินคาพอๆ กับไมจริงที่คาเฉลี่ย 3.21
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ดานการจัดจําหนาย

ปจจัยทางการตลาด
ดานการจัดจําหนาย (Distribution

Strategy)

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
คาเฉลี่ย

(SD)
แปลผล

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

สถานที่ตั้งรานไปมาสะดวกในการไป
ซ้ือ

24 138 80 8 3.71
(9.6) (55.2) (32.0) (3.2) (0.68)

มาก
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 30 109 99 12 3.63

(12.0) (43.6) (39.6) (4.8) (0.76)
มาก

มีระบบการสงของตามคําส่ังซ้ือ 18 138 82 12 3.65
(7.2) (55.2) (32.8) (4.8) (0.69)

มาก
มีบริการเลือกสินคาและส่ังซ้ือผาน
เว็บไซต

12 109 78 12 39 3.17
(4.8) (43.6) (31.2) (4.8) (15.6) (1.13)

ปานกลาง
มีสาขาหรือหรารานหลายแหงสามารถ
เลือกซ้ือตามความสะดวก

8
(3.2)

137
(54.8)

65
(26.0)

32
(12.8)

8
(3.2)

3.42
(0.87)

ปานกลาง
การตกแตงหนารานสวยงาม 15

(6.0)
78

(31.2)
134

(53.6)
20

(8.0)
3

(1.2)
3.33

(0.76)
ปานกลาง

กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก 18
(7.2)

133
(53.2)

83
(33.2)

12
(4.8)

4
(1.6)

3.60
(0.76)
มาก

ติดตอส่ังซ้ือสะดวก 31
(12.4)

107
(42.8)

100
(40.0)

12
(4.8)

3.63
(0.76)
มาก
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ดานการจัดจําหนาย (ตอ)

ปจจัยทางการตลาด
ดานการจัดจําหนาย (Distribution

Strategy)

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
คาเฉลี่ย

(SD)
แปลผล

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

มีสินคาพอเพียง จําหนายทุกครั้งที่ซ้ือ 26
(10.4)

128
(51.2)

49
(19.6)

35
(14.0)

12
(4.8)

3.48
(1.01)

ปานกลาง
รวม 3.51

(0.61)
มาก

จากตารางที่ 4.18 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลา
มิเนตดานการจัดจําหนายในระดับมากที่คาเฉลี่ย 3.51 หากพิจารณาในแตละปจจัยยอย จะเห็นวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากกับสถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อมาก
ที่สุดที่คาเฉลี่ย 3.71 รองลงมาเร่ืองมีระบบการสงของตามคําสั่งซื้อที่คาเฉลี่ย 3.65 มีสถานที่จอด
รถเพียงพอที่คาเฉลี่ย 3.63 ติดตอสั่งซื้อสะดวกที่คาเฉลี่ย 3.63 กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยากที่
คาเฉลี่ย 3.60 ใหความสําคัญในระดับปานกลางกับมีสินคาพอเพียง จําหนายทุกคร้ังที่ซื้อที่คาเฉลี่ย
3.48 มีสาขาหรือหนารานหลายแหงสามารถเลือกซื้อตามความสะดวกที่คาเฉลี่ย 3.42 การตก
แตงหนารานสวยงามที่คาเฉลี่ย 3.33 และมีบริการเลือกสินคาและสั่งซื้อผานเว็บไซตที่คาเฉลี่ย 3.17
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ตารางท่ี 4.19 แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ดานสงเสริมการตลาด

ปจจัยทางการตลาด
ดานการสงเสริมทางการตลาด

(Promotion)

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
คาเฉลี่ย

(SD)
แปลผล

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ 16
(6.4)

86
(34.4)

72
(28.8)

50
(20.0)

26
(10.4)

3.06
(1.10)

ปานกลาง
มีการโฆษณาสินคาทางหนังสือพิมพ/
ส่ือส่ิงพิมพ

15
(6.0)

95
(38.0)

82
(32.8)

39
(15.6)

19
(7.6)

3.19
(1.02)

ปานกลาง
มีการโฆษณาสินคาทางปายโฆษณา 18

(7.2)
83

(33.2)
91

(36.4)
39

(15.6)
19

(7.6)
3.17

(1.03)
ปานกลาง

พนักงานขายมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและแนะนําไดอยางถูกตอง

37
(14.8)

105
(42.0)

72
(28.8)

24
(9.6)

12
(4.8)

3.52
(1.01)
มาก

พนักงานใหคําแนะนําตามวัตถุประสงค
ของการใชงานสินคา

26
(10.4)

109
(43.6)

83
(33.2)

20
(8.0)

12
(4.8)

3.47
(0.95)

ปานกลาง
พนักงานขายมีความเปนกันเองทําให
เกิดความคุนเคย

25
(10.0)

127
(50.8)

75
(30.0)

11
(4.4)

12
(4.8)

3.57
(0.91)
มาก

มีสวนลดหากซ้ือในประมาณที่กําหนด 21
(8.4)

112
(44.8)

89
(35.6)

28
(11.2)

3.50
(0.80)
มาก

มีของแถมหรือของสมนาคุณตาม
ปริมาณหรือมูลคาที่ซ้ือ

14
(5.6)

96
(38.4)

86
(34.4)

46
(18.4)

8
(3.2)

3.25
(0.93)

ปานกลาง
มีการจัดรายการสงเสริมการขายอยาง
สมํ่าเสมอ

25
(10.0)

84
(33.6)

103
(41.2)

34
(13.6)

4
(1.6)

3.37
(0.90)

ปานกลาง
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ตารางท่ี 4.19 แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ดานสงเสริมการตลาด (ตอ)

ปจจัยทางการตลาด
ดานการสงเสริมทางการตลาด

(Promotion)

ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
คาเฉลี่ย

(SD)
แปลผล

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

มีการแจงขาวสินคาออกใหมใหลูกคา
อยางสมํ่าเสมอ

22
(8.8)

92
(36.8)

85
(34.0)

51
(20.4)

3.34
(0.90)

ปานกลาง
มีการแจงขาวการจัดรายการลดราคาให
ลูกคาอยางสมํ่าเสมอ

25
(10.0)

99
(39.6)

72
(28.8)

54
(21.6)

3.38
(0.93)

ปานกลาง
มีการแจงขาวการจัดรายการของแถม
ใหม ๆ ใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ

15
(6.0)

92
(36.8)

89
(35.6)

54
(21.6)

3.27
(0.87)

ปานกลาง
รวม 3.34

(0.77)
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.19 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลา
มิเนตดานสงเสริมการตลาดในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 3.34 หากพิจารณาในแตละปจจัยยอย จะ
เห็นวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากกับพนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิด
ความคุนเคยมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 3.57 รองลงมาเร่ืองพนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
แนะนําไดอยางถูกตองที่คาเฉลี่ย 3.52 มีสวนลดหากซื้อในประมาณที่กําหนดที่คาเฉลี่ย 3.50 ให
ความสําคัญในระดับปานกลางกับพนักงานใหคําแนะนําตามวัตถุประสงคของการใชงานสินคาที่
คาเฉลี่ย 3.47 มีการแจงขาวการจัดรายการลดราคาใหลูกคาอยางสม่ําเสมอที่คาเฉลี่ย 3.38 มีการจัด
รายการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอที่คาเฉลี่ย 3.37 มีการแจงขาวสินคาออกใหมใหลูกคาอยาง
สม่ําเสมอที่คาเฉลี่ย 3.34 มีการแจงขาวการจัดรายการของแถมใหม ๆ ใหลูกคาอยางสม่ําเสมอที่
คาเฉลี่ย 3.27 มีของแถมหรือของสมนาคุณตามปริมาณหรือมูลคาที่ซื้อที่คาเฉลี่ย 3.25 มีการ
โฆษณาสินคาทางหนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพิมพที่คาเฉลี่ย 3.19 มีการโฆษณาสินคาทางปายโฆษณาที่
คาเฉลี่ย 3.17 และมีการโฆษณาสินคาทางวิทยุมีคาเฉลี่ย 3.06
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ตารางท่ี 4.20 แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
ปจจัยทางการตลาด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
แปรผล

