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บทที่ 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา 2 
 นิยามศัพท 3 
   
บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 5 
 แนวคดิและทฤษฎี 5 
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 7 
   
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 11 
 ขอบเขตการศึกษา 11 
 วิธีการศึกษา 12 
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บทที่ 4 ผลการศึกษา 15 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   16 
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สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
  สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ 

               ตัดสินใจซื้อวัสดแุละอุปกรณ กอสรางที่รานคาสมัยใหม   25 
  สวนที่ 3 ปญหาที่พบในการตัดสินใจซื้อวสัดุและอุปกรณกอสราง 32 
  สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ 

               ตัดสินใจซื้อวัสดแุละอุปกรณ กอสรางที่รานคาสมัยใหม    
               จําแนกตามเพศ  อายุ   อาชีพ  ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย 
               ตอเดือนของทุกคนในครอบครัว   36 

    
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 77 
 สรุปผลการศึกษา 77 
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 แบบสอบถาม  98 
   
ประวัติผูเขียน 106 
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สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 16 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 16 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการ

สมรส 
17 

4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 17 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด 
18 

6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลีย่ตอ
เดือนของทุกคนในบานรวมกัน 18 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเหตุผลที่มีความ
จําเปนตองซื้อวัสดุกอสราง 19 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการใชบริการ
รานวัสดุกอสรางรานใดรานหนึ่งเปนประจาํ 19 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเปรียบเทียบ
ของแตละรานตอการเลือกใชบริการ 20 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประสบการณ
ในการเลือกซือ้สินคาวัสดุกอสราง 20 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการรูจักราน
ขายวัสดกุอสรางที่ซ้ือ 21 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสื่อที่ทําให
ทราบรานขายวัสดุกอสรางทีซ้ื่อ 21 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเหตุผลที่ซ้ือ
วัสดุกอสรางจากรานคาปลีกสมัยใหม 22 

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของ
วัสดุกอสรางทีซ้ื่อ 23 

   



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามคาใชจายในการ
ซ้ือวัสดุกอสรางแตละครั้งโดยเฉลี่ย 24 

16 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางและอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 25 

17 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางและอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานราคา 27 

18 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางและอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 28 

19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางและอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 30 

20 สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผูตอบ
แบบสอบถาม 31 

21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ 32 

22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดานราคา 33 
23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดานชอง

ทางการจัดจําหนาย 34 
24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดานการ

สงเสริมการตลาด 35 
25 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ  จําแนกตามเพศ 36 
26 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน

ราคา  จําแนกตามเพศ 38 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

27 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามเพศ 39 

28 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด   จําแนกตามเพศ 41 

29 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ   จําแนกตามอาย ุ 43 

30 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ราคา จําแนกตามอาย ุ 45 

31 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ชองทางการจดัจําหนาย  จําแนกตามอาย ุ 47 

32 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  จําแนกตามอาย ุ 49 

33 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  จําแนกตามอาชพี 51 

34 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ราคาจําแนกตามอาชีพ 54 

35 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ชองทางการจดัจําหนาย  จําแนกตามอาชพี 56 

36 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  จําแนกตามอาชีพ 59 

37 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ จําแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 61 

38 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ราคาจําแนกตามระดับการศกึษาสูงสุด 63 

39 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ชองทางการจดัจําหนาย  จําแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 65 

 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

40 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 67 

41 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทุกคนในบานรวมกัน 69 

42 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ราคาจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทกุคนในบานรวมกัน 71 

43 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
ชองทางการจดัจําหนาย   จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทุกคนในบาน
รวมกัน 73 

44 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด   จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทุกคนในบาน
รวมกัน 75 

45 สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อวสัดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก จําแนกตามเพศ 79 

46 สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อวสัดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก   จําแนกตามอายุ 80 

47 สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อวสัดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก จําแนกตามอาชีพ 82 

48 สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อวสัดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสดุ 85 

49 สรุปคาเฉลี่ยระดับความสําคญัปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อวสัดุกอสรางและอุปกรณกอสราง ลําดับแรก ง จําแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือนของทุกคนในบานรวมกนั 87 

 