ดานผลิตภัณฑ 3.53 0.70 มาก

ดานราคา 3.54 0.49 มาก

ดานดานการจัดจําหนาย 3.51 0.61 มาก

ดานสงเสริมการตลาด 3.34 0.77 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.20 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลา
มิเนตในระดับมากในปจจัยทางการตลาดดานราคามากที่สุดที่คาเฉลี่ย 3.54 รองลงมาดานผลิตภัณฑ
ที่คาเฉลี่ย 3.53 ดานการจัดจําหนายที่คาเฉลี่ย 3.51 สวนดานสงเสริมการตลาดใหความสําคัญที่มี
ผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 3.34
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4.3 ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะ

ตารางท่ี 4.21 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานผลิตภัณฑ/คุณภาพ และรูปแบบท่ีเหมาะสม
ปญหาดานผลิตภัณฑ จํานวน

n = 250
รอยละ

รูปแบบสินคามีใหเลือกนอย 186 74.4
สินคามีจํานวนจํากัด(ของขาด) 91 36.4
สินคามีไมครบประเภทตามความตองการ 97 38.8
สินคาไมไดมาตรฐาน(มอก.) 69 27.6
สินคาที่จําหนายเปนสินคาเกาหรือตกรุน 42 16.8
สินคาคุณภาพต่ําไมทนทานอายุการใชงานส้ัน 38 15.2
สินคาไมทนความช้ืน 8 3.2

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบ 250 ราย (n = 250)

จากตารางที่ 4.21 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 ราย สามารถตอบไดมากกวา 1
คําตอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบสินคามีใหเลือกนอย มากที่สุด
จํานวน 186 ราย คิดเปนรอยละ 74.4 รองลงมาสินคามีไมครบประเภทตามความตองการ จํานวน 97
ราย  คิดเปนรอยละ 38.8 สินคามีจํานวนจํากัด(ของขาด)จํานวน 91 ราย  คิดเปนรอยละ 36.4
สินคาไมไดมาตรฐาน(มอก.)จํานวน 69 ราย  คิดเปนรอยละ 27.6 สินคาที่จําหนายเปนสินคาเกาหรือ
ตกรุนจํานวน 42 ราย  คิดเปนรอยละ 16.8 สินคาคุณภาพตํ่าไมทนทานอายุการใชงานสั้น จํานวน 38
ราย  คิดเปนรอยละ 15.2 และสินคาไมทนความชื้นมีจํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 3.2
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ตารางท่ี 4.22 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานราคา/การตั้งราคาท่ีเหมาะสม
ปญหาดานราคา จํานวน

n = 250
รอยละ

ราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพ 147 58.8
การตอรองราคาทําไดนอย 117 47.6
ไมมีการจัดราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมา 82 32.8
ไมมีการใหเครดิตหรือขายเช่ือ 82 32.8
ไมมีเงื่อนไขสวนลดกรณีชําระคาสินคาที่เปนเงินเช่ือเร็วกวาปกติ 52 20.8
จํากัดจํานวนซ้ือในกรณีชวงที่มีการลดราคา 45 18

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบ 250 ราย (n = 250)

จากตารางที่ 4.22 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 ราย สามารถตอบไดมากกวา 1
คําตอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพมาก
ที่สุด จํานวน 147 ราย  คิดเปนรอยละ 58.8 รองลงมาการตอรองราคาทําไดนอย จํานวน 117 ราย
คิดเปนรอยละ 47.6 ไมมีการจัดราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมา จํานวน 82 ราย  คิดเปนรอยละ
32.8 ไมมีการใหเครดิตหรือขายเชื่อ จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 32.8 ไมมีเงื่อนไขสวนลดกรณี
ชําระคาสินคาที่เปนเงินเชื่อเร็วกวาปกติ จํานวน 52 ราย  คิดเปนรอยละ 20.8 จํากัดจํานวนซื้อใน
กรณีชวงที่มีการลดราคาจํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 18.0
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ตารางท่ี 4.23 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย
ปญหาดานสถานท่ีตั้ง จํานวน

n = 250
รอยละ

หาซ้ือยาก 173 69.2
ตัวแทนจําหนายไมใหความสนใจหรือใสใจกับการจําหนายสินคา 101 40.4
เดินทางไปซ้ือไมสะดวก 55 22.0
ระยะทางไปซ้ือไกล 47 18.8
สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 47 18.8
ไมมีบริการสงสินคา 32 12.8

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบ 250 ราย (n = 250)

จากตารางที่ 4.23 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 ราย สามารถตอบไดมากกวา 1
คําตอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับการหาซื้อยากมากที่สุด จํานวน 173
ราย  คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมาตัวแทนจําหนายไมใหความสนใจหรือใสใจกับการจําหนายสินคา
จํานวน 101 ราย  คิดเปนรอยละ 40.4 เดินทางไปซื้อไมสะดวก จํานวน 55 ราย  คิดเปนรอยละ 22.0
ระยะทางไปซื้อไกล จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 18.8 เทากัน สถานที่จอดรถไมเพียงพอ จํานวน
47 ราย  คิดเปนรอยละ 18.8 ไมมีบริการสงสินคา จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 12.8
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ตารางท่ี 4.24 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณ
ลูกคา

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด จํานวน
n = 250

รอยละ

ไมมีการใหขอมูลเปนรานใกลบาน 152 60.8
ไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานใหเปนทีรูจักดวยส่ือตางๆ 69 27.6
ไมมีการจัดรายการ สงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) 83 33.2
ไมมีการรับประกันสินคา 76 30.4
ไมมีการรับคืนหรือรับเปล่ียน ในกรณีสินคาชํารุดหรือสงผิดคําส่ัง 69 27.6
ไมมีพนักงานคอยใหคําแนะนํา หรือบริการ หรือมีจํานวนนอย 54 21.6

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากผูตอบ 250 ราย (n = 250)

จากตารางที่ 4.24 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 ราย สามารถตอบไดมากกวา 1
คําตอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับการไมมีการใหขอมูลเปนรานใกลบาน
มากที่สุด จํานวน 152 ราย  คิดเปนรอยละ 60.8 รองลงมาไมมีการจัดรายการ สงเสริมการขาย (ลด
แลก แจก แถม) จํานวน 83 ราย  คิดเปนรอยละ 33.2 ไมมีการรับประกันสินคา จํานวน 76 ราย  คิด
เปนรอยละ 30.4 ไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานใหเปนทีรูจักดวยสื่อตางๆ จํานวน 69 ราย คิดเปน
รอยละ 27.6 ไมมีการรับคืนหรือรับเปลี่ยน ในกรณีสินคาชํารุดหรือสงผิดคําสั่ง จํานวน 69 ราย  คิด
เปนรอยละ 27.6 ไมมีพนักงานคอยใหคําแนะนํา หรือบริการ หรือมีจํานวนนอย จํานวน 54 ราย คิด
เปนรอยละ 21.6
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4.4 ขอมูลท่ัวไป ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต และปญหา
จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

ตารางท่ี 4.25 แสดงจํานวนและรอยละของตราสินคาจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมา
กอสราง

ตราสินคา รูปแบบการจัดตั้ง รวม
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

Kronotex 4 3 3 10
(1.6 ) (1.2 ) (1.2 ) (4.0 )

Kaindle 4 4 8
(1.6) (1.6) (3.2)

Voringer 8 4 4 16
(3.2) (1.6) (1.6) (6.4)

Leowood 35 3 15 53
(14) (1.2) (6.0) (21.2)

Quick step 4 4
(1.6) (1.6)

Hoftex 4 3 7
(1.6) (1.2) (2.8)

Hoffen 3 3
(1.2) (1.2)

Robina 4 3 7
(1.6) (1.2) (2.8)

Pergo 91 16 16 123
(36.4) (6.4) (6.4) (49.2)

ตราชาง Scg 4 4 11 19
(1.6) (1.6) (4.4) (7.6)

รวม 154 41 55 250
(61.6) (16.4) (22.0) (100.0)
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จากตารางที่ 4.25 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญใชตราสินคา Pergo มากที่สุด จํานวน 91 ราย คิดเปนรอยละ 36.4 หางหุนสวนจํากัดสวน
ใหญใชตราสินคา Pergo มากที่สุด จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 6.4 และบริษัทจํากัดสวนใหญใช
ตราสินคา Pergo มากที่สุด จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 6.4



44

ตารางท่ี 4.26 แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุท่ีเลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนายจําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

สาเหตุท่ีเลือกซื้อไมลามิเนต จากรานจําหนาย รูปแบบการจัดตั้ง รวม
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

เปนรานใกลบาน 72 16 16 104
(28.8) (6.4) (6.4) (41.6)

เปนรานที่คุนเคย 19 3 12 34
(7.6) (1.2) (4.8) (13.6)

เปนรานที่จัดแบบโฮมมารท 12 4 8 24
(4.8) (1.6) (3.2) (9.6)

เปนรานที่ขายราคาถูก 24 3 27
(9.6) (1.2) (10.8)

เปนรานที่ใหเครดิต/ขายเช่ือ 23 18 13 54
(9.2) (7.2) (5.2) (21.6)

เปนรานที่ใกลที่กอสราง 4 3 7
(1.6) (1.2) (2.8)

รวม 154 41 55 250
(61.6) (16.4) (22.0) (100.0)

จากตารางที่ 4.26 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญมีสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนายเน่ืองจากเปนรานใกลบานมากที่สุด จํานวน
72 ราย คิดเปนรอยละ 28.8 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจากราน
จําหนายเน่ืองจากเปนรานที่ใหเครดิตหรือขายเชื่อมากที่สุด จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 7.2 และ
บริษัทจํากัดสวนใหญมีสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนายเน่ืองจากเปนรานที่ใกลบานมาก
ที่สุด จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 6.4
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ตารางท่ี 4.27 แสดงจํานวนและรอยละของมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังจําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอครั้ง รูปแบบการจัดตั้ง รวม
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ไมเกิน 100,000 บาท 123 19 25 167
(49.2) (4.6) (10.0) (66.8)

100,001-300,000 บาท 23 14 21 58
(9.2) (5.6) (8.4) (23.2)

มากกวา 300,000 บาท 8 8 9 25
(3.2) (3.2) (3.6) (10.0)

รวม 154 41 55 250
(61.6) (16.4) (22.0) (100.0)

จากตารางที่ 4.27 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญเลือกมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทมากที่สุด จํานวน 123 ราย
คิดเปนรอยละ 49.2 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญเลือกมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังไมเกิน
100,000 บาทมากที่สุด จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 4.6 และบริษัทจํากัดสวนใหญเลือกมูลคาใน
การซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทมากที่สุด จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 10.0
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ตารางท่ี 4.28 แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปจําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

จํานวนครั้งในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอป รูปแบบการจัดตั้ง รวม
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ไมเกิน 5 ครั้ง/ป 110 26 52 188
(44.0) (10.4) (20.8) (75.2)

6-10  ครั้ง/ป 32 8 3 43
(12.8) (3.2) (1.2) (17.2)

มากกวา 10 ครั้ง/ป 12 7 19
(4.8) (2.8) (7.6)

รวม 154 41 55 250
(61.6) (16.4) (22.0) (100.0)

จากตารางที่ 4.28 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญมีจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปไมเกิน 5 คร้ัง/ปมากที่สุด จํานวน 110 ราย คิด
เปนรอยละ 44.0 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปไมเกิน 5
คร้ัง/ปมากที่สุด จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 10.4 และบริษัทจํากัดสวนใหญมีสาเหตุที่เลือก
จํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปไมเกิน 5 คร้ัง/ปมากที่สุด จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ
20.8
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ตารางท่ี 4.29 แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังจําแนก
ตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

ระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละครั้ง รูปแบบการจัดตั้ง รวม
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ชําระเปนเงินสด 103 8 16 127
(41.2) (3.2) (6.4) (50.8)

ภายใน 15 วัน 4 4 8
(1.6) (1.6) (3.2)

ภายใน 30 วัน 32 18 21 71
(12.8) (7.2) (8.4) (28.4)

มากกวา 30 วัน 15 11 18 44
(6.0) (4.4) (7.2) (17.6)

รวม 154 41 55 250
(61.6) (16.4) (22.0) (100.0)

จากตารางที่ 4.29 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญมีระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังโดยชําระเปนเงินสดมากที่สุด จํานวน
103 ราย คิดเปนรอยละ 41.2 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแต
ละคร้ังภายใน 30 วันมากที่สุด จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 7.2 และบริษัทจํากัดสวนใหญมี
ระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังภายใน 30 วันมากที่สุด จํานวน 21ราย คิดเปนรอยละ
8.4
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ตารางท่ี 4.30 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตจําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนต รูปแบบการจัดตั้ง รวม
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

คุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสันสวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน) 111 29 31 171
(44.4) (11.6) (12.4) (68.4)

ราคาสินคา (ราคาถูก  หรือสวนลดพิเศษ) 39 12 17 68
(15.6) (4.8) (6.8) (27.2)

การจัดจําหนาย (ทําเลที่ตั้ง  กระบวนการจําหนาย) 4 4
(1.6) (1.6)

การสงเสริมการตลาด (การจัดโปรโมช่ัน การประชาสัมพันธ) 4 3 7
(1.6) (1.2) (2.8)

รวม 154 41 55 250
(61.6) (16.4) (22.0) (100.0)

จากตารางที่ 4.30 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญมีสาเหตุในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตโดยพิจารณาจากคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสัน
สวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน)มากที่สุด จํานวน 111 ราย คิดเปนรอยละ 44.4 หางหุนสวนจํากัด
สวนใหญมีสาเหตุในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตโดยพิจารณาจากคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสัน
สวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน)มากที่สุด จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 11.6 และบริษัทจํากัด
สวนใหญมีสาเหตุในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตโดยพิจารณาจากคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสัน
สวยงาม  ทนทาน อายุการใชงาน)มากที่สุด จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 12.4
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ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑ
จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

ดานผลิตภัณฑ รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

รูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึงพอใจใหผูใช
(ลูกคา)

3.87 4.10 3.69
มาก มาก มาก

ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานขนาด ทําใหงายตอการเลือกใช 3.44 3.51 3.60
ปานกลาง มาก มาก

ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ ดานสีทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

3.70 3.41 3.42
มาก ปานกลาง ปานกลาง

ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานรูปแบบ และลายทําใหงายตอ
การเลือกใช

3.55 3.51 3.62
มาก มาก มาก

ความทนทานตอความช้ืน 3.42 3.20 3.67
ปานกลาง ปานกลาง มาก

ความทนทานตอรอยขีดขวนและการกระแทก 3.31 3.29 3.76
ปานกลาง ปานกลาง มาก

ความทนทานตอความรอน 3.45 3.07 3.69
ปานกลาง ปานกลาง มาก

ความทนทานตอ เช้ือรา 3.34 3.37 3.76
ปานกลาง ปานกลาง มาก

ความทนทานตอปลวก และแมลงกัดกินไม 3.55 3.71 3.62
มาก มาก มาก

ความทนทานตอสารเคมี 3.32 3.44 3.69
ปานกลาง ปานกลาง มาก

ลักษณะการใชงานงายและสะดวกในการใชเปนวัสดุปูพ้ืน 3.65 3.83 3.64
มาก มาก มาก

อรรถประโยชนในการใชงานสามารถใชงานไดทั้งภายในและภายนอก 3.33 3.59 3.76
ปานกลาง มาก มาก
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ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑ
จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง(ตอ)

ดานผลิตภัณฑ รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

สินคามีอายุการใชงานยาวนาน 3.62 3.73 3.69
มาก มาก มาก

สินคาไดรับมาตรฐาน มอก. 3.44 3.90 3.73
ปานกลาง มาก มาก

สินคามีสภาพใหม 3.77 3.71 3.75
มาก มาก มาก

หาซ้ือไดงาย 3.57 3.32 3.33
มาก ปานกลาง ปานกลาง

มีสินคาในสตอกเสมอ 3.40 2.80 3.56
ปานกลาง ปานกลาง มาก

ไมตองรอสินคานาน 3.42 2.71 3.42
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

รวม 3.51 3.46 3.63
มาก ปานกลาง มาก

จากตารางที่ 4.31 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยคือรูปแบบ
สวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึงพอใจใหผูใช (ลูกคา)มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.87 หาง
หุนสวนจํากัดสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยคือ
รูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึงพอใจใหผูใช (ลูกคา)มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.10
และบริษัทจํากัดสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑในปจจัยยอย
คือความทนทานตอรอยขีดขวนและการกระแทก ความทนทานตอ เชื้อรา และอรรถประโยชนใน
การใชงานสามารถใชงานไดทั้งภายในและภายนอก มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.76



51

ตารางท่ี 4.32 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานราคาจําแนก
ตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

ดานราคา รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

ราคาถูกกวารานอื่น 3.66 3.44 3.64
มาก ปานกลาง มาก

ราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่ส่ังซ้ือ  หากซ้ือปริมาณมากราคาตอ
หนวยจะต่ําลง

3.82 3.61 3.85
มาก มาก มาก

ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของรานคากับผูรับเหมา 3.50 3.78 3.73
มาก มาก มาก

มีนโยบายการใหเครดิตทางการคา 3.45 3.88 3.05
ปานกลาง มาก ปานกลาง

มีนโยบายการใหสวนลดเงินสด (2/10 , n/30) 3.58 3.49 3.53
มาก ปานกลาง มาก

ราคาสินคาถูกกวาไมจริง 3.43 3.56 3.78
ปานกลาง มาก มาก

ราคาสินคาพอๆกับไมจริง 3.25 3.02 3.24
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ราคาสินคาแพงกวาไมจริงแตทนทานกวาไมจริง 3.44 3.34 3.31
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

รวม 3.52 3.52 3.64
มาก มาก มาก
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จากตารางที่ 4.32 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานราคาในปจจัยยอยคือราคาขึ้นอยูกับ
ปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ  หากซื้อปริมาณมากราคาตอหนวยจะตํ่าลงมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.82
หางหุนสวนจํากัดสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานราคาในปจจัยยอยคือมี
นโยบายการใหเครดิตทางการคามากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.88 และบริษัทจํากัดสวนใหญใหความสําคัญ
ที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานราคาในปจจัยยอยคือราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ
หากซื้อปริมาณมากราคาตอหนวยจะตํ่าลง มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.85
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ตารางท่ี 4.33 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการจัด
จําหนายจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

ดานการจัดจําหนาย รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

สถานที่ตั้งรานไปมาสะดวกในการไปซ้ือ 3.73 3.71 3.67
มาก มาก มาก

มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 3.57 3.54 3.85
มาก มาก มาก

มีระบบการสงของตามคําส่ังซ้ือ 3.64 3.56 3.73
มาก มาก มาก

มีบริการเลือกสินคาและส่ังซ้ือผานเว็บไซต 3.22 2.95 3.20
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

มีสาขาหรือหนารานหลายแหงสามารถเลือกซ้ือตามความสะดวก 3.49 3.15 3.44
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

การตกแตงรานสวยงาม 3.41 3.34 3.09
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก 3.57 3.44 3.78
มาก ปานกลาง มาก

ติดตอส่ังซ้ือสะดวก 3.47 3.61 4.09
ปานกลาง มาก มาก

มีสินคาพอเพียง จําหนายทุกครั้งที่ส่ังซ้ือ 3.47 2.93 3.93
ปานกลาง ปานกลาง มาก

รวม 3.51 3.36 3.64
มาก ปานกลาง มาก



54

จากตารางที่ 4.33 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยคือสถาน
ที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.73 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญให
ความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยคือสถานที่ต้ังรานไปมา
สะดวกในการไปซื้อมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.71 และบริษัทจํากัดสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอ
การซื้อพื้นไมลามิเนตดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยคือติดตอสั่งซื้อสะดวก มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย
4.09
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ตารางท่ี 4.34 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริม
ทางการตลาดจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

ดานการสงเสริมทางการตลาด รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

การโฆษณา
มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ 3.21 2.66 2.95

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มีการโฆษณาสินคาทางหนังสือพิมพ /ส่ือส่ิงพิมพ 3.29 3.07 3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มีการโฆษณาสินคาทางปายโฆษณา 3.16 3.34 3.05

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

การขายโดยใชพนักงานขาย
พนักงานขายมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑและแนะนําไดอยางถูกตอง 3.45 3.46 3.76

ปานกลาง ปานกลาง มาก
พนักงานใหคําแนะนําตามวัตถุประสงคของการใชงานสินคา 3.34 3.61 3.73

ปานกลาง มาก มาก
พนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคย 3.49 3.54 3.80

ปานกลาง มาก มาก
การสงเสริมการขาย
มีสวนลดหากซ้ือในปริมาณที่กําหนด 3.46 3.41 3.69

ปานกลาง ปานกลาง มาก
มีของแถมหรือของสมนาคุณตามปริมาณหรือมูลคาที่ซ้ือ 3.34 3.20 3.02

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

มีการจัดรายการสงเสริมการขายอยางสมํ่าเสมอ 3.35 3.32 3.45
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
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ตารางท่ี 4.34 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริม
ทางการตลาดจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง(ตอ)

ดานการสงเสริมทางการตลาด รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา
หาง

หุนสวน
จํากัด

บริษัท
จํากัด

คาเฉล่ีย
แปลคา

คาเฉล่ีย
แปลคา

คาเฉล่ีย
แปลคา

การประชาสัมพันธ
มีการแจงขาวสินคาออกใหมใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 3.21 3.24 3.76

ปานกลาง ปานกลาง มาก
มีการแจงขาวการจัดรายการลดราคาใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 3.27 3.39 3.67

ปานกลาง ปานกลาง มาก
มีการแจงขาวการจัดรายการของแถมใหมๆใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 3.25 3.20 3.40

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

รวม 3.32 3.29 3.44
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

จากตารางที่ 4.34 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริมทางการตลาดในปจจัยยอย
คือพนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคยมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.49 หางหุนสวนจํากัด
สวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริมทางการตลาดในปจจัยยอย
คือพนักงานใหคําแนะนําตามวัตถุประสงคของการใชงานสินคามากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.61 และ
บริษัทจํากัดสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริมทางการตลาดใน
ปจจัยยอยคือพนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคยมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.80
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ตารางท่ี 4.35 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานผลิตภัณฑจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
รับเหมากอสราง

ปญหาดานผลิตภัณฑ/คุณภาพ และรูปแบบท่ีเหมาะสม รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา

n = 154

หาง
หุนสวน

จํากัด
n = 41

บริษัท
จํากัด

n = 55
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

รูปแบบสินคามีใหเลือกนอย 122 32 32
(79.2) (78.0) (58.2)

สินคามีจํานวนจํากัด(ของขาด) 38 19 34
(24.7) (46.3) (61.8)

สินคามีไมครบประเภทตามความตองการ 40 26 31
(26.0) (63.4) (56.4)

สินคาไมไดมาตรฐาน(มอก.) 44 11 14
(28.6) (26.8) (25.5)

สินคาที่จําหนายเปนสินคาเกาหรือตกรุน 28 3 11
(18.2) (7.3) (20.0)

สินคาคุณภาพต่ําไมทนทานอายุการใชงานส้ัน 23 15
(14.9) (27.3)

สินคาไมทนความช้ืน 8
(5.2)

จากตารางที่ 4.35 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญมีปญหาดานผลิตภัณฑในเร่ืองรูปแบบสินคามีใหเลือกนอยมากที่สุด จํานวน 122 ราย คิด
เปนรอยละ 79.2 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีปญหาดานผลิตภัณฑในเร่ืองรูปแบบสินคามีใหเลือก
นอยมากที่สุด จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 78.0 และบริษัทจํากัดสวนใหญมีปญหาดานผลิตภัณฑ
ในเร่ืองสินคามีจํานวนจํากัด(ของขาด)มากที่สุด จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 61.8
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ตารางท่ี 4.36 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานราคาจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
รับเหมากอสราง

ปญหาดานราคา/การตั้งราคาท่ีเหมาะสม รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา

n = 154

หาง
หุนสวน

จํากัด
n = 41

บริษัท
จํากัด

n = 55
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพ 106 11 30
(68.8) (26.8) (54.5)

การตอรองราคาทําไดนอย 47 38 30
(30.5) (92.7) (54.5)

ไมมีการจัดราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมา 35 23 24
(22.7) (56.1) (43.6)

ไมมีการใหเครดิตหรือขายเช่ือ 50 19 13
(32.5) (46.3) (23.6)

ไมมีเงื่อนไขสวนลดกรณีชําระคาสินคาที่เปนเงินเช่ือเร็วกวาปกติ
(สวนลดเงินสด)

24 4 24
(15.6) (9.8) (43.6)

จํากัดจํานวนซ้ือในกรณีชวงที่มีการลดราคา 19 19 7
(12.3) (46.3) (12.7)

จากตารางที่ 4.36 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญมีปญหาดานราคาที่เหมาะสมในดานของราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพมากที่สุด จํานวน
106 ราย คิดเปนรอยละ 68.8 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีปญหาดานราคา/การต้ังราคาที่เหมาะสมใน
ดานของการตอรองราคาทําไดนอยมากที่สุด จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 92.7 และบริษัทจํากัดสวน
ใหญมีปญหาดานราคา/การต้ังราคาที่เหมาะสมในดานของราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพและการ
ตอรองราคาทําไดนอยมากที่สุด จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 54.5
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ตารางท่ี 4.37 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานการจัดจําหนายจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้ง
ธุรกิจรับเหมากอสราง

ปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา

n = 154

หาง
หุนสวน

จํากัด
n = 41

บริษัท
จํากัด

n = 55
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

หาซ้ือยาก 103 28 42
(66.9) (68.3) (76.4)

ตัวแทนจําหนายไมใหความสนใจหรือใสใจกับการจําหนายสินคา 54 21 26
(35.1) (51.2) (47.3)

เดินทางไปซ้ือไมสะดวก 24 20 11
(15.6) (48.8) (20.0)

ระยะทางไปซ้ือไกล 31 8 8
(20.1) (19.5) (14.5)

สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 28 12 7
(18.2) (29.3) (12.7)

ไมมีบริการสงสินคา 11 3 18
(7.1) (7.3) (32.7)

จากตารางที่ 4.37 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญมีปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานที่จัดจําหนายในดานหาซื้อยากมากที่สุด จํานวน 103 ราย
คิดเปนรอยละ 66.9 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานที่จัดจําหนายใน
ดานหาซื้อยากมากที่สุด จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 68.3 และบริษัทจํากัดสวนใหญมีปญหาดาน
การจัดจําหนาย/สถานที่จัดจําหนายในดานหาซื้อยากมากที่สุด จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 76.4
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ตารางท่ี 4.38 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานการสงเสริมทางการตลาดจําแนกตามรูปแบบ
การจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง

ปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคา รูปแบบการจัดตั้ง
บุคคล

ธรรมดา

n = 154

หาง
หุนสวน

จํากัด
n = 41

บริษัท
จํากัด

n = 55
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ไมมีการใหขอมูลเปนรานใกลบาน 114 22 16
(74.0) (53.7) (29.1)

ไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานใหเปนที่รูจักดวยส่ือตางๆ 38 24 7
(24.7 (58.5) (12.7)

ไมมีการจัดรายการ สงเสริมการขาย(ลด แลก แจก แถม) 51 19 13
(33.1 (46.3) (23.6)

ไมมีการรับประกันสินคา 24 23 29
(15.6 (56.1) (52.7)

ไมมีการรับคืนหรือรับเปล่ียน ในกรณีสินคาชํารุดหรือสงผิดคําส่ัง 39 12 18
(25.3 (29.3) (32.7)

ไมมีพนักงานคอยใหคําแนะนํา หรือบริการหรือมีจํานวนนอย 23 11 20
(14.9 (26.8) (36.4)

จากตารางที่ 4.38 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
กอสรางเปน 3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด พบวา บุคคลธรรมดา
สวนใหญมีปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคาในดานไมมีการใหขอมูลเปน
รานใกลบานมากที่สุด จํานวน 114 ราย คิดเปนรอยละ 74.0 หางหุนสวนจํากัดสวนใหญมีปญหาดาน
การสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคาในดานไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานใหเปนที่รูจัก
ดวยสื่อตางๆมากที่สุด จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 58.5 และบริษัทจํากัดสวนใหญมีปญหาดาน
การสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคาในดานไมมีการรับประกันสินคามากที่สุด จํานวน 29
ราย คิดเปนรอยละ 52.7
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4.5 ขอมูลท่ัวไป ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต และปญหา
จําแนกตามมูลคางานในการรับเหมากอสรางโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ตารางท่ี 4.39 แสดงจํานวนและรอยละของตราสินคาจําแนกตามมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ย
ตอคร้ัง

ตราสินคา มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

รวม

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

Kronotex 4 3 3 10
(1.6) (1.2) (1.2) (4.0)

Kaindle 8 8
(3.2) (3.2)

Voringer 16 16
(6.4) (6.4)

Leowood 27 11 15 53
(10.8) (4.4) (6.0) (21.2)

Quick step 4 4
(1.6) (1.6)

Hoftex 3 4 7
(1.2) (1.6) (2.8)

Hoffen 3 3
(1.2) (1.2)

Robina 4 3 7
(1.6) (1.2) (2.8)

Pergo 88 24 11 123
(35.2) (9.6) (4.4) (49.2)

ตราชาง Scg 4 12 3 19
(1.6) (4.8) (1.2) (7.6)

รวม 131 80 39 250
(52.4) (32.0) (15.6) (100.0)
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จากตารางที่ 4.39 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท และเกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญใชตราสินคา Pergo
มากที่สุด จํานวน 88 ราย คิดเปนรอยละ 35.2 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-
500,000 บาทสวนใหญใชตราสินคา Pergo มากที่สุด จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 9.6 และมูลคา
งานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญใชตราสินคา Leowood มากที่สุด
จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 6.0
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ตารางท่ี 4.40 แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุท่ีเลือกซื้อไมลามิเนตจากรานจําหนายจําแนกตาม
มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

สาเหตุท่ีเลือกซื้อไมลามิเนต จากรานจําหนาย มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

รวม

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

เปนรานใกลบาน 88 16 104
(35.2) (6.4) (41.6)

เปนรานที่คุนเคย 4 14 16 34
(1.6) (5.6) (6.4) (13.6)

เปนรานที่จัดแบบโฮมมารท 8 16 24
(3.2) (6.4) (9.6)

เปนรานที่ขายราคาถูก 12 15 27
(4.8) (6.0) (10.8)

เปนรานที่ใหเครดิต/ขายเช่ือ 15 19 20 54
(6.0) (7.6) (8.0) (21.6)

เปนรานที่ใกลที่กอสราง 4 3 7
(1.6) (1.2) (2.8)

รวม 131 80 39 250
(52.4) (32.0) (15.6) (100.0)
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จากตารางที่ 4.40 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญสาเหตุที่เลือกซื้อไม
ลามิเนตจากรานจําหนายเพราะเปนรานใกลบานมากที่สุด จํานวน 88 ราย คิดเปนรอยละ 35.2 มูลคา
งานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาทสวนใหญสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนตจาก
รานจําหนายเพราะเปนรานที่ใหเครดิต/ขายเชื่อ มากที่สุด จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 7.6 และ
มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญสาเหตุที่เลือกซื้อไมลามิเนต
จากรานจําหนายเพราะเปนรานที่ใหเครดิต/ขายเชื่อ มากที่สุด จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 8.0
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ตารางท่ี 4.41 แสดงจํานวนและรอยละของมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ังจําแนกตามมูลคา
งานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอครั้ง มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

รวม

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ไมเกิน 100,000 บาท 123 34 10 167
(49.2) (13.6) (4.0) (66.8)

100,001-300,000 บาท 8 30 20 58
(3.2) (12.0) (8.0) (23.2)

มากกวา 300,000 บาท ขึ้นไป 16 9 25
(6.4) (3.6) (10.0)

รวม 131 80 39 250
(52.4) (32.0) (15.6) (100.0)

จากตารางที่ 4.41 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญเลือกมูลคาในการซื้อ
พื้นไมลามิเนตตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทมากที่สุด จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 49.2 มูลคางาน
ในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวนใหญเลือกมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนต
ตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทมากที่สุด จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 13.6 และมูลคางานในการ
รับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญเลือกมูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ัง
100,000 – 300,000 บาทมากที่สุด จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 8.0
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ตารางท่ี 4.42 แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปจําแนกตาม
มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

จํานวนครั้งในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอป มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

รวม

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ไมเกิน 5 ครั้ง/ป 103 49 36 188
(41.2) (19.6) (14.4) (75.2)

6-10 ครั้ง/ป 16 24 3 43
(6.4) (9.6) (1.2) (17.2)

มากกวา 10 ครั้ง/ป 12 7 19
(4.8) (2.8) (7.6)

รวม 131 80 39 250
(52.4) (32.0) (15.6) (100.0)

จากตารางที่ 4.42 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญเลือกจํานวนคร้ังใน
การซื้อพื้นไมลามิเนตตอปไมเกิน 5 คร้ัง/ปมากที่สุด จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 41.2 มูลคางาน
ในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวนใหญเลือกจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลา
มิเนตตอปไมเกิน 5 คร้ัง/ปมากที่สุด จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 19.6 และมูลคางานในการรับเหมา
โดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญเลือกจํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอปไมเกิน 5
คร้ัง/ปมากที่สุด จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 14.4
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ตารางท่ี 4.43 แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังจําแนก
ตามมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละครั้ง มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

รวม

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ชําระเปนเงินสด 100 23 4 127
(40.0) (9.2) (1.6) (50.8)

ภายใน 15 วัน 4 4 8
(1.6) (1.6) (3.2)

ภายใน 30 วัน 16 38 17 71
(6.4) (15.2) (6.8) (28.4)

มากกวา 30 วัน 11 15 18 44
(4.4) (6.0) (7.2) (17.6)

รวม 131 80 39 250
(52.4) (32.0) (15.6) (100.0)

จากตารางที่ 4. 43 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญเลือกระยะเวลาในการ
ไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังโดยการชําระเปนเงินสดมากที่สุด จํานวน 100 ราย คิด เปนรอยละ
40.0 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวนใหญเลือกระยะเวลาใน
การไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังภายใน 30 วันมากที่สุด จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 15.2 และ
มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญเลือกระยะเวลาในการได
เครดิตชําระเงินในแตละคร้ังโดยการชําระมากกวา 30 วัน มากที่สุด จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 7.2
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ตารางท่ี 4.44 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตจําแนกตามมูลคา
งานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนต มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

รวม

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

คุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสันสวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน) 92 50 29 171
(36.8) (20.0) (11.6) (68.4)

ราคาสินคา (ราคาถูก  หรือสวนลดพิเศษ) 35 26 7 68
(14.0) (10.4) (2.8) (27.2)

การจัดจําหนาย (ทําเลที่ตั้ง  กระบวนการจําหนาย) 4 4
(1.6) (1.6)

การสงเสริมการตลาด (การจัดโปรโมช่ัน การประชาสัมพันธ) 4 3 7
(1.6) (1.2) (2.8)

รวม 131 80 39 250
(52.4) (32.0) (15.6) (100.0)

จากตารางที่ 4.44 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญเลือกเหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตเพราะคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสันสวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน)มาก
ที่สุด จํานวน 92 ราย คิดเปนรอยละ 36.8 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000
บาท สวนใหญเลือกเหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตเพราะคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสัน
สวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน)มากที่สุด จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 20.0 และมูลคางานในการ
รับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญเลือกเหตุผลในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนต
เพราะคุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสันสวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน)มากที่สุด จํานวน 29 ราย คิด
เปนรอยละ 11.6
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ตารางท่ี 4.45 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑ
จําแนกตามมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ดานผลิตภัณฑ มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

รูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึงพอใจใหผูใช
(ลูกคา)

3.76 4.09 3.79
มาก มาก มาก

ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานขนาด ทําใหงายตอการเลือกใช 3.27 3.78 3.64
ปานกลาง มาก มาก

ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ ดานสีทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

3.63 3.41 3.82
มาก ปานกลาง มาก

ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานรูปแบบ และลายทําใหงายตอ
การเลือกใช

3.42 3.61 3.90
ปานกลาง มาก มาก

ความทนทานตอความช้ืน 3.24 3.68 3.64
ปานกลาง มาก มาก

ความทนทานตอรอยขีดขวน และ การกระแทก 3.11 3.65 3.90
ปานกลาง มาก มาก

ความทนทานตอความรอน 3.36 3.48 3.67
ปานกลาง ปานกลาง มาก

ความทนทานตอ เช้ือรา 3.15 3.74 3.79
ปานกลาง มาก มาก

ความทนทานตอปลวก และแมลงกัดกินไม 3.42 3.76 3.82
ปานกลาง มาก มาก

ความทนทานตอสารเคมี 3.24 3.56 3.77
ปานกลาง มาก มาก

ลักษณะการใชงานงายและสะดวกในการใชเปนวัสดุปูพ้ืน 3.57 3.89 3.59
มาก มาก มาก
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ตารางท่ี 4.45 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑ
จําแนกตามมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง(ตอ)

ดานผลิตภัณฑ มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

อรรถประโยชนในการใชงานสามารถใชงานไดทั้งภายในและภายนอก 3.24 3.78 3.62
ปานกลาง มาก มาก

สินคามีอายุการใชงานยาวนาน 3.45 3.95 3.74
ปานกลาง มาก มาก

สินคาไดรับมาตรฐาน มอก. 3.33 3.91 3.74
ปานกลาง มาก มาก

สินคามีสภาพใหม 3.69 3.79 3.90
มาก มาก มาก

หาซ้ือไดงาย 3.42 3.45 3.72
ปานกลาง ปานกลาง มาก

มีสินคาในสตอกเสมอ 3.42 3.11 3.51
ปานกลาง ปานกลาง มาก

ไมตองรอสินคานาน 3.30 3.21 3.51
ปานกลาง ปานกลาง มาก

รวม 3.39 3.66 3.73
ปานกลาง มาก มาก
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จากตารางที่ 4.45 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท พบวา
มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการ
ซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยคือรูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความ
พึงพอใจใหผูใช(ลูกคา)มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.76 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-
500,000 บาทสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยคือ
รูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงายสรางความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา)มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.09
และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท สวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอ
การซื้อพื้นไมลามิเนตดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยคือความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานรูปแบบ
และลายทําใหงายตอการเลือกใช ความทนทานตอรอยขีดขวนและการกระแทก สินคามีสภาพใหม
มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.90
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ตารางท่ี 4.46 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานราคาจําแนก
ตามมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ดานราคา มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

ราคาถูกกวารานอื่น 3.70 3.43 3.74
มาก ปานกลาง มาก

ราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่ส่ังซ้ือ  หากซ้ือปริมาณมากราคาตอ
หนวยจะต่ําลง

3.81 3.93 3.46
มาก มาก ปานกลาง

ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของรานคากับผูรับเหมา 3.60 3.59 3.59
มาก มาก มาก

มีนโยบายการใหเครดิตทางการคา 3.69 3.41 3.03
มาก ปานกลาง ปานกลาง

มีนโยบายการใหสวนลดเงินสด (2/10 , n/30) 3.63 3.41 3.59
มาก ปานกลาง มาก

ราคาสินคาถูกกวาไมจริง 3.58 3.53 3.36
มาก มาก ปานกลาง

ราคาสินคาพอๆกับไมจริง 3.31 3.14 3.03
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ราคาสินคาแพงกวาไมจริงแตทนทานกวาไมจริง 3.43 3.49 3.08
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

รวม 3.59 3.49 3.48
มาก ปานกลาง ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.46 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมา
โดยเฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทสวนใหญใหความสําคัญที่มีผล
ตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานราคาในปจจัยยอยคือราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ  หากซื้อ
ปริมาณมากราคาตอหนวยจะตํ่าลงมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.81 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอ
คร้ัง100,000-500,000 บาทสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานราคาในปจจัย
ยอยคือราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่สั่งซื้อ  หากซื้อปริมาณมากราคาตอหนวยจะตํ่าลงมาก
ที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.93 และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท สวนใหญให
ความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานราคาในปจจัยยอยคือราคาถูกกวารานอ่ืนมากที่สุด ที่
คาเฉลี่ย 3.74
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ตารางท่ี 4.47 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการจัด
จําหนายจําแนกตามมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ดานการจัดจําหนาย มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

สถานที่ตั้งรานไปมาสะดวกในการไปซ้ือ 3.78 3.75 3.41
มาก มาก ปานกลาง

มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 3.60 3.76 3.46
มาก มาก ปานกลาง

มีระบบการสงของตามคําส่ังซ้ือ 3.75 3.51 3.59
มาก มาก มาก

มีบริการเลือกสินคาและส่ังซ้ือผานเว็บไซต 3.15 3.11 3.38
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

มีสาขาหรือหนารานหลายแหงสามารถเลือกซ้ือตามความสะดวก 3.51 3.28 3.41
มาก ปานกลาง ปานกลาง

การตกแตงรานสวยงาม 3.43 3.31 3.03
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก 3.69 3.41 3.67
มาก ปานกลาง มาก

ติดตอส่ังซ้ือสะดวก 3.50 3.70 3.90
มาก มาก มาก

มีสินคาพอเพียง จําหนายทุกครั้งที่ส่ังซ้ือ 3.56 3.08 4.05
มาก ปานกลาง มาก

รวม 3.55 3.43 3.54
มาก ปานกลาง มาก
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จากตารางที่ 4.47 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท พบวา
มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทสวนใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการ
ซื้อพื้นไมลามิเนตดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยคือสถานที่ต้ังรานไปมาสะดวกในการไปซื้อมาก
ที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.78 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาทสวนใหญให
ความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยคือมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.76 และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท
ใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยคือมีสินคา
พอเพียง จําหนายทุกคร้ังที่สั่งซื้อมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.05
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ตารางท่ี 4.48 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริม
ทางการตลาด จําแนกตามมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ดานการสงเสริมทางการตลาด มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ย
ตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

การโฆษณา
มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ 3.21 3.04 2.62

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มีการโฆษณาสินคาทางหนังสือพิมพ /ส่ือส่ิงพิมพ 3.40 3.03 2.85

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มีการโฆษณาสินคาทางปายโฆษณา 3.18 3.26 2.92

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

การขายโดยใชพนักงานขาย
พนักงานขายมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑและแนะนําไดอยางถูกตอง 3.44 3.48 3.90

ปานกลาง ปานกลาง มาก
พนักงานใหคําแนะนําตามวัตถุประสงคของการใชงานสินคา 3.38 3.48 3.74

ปานกลาง ปานกลาง มาก
พนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคย 3.53 3.69 3.44

มาก มาก ปานกลาง

การสงเสริมการขาย
มีสวนลดหากซ้ือในปริมาณที่กําหนด 3.50 3.49 3.54

มาก ปานกลาง มาก
มีของแถมหรือของสมนาคุณตามปริมาณหรือมูลคาที่ซ้ือ 3.27 3.08 3.51

ปานกลาง ปานกลาง มาก
มีการจัดรายการสงเสริมการขายอยางสมํ่าเสมอ 3.41 3.23 3.51

ปานกลาง ปานกลาง มาก
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ตารางท่ี 4.48 แสดง คาเฉลี่ย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริม
ทางการตลาดจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจรับเหมากอสราง(ตอ)

ดานการสงเสริมทางการตลาด มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท

100,000-
500,000

บาท

เกิน
500,000

บาท
คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

คาเฉลี่ย
แปลคา

การประชาสัมพันธ
มีการแจงขาวสินคาออกใหมใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 3.47 3.04 3.51

ปานกลาง ปานกลาง มาก
มีการแจงขาวการจัดรายการลดราคาใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 3.53 3.08 3.49

มาก ปานกลาง ปานกลาง

มีการแจงขาวการจัดรายการของแถมใหมๆใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 3.43 3.03 3.26
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

รวม 3.40 3.24 3.36
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

จากตารางที่ 4.48 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมา
โดยเฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาทสวนใหญใหความสําคัญที่มีผล
ตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริมทางการตลาดในปจจัยยอยคือพนักงานขายมีความเปน
กันเองทําใหเกิดความคุนเคย และมีการแจงขาวการจัดรายการลดราคาใหลูกคาอยางสม่ําเสมอมาก
ที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.53 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาทสวนใหญให
ความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการสงเสริมทางการตลาดในปจจัยยอยคือพนักงาน
ขายมีความเปนกันเองทําใหเกิดความคุนเคยมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.69 และมูลคางานในการรับเหมา
โดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท ใหญใหความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตดานการ
สงเสริมทางการตลาดในปจจัยยอยคือพนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําไดอยาง
ถูกตองมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.90
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ตารางท่ี 4.49 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานผลิตภัณฑจําแนกตามมูลคางานในการ
รับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ปญหาดานผลิตภัณฑ/คุณภาพ และรูปแบบท่ีเหมาะสม มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท
n = 131

100,000-
500,000

บาท
n = 80

เกิน
500,000

บาท
n = 39

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

รูปแบบสินคามีใหเลือกนอย 111 55 20
(84.7) (68.8) (51.3)

สินคามีจํานวนจํากัด(ของขาด) 35 38 18
(26.7) (47.5) (46.2)

สินคามีไมครบประเภทตามความตองการ 31 54 12
(23.7) (67.5) (30.8)

สินคาไมไดมาตรฐาน(มอก.) 39 20 10
(29.8) (25.0) (25.6)

สินคาที่จําหนายเปนสินคาเกาหรือตกรุน 16 22 4
(12.2) (27.5) (10.3)

สินคาคุณภาพต่ําไมทนทานอายุการใชงานส้ัน 15 8 15
(11.5) (10.0) (38.5)

สินคาไมทนความช้ืน 4 4
(3.1) (5.0)
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จากตารางที่ 4.49 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100 ,000 บาท สวนใหญมีปญหาดาน
ผลิตภัณฑ/คุณภาพ และรูปแบบที่เหมาะสมเพราะรูปแบบสินคามีใหเลือกนอยมากที่สุด จํานวน 111
ราย คิดเปนรอยละ 84.7 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวนใหญ
มีปญหาดานผลิตภัณฑ/คุณภาพ และรูปแบบที่เหมาะสมเพราะรูปแบบสินคามีใหเลือกนอยมาก
ที่สุด จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 68.8 และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000
บาท  สวนใหญมีปญหาดานผลิตภัณฑ/คุณภาพ และรูปแบบที่เหมาะสมเพราะรูปแบบสินคามีให
เลือกนอยมากที่สุด มากที่สุด จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 51.3
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ตารางท่ี 4.50 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานราคาจําแนกตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ัง

ปญหาดานราคา/การตั้งราคาท่ีเหมาะสม มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท
n = 131

100,000-
500,000

บาท
n = 80

เกิน
500,000

บาท
n = 39

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพ 107 18 22
(81.7) (22.5) (56.4)

การตอรองราคาทําไดนอย 35 64 16
(26.7) (80.0) (41.0)

ไมมีการจัดราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมา 15 44 23
(11.5) (55.0) (59.0)

ไมมีการใหเครดิตหรือขายเช่ือ 31 35 16
(23.7) (43.8) (41.0)

ไมมีเงื่อนไขสวนลดกรณีชําระคาสินคาที่เปนเงินเช่ือเร็วกวาปกติ
(สวนลดเงินสด)

15 27 10
(11.5) (33.8) (25.6)

จํากัดจํานวนซ้ือในกรณีชวงที่มีการลดราคา 15 16 14
(11.5) (20.0) (35.9)
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จากตารางที่ 4.50 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญมีปญหาดานราคา/
การต้ังราคาที่เหมาะสมเพราะราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพมากที่สุด จํานวน 107ราย คิดเปนรอย
ละ 81.7 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวนใหญมีปญหาดาน
ราคา/การต้ังราคาที่เหมาะสมเพราะการตอรองราคาทําไดนอยมากที่สุด จํานวน 64 ราย คิดเปนรอยละ
80.0 และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญมีปญหาดานราคา/
การต้ังราคาที่เหมาะสมเพราะไมมีการจัดราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมามากที่สุด มากที่สุด
จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 59.0
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ตารางท่ี 4.51 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานการจัดจําหนายจําแนกตามมูลคางานในการ
รับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท
n = 131

100,000-
500,000

บาท
n = 80

เกิน
500,000

บาท
n = 39

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

หาซ้ือยาก 95 54 24
(72.5) (67.5) (61.5)

ตัวแทนจําหนายไมใหความสนใจหรือใสใจกับการจําหนายสินคา 47 33 21
(35.9) (41.3) (53.8)

เดินทางไปซ้ือไมสะดวก 8 39 8
(6.1) (48.8) (20.5)

ระยะทางไปซ้ือไกล 20 20 7
(15.3) (25.0) (17.9)

สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 19 24 4
(14.5) (30.0) (10.3)

ไมมีบริการสงสินคา 7 4 21
(5.3) (5.0) (53.8)
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จากตารางที่ 4.51 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญมีปญหาดานการจัด
จําหนาย/สถานที่จัดจําหนายเพราะหาซื้อยากมากที่สุด จํานวน 95 ราย คิดเปนรอยละ 72.5 มูลคางาน
ในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวนใหญมีปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานที่
จัดจําหนายเพราะหาซื้อยากมากที่สุด จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 67.5 และมูลคางานในการ
รับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000 บาท  สวนใหญมีปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานที่จัดจําหนาย
เพราะหาซื้อยากมากที่สุด จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 61.5
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ตารางท่ี 4.52 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาดานการสงเสริมทางการตลาดจําแนกตามมูลคา
งานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง

ปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคา มูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอครั้ง

ไมเกิน
100,000

บาท
n = 131

100,000-
500,000

บาท
n = 80

เกิน
500,000

บาท
n = 39

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ไมมีการใหขอมูลเปนรานใกลบาน 100 31 21
(76.3) (38.8) (53.8)

ไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานใหเปนที่รูจักดวยส่ือตางๆ 31 31 7
(23.7) (38.8) (17.9)

ไมมีการจัดรายการ สงเสริมการขาย(ลด แลก แจก แถม) 36 35 12
(27.5) (43.8) (30.8)

ไมมีการรับประกันสินคา 11 47 18
(8.4) (58.8) (46.2)

ไมมีการรับคืนหรือรับเปล่ียน ในกรณีสินคาชํารุดหรือสงผิดคําส่ัง 31 23 15
(23.7) (28.8) (38.5)

ไมมีพนักงานคอยใหคําแนะนํา หรือบริการ หรือมีจํานวนนอย 23 19 12
(17.6) (23.8) (30.8)
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จากตารางที่ 4.52 หากจําแนกตามผูตอบแบบสอบถามตามมูลคางานในการรับเหมาโดย
เฉลี่ยตอคร้ังเปน 3 ประเภท คือ ไมเกิน 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท เกิน 500,000 บาท
พบวา มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังไมเกิน 100,000 บาท สวนใหญมีปญหาดานการ
สงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคาเพราะไมมีการใหขอมูลเปนรานใกลบานมากที่สุด จํานวน
100 ราย คิดเปนรอยละ 76.3 มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง100,000-500,000 บาท สวน
ใหญมีปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคาเพราะไมมีการรับประกันสินคามาก
ที่สุด จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 58.8 และมูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ังเกิน 500,000
บาท  สวนใหญมีปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคา เพราะไมมีการใหขอมูล
เปนรานใกลบานมากที่สุด จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 53.8


